
Proletari din noate firile, unlți-vi !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Sub semnul atașamentului față de partid și guveffl

Oamenii muncii au început să propună
candidași F. D. P.

în alegerile de la 2 martie 
pentru sfaturile populare
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PERSPECTIVE
A trecut un an — 1957. Un an 

care prin multiplele manifestări 
de prietenie și colaborare interna
țională de tineret a reflectat tot 
mai puternic năzuința comună a 
tinerei generații spre un viitor lu
minos, bucuria de a trăi, voința 
arzătoare de a-și închina forțele 
înfăptuirii a tot ceea ce e nobil 
și generos —■ păcii și prieteniei. 
Bilanțul de anul trecut și planul 
de activități pe 1958 al U.T.M. în 
domeniul relațiilor internaționale, 
dovedesc în mod limpede că Uni
unea Tineretului Muncitor este în 
permanență călăuzită în întreaga 
sa activitate în domeniul relațiilor 
internaționale de politica externă 
a partidului și guvernului nostru, 
care urmărește dezvoltarea relați
ilor de colaborare frățească cu ță
rile lagărului socialist în frunte cu 
U.R.S.S. și promovează cu consec
vență politica de coexistență paș
nică cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. Această 
politică este aprobată și sprijinită 
din toată inima de tineretul pa
triei noastre, care luptă neîncetat 
pentru aplicarea ei în practică în 
cadrul activității internaționale de 
tineret.

în anul 1957, ca și în anii tre- 
cuți, tineretul din țara noastră, or
ganizația sa — Uniunea Tineretu
lui Muncitor — a continuat, prin 
aportul la activitatea F.M.T.D. și 
U.I.S., prin acțiunile sale, să ocupe 
un loc de frunte în marea coloană 
a tinereții iubitoare de pace.

Fără îndoială că cea mai mă
reață manifestare internațională de 
tineret a lui 1957 a constituit-o al 
Vl-lea Festival Mondial desfășu
rat în capitala Uniunii Sovietice. 
Tineretul Republicii Populare Ro- 
mîne a fost reprezentat acolo de 
o delegație de peste 1000 de ti
neri. Pentru solii tineretului nos
tru, participarea la Festival a în-

Âlecu Ccsticâ
membru al C.C. al U.T.M. 

șeful Secției relații cu_strălnătatea 
a C.C. al U.T.M.

adevărată încununare a 
nobile simțăminte de

semnat o 
celor mai 
care este animat — dragoste fier
binte față de gloriosul tineret so
vietic care a găzduit Festivalul,

Relațiile 
internaționale ale 

tineretului din R.P.R. 
în 1957 și planul de 
activități în 1958

prietenie față de reprezentanții ti
neretului lumii iubitor de pace.

Cum am pășit pe pămînt sovie
tic, am fost puternic impresionați 
de căldura cu care am fost pri
miți, de mîndria și în același timp 
modestia cu care tinerii sovietici 
ne vorbeau despre uriașele reali
zări obținute, sub conducerea 
P.C.U.S., de popoarele sovietice, 
despre viața lor nouă. în toată 
perioada Festivalului, întîlnirea cu

tineretul sovietic, pe stradă, în 
uzine, sau facultate, la teatru sau 
în minunatele parcuri ale Mosco
vei, a însemnat pentru tinerij ro
mîni o adevărată școală, prilej mi
nunat pentru fiecare de a învăța 
nu numai cum își poate făuri o 
viață fericită, ci și ce înseamnă o 
adevărată prietenie, spirit de soli
daritate în lupta pentru pace și 
progres social.

Delegația tineretului romîn a 
adus un sprijin prețios la reușita 
Festivalului, la traducerea în via
ță a mărețelor idei de pace și prie
tenie; prin aceasta, desigur, ne-am 
îndeplinit o datorie de cinste. Ce 
poate fi mai grăitor decît faptul 
că în vederea cunoașterii recipro
ce, a întăririi unității tineretului în 
lupta pentru pace, delegația noas
tră a organizat peste 40 de întîl- 
niri cu tineri din mai mult de 50 
de țări și a participat la 37 întîl- 
niri pe profesii și afinități din cele 
41 prevăzute în programul Festi
valului.

Participarea activă a unei dele
gații din țara noastră la lucrările 
celui de al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. de la Kiev a constituit 
de asemenea un aport însemnat al 
tineretului romîn la strîngerea uni
tății tineretului lumii în lupta

Aparate din U.R.S.S. 
pentru observarea mișcării 

sateliților artificiali
In scopul intensificării ob

servațiilor în legătură cu miș
carea sateliților artificiali, Uni
unea Sovietică dotează observa
toarele astronomice din țările 
socialiste cu o serie de aparate 
speciale. Recent au sosit din 
Uniunea Sovietică, pentru Ob
servatorul Astronomic din 
București al Academiei R. P. 
Romîne, 20 de lunete speciale 
cu cimp mare de vedere, per- 
mițînd observarea unui cîmp 
din suprafața cerului pînă la 
12 grade diametru. Aceste lu
nete se folosesc în special pen
tru observarea sateliților puțin 
strălucitori, cînd trebuie făcute 
operații în baraj.

Datorită acestor aparate, ob
servațiile asupra 
țara noastră vor 
tuate in condiții
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Aritmetică! 
bizară !

[ In gara Coba-
din din raionul 

i Negru Vodă au
l < rnilHlllij sosit Pc 1° înce* 
| putui toamnei, a-
I rtuZ trecut, 24 va-
' goane cu super-
fosfați din import. In documen
tele care le însoțeau se arăta 
clar că destinatarii sînt G.A.S.- 
Cobadin și Negrești. Cei doi be
neficiari au fost anunțați de ur
gență să vină să ridice super- 
fosfații. Aici s-a intim plat 
însă un fenomen ciudat. Desti
natarii s-au uitat cam chioriș la 
mormanele uriașe, albicioase, 
care așteptau pe rampă. Apoi 
au venit fiecare și au cărat cî- 
teva camioane — cei din Ne
grești mai mult, cei din Coba
din mai puțin, după care au , 
venit la șeful gării și i-au spus: (

— Gata, am cărat superfos- [ 
/ații.

— Păi văd că au mai rămas 
pe rampă jumătate !

Cei de la G.AS.-Negrești au 
ridicat nedumeriți din i 
Ei și-au luat' ce-a fost al lor. 0 
Cobadinul spunea la fel. Șe- ? 
ful stației a rămas nedumerit. | 
Se sfida o l6ge elementară de â 

j aritmetică. Din 24 de vagoane, * 
! se iau 24, dar mai rămîn to- 
| tuși 12. Interesant. Săptămî- 
I nile și lunile treceau. Locația 
! creștea. Mormanele de super- 
I fosfați se risipeau, se. aruncau 
j peste ele pietre și cărbuni. 
I Cei din condtfcerea gbspodăriei 
| colective Cobadin, oameni mai 
J gospodari, au luat o mare par- 
! te din superjosfații care erau 
i fără stăpîn. De ce să se piardă
• degeaba cînd ar putea îngrăsa 
! foarte bine ogoarele colectiviș-
* Iilor ? Au mai rămas insă și 

pînă acum răspîndite pe ram
pă circa 3 vagoane. N-a mai 
venit nimeni după ele. Amin- 
două G.A .S.-urile s us ține a u c. ă 
superfosfații nu sînt ai

!
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i plătească super- j 

—' Bine, dar ați spus că nu J
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lor.
Și atunci s-a intim plat un alt ț
fenomen ciudat, Cineva a 
nit să ceară bani pentru 
lucru despre care recunosc,use 
că nu e al lui. Era G.A-S.-. 
Negrești, care a mers la gns-

cerîndu-i să 
/osfafii luafi.

sateliților în 
putea fi efec- 
optime,
(Agerpres)

Ieri au început în întrea
ga țară propunerile de can
didați ai Frontului Demo
crației Populare pentru ale
gerile de deputați în sfatu
rile populare, care vor avea 
loc la 2 martie. Peste tot 
unde s-au desfășurat, adună
rile au demonstrat puternic 
atașamentul și încrederea 
oamenilor muncii din țara 
noastră față de politica par
tidului și guvernului, spriji
nul deplin dat operei 
construire a socialismului.

In propunerile pe ci
le-au făcut, oamenii muncii 
au dovedit mult spirit de 
răspundere cetățenească,
chibzuind și alegînd cu grijă 
drept candidați ai F.D.P. pe 
cei mai buni muncitori, ță
rani muncitori, activiști de 
partid și U.T.M,, oameni de 
știință și cultură. Printre, 
cei propuși să fie trecuți pe 
listele de candidați ai F.DP. 
se află numeroși tineri.

Adunările au exprimat 
hotărîrea cetățenilor de a 
asigura victoria candidaților 
F.D.P. în alegerile de la 2 
martie.

Omul zăpezilor“

(Continuare in pag. 4-a)

Mecanizatori, tehnicienii și inginerii Centrului mecanic - Otopeni 
depun zilnic eforturi sporite pentru a termina Înainte de termen 
reparațiile necesare agriculturii.

In clișeu: mecanicul Nica Gheorghe împreună cu utemistul 
Dumitru Marin, ambii fruntași în producție la secția motoare, își 
depășesc zilnic norma de lucru cu peste 100 la sută.

Foto: S. NORU

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Omul zăpezi
lor“ a fost urmărit timp de 5—8 
minute în regiunea ghețarului 
Fedcenko din Pamir. El a fost 
văzut de Prcnin, șeful detașa
mentului hidrologic al expediției 
Universității din Leningrad și 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Uzbece.

La 10 august anul trecut în va
lea riului Baliandkiik pe o culme 
pietroasă Pronin a văzut o ființă 
vie cu chip de om. Ea mergea in 
două picioare, corpul îi era aco
perit cu un păr des cenușiu roș
cat și avea membrele superioare 
lungi. Parcurgind vreo 200 de 
metri această ființă (probabil 
„emul zăpezilor“) după 5—8 mi
nute a dispărut după o stîncă.

Peste trei zile la 13 august în 
același loc Pronin a văzut din 
nou pe „omul zăpezilor“ care și 
de data aceasta mergea în două 
picioare, dar s-a ascuns repede 
în peșteră.

In Capitala
Numeroase adunări pentru pro

punerea oandidaților F.D.P, au 
avut loc în Capitală.

Erou al Muncii Socialiste, mi
litant pe tărîm obștesc, meca
nicul de locomotivă Ștefan Lun- 
gu a fost propus de tovarășii 
săi de muncă și de locuitorii 
cartierului Bucureștii Noi can
didat în circumscripția electora
lă orășenească 383.

In aceeași adunare, alegăto
rii au propus candidat pentru 
circumscripția electorală raiona
lă 183 pe Elisabeta Mazurca, 
muncitoare la 
„Electrocablul".

Lucrătorii din 
titute științifice 
tare din circumscripția 
nească nr. 28 din raionul Stafin 
au propus drept candidat în a- 
ceaștă circumscripție pe acade
micianul Ștefan Milcu, secretar- 
prim al Academiei R. P. Ro- 
mîne.

La adunarea electorală care a 
avut loc la clubul întreprinderii

întreprinderea

mai multe ins. 
și unitati sani- 

orășe-

Astăzi în sala Floreasca încep :

AJegătoril din circumscripția electorală nr. 86, îl felicită pe tln ăru.i muncitor ION ARDELEANU 
de la fabrica „Flacăra Roșie“, fruntaș în producție, pe care l-au propus candidat al F.D.P.

„Drum nou“, cetățenii au pro
pus drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 133 pe tov. ing. An
ton Vlădoiu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

In cadrul aceleiași adunări, a 
fost propusă drept candidat al 
F.D.P. în circumscripția electo
rală raională nr. 152 gospodina 
Elena Stoenescu, deputată în a- 
ceeași circumscripție, evidențiată 
în activitatea obștească 
podărire a cartierului, 
cumscripția electorală 
nr. 151 a fost propus 
al F.D.P. Titu Marinaș, 
ședințe al Sfatului popular 
raionului 23 August, de două
--------------------- ■■

de gos- 
In cir- 
raională 
candidat 
vicepre- 

al

ori deputat în această circum
scripție electorală.

La adunarea care a avut loc 
miercuri după-amiază la Școala 
mixtă de 7 ani nr. 112 din ra
ionul Bălcescu, cetățenii au pro
pus-o pe gospodina Aneta Cioa
ră să-i reprezinte pentru a treia 
oară în Sfatul Popular al Capi
talei. De numele și rrrunca ei 
ca deputată sînt legate multe 
■din realizările înfăptuite pe stră
zile Radului, Barbu Păltineanu, 
Duminicii, Eroii Neamului, Alu- 
nișului și altele care alcătuiesc 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 244. în aceeași adu
nare, pentru circumscripțiile e- 
lectorale raionale nr. 196 și 197 
au mai fost propuși candidași 
gospodina Maria Meianu și mun-

citorul lăcătuș Alexandru Rădu» 
lescu.

La adunarea cetățenească 
care a avut loc în circumscrip
ția electorală orășenească nr. 60 
cetățenii l-au propus pe ingine. 
rul Nicolae Lazăr de la întrec 
prinderea „Electroaparataj“,

In aceeași adunare Iov. 
Leontin Calciu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al raionului 
fost propus candidat 
scripția electorală 
nr. 89.

Muncitorii uzinei 
Preoteasa“ și numeroși
ai cartierului Rahova s-au adu*

1 Mai a 
în circum- 

raională

„Grigore 
cetățeni

(Continuare în pag. 3-a)

Legatura cu masele
Campionatele internaționale 
de tenis de inasă ale R.P.R.

Astăzi, Ia ora 16,30 în sala spor
turilor de la Floreasca, va începe 
desfășurarea primelor partide din 
cadrul tradiționalelor campionate 
internaționale de tenis de masă 
alo țării noastre. Evenimentul se 
bucură de un deosebit interes în 
mijlocul iubitorilor de sport din 
Capitală. De fapt e și explicabil: 
Ia întreceri participă doar unii 
dintre cei mai buni jucători de 
tenis de masă din Anglia, R.P.F. 
Iugoslavia, Scoția, R. P. Ungară

PENTRU MECANIZATORII
O I \ S. M. T

condiții de viață 
și de muncă mai bune

Mecanizatorii din S.M.T. fo
losind în mod productiv parcul 
de mașini și tractoare, au înche
iat anul 1957 cu rezultate bune. 
Planul anual de producție pe în
treaga țară a fost îndeplinit în 
proporție de 103,6 la sută, nu
meroși mecanizatori reușind să 
realizeze anual cîte 7—800 h.a.n. 
cu tractorul lor, precum și în
semnate economii de produse pe
trolifere șl piese de schimb. A- 
ceste rezultate se datoresc in 
mare parte și măsurilor luate în 
ultimii ani pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
și de viață ale tinerilor mecani
zatori.

Statul democrat-popular a 
cut in ultimii ani însemnate 
vesti (ii destinate

Ing. Ion Marin
director general adjunct 

al Direcției Generale S.M.T. 
din Ministerul Agriculturii 

ți Silviculturii

izvorul realizărilor
S0

fă- 
in- 
de 

locuințe colective pentru tinerii 
necăsătoriți, locuințe individuale 
pentru familiști, cantine, băi, clu
buri, rețea de energie electrică 
etc. Toate acestea au transfor
mat S.M.T.-urile noastre in ade
vărate centre muncitorești și au 
schimbat înfățișarea satelor unde 
s-au construit aceste unități.

Pentru asigurarea unor con
diții bune de muncă la repara
rea parcului de mașini, s-au con
struit ateliere mecanice moder
ne, spațioase și luminoase, dota
te cu utilajul necesar pentru a 

i. ușura munca fizică.

construirii

de 
in

Toate acestea nu rezolvă însă 
complect problema asigurării unor 
condiții bune de cazare și de 
muncă în S.M.T., Nu este sufi
cient să construim locuințe. A- 
vem nevoie insă, peste tot de 
construcții bune, solide, care să 
poată fi folosite in condiții op
time, potrivit destinației lor.

Există încă întreprinderi 
construcții care nu au luat
serios sarcina executării unor 
construcții bune pentru S.M.T.- 
uri. La S.M.T.-Stîlpu, regiunea 
Ploeșii, atelierul mecanic, con
struit încă din toamna anului 
1956 de întreprinderea de con
strucții 1C4 Buzău, nu a putut fi 
dat nici piuă in prezent in fo
losință, nefiind terminate lucră
rile de consolidare. Datorită ne
glijențelor acestui trust muncitorii 
de la S.M.T.-Stîlpu sint nevoiți 
să repare tractoarele sub cerul 
liber.

Cu aceeași lipsă de răspun
dere a fost construit și atelie
rul mecanic de la S.M.T.-Țăndă-

rei (constructor Trustul 8 Con- 
trucții București). Printre rostu
rile dintre plăcile prefabricate ale 
tavanului se strecoară pe timp 
călduros smoală, iar pe timp 
umed «pa. ceea ce îngreunează 
mult condițiile de muncă din 
ateliere. Muncitorii de Ia S.M.T.- 
Kogălniceanu și S.M.T.-Castelu 
din regiunea Constanța au mun
cit în luna decembrie trei zile 
in șir pentru a scoate zăpada 
pătrunsa in podul locuințelor lor 
construite de Trustul 10 Cons
trucții Constanța.

Mecanizatorii cer întreprinderi
lor de construcții să vegheze cu 
mai mult spirit de răspundere la 
buna calitate a construcțiilor 
pentru S.M.T., verificînd mai te
meinic dacă proiectele întocmite 
de institutele de proiectări sînt 
economice și corespund cerințe
lor terenului unde se clădesc.

Uneori construcțiile noi se de
teriorează și devin repede im
proprii pentru folosință normală 
și datorită modului cum sînt în
treținute de S.M.T.-urile care 
le-au recepționat. Locuințele co
lective. de la S.AA.T.-Topraisar, 
deși sînt recepționate numai din

și R.P.R. Și nu puțini dintre a- 
ceștia sînt socotiți—pe bună drep
tate —• printre cei mai buni jucă
tori din lume. Printre ei se află 
Zoltan Berczik (R. P. Ungară) 
care anul trecut a cîștigat majori
tatea concursurilor internaționale 
desfășurate în Europa, reprezen
tantele noastre Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller, Ann Haydon (An
glia), clasată anul trecut la cam
pionatele mondiale pe locul doi, 
Ferenc Sido (R. P. Ungară) și 
Johny, Leach (Anglia), foști cam
pioni mondiali, precum și Gizi Far- 
caș (R.P.U.), Diana Rowe (An
glia), Elliot (Scoția), Lidia Mos- 
zoezi (R.P.U.), Harangazo, Vogrinc 
și Hrbud (R.P.F. Iugoslavia) ca și 
cei mai buni jucători romîni Rei- 
ter, Gantner și Harastosi.

In afara probelor individuale, la 
această ediție a campionatelor se 
vor organiza și întreceri amicale 
pe echipe. Astăzi, la orele 16,30 
întrecerii 
deschise cu 
lor amicale 
R.P.R. (fete) 
(băieți).

întrecerile
cînd vor începe și primele partide 
Ia probele de simplu, sîmbătă, du
minică și luni cînd 
desfășurarea finalelor 
5 probe individuale.

Reprezentanții țării 
pregătit intens în vederea acestor

îpe. Astăzi, la ore . .... 
-ilo campionatelor vor fi 

desfășurarea întîlniri- 
pe echipe Anglia— 
și Iugoslavia—R.P.R.

vor continua vineri,

va avea loc 
tuturor celor

noastre s-au

SFATULUI POPULAR
De vorbă cu tov. VASILE GIN0ILÂ, 

președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al raionului „1 Mai"

întreceri. Le urăm mult succes în trecut raionul nostru, 
întreceri! | Sub îndrumarea partidului s-a

Alegerile de deputați pentru sfaturile populare care vor avea 
loc la 2 martie 1958, constituie un prilej deosebit de nimerit 
pentru masele de cetățeni de a face un bilanț al realizărilor ob
ținute în ultimii ani în domeniul gospodăririi orașelor și raioa
nelor țării. Sfatul popular al raionului „1 Mai“ din Capitală este 
unul dintre raioanele care a obținut în ultimii ani rezultate 
sebit de însemnate in gospodărirea raionului.

Zilele trecute, un redactor al «ziarului nostru a rugat pe 
VASILE GIND1LA, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional „1 Mai“, să ne vorbească despre realizările ob
ținute în ultimii doi ani de către sfatul popular raional. Publi
căm mai jos răspunsul primit:

Nu de mult, o parte din car
tierele care alcătuiesc astăzi raio
nul „1 Mai“ erau -vestite prin 
starea de înapoiere în care fuse
seră lăsate de către regimul bur- 
ghezo-moșieresc. Străzi nepavate, 
lipsite de apă, canal, lumină, fără 
spații verzi suficiente, fără lăca
șuri de cultură corespunzătoare, 
iată aspectul pe care îl avea în

deo-

tov.

!

dus o muncă susținută de înlătu
rare a acestor rușinoase vestigii ale 
trecutului. Și astfel, în ultimii doi 
ani s-au obținut în raionul nostru 
realizări noi, deosebit de însem
nate 
tuite 
scurt 
cutat 
de 111.010 m.p. și reparații de 
pavaje pe o suprafață de 189.081

care se adaugă celor înfăp- 
în anii precedenți. Iată pe 
câteva din acestea. S-au cxc-, 
pavaje noi pe o suprafață ...

m.p. Alte acțiuni au fost între
prinse pentru extinderea rețelei 
de apă și canal care s-au mărit 
în acești doi ani cu 4.857 mJ. 1* 
apă și 2.960 m.l. la canal. Rețeaua 
de gaze naturale a fost extinsă și 
ea în nii 1956 și 1957 cu 9000 m.L 

în trecut raionul „1 Mai“ era ex. 
trera de deficitar în ceea ce pri
vește spațiile verzi. In anul 1950 
existau doar 20.000 m.p. grădini. 
Astăzi în cuprinsul raionului exi
stă o zonă verde în suprafață de 
370.000 m.p. ceea ce înseamnă o 
creștere de peste 18 ori. Numai în 
ultimii doi ani zona verde a raio
nului a crescut cu încă 90.000 
m.p. Pe locuri unde înainte erau 
maidane, depozite de gunoaie, s-au 
făcut frumoasele parcuri „8 Mai“ 
și „Plumbuita“.

în cuprinsul raionului nostru'au 
apărut în ultimul . i timp cartiere 
noi de locuințe. în afară de locu
ințele din cartierul Colentina și,de 
alte imobile construite de oamenii 
muncii cu ajutorul , creditelor a-
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Organizația U.T.M.
poate contribui la îmbunătățirea

situației la învățătură
Mai deunăzi, am avut o discu

ție interesantă cu tovarășul Ale
xandru Crețu, primul secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Ad- 
jud. Printre altele a venit vorba 
și despre școala medie din loca
litate. Clnd am ajuns cu discuția 
aici, interlocutorul meu a răspuns 
cu multă mulțumire de sine :

— De cînd există școala acea
sta nu s-a făcut instruirea orga
nelor U.T.M. Acum am rupt tra
diția. Am făcut o instruire ca la 
carte. Și treburile nu merg deloc 
rău.

Aș fi vrut să-l întreb cum stau 
elevii cu învățătura, dar am pre
ferat să mă conving mai bine la 
fata locului. Din primele cuvinte 
schimbate cu tovarășii diriginți, 
profesori și elevi am constatat că 
optimismul tovarășului Crețu nu 
prea e ancorat în realitate. Dim
potrivă, un procentaj de aproape 
53 lș sptă elevi nepromovați în 
întreaga școală pe trimestrul I, 
nu pledează deloc în favoarea a- 
firmației că treburile merg bine.

Situația ceg mai îngrijorătoare 
se prezintă la clasa a VlII-a. Aici, 
din totalul de 46 elevi, un număr 
de 32 n-au obținut note de tre
cere.

La începutul trimestrului s-a 
observat un efort aproape maxim 
din partea elevilor pentru a veni 
bine pregătiți la orele de curs. 
Consecința firească, a fost nota
rea lor în catalog cu note bune. 
Ce s-a întîmplat după aceea ? 
Mulți dintre elevi, au înțeles gre
șit aprecierea profesorilor și în

loc să continue să învețe, la adă
postul notelor bune, au slăbit rit
mul de pregătire. într-un cuvțnt, 
s-au lăsat pe tînjeală. Așa stînd 
lucrurile era și firesc ca atunci 
cînd le-au fost anunțate datele la 
care se vor ține lucrările de con
trol, cei mai mulți să intre în pa
nică. să învețe în asalt materia 
parcursă. Or, e îndeobște cunos
cut faptul că asaltul la învățătură 
nu duce la nimic bun. Elevii cla
sei a VUI-a au dat lucrările de 
control. Cînd au văzut însă no
tele, au rămas înmărmuriți: o a- 
devărată avalanșă de 2, 3 și 4.

Bălan Gheorghe, organizatorul 
grupei U.T.M. din clasa a VlII-a 
este socotit ca unul dintre elevii 
buni. La matematici a obținut 
încă de la începutul trimestrului 
lin 8. Bălan însă, în loc să soco
tească nota aceasta un stimulent 
pentru a învăța și mai bine s-a 
declarat dintr-o dată mulțumit cu 
primul său succes. în consecință, 
s-a încadrat în atmosfera creată 
în clasă și n-a mai învățat ca 
în primele zile. La lucrarea de 
control a pățit-o. Alături de 8, a 
apărut în catalog un 2. Elevei 
Brescanu Nitia și altora li s-a în
tîmplat același lucru. Pentru cei 
doi elevi amintiți mai sus, situa
ția n-a fost chiar așa de neferi
cită. Notele mari obținute la exa
minarea orală i-a salvat de cali
ficativul nepromovat. Dar sînt 
destui care n-au avut note bune 
la oral care să-i salveze și cu 
toate acestea nici ei mau învă
țat... Și ca urmare, 20 elevi n-au 
promovat la matematici, 19 la 
limba franceză iar alții la alte 
obiecte.

DIN VIAȚA ELEVILOR
ORIZONTAL.

1. Profesori — 
După terminarea 
studiilor. 2. Pro
fesori la sftrși. 
tul anului șco
lar - H,O. 3) 
Nota traducăto- 
ru.lui — Aliment. 
Prima carte â e- 
levului. 4) A-l a- 
juta unul coleg 
mai slab — Fac
tor geografic — 
50 minute de 
curs. 5) Crusta- 
cei — Apuci — 
A avansa dar 
nu ptnă la oapăt.
6) Punct cardinal — Fenomenul de 
transformare a lui n inter.vocalic 
în r, întîlnit în primele scrieri 
(pl.). 7) Elevi, discipoli, ucenici 
(învechit, popular) — Păzitor de 
boi. 8) A demonstra — înghețat!
— Plantă — 9) Marele dascăl care 
ne-a sfătuit : „Invățați, tnvățați. 
tnvățați" — Măsură agrară în 
China — Nici ție, nici lui. 10) Ju
decată la matematică (pl.) — Tra- 
lan Rădulescu. 11) Erată netermi
nată I — Insulă napoleoniană — 
Oprește. 12) Locul răsplatei șco. 
tarului (pl.) — A pleca (rus.) 13) 
Alifie — Nume de fată — Articol
— Fără luciu. 14) Sîntem cu toții 
(sing.) — Sînt — Cercetători în 
domeniul originii cuvintelor. 15) 
Regiune din R.P R. — Știință e- 
xactă,

VERTICAL

1) Adăpostul tocului, creionului 
șl gumei (pl.) — Conducătorul 
școlii. 2) Activitatea elevilor în a- 
fara orelor de curs — Pronume. 3) 
Afirmație — Munca desfășurată la

Palatul Pionierilor (pl.). 4) Verbul 
elevului care nu știe lecția — Poe
zii spuse pe din afară. 5) Numele 
unei colege — Acolo unde progra
mele pentru copii, elevi și stu- 
denți sînt des ascultate — Substan- 
tiv masculin. 6) Oficiul Național de 
Turism — Noțiune des folosită la 
lecțiile de geologie (pl.). — Gaz 
nobil. 7) Cîntecul gîștii — Pronu
me — Părul ale cărui fructe cad 
în gura lui Nătăfleață. 8) Țară eu
ropeană— Probleme îndelung gîn. 
dite (fig.). 9) Materii de studii — 
Moșul care trece pe la genele 
somnoroșilor — Ion Mihăilescu. 10) 
Răsplata muncii elevilor — Vas 
de băut — Andronic M. Anastases- 
cu. 11) Numele unei colege — 
Personaj din „Patima Roșie1’ de 
Mihail Sorbul — Sclav la vechii 
spartani. 12) Iubesc (lat.). — în
veliș osos — Pronume. 13) Cel mai 
mare prozator romîn contemporan 
— Rîu la granița dintre R. P 
Bulgaria și R. P. F. iugoslavia. 14) 
A păzi — Plimbare — Comandant 
turc. 15) Locuitori ai satelor. Pe
dagogii de acasă ai elevului.

Se pune legitima întrebare: 
oare nu s-a observat mai de mult 
că există în clasa a VIII-a un cli
mat nefavorabil muncii de învă
țătură ? S-a observat. Comitetul 
U.TjM. din școală nu-i străin de 
acest fenomen. N-a luat însă nici 
o măsură. Grupa U.T.M. din cla
să nici atît. După cum s-a vă
zut, chiar organizatorul grupei, 
Bălan Gheorghe. se numără prin
tre cei care s-au pus la adăpostul 
unor note bune și au slăbit .rit
mul muncii cu care începuseră a- 
nul școlar. De asemenea, influența 
utemiștilor asupra elevilor din 
clasă e destul de slabă. Din cei 
13 utemiști, 5 sînt declarați ne
promovați la unul sau mai multe 
obiecte, iar cei promovați n-au fă
cut nimic pentru a-și ajuta co
legii, ori să le arate cît de dău
nătoare este atitudinea lor față 
de învățătură. In acest climat se 
pare că în clasă au mai multă 
influență elevii care nu învață, 
cum sînt Gheorghiu Ștefan Doina 
Alexandrina, Grigoraș Cecilia, Pa- 
naite Adrian și încă alți vreo cîți- 
va, decît, utemiștii sau elevii 
buni.

S-a ajuns îa această stare de 
lucruri, pentru că ea n-a fost se- 
zisată la timp și nu s-au luat la 
timp măsuri pentru prevenirea a- 
titudinii de delăsare a elevilor în 
activitatea lor. Cel mai bun pri
lej de discutare a lipsurilor exis
tente, a metodelor folosite de or
ganizația U. T- M. pentru creș
terea conștiinței utemiștilor și e- 
levilor față de îndatoririle lor, 
ar fi fost adunările de alegeri. 
Dar alegerile, deși conduse de 
tov. Crețu Alexandru, au fost 
pregătite superficial și s-au des
fășurat lăsînd să se imprime dis
cuțiilor familiarismul, cocoloșirea 
lipsurilor, neseriozitatea.

Nici cu prilejul instruirii ca
drelor, treabă cu care tov. Crețu 
se declară mulțumit, nu s-a pus 
accent pe îndreptarea urgentă a 
situației la învățătură (trebuie 
arătat că și în cl. a IX-a e o situa
ție similară cu cea dinei, a VIII-a) 
și a muncii pe care o desfășoară 
organizația U.T.M. în școală. Ca 
urmare, comitetul U. T- M. din 
școală n-a întreprins pînă la ple
carea în vacanță nimic pentru.a 
înlătura indolența și pasivitatea 
unor elevi față de învățătură.

A început un nou trimestru. A- 
cum la început trebuie analizată 
serios situația la învățătură a ele
vilor. Organizația U. T. M. poate 
convoca în acest scop o adunare 
generală, la care să-i invite și pe 
profesorii școlii. In adunare, se 
vor. putea discuta, dar cu mult 
spirit de răspundere, lipsurile exis
tente și masurile ce se vor lua 
pentru a șterge rușinea unor ase
menea rezultate.

Comitetul U.T.M. din școală are 
însă nevoie de un sprijin compe
tent din partea comitetului raio
nal, pentru a găsi căile cele mai 
bune de îmbunătățire a muncii e- 
ducative, și a lua măsuri care să 
ducă practic la îmbunătățirea ac
tivității în școală.

ION ȘINCA

Un aspect de la carnavalul elevilor care a avut loc la Palatul Pionierilor din București.

Amintirile vacanței...
Vacan{a s-a ter. 

minat...
In fiecare școală, 

șl clasă a reînviat 
tumultul zilelor de 
curs Fiecare elev 
și-a regăsit priete
nii, prietenele, au 
legat din nou firul 
povestirilor, al dis
cuțiilor. Și după a- 
tllea zile, fiecare a 
simțit din nou plă. 

■cerca și emoția pri
mei lecfii, a primei 
note puse în cata
log...

Dar gindurile... 
Gindurile mai sint 
încă furate de zilele 
frumoase ale va
cantei.

Dacă am pătrunde 
in labirintul aces
tor ginduri, dqcă 
ne-am putea tine 
după firul lor, am 
afla o mulțime de 
lucruri, de intim, 
plărl, care mai de 
care mal frumoase, 

T mai interesante, am
♦ cunoaște zeci de
♦ locuri, și.am vedea 
4 că fiecare din ele a 
Ț dat In felul său zi-

4
4
4
4
4
4
t

lelor vacantei, un far
mec deosebit: Mir
cea Miclos din cla
sa VIII-a B, Școala 
nr. 24 din București 
și-a legat vacan
ta de patinoarul din 
Cișmigiu.

in fiecare zi de di
mineață pină seara 
pe gheata lucitoare, 
elevii, fete și băieți, 
prinși de miini, ele. 
monstrati trecători, 
iov măiestria cu 
care patinau. Mir. 
cea a Invătat abia 
acum să patineze.

...Intr-o clasă de 
la Școala nr. I un 
elev povestește la 
ora de romînă des
pre Ecaterlna Teo. 
doriu. Și lucrul a- 
cesia face parte tot 
din gindurile vacan
tei. Împreună cu 
clasa a văzul piesa 
la Teatrul Armatei.

...De obicei ulti
mele clipe din va. 
vanfă lasă impresii 
mai proaspete șl 
poate mai adinei și 
gindurile sint prin, 
se de ele. Discuțiile

cltorvă eleve de la 
Școala nr. 10, în
semnarea din iurna. 
Iul de zi al unul 
elev de la Școala nr. 
12, sau al elevilor 
de la Școala nr. 11 
confirmă acest lu
cru. Toți vorbesc 
despre carnavalul 
elevilor fruntași or- 
gdniiat in ultima 
zi a vacantei la Pa
latul Pionierilor.

Ar fl peste puțin, 
fă să cuprinzi toate 
gindurile care au ră. 
mas In urma vacan
tei... Cele rămase de 
la taberele din Ho. 
morod sau Sovata, 
serbările pomului de 
iarnă, concursurile 
sportive, filmele și 
cite altele.

Intr-adevăr toate 
au fost minunate, 
de neuitat. Toate au 
do- edit grifa cu 
care a fost organi. 
zată fiecare zi de 
vacanfă din iarna 
aceasta.

MONICA 
VERDEȘ

i

:
♦
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„Despre comportarea în țcoală și in afara eiM 

Colectivul trebuie 
să acționeze la timp

în cadrul discuției „Despre 
comportarea în școală și în afara 
ei”, aș vrea »ă tratez și eu un 
aspect al problemei. M-a inspirat 
viața unei clase pe care o cunosc 
mai bine. Este vorba de colectiv, 
de reacția colectivului în fața 
manifestărilor bune sau rele ele 
membrilor săi.

în toamna anului 1955 s-au în
tâlnit, formînd clasa VIII-a a Școlii 
medii nr. 1 din Reghin, cîleva 
zeci de elevi — unii din oraș, al
ții din satele învecinate, cu nive
luri de pregătire diferite, cu un 
fel de a fi de asemenea diferit. 
Fetele și băieții au făcut cunoștin
ță, s-au legat prietenii și din a- 
cești cîțiva zeci de elevi trebuia 
să se închege colectivul clasei. Cei 
nouă utemiști au format de la în
ceput un nucleu puternic și au 
muncit din răsputeri să adune în 
jurul lor întreaga clasă. Anul s-a 
scurs nu ușor, nu fără greutăți, 
dar începutul era făcut, colectivul 
aproape se sudase și îl preocupau 
toate problemele clasei. Primul 
an școlar, clasa a VIII-a l-a ab
solvit cu calificativul de clasă 
bună, nu foarte bună.

A început un nou an școlar. De 
astădată elevii erau în clasa IX-a. 
Au plecat cîțiva dintre ei, au ve
nit și alții noi. Nucleul utemiști
lor s-a întărit prin primirea în 
rîndul organizației a celor mai 
buni elevi. Clasa era fruntașă la 
toate acțiunile. Comportarea elevi
lor a început, însă, la un moment 
dat, să lase de dorit. Catarig Ro- 
meo, elev transferat de la o școa
lă din Turda cu nota scăzută la 
purtare, își făcea simțită prezența 
în clasă. Era cel mai tânăr, dar 
cel mai „șmecher“ și obraznic. în
cepuse a-i învăța și pe alți colegi 
să nu muncească singuri... „doar 
temele se pot „împrumuta“ de la 
acei care „toeesc“...

Utemiștii au încercat să răspun
dă cum se cuvine lui Catarig, dar 
apoi s-au mulțumit să se ferească 
fiecare din calea lui, au renunțat 
să lupte împotriva manifestărilor 
lui. Au greșit însă, socotind că un 
singur ciev indiseiplinat nu va 
putea face ca în colectivul lor să 
apară manifestări nedemne. Și au 
apărut.

Abia acum, în Clasa qX-a conse
cințele sînt mai evidente. Catarig 
Romeo și-a atras prieteni de par
tea lui chiar și dintre utemiști — 
Mircea Gheorghe, Timar Gavril, 
Rosenauer Fritz și Pop Ion. A- 
ceștia l-au urmat pe Catarig prin 
necuviințe comise față de profe
sori și față de colege. Au înce
put chiar să nu mai învețe. 
Secretara U.T.M. a clasei, Mihăi
lescu Viorica, cu toate eă fusese 
printre elevele fruntașe ale școlii 
a ajuns și ea să-și copieze temele, 
rămînînd în urma altor elevi.

Am descris faptele, foarte pe 
scurt, pentru a putea ajunge la 
următoarea concluzie : este toar
te greșită părerea unora că într-o 
clasă bună un elev indiseiplinat 
nu poate avea influență. EI are 
influență și exemplul de mai sus 
e concludent. Un elev indiecipli- 
nat poate influența colectivul toc
mai pentru că este tratat ca un 
lucru neglijabil, este lăsat, fiind 
unul singur, să persevereze în gre
șeli. Iși atrage apoi un prieten și 
altul, și altul pînă ajunge să dez
membreze colectivul. Totul se pe
trece în timp și uneori greu de 
observat. Tocmai de aceea este 
necesar ca la prima manifestare, 
elevul să fie înconjurat cum se 
cuvine de colegi și determinat în 
numele apărării prestigiului co
lectivului, să se schimbe.

Profesor D. GELLER

O tradiție valoroasă :

REVISTA ȘCOLII
Cine nu-și amintește din isto

ria literaturii cel puțin cîteva 
exemple care dovedesc că unii 
dintre cei mai mari scriitori sau 
oameni de artă ai țării noastre 
și-au început cariera artistică la 
revistele școlilor unde au fost 
eievi, sau la reviste scoase de ei 
înșiși ? Este celebru exemplul iui 
George Coșbuc, ale cărui încercări 
poetice au apărut pentru prima 
dată in revista, „Muza someșea- 
nă” a societății literare de la li
ceul din Bistrița-Năsăud.

Sînt numeroase exemplele care 
demonstrează existența un&i tradi
ții valoroase a revistelor școlare 
în țara noastră. Apărute răzleț, 
ca organe ale societăților literar- 
artistico-științifice existente în 
școli sau ca publicații personale, 
ele și-au dovedit utilitatea.

Sînt numeroase cazurile cînd ele
vii vechilor licee erau pedepsiți 
pentru „delictul“ de a se fi ocu
pat cu creația literar-artistică. „In 
clasa a șasea — notează scriito
rul Gala Galaction — editam o 
revistă care se intitula „Zig-za- 
gul“- O scriam toată cu mîna mea

și o scoteam (la poligraf) în cî
teva zeci de exemplare... Am a- 
vut norocul că n-a căzut în mîna 
directorului liceului“.

Astăzi în numeroase școli din 
țara noastră, din inițiativa orga
nizațiilor U.T.M., elevii, sub în
drumarea profesorilor fac încer
cări de a scoate reviste școlare. 
Amintim încercările pasionante 
și pline de migală ale elevilor 
școlii medii din orașul Breaza, 
care au scos un ziar al școlii 
scris de mînă,. cît și buletinele 
literare dactilografiate ale 
lor medii nr. 16 și 12 din 
tală.

Foarte interesantă este 
tiva luată de cercurile de 
matică, fizică și chimie de la 
Școala medie nr. 17 „Matei Basa
rab“ din București de a scoate 
un buletin tipărit al acestor 
cercuri. Publicația, intitulată „Fră- 
mîntări științifice” vine să înlă
ture o veche lipsă în activitatea 
lor.

Membrj cercurilor au observat 
că vechea metodă de cercetare 
științifică pe bază de referate ți-

școli-
Capl-

iniția- 
mate-

I
A trecut vacanța. A fost plă
cut : odihnă, distracții, plim
bări. Dar parcă tot mai plăcut 
este între colegi, la școală, 
De aceea revederea după va- 
Icanță este întotdeauna emo
ționantă.

Reporterul no
stru a surprins

I o primă oră de
♦ curs după va- 
I canță, în Școa- 
ț la medie nr. 28
4 din București,

din București,

Ncaii Jcnlc sau ncpâsarc ?
L . LA. '  . _____ _______ _______________________________ ______ _____ ___ .X

nute în ședințe lunare, nu dădea 
roadele așteptate. Pregătite indi
vidual referatele nu antrenau de
cît un mic număr de membri ai 
cercurilor. La propunerea elevilor 
s-a hotărît atunci scoaterea unei 
publicații unde să se tipărească 
un număr mult mai mare de lu
crări ale lor, o publicație prin 
care să se poată da elevilor în
drumări dm partea profesorilor și 
unde să poată apare probleme 
rezolvate cît și probleme propuse 
spre rezolvare. La alcătuirea pro
filului revistei școlare, cercurile 
s-au ghidat după profilul „Gaze
tei de matematică și fizică“.

Majoritatea membrilor colecti
vului de redacție o formează la 
revista școlii „Matei Basarab“ 
profesorii conducători ai cercu
rilor. In colectiv au intrat însă 
și elevi ca Timbălău Jean, Titifică 
Mircea, iar Oprică Mihail din cla
sa X-a A face parte din secreta
riatul de redacție. Planul de lu
cru al revistei este în așa fel al
cătuit îneît temele centrale ale 
fiecărui număr să oglindească 
probleme studiate la curs și care 
vor fi cercetate mai în amănun
țime în cadrul cercului științific. 
Numărul apărut zilele acestea 
are ca temă centrală structura 
materiei, temă în studiu la cercu
rile de fizică.. Pentru aceasta, pro
fesorul Gh. Dr-agomirescu publică 
în revistă un studiu tematic aju
tător. Multe materiale sînt setn. 
nate de către elevi.

Introducerea învățămintului politic de or
ganizație în școli a fost primit cu interes, cu 
convingerea că este necesar pentru desăvîr- 
șirea educației politico-ideologice. a elevilor.

Sîntem acum la cîteva luni de la începu
tul anului școlar și deci și de Ta deschiderea 
anului de învățămînt politic. Rezultatele sînt 
diferite, precum diferită este preocuparea ac
tiviștilor care muncesc în școli pentru asi
gurarea unui conținut înalt și in același timp 
atractiv, desfășurării lecțiilor din cadrul în- 
vățămîntului politic.

O vizită prin cîteva școli medii ale raio
nului Lugoj ne-a dat prilej de concluzii a- 
supra felului cum a fost înțeleasă introdu
cerea învățămintului politic U.T.M. în școii. 
Vom porni de la exemple diferite dar care, 
în esență — fie că se referă la organizare, 
fie că se referă la desfășurarea și Ta conți
nutul lecțiilor — ilustrează activitatea unor 
cadre ale organizațiilor 
și orașul Lugoj, pentru 
cini însemnate.

...La Școala medie nr. 
sit tocmai la o ședință 
ca propagandist pe tovarășa Eugenia Bru
diu- Expunerea liberă a lecției menținea trea
ză atenția cursanților. Vorbea cald și con
vingător despre lupta uteciștilor. Lecția ar 
fi fost mai >vie însă dacă propagandista ar 
fi folosit în expunerea sa versuri din poeziile 
și cînteceie închinate utemiștilor, fragmente 
din lucrări scrise despre uteciști. Dar nu le-a 
folosit. In orice caz lipsa nu e atît de gra
vă dacă avem în vedere faptul că elevii au 
reținut din cele expuse multe lucruri intere
sante.

încurajat de acest fapt pozitiv am conti
nuat vizita. Dar pozitiv a rămas numai 
exemplul de mai sus. La Școala medie nr. 2 
din Lugoj unde ne-am oprit apoi, am con
statat că se ține un număr cit mai mare de 
lecții. Ce folos ?. S-ău „predat" lecții multe 
dar cursanții au reținut foarte puține lucruri 
din cele predate. Nici măcar comitetul

U.T.M. din raionul 
realizarea unei sar

1 din Lugoj am so- 
a cercului care are

U.T.M. nu a reținut titlurile lecțiilor. Este de 
mirare, dar sînt elevi care au ascultat lecția 
despre crearea U.T.C.-ului, dar nu știu totuși 
cînd a luat ființă U.T.C.-ul. Explicația este 
aceea că lecțiile sînt predate neinteresant, 
se țin numai de dragul de a se ține.

Ne oprim la Școala medie din Buzias. Sur
prinzător, dar adevărat: aici nu s-a deschis 
incă anul de învățămînt politic. Comitetul 
U.T.M. în frunte cu secretara, Capastraru 
Gabriela, nu cunoștea nici măcar în prin
cipiu existența unei asemenea forme de in- 
vățămînt în școli. Dar nici nu-i poți cere ceva 
ce nu i s-a dat; să-i ceri comitetului să cu
noască un lucru despre care nu i s-a spus 
nimic. Altă explicație nu se poate da faptu- 
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Note pe marginea 
desfășurării 

învățămintului politic 
U.T.M. în raionul Lugoj 

lui că la această școală, la sfîrșitul anului 
1957, nu s-a făcut nici măcar recrutarea 
cursanților. Veți spune că nu sîntem in pas 
cu vremea, dar nu-i vina noastră că tre
buie să vorbim acum despre recrutarea pro
pagandiștilor și a cursanților, să lămurim 
acum necesitatea formelor de Învățămînt po
litic în școli. Pentru răspuns la întrebări su
plimentare pot fi solicitați tovarășii Adi So- 
loinon, secretarul cu problemele de propa
gandă al raionului Lugoj, și Maria Focșa, 
instructoare raională. Ei sint, în ultimă in
stanță, vinovați pentru această stare de 
lucruri.

Ar mai fi multe 
suri. Socotim insă

de adăugat la aceste lip- 
că n-are rost sä le inșii

răm aci mai ales că, in esență, ele sînt a- 
proape aceleași la fiecare școală: toate sînt 
legate de insuficienta preocupare a Comite
tului orășenesc și raional U.T.M. Lugoj pen
tru organizarea și desfășurarea în bune con
diții a învățămintului politic în școli. De 
aceea ne rezumăm la aceste cîteva exemple 
și la cîteva concluzii.

In primul rînd, faptele dovedesc că in 
raionul și orașul Lugoj unii activiști nu cu
nosc în profunzime instrucțiunile Comitetu
lui Central al U.T.M. cu privire Ia organi
zarea învățămintului politic. Altfel nu și-ar 
fi permis întîrzieri în deschiderea învăță- 
mîntului politic, recrutarea fără discernămînt 
a propagandiștilor, instruirea sub orice nivel 
a comitetelor U.T.M. din școli cu probleme 
legate de organizarea formelor de învățămînt 
politic.

începutul în desfășurarea învățămintului 
politic s-a făcut sub așteptări și a dat po
sibilitate elevilor să se îndoiască de necesi
tatea participării lor la cercurile politice. 
Primele lecții nu au fost atractive și cursanții 
au venit la următoarele fără tragere de ini
mă. Ca urmare, și-au însușit cunoștințele su
perficial.

Ar exista, în concluzie, o singură propu
nere : tovarășul Blaj, secretarul cu proble
mele de propagandă al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Lugoj, să scoată din sertar instruc
țiunile Comitetului Central ai U.T.M. și să 
ie studieze împreună cu toți acei care des
fășoară activitate în școlile medii. Ar vedea 
după aceea ce are de făcut mai departe pen
tru buna desfășurare a învățămintului poli
tic in școli. în orice caz îi spunem și noi că 
este necesară o discuție, un schimb de ex
periență cu propagandiștii și cadrele U.T.M. 
din școli, în care fiecare să-și spună părerea, 
ce se poate face pentru înviorarea lecțiilor, 
pentru îmbunătățirea conținutului lor, pentru 
atragerea cursanților să participe regulat la 
lecțiile cercurilor politice.

S1MION MORARU

E. FLORESCU

NOTE

De ce tace 
T. C. C. ?

T.C.C. „Trustul de Construcții; j ue ^vrisirucțll
\al Capitalei" s-a angajat acum 
16.7 luni să repare sala de sport 
fa Școlii medii nr. 11 din Bucu
rești, vestiarele, sala pentru 
( dușuri, laboratoarele de fizico- 
(chimice și să pregătească ate. 
llierele pentru trecerea la poli. 
1 iehnizare.
( Zgomotul începutului li fă- 
(cea pe profesori și elevi să.și 
[frece mîinile de bucurie: uor 
(avea Insfirșit o sală de sport 
I cum n-au avut niciodată. Dar 
iată — la un moment dai —'. 

țT.C.C.-ul a... tăcut. Mirare!. 
(Surprindere !
I T.C.C..ulul U lipsesc cîteva! 
I cutii cu vopsea pentru tavan, i 
i De o jumătate de an caută a.] 
1 ceste cutii, de o jumătate de an 
(schelele au rămas în mijlocul 
f sălii. Acum, iarna, elevii fac 
( orele de sport in curte.
( Dar laboratorul? Nici el nu 
\ poate fi folosit ; n-are curent 
(electric. T.C.C.-ului îi lipsește 
■ un... ampermetru pentru tabloul 
[ de comandă
( Directorul școlii dă telefoane, 
^aleargă, se Interesează, T.C.C.. 
i ul Insă calm șl imperturbabil 
j tace. Tace 1 De ce?

><
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Sub semnul aiașerrentulul față de partid șl guvern

Oamenii muncii au început să propună

CANDIDAȚII F. D. P.

Am fost deseori solicitată să 
dau amănute cu privire la munca 
dusă de comitetul U.T.M. al Fa
bricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ pentru creșterea 
rîndurilor organizației noastre. Ni
ciodată n-am făcut din aceasta un 
secret. Faptul că lunar se primesc 
în U.T.M 20—35 de tineri este 
un lucru oarecum normal. Urmînd 
indicațiile celui de al II-lea Con
gres al U.T.M., comitetul U.T.M. 
al fabricii a pus în centrul activi
tății sale problema creșterii conti
nue a rîndurilor U.T.M. cu tine
rii cei mai buni din fabrică. Din 
rîndurile utemiștilor mulțî au fost 
primiți candidați de partid. In lo
cul lor am primit în U.T.M., tineri 
noi, pe cei mai bunî din fa
brica noastră. La baza muncii noa
stre de lărgire a rîndurilor U.T.M. 
a stat toată munca de or
ganizație. Acesta este în fond „se
cretul“ nostru: la toate acțiunile 
inițiate de utemiști, la toate ma
nifestările, am antrenat și pe ne- 
utemiști, i-am făcut să vadă și să 
înțeleagă ce este organizația noa
stră, ce activități desfășurăm 
oferindu-le exemplul 
urmat al utemiștilor 
organizația noastră.

Există o așa zisă 
pregătire a tînărului 
intra în U.T.M. La noi pregătirea 
Începe odată cu venirea tînărului 
in fabrică. Utemiștii, tovarășii săi 
de muncă, discută cu el, îi explică 
cum se muncește, cum se trăiește 
în colectivul nostru. Apoi urmează 
antrenarea lui la diferite acțiuni 
obștești: munci voluntare, în acti
vitatea formațiilor artistice-cultu- 
rale, la competiții sportive — în- 
grijindu-ne să-i dăm de lucru fie
cărui tînăr, potrivit aptitudinilor șj 
preferințelor sale. In diferite do
menii de activitate noi i__ __«...
alături de utemiști și neutemiști. 
Așa do pildă, avem un mare nu
măr de tineri neutemiști încadrați 
în învățămîntul politic de organi
zație, pentru ca alături de ute
miști să-și ridice continuu nivelul 
lor politic și ideologice — pregă- 
tindu-i deci și pe această cale în 
vederea intrării lor în U.T.M.

Na străduim ca întreaga ac
tivitate a organizației să fie in
structivă și în același timp să aibă 
un caracter plăcut, atractiv. Ca
racterul atractiv al activității este 
da altfel cheia succesului muncii 
noastre în creșterea rîndurilor or
ganizației. Acțiunile organizate 
în cadrul clubului muncitoresc, 
și unde utemiștii duc o activitate 
intensă au avut un rol deosebit de 
însemnat în atragerea tineretului 
spre organizația noastră. In ulti
mul timp s-a 
întîlniri între 
ilegaliști care , _ r.
faptele eroice ale uteciștilor ; în 
cinstea celei de-a X-a Aniversări 
a Republicii am organizat 24 de 
convorbiri între tineret și foști 
lucrători ai fabricii A.P.A.C.A., 
ce au vorbit despre munca 
și viața lor în vechea fabrică ; 
concursurile „drumeții veseli“, 
concertele ghicitoare, întîlnirile 
cu artiști de frunte sau scriitori, 
toate au constituit acțiuni atrac
tive. plăcute tineretului. Noi orga
nizăm de asemenea numeroase ser
bări, reuniuni, excursii joi ale 
tineretului la care tinerii partici
pă în număr mare.

Toate acestea contribuie pe de 
o parte la lămurirea tînărului asu
pra țelurilor organizației noastre, 
ier pe de altă parte dă posibilitatea 
utemiștilor să cunoască îndeaproa
pe calitățile și lipsurile tinerilor 
ce vor venf într-o zi să ceară in
trarea lor în marea familie a ute
miștilor.

Birourile organizațiilor de secție 
din fabrica noastră, pe baza urmă
ririi întregii activități a tinerilor,

cunoso pe acei care merită prin 
munca, pregătirea și comportarea 
lor — să devină utemiști. Către 
aceștia își îndreaptă privirea maî 
cu insistență, trecînd la ajutorarea 
lor efectivă. Celor mai buni ute
miști, exemplu în muncă și în 
viața de colectiv, birourile organi
zațiilor de secție le încredințează 
pe cei ce vin să ceară primirea în 
rîndui organizației. Aceasta ar putea

In ajutorul secretarilor 
organizațiilor de bază 

U. T. M.

fi numită într-adevăr munca pro
priu zisă de pregătire a tînărului 
respectiv. Iată de exemplu pe ute- 
mista Marusia Gherghelaș, una din
tre cele mai bune utemiste ale or
ganizației de secție nr. 10. Ea a 
primit sarcina să se ocupe de tine
rele Maria Răducu și Victoria Dîn- 
gă care ceruseră organizației să fie 
primite în U.T.M. Marusia Gher
ghelaș a muncit cu dragoste și pri
cepere. A discutat cu cele două 
tinere despre rostul lor în U.T.M., 
despre sarcinile și scopul organi
zației noastre revoluționare de ti
neret, despre prevederile statutu
lui, despre importanța carnetului 
roșu. împreună cu ele Marusia 
Gherghelaș a participat apoi atît 
la adunările generale deschise, în 
care se discutau probleme ce pri
vesc întreg tineretul (producția, 
organizarea timpului 
dar și la adunările 
care se făceau confirmarea unor 
noi membri. Marusia Gherghelaș 
și-a îndeplinit sarcinile : cele două 

antrenăm tinere sînt astăzi utemiste. Și ase
menea exemple se pot da multe.

In ultimul timp au fost primiți 
în organizație numeroși tineri frun
tași în producție, cum sînt .Elena 
Ceaușu, Maria Ion, Victoria Ion, 
Marin Mihăiță șl alții, care aduc 
astfel o contribuție efectivă la în
deplinirea sarcinilor de organiza
ție. Datorită activității susținute pe 
care-o desfășoară, rîndurile organi
zațiilor de secție U.T.M. nr. 10, 
14, 18, 20 — cresc lunar cu noi 
și noi tineri, atașați organizației 
noastre, care, îndrumați de cei mai 
buni utemiști s-au străduit să le 
urmeze exemplul atît în muncă, 
cît șî în comportare.

Și în această direcție, ca dealt
fel în toate domeniile, noi primim 
un prețios sprijin din partea orga
nizației de partid. De pildă, nu 
rareori, chiar tovarășii secretari de 
partid au participat la consfătuiri 
cu grupuri de tineri cu care s-a 
discutat despre țelurile U.T.M.,

demn 
fruntași

noi, 
de 

din

deperioadă 
ce urmează a

liber etc.) 
generale în

r.

numeroase 
foștii

ținut
tineret și 

au vorbit despre

Aritmetică
bizară

(Urmare din pag. l-a)
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sînt ai voștri, că voi v-ați luat I 
toate rele 12 vagoane ? ! ț

— Ei. fie vorba intre noi, I 
am spus așa ca să nu mai plă- X 
tim locație. Superfosfații erau ♦ 
de fapt ai noștri. j

— Ne pare rău, dar atunci I 
cind i-am luat noi, superfos- | 
fafii erau ai nimănui. Așa ș 
că |

Contabilul care venise după î 
bani a plecat cu buza umflată. |

Conducerea G.A^.-Cobadin j 
ore și ea buza umflată, l-a i 
venit penalizarea pentru su- ! 
perfosfații care stau de luni de ? 
zile pe rampă. Cam vreo I 
23-000 de lei. Au făcut recurs X 
la comisia de arbitraj. Vor • 
să-i dovedească și comisiei cît 8 
de logic li se pare lor că luînd j 
din 24 de vagoane 24, să mai j 
rămină totuși 12.

în afară de asta, nu trebuie ș 
uitat că 1 kg. de superfosfat | 
pierdut costă 0,50 lei. Mă în. 5 
treb și eu acum ca omul ne- X 
dumerit : cine-o să-i plătească? r 
-Să sperăm că cei din conduce- I 
rea G.A.S.-Cobadin vor avea ș 
ocazia să se convingă că nu-i I 
o glumă să risipești avutul j 
statului. t

despre cinstea de a te număra în 
marea familie a utemiștilor.

Comitetul U.T.M. al fabricii a- 
nalizează periodic modul în care 
se ocupă birourile organizațiilor de 
secție de această problemă și în 
special de organizarea unor acti
vității atractive, interesante. Ase
menea analize constituie un pre
țios schimb de experiență între 
conducerile organizațiilor de secții 
găsindu-se cu acest prilej formele 
cele mai potrivite de muncă și 
combătîndu-se lipsurile ce mai 
există.

Nu putem spune că nu am fost 
ajutați și de Comitetul raional 
U.T.M. „Gh. Gheorghiu-Dej“. Pot 
arăta chiar că primirea de noi 
membri constituie pentru comite
tul raional o problemă primordia
lă, întrucît aproape în fiecare săp- 
tămînă instructorul comitetului ra
ional se interesează de acest lucru. 
Trebuie spus însă că de multe ori 
comitetul raional se interesează 
unilateral de munca dusă de noi în 
această direcție. Activiștii vin în 
organizația noastră pentru a ve
dea cum ștăm cu creșterea nume
rică a rîndurilor organizației noa
stre. Mai puțin însă se interesează 
și de modul în care se muncește 
cu tinerii în scopul pregătirii lor 
pentru a intra în U.T.M. Și tocmai 
in această privință considerăm că 
avem mai multă nevoie de ajutor.

In încheiere aș vrea să mai sub
liniez un fapt. Munca organiza
ției noastre nu încetează odată cu 
confirmarea calității de utemist a 
unui tînăr. Noi continuăm să lup
tăm pentru ca fiecare tînăr intrat 
in U.T.M. să fie legat de organi
zație, să simtă și să participe ac
tiv la acțiunile ei. De aceea, ți- 
nînd seama de pregătirea și aptitu
dinile fiecăruia, i se dau sarcini 
concrete, iar birourile organizații
lor de secție urmăresc cu atenție 
îndeplinirea lor, ajutîndu-i pe noii 
utemiști acolo unde este nevoie. 
Organizația noastră este o școală 
de educație comunistă a tineretu
lui și de aceea ea trebuie să-și rea
lizeze această sarcină începînd cu 
grija pentru antrenarea în activita
tea de U.T.M. și a celorlati tineri 
neîncadrați încă în U.T.M. prin 
acțiuni atractive și să adîncească 
tot mai mult procesul muncii e- 
ducative cu membrii organizației, 
îngrijindu-se cu cea mai mare 
răspundere de munca, de viața, 
de comportarea și creșterea ute
miștilor, chiar din primele zile de 
la primirea lor în U.T.M.

ELEONORA MUNTEANU 
secretara Comitetului U.T.M. al 

Fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București

J ';

în alegerile de la 2 martie 
pentru staturile populare

t ?> ,

a/a j-

*
4i „Priviți atent. Acum cuțitul..." Maistrul Ion Zelea își continuă 1 
I explicația la strung. Novicii ascultă. Sint lucruri noi și se stră. ♦ 
4 duiesc să rețină totul. 4
I In fiecaie an noii ucenici găsesc aici, la școala uzinei „Strun- « 
4 gul" din Orașul Stalin, în comunistul Zetea un bun pedagog, un ♦ 
f maistru priceput, prieten, sfătuitor și profesor.
J Atelierul^/coală a fost denumit uzina mică. Găsești aici strun. î
* guri, rabateze, freze, mașini de găurit, polizoare etc. Ucenicii au 4
4 toate condițiile să deprindă meseria. ' T
♦ .. .................     . I. « ♦ ♦ ♦ ♦-» »»♦♦»»»»«»«<♦» 

TELEGRAMA
Primul Ministru al Uniunii Bir mane, U Nu, a adresat tovarășului

Chivu Stoica, președintele Consili ului de Miniștri al R.P.R., o tele
gramă cu următorul cuprins :

„Sînt deosebit de recunoscător pentru binevoitorul mesaj de feli
citări al Excelenței Voastre cu ocazia celei de-a 10-a aniversări 
a independenței Uniunii Birmane. Din partea guvernului Uniunii 
Birmane și din partea mea, permiteți-mi să transmit Excelenței 
Voastre și poporului Republicii Populare Romîne cele mai bune 
urări pentru succesul continuu în construirea unei republici prospere 
și pașnice-

Acest an nou să fie martorul continuei întăriri a legăturilor de 
prietenie între ambele noastre țări“.

Din partea familiei dr. Petru firoza
Transmitem pe această cale 

mulțumirile și recunoștința noa
stră profundă instituțiilor, orga
nizațiilor obștești, tuturor per
soanelor din țară și de peste 
hotare care au exprimat condo-

leanțe pentru pierderea dureroa
să pe care am suferit-o prin în
cetarea din viață a iubitului 
nostru soț și părinte.

Familia dr. Petru Grota

Echipa R. P. R. a
CAIRO 15 (Agerpres). — Cea 

de-a 4-a etapă a turului ciclist 
al Egiptului, desfășurată miercuri 
pe ruta Minia — El Fayum (168 
km.) a supus pe concurenți la 
grea încercare, aduicind noi mo
dificări în clasamerft. Și de dats 
aceasta animatorii; principali ai 
cursei au iost cicliștii sovietici, 
cărora li s-au alăturat bulgarul 
Koțev și reprezentantul nostru 
Aurel Șelaru. Patru alergători au 
realizat evadarea decisivă: Cere- 
povici Petrov. Koțov și Șelaru. 
La sprintul final sovieticul Cere- 
povici a trecut primul linia de

lll-a in clasament
sosire, repurtînd a doua victorie 
consecutivă de etapă. El a par
curs 168 km. în 4 h. 34’ 13” (me- 
die orară 37 km.). In același 
timp au sosit în ordine Koțev, 
Petrov și Șelaru.

După această etapă reprezen
tanții R.P. Romîne și-au imbună- 
tățlt situația : echipa se află pe 
locul trei in urma formațiilor 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria și îna
intea
ru a

In 
duce
ria) urmat la cîteva secunde de 

..Torfik (R.P. Ungară).
Joi este zi de repaus, iar vi

neri se dispută etapa a 5-a, El 
Fayum — El Ghizeh (95 km.).

R.D. Germane. Aurel Șela- 
intrat în primele 10 locuri, 
clasamentul individual con- 
Boian Koțev (R.P. Bu.lga-
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nat miețrcuri pentru a propune 
candidații lor în circumscripția 
electorală orășenească nr. 286 și 
circumscripția electorală raională 
nr. 130 pentru alegerea deputați- 
lor în sfaturile populare.

Primul a luat cuvîntuil tovară
șul Mihai Nicolae, prim secretar 
al Comitetului raional de par
tid Lenin, președintele Consiliu
lui F.D.P.

Candidat al Frontului Demo
crației Populare pentru circum
scripția electorală orășenească 
nr. 286 a fost propus tovarășul 
Ftorian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
prim secretar al Comitetului oră. 
șenesc de partid București.

Pentru circumscripția electora
lă raională nr. 130 adunarea ce
tățenească de la uzina „Grigore 
Preoteasa“ a propus candidatura 
tovarășei Vasillca Croitoru, cas
nică.

Sute de cetățeni din cartierele 
piața Rosetti—Batiște, s-au adu
nat miercuri după-amiază în sala 
de festivități a sfatului popular 
al raionului 1 Mai pentru a pro
pune candidatul Frontului Demo
crației Populare în circumscripția 
electorală orășenească nr. 105 
București la alegerile de la 2 
martie.

Alegătorul Ion Iorgulescu, 
funcționar la Centrocoop, luînd 
cuvîntul a propus drept candidat 
al F.D.P. in circumscripția oră
șenească nr. 105 pe academicia
nul prof. dr. N. Gh. Lupu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, direc
torul Institutului de terapeutică 
al Academiei R.P. Romîne.

In cadrul aceleeași adunări, 
tov. Ludovic Horosz, prim-secre- 
tar al Comitetului raional U.T.M. 
1 Mai a fost propus candidat al 
F.D.P. în circumscripția electo
rală raională nr. 6.

In regiunea Galați

Miercuri au început adună
rile pentru propunerea candidați- 
lor în alegerile de deputați în 
sfaturile populare și în regiunea 
Galați. In adunarea care a avut 
loc în circumscripția electorală 
nr. 33 alegătorii au propus can
didat pentru această circumscrip
ție pe tov. Constantin Neniță, 
pensionar, vechi militant al miș
cării muncitorești.

La adunarea din circumscripția 
electorală orășenească nr. 1 Ga-

electorală raională nr. 6, ing. 
Marcel Nemțuc, directorul S.M.T. 
Ianca pentru circumscripția elec
torală raională nr. 3 și alții. In 
prima zi au fost propuși candidați 
ai F.D.P. pentru alegerile de la 
2 martie peste 300 de oameni ai 
muncii din orașele și comunele 
regiunii.

In regiunea lași

La Iași numeroși oameni de 
artă întruniți în sala Teatrului 
Național au propus drept candi
dat al F.D.P. în circumscripția 
electorală regională nr. 9 pe tov. 
Ion Goia, directorul Operei de 
Stat din localitate.

In comuna Aroneanu, din raio
nul Iași, cetățenii l-au mai pro
pus pe țăranul întovărășit Dumi
tru Zamfirescu care, și pînă acum 
deputat, a fost în fruntea cetățe
nilor la realizarea unor impor
tante acțiuni gospodărești.

Printre candidații F.D.P. pro
puși în regiunea Iași mai sînt și 
tov. Dumitru Gheorghiu, prim 
secretar al Comitetului regional 
P. M. R. Iași, în circumscripția 
electorală regională nr. 39, tov. 
Ion Niculi, vechi militant al miș
cării muncitorești, în circumscrip
ția electorală nr. 5.

In regiunea Hunedoara

In regiunea Hunedoara, printre 
candidații Frontului Democrației 
Populare propuși în cursul zilei 
de miercuri sînt și tovarășii 
Sigismund Lacatoș, miner de la 
Uricanj în circumscripția electo
rală regională nr. 52, loan Jiu, 
directorul uzinelor metalurgice din 
Cugir, în circumscripția electorală 
nr. 46, loan Cărpinej, președintele 
sfatului popular al raionului Pe
troșani în circumscripția electo
rală regională nr. 51, Tiberiu Mu- 
șea, țăran muncitor din satul Tuș- 
tea, directorul căminului cultural 
în circumscripția electorală regio
nală nr. 23, Gligor Hada, colecti
vist din satul Felna, raionul Alba 
în circumscripția electorală re
gională nr. 3. Aron Pîrvă, preșe
dintele întovărășirii zootehnice din 
comuna Balșa, raionul Orăștie, în 
circumscripția electorală regională 
nr, 43, medicul Silvia Cotoi, în 
circumscripția electorală regiona
lă nr. 14 și alții.

In regiunea Timișoara

Pentru mecanizatorii
din S.M.T.-condiții de viață

și de muncă mai bune
din pag. l-a) 

sobele, tencuelile și

INFORMAȚIE
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romî
ne a conferit ;,Ordinul Muncii" 
clasa l-a tovarășului Tudose Va- 
siliu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Constanța cu prilejul îm
plinirii virstei de 50 de ani și 
pentru merite deosebite In muncă.

lăți cetățenii au propus drept can
didat muncitorul portuar Alexan
dru Tărăbuță.

In adunările care au mai avut 
loc' în regiunea Galați printre 
candidații propuși sînt și tovară
șul Gh. Gidei, forjor la fabrica 
de piese de schimb C.F.R., pen
tru circumscripția electorală oră
șenească nr. 11, tractoristul Va- 
sile Ghinea de la G.A.S., „Ștefan 
Furtună“ pentru circumscripția

La Timișoara, în sala Casei stu
denților a avut loc o adunare la 
care au luat parte numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

Adunarea a hotărît în unani
mitate ca tov. Isac Martin, prim 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Timișoara să fie propus 
candidat al F. D. P. în circum
scripția electorală regională nr. 
97. In regiunea Timișoara printre 
candidații propuși sînt și losif

Mihaly, maistru la uzinele „30 
Decembrie“ in circumscripția elec
torală orășenească nr. 114 Arad, 
Toma Elza, inspector școlar. în 
circumscripția electorală nr. 116, 
Ion Gluvacov, secretar al Comite
tului regional P.M.R. în circum
scripția electorală regională rtr. 
58 și alții.

In Regiunea 
Autonomă Maghiară

Tn sala clubului întreprinderii 
de reparații auto nr. 2, din Tg.- 
Mureș, a fost propus candidat în 
circumscripția electorală regională 
nr. 1, tov. Csavar Bela, președin
tele consiliului sindical focal. In 
aceeași adunare au mai fost pro
puși candidați Racz Zoltan, ingi
ner de la fabrica de zahăr „Ber- 
nath Andrei“ în circumscripția 
electorală orășenească nr. 1 Tg.- 
Mureș, lulia Buth, muncitoare la 
fabrica de piei și mănuși „Petofi 
Sandor“ in circumscripția electo
rală orășenească nr- 2 și Asztălos 
Sandor, muncitor feroviar în cir
cumscripția electorală orășeneas
că nr. 3 Tg--Mureș.

In regiunea Bacău

Cel mar bun mecanic de loco
motivă de la depoul C.F.R. Ba
cău, Constantin Leonte, a fost 
propus pentru a doua oară candi
dat al F.D.P. în circumscripția 
electorală orășenească nr. 91 Ba
cău. Susținîndu-i candidatura ale
gătorii care au participat la adu
nare au subliniat meritele lui 
atît ca bun muncitor cit și ca bun 
gospodar al treburilor obștești.

La adunarea care a avut loc in 
comuna Gloduri, raionul Bacău 
peste 300 de țărani muncitori l-au 
propus candidat pentru circum
scripția electorală regională nr. 
14 Bacău pe țăranul întovărășit 
Dumitru Vasilaș, deputat în Ma
rea Adunare Națională.

Alegătorii din circumscripția 
electorală regională nr. 2 Bacău 
l.au propus candidat pe actorul 
Ion Niculescu-Brună, artist eme
rit al R.P.R. La Adjud peste 300 
de muncitori și țărani muncitori 
au propus candidat în circum
scripția electorală regională nr. 
90 pe mecanicul de locomotivă 
Ștefan Bălan, iar fa Roman prin
tre cei 7 candidați propuși se 
numără și ing. Metania Brutner 
de la fabrica de cărămizi și 
Maria Dorobanț«, muncitoare ti
pografă.

Numeroase adunări în vederea 
propunerii candidaților pentru a- 
alegerile de la 2 martie au avut 
loc și în celelalte regiunii ale 
tării.

(Agerpres)

giunea Oradea), Zorleni (regiu
nea Iași), Rcmetea (regiunea 
Timișoara) și altele, lasă aprovi
zionarea cantinelor exclusiv pe 
seama administratorilor. Aceștia, 
la rîndui lor, din aceeași como
ditate, se mulțumesc să cumpere 
cantități însemnate de conserve, 
investind adesea cea mai mare 
parte din fonduri îh aceste pro
duse. In felul acesta, sînt „scu
tiți“ să se mai intereseze de le
gume, de carne, de alte alimen
te mai ieftine, mai consistente și 
alcătuiesc meniuri exclusiv din 
conserve, puține, scumpe, necon
sistente. Nici conducerilor S.M.T., 
nici administratorilor nu le pasă 
insă ce fel de mincare se ser
vește la cantină din moment ce 
ei nu servesc aceeași masă.

In mare măsură, de lipsa de 
interes pentru condițiile de via
ță și de muncă în unele S.M.T., 
sini vinovate și organele de în
drumare ale Ministerului Agricul
turii și Silviculturii și ale sec
țiunilor agricole regionale care, 
atunci cind vin la S.M.T., dau 
încă o prea mică importanță 
modului cum trăiesc lucrătorii 
din stațiuni.

Este în primul rind obligația 
tuturor conducerilor din S.M.T. 
să dea cea mai mare atenție asi
gurării unor bune condiții de 
viață și de muncă pentru tinerii 
tractoriști și ucenici. Fiecare di
rector de S.M.T. trebuie șă știe 
că aceasta este o sarcină politică 
de o însemnătate specială, tre
buie să știe că dacă muncește 
pentru a asigura mecanizatori
lor condiții de viață mai bune, 
dacă își îndeplinește toate sar
cinile care îi revin potrivit con
tractului colectiv, creează condi
ții strict necesare pentru ca fie
care mecanizator să poată face 
maximum de efort pentru a înde
plini și depăși sarcinile 
ducție încredințate.

Desigur, ar fi indicat 
organizațiile U.T.M. din
uri să considere strădania pentru 
crearea de condiții mai bune de 
viață tinerilor mecanizatori ca o 
sarcină importantă și de actuali
tate a tor.

posibilități să fie folosite efectiv, 
dar pentru aceasta este nevoie 
de mai mult simț gospodăresc 
din partea conducătorilor de 
S.M.T.

Multe conduceri de S.M.T. con
sideră curățenia ia dormitoare 
sau la cantină, ca și felul cum 
se prepară masa, ca probleme 
mărunte și le lasă adesea,pe ul
timul plan. Aceste probleme în 
aparență mărunte au insă o mare 
influență asupra vieții de zi cu 
zi a tinerilor tractoriști și uce
nici, asupra muncii lor. De aceea 
una din sarcinile principale ale 
conducerilor S.M.T., sarcină care 
se cere rezolvată fără nici o tă
răgănare. este asigurarea hranei 
consistente pentru mecanizatori, 
la un preț de cost redus. Este 
demn de urmat, in această pri
vință, exemplul unor stațiuni ca: 
Ciulnița, regiunea București, Bi- 
led, regiunea Timișoara, Castelu. 
regiunea Constanța, Plopșor, re
giunea Craiova și altele, care, fo
losind rațional fondurile, gospo
dăriile anexe, sprijinul gospodă
riilor colective deservite, au reu
șit să-și aprovizioneze bine can
tinele și să servească mecaniza
torilor mincare hună și ieftină.

Eforturile mari, interesul deo
sebit pentru aprovizionarea din 
timp a cantinelor încă din vară 
cind sînt alimente multe și ief
tine, au dat roade acum in tim
pul iernii. Cantinele stațiunilor 
conduse cu spirit gospodăresc 
cuprind adevărate depozite de a- 
limente. iar meniurile servite me
canizatorilor sînt variate, gus
toase și ieftine.

Din păcate in această privință 
se mai întîlnesc încă grave defi
ciențe datorită în cea mai mare 
parte dezinteresului condamna
bil pe care.l manifestă colecti
vele de conducere ale unor 
S.M.T. față de condițiile de viață 
ale tractoriștilor. Din comoditate, 
dintr-o lipsă de grijă nejustifi
cată, conducerile unor stațiuni

(Urmare

anul 1955, au _ 
pardoselile in mare măsură de
teriorate, instalațiile electrice 
defecte avînd de-acum în
fățișarea unor locuințe vechi. Din 
lipsă de spirit gospodăresc, con
ducerile stațiunilor Gura lalomi- 
ței, Castelu etc. nu au luat mă
suri spre a repara la timp uneie 
mici defecțiuni ivite la acoperiș, 
ceea ce cu trecerea timpului 
mărit simțitor paguba.

Dezinteresul ce domnește la 
S.M.T.-Slbioara pentru condițiile 
de viață ale mecanizatorilor a fă
cut ca tractoriștii să doarmă in 
dormitoare și cămine nevăruite 
și prost încălzite. Nu este de 
mirare că la această stațiune se 
înregistrează o mare fluctuație a 
tinerilor mecanizatori, fapt care 
face ca stațiunea să nu dispună 
de suficiente cadre bine califi
cate.

Există și unele exemple poziti
ve, frumoase in această privință.

Cu mijloace locale și prin 
munca proprie a mecanizatorilor, 
fără investiții din fondurile cen
tralizate, la S.M.T.-Betthausen, 
regiunea Timișoara, s-a construit 
anul acesta o cantină spațioasă 
cu toate anexele necesare și s-au 
amenajat drumuri carosabile și 
fîntîni arteziene in curtea sta
țiunii. Merită a fi evidențiată și 
munca de buni gospodari a co
lectivelor de muncă de la S.M.T. 
Chiraftei, S.M.T.-Cioara-Doicești, 
S.M.T.-Balta Albă din regiunea 
Galați, unde s-au executat alei, 
s-au plantat pomi fructiferi, s.au 
împrejmuit incintele stațiunilor, 
s-au creat căi de acces pentru 
tractoare și mașini agricole, s-au 
construit parcuri și terenuri de 
sport etc. Aceasta a schimbat în 
mod plăcut înfățișarea stațiuni
lor și a creat tinerilor mecaniza
tori posibilități de destindere și 
recreare după orele de lucru.

Posibilități asemănătoare stau de ■ mașini și tractoare ca Titu 
la indemina tuturor directorilor (regiunea București), Olari (re- 
de S.M.T. Este necesar ca aceste glumea Craiova), Ghioroc (re-

a

de pro-

ca și
S.M.T..

Erupțla-PATRIA, BUCUREȘTI, 
GH. DOJA, VOLGA ; Mtndrle - 
REPUBLICA, I. C. FRIMU, MIO
RIȚA, 23 AUGUST, COȘBUC ; Un 
Om obișnuit - MAGHERU. LUMI. 
NA, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOA
RE ; Cinematograful de altădată— 
V. ALECSANDRI, ELENA PAVEL, 
FLACARA ; Ștrengărița — CEN
TRAL ; O zînă ca-n povești, corn- 
plcctare Balonul roșu — VICTO
RIA, MAXIM GORKI ; S-a întîm. 
pliat la Belgrad — DOINA ; Un 
program de filme documentare — 
TIMPURI NOI ; Lumea tăcerii. - 
TINERETULUI ; Povestea primei 
iubiri - AL. POPOV, MOȘILOR, 
AUREL VLAICU ; Intîinire la bal 
- GRIVIIA, ARTA ; Malva-CUL- 
TURAL ; Mazurka dragostei — 
VASILE ROA1TA ; Simfonia Le
ningradului — UNIREA, OLGA 
BANCIC ; Gervaise - C. DAVID, 
M. EMINESCU ; Două lozuri — 
ALEX. SAHIA ; Vrăjitoarea — 
MUNCA ; Godzilla — POPULAR; 
Trepte abrupte - ILIE PINTILIE; 
Taifun la Nagasaki — LIBER. 
TAȚII ; Alexancjr Newski - N. 
BALCESCU ; Cicatricea - ALIAN
ȚA. Astă seară, la cinematografele 
Patria și Republica va avea loc 
premiera de gală a fimului „Ar. 
ticolul 420“.

(Urmare din pag. l-a)

stat, în cartierul Flo- 
construit numeroase 
care în anii 1956 și 
fost date în folosință 
apartamente.

asigurarea

cotdate de 
reasca s-au 
blocuri din 
1957 au și 
peste 1.100

Urmărindu-se asigurarea unei 
bune desfășurări a procesului de 
învățămînt, s-au construit în ulti
mii doi ani noi localuri de școală 
și s-au mărit localurile existente. 
In cartierul Colentina de pildă s-a 
construit un local nou pdhtru 
Școala nr. 39 mixtă ca și pentru 
școala din Pipera. La Școala nr. 
24 (Tunari) s-a construit un etaj 
iar la școlile nr. 41, 42, 
și 12 s-au adăugat noi 
clasă. La acestea se mai 
un număr de 8 ateliere 
construite la școlile nr. 31, 10, 11 
și 12.

Făcînd acest bilanț fructuos, ce
tățenii raionului „1 Mai“ îl pri
vesc ca pe un rezultat al propriilor 
eforturi, al contribuției pe care ei 
înșiși au adus-o la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a raionului. 
De fapt majoritatea acestor reali
zări au fost obținute în urma le-

43, 36 
săli de 
adaugă 
școlare

găturii cu masele de cetățeni, a 
sezisărilor maselor, în urma con
tribuției acestora la rezolvarea 
problemelor ridicate sfatului popu
lar. Participarea maselor la acti
vitatea obștească a devenit acum 
ceva cu totul obișnuit ți normal 
pentru noi. întreaga noastră acti
vitate se bazează pe sprijinul și 
contribuția efectivă a maselor de 
cetățeni. Iată ți un exemplu con
cludent. în ultimii doi ani, la di
feritele acțiuni de amenajări și 
construcții executate în raionul 
nostru au participat în mod vo
luntar 237.697 cetățeni dintre care 
un număr extrem de mare de ti
neri. Aceștia au realizat prin mun
ca depusă economii în valoare de 
circa 13.000.000 lei.

Nu încape îndoială că această 
participare a maselor și în special 
a tinerilor nu a venit „de la sine“. 
Comitetul executiv a căutat forme 
din cele mai variate pentru atra
gerea maselor la rezolvarea pro
blemelor pe care ele însele le pu
neau. S-a organizat astfel partici
parea maselor la activitatea ob
ștească cu ajutorul comitetelor de 
stradă și de cetățeni, al comitete-

Aspect (Mr piața noului oraș Lucăcețfi

lor de părinți de pe lîngă școli, 
al comitetelor de sprijin de pe lingă 
unitățile sanitare și de prevederi 
sociale, al comitetelor de bloc etc. 
Acestea an fost îndrumate să țină 
o legătură continuă cu cetățenii, 
să le expună hotărîrile comitetului 
executiv și să solicite sprijinul a- 
cestora în realizarea acestor ho- 
tăriri.

Camera deputatului a avut un 
rol mai activ în strîngerea legă
turilor sfatului popular cu ma
sele. S-au organizat astfel schim
buri de experiență între comisiile 
permanente de deputați, s-a orga
nizat ziua deputatului în cadrul 
căreia s-au ținut 
rințe.

Munca sfatului 
deosebi strîngerea 
ou masele a fost 
urma măsurilor luate de partid și 
guvern prin care s-au lărgit atri
buțiile sfaturilor populare.

Alegerile de la 2 martie 1958 
nu sînt numai un prilej de enu
merare a realizărilor obținute 
pînă acum. Ele sînt în același 
timp un punct de pornire pentru 
noi realizări în viitor. în planu
rile de perspectivă ale Sfatului 
popular raional „1 Mai“ sînt tre
cute cîteva obiective mai impor
tante care atrag în mod deosebit 
atenția. Chiar în acest an urmea
ză a se termina Casa de cultură 
raională din strada Mihai) Emi- 
nescu nr. 89 și va începe cons
truirea Casei Tineretului. în car
tierul Floreasca se va construi o 
școală de* 7 ani pentru copiii cetă
țenilor mutați în acest cartier nou. 
Va fi terminat de asemenea pareul 
Tonola (circa 60.000 m.p.), astfel 
ea nu numai cetățenii raionului 
ci toți bucureștenii să aibă la dis
poziție un nou loc de recreare 
pe care horticultorii noștri se stră
duiesc să-I facă tot atît de fru
mos oa și Cișmigiul. Bineînțeles 
că la realizarea tuturor acestora, 
principalul reazim al sfatului 
popular vor fi ca și întotdeauna 
masele de cetățeni. Legătura cu 
masele constituie izvorul realizări
lor sfatului nostru popular.

diverse confe-

popular și în 
legăturilor sale 

îmbunătățită în
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Ciocniri în Irlanda 
de Nord

LONDRA 15 (Agerpres).—TASS 
transmite: In Irlanda de nord con
tinuă lupta pentru independenta 
tații și pentru reunirea cu Irlanda 
de sud.

In noaptea de 14 spre 15 ianua
rie la Svarongh (comitatul London
derry) s-a produs o ciocnire intre 
un detașament al armatei republi
cane irlandeze și poliție. In urma 
unui schimb de focuri a fost ră
nit un polifist.

Agenția Reuter anunță că la 
Stțaban (comitatul Tirun) ostași ai 
armatei republicane irlandeze au 
aruncat în aer o substație de 
transformatoare.

Pe mai multe șosele au fost con
struite baraje din lemn și sirmă 
ghimpată și au fost distruse poduri 
și linii pentru transportul ener
giei electrice.

Continuă luptele 
în posesiunile 

span.oie din Africa
RABAT 15 (Agerpres). — Uni- 

ted Press relatează că înaltul 
comandament al Armatei da Eli
berare națională din Maroc a 
d’at publicității un comunicat în 
care anunță că în cursul a două 
mari lupte care s-au desfășurat 
în primele zile ale lunii ianuarie 
în regiunea Rio de Oro — în 
regiunea de la sudul Marocului, 
aflată sub dominație spaniolă— 
trupele marocane, care luptă pen
tru eliberarea teritoriului de sub 
ocupația Spaniei, au ucis 208 
soldați franchiștî și au rănit 
alți 190.

să dezvolte cu țările scandinave 
legături multilaterale de prietenie 

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările 
redactorului revistei „Dansk Folkestiire“

MOSCOVA 15 (Agerpres).— 
TASS transmite: Ziarul „Prav
da“ publică la 15 ianuarie răs
punsurile lui Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. ai

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la influența pe care ar 
avea-o stocarea rachetelor ato
mice în Danemarca și Norvegia 
asupra relațiilor dintre țările 
Scandinave și U.R.S.S., N. ■ S. 
Hrușciov a spus că ea ar știrbi 
serios relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și aceste țări. Condu
cătorii N.A.T.O., a declarat 
N .S. Hrușciov, nu ascund fap
tul că această armă de extermi
nare în masa este îndreptată Îm
potriva U.R.S.S. și altor țări iu
bitoare de pace.

Această stocare ar face firește, 
ca Danemarca și Norvegia să fie 
amenințate de o contra lovit ură ; 
și celelate țări din Europa de 
nord ar putea fi amenințate se
rios, întrucît aceasta ar agrava 
pericolul extinderii unui război 
atomic în această regiune pașni
că prin tradiție.

N. S. Hrușciov a răspuns afir
mativ la întrebarea dacă lansa
rea celor doi sateliți artificiali 
sovietici ai pămîntului a modifi
cat serios raportul de forțe între 
țările socialismului și capitalis
mului. El a subliniat că această 
modificare s-a produs în favoarea 
statelor socialiste.

In domeniul economic U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste, lucru 
necontestat astăzi de nimeni, au 
obținut mari succese și modifică 
rapid raportul de forțe în favoa
rea lor. Se poate spune, a decla
rat N. S. Hrușciov, că noi preve
dem deja în planurile noastre re
zolvarea în practică a sarcinii 
trasate de Lenin — să ajungem 
din urmă și să întrecem cele mai 
dezvoltate țări capitaliste în ce 
privește producția pe cap de lo
cuitor. In ce privește aspectul 
militar al problemei, a continuat 
N. S. Hrușciov, lansarea cu suc
ces a sateliților artificiali pe 
baza rachetelor balistice intercon
tinentale vorbește de la sine. N. S. 
Hrușciov a subliniat că U.R.S.S. 
își îndreaptă și își va îndrepta 
și pe viitor toate eforturile spre 
atenuarea încordării internațio
nale, spre dezvoltarea unor re-

Prezențe romînești peste hotare

Ansamblul „Ciulești“ la Londra
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Corespondentă specială: Ansam
blul de cîntece și dansuri popu
lare „Giulești“ a dat zilele ace
stea la Londra trej spectacole în 
cadru! Festivalului organizat de 
Societatea engleză de cir.tece și 
dansuri folclorice. Toate cele trei 
spectacole au avut loc în sala 
„Albert Hali“, care a fost de fie
care dată plină pînă la refuz. In 
total peste 20.000 de spectatori 
au aplaudat evclutia dansatorilor 
romini și melodiile executate de

Orchestra simfonică „George Enescu“ la Moscova
MOSCOVA 15. Corespondentul 

Agerpres transmite: In seara zi
lei de 15 ianuarie în sala mare 
a Conservatorului de stat din 
Moscova, a avut loc primul con
cert al orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Ene
scu".

P.C.U.S., la întrebările lui 
V. Sinnbek, redactor al revis
tei daneze „Dansk Folkestii- 
re“ — organ al organizației 
de tineret a partidului Venstre.

lății de prietenie cu toate statele 
pe baza coexistenței pașnice, spre 
întărirea încrederii între toate 
țările.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la termenul în care Uniu
nea Sovietică poate ajunge din 
urmă S.U.A. în ce privește nive
lul de trai, N. S. Hrușciov a ară
tat că in ultimul timp nivelul de 
trai al oamenilor sovietici s-a 
ridicat considerabil. Intr-o serie 
de domenii — asistență medicală, 
organizarea odihnei șl in alte 
domenii — U.R.S.S. poate de pe 
acum să se măsoare cu oricare 
din țările capitaliste, inclusiv cu 
S.U.A.

N. S. Hrușciov a subliniat po
sibilitatea diferitelor forme utile 
de contact între tineretul din Est 
și Vest, arătînd că festivalurile 
mondiale ale tineretului și stu
denților, care au devenit o bună 
tradiție și care se bucură de o 
largă popularitate în rîndurile ge
nerației tinere, nu sînt unica for
mă de întîlniri. Sînt extrem de 
utile și alte forme de contact între 
tineretul din diferite țări. N. S. 
Hrușciov a comunicat că organi
zația sovietică de tineret intențio
nează să organizeze anul acesta 
în U.R.S.S. o tabără muncito
rească internațională, un seminar 
internațional în problemele folo
sirii pașnice a energiei atomice 
și alte măsuri cu caracter inter
național pe linie de tineret. Acor- 
dînd importanța cuvenită festiva
lurilor mondialei ale tineretului, 
care apropie pe reprezentanții ge
nerației tinere ai diferitelor na
țiuni, N. S. Hrușciov a spus : Ori
ce formă de întîlniri este bună 
dacă ea duce la ceea ce dorim—la 
stabilirea înțelegerii, a încrederii; 
și a prieteniei, la întărirea păcii..

N. S. Hrușciov a arătat că înț 
prezent există condiții favorabile' 
pentru lărgirea și întărirea rela
țiilor de prietenie între tineretul 
din U.R.S.S. și Danemarca. Pot 
aduce un mare folos în special, 
întîlnirile regionale ale tineretului 
statelor din bazinul Mării Balti
ce, schimbul de delegații de tine- 

orchestra populară sub conduce
rea maestrului Nicu Stănescu.

Marți seara, in cadrul unui 
program de televiziune prezentat 
de cunoscutul actor Douglas Fair- 
banks, ansamblul „Giulești“ a 
prezentat cîfeva numere din pro
gramul său. In urma succesului 
obținut ansamblul „Giulești“ va 
începe luni, 20 ianuarie, un ciclu 
de spectacole la teatrul „Prin- 
cess“ din Londra. Ziarele brita
nice publică numeroase fotografii 
și articole elogioase in legătură 
cu spectacolele artiștilor romini.

Concertul s-a bucurat de o 
primire entuziastă din partea 
publicului care a bisat și chemat 
la rampă de nenumărate ori pe 
dirijor. întregul concert a fost re
transmis de posturile de radio 
din Moscova. 

ret, turismul. Totul depinde de 
inițiativă și de dorința sinceră. 
N. S. Hrușciov și-a exprimat con
vingerea că tineretul sovietic va 
răspunde, fără îndoială, sincer și 
cordial la orice inițiativă cinstită 
a tineretului din ' țările scandi
nave.

Apreciind actualele relații din
tre țările scandinave și U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a subliniat că po
sibilitățile existente nu sînt folo
site pe deplin. La dezvoltarea le
găturilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și țările scandinave poa
te contribui fără îndoială intere
sul comun pentru întărirea păcii 
în bazinul Balticii.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov, este gata să dez
volte cu țările scandinave legă
turi multilaterale de prietenie pe 
baza respectării reciproce a suve
ranității de stat, a neamestecului 
în treburile interne și egalității 
în drepturi a părților.

0. Eisenhower a răspuns la scrisoarea 
lui N. A. Bulganin din 10 decembrie 1957 

WASHINGTON 15 (Agerpres).
TASS transmite : La Washington 
a fost dat publicității răspunsul 
președintelui S.U.A., D. Eisenho
wer, la mesajul din 10 decembrie 
1957 al președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin.

Vorbind în răspunsul său de
spre propunerile cuprinse în me
sajul lui N A. Bulganin, preșe
dintele Eisenhower expune de ase
menea poziția guvernului S.U.A. 
în unele probleme ce decurg din și de către 
situația internațională actuală. 
Este semnificativ că în acest răs
puns, în ciuda faptelor, se face 
încercarea de a arunca asupra 
Uniunii Sovietice vina pentru ac
tuala încordare internațională.

Referindu-se la propunerile con
structive bine cunoscute care au 
fost făcute de guvernul sovietic 
în scopul slăbirii încordării inter
naționale și al consolidării păcii, 
președintele S. U. A. ocolește de 
fapt aceste propuneri. El se limi
tează la a menționa că nu ar fi 
necesar ca statele să-și asume

In fotografie: un grup de copii, fii ai unor șomeri italieni, au scris pe aceste ziduri „Pline și 
muncă 1 — Trăiască pacea 1“

Gamal Ab

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S. 
a ma) adresat mesaje primului 
ministru al indiei, J. Nehru, pre
ședintelui Egiptului, 
del Nasser, primului ministru al 
Islandei, H. Jonasson, și președin
telui guvernului Luxemburgului, 
J. Bech.

Aceste mesaje, publicate de pre
sa sovietică din 15 ianuarie, au 
fost remise în capitalele respec
tive de reprezentanții diplomati
ci ai U.R.S.S. în India, Egipt, Is
landa și Luxemburg.

Guvernul indonezian va prelua 
controlul asupra unor noi întreprinderi

DJAKARTA 15 (Agerpres). — 
Șeful statului major al armatei 
indoneziene, generalul Masution, 
a făcut o declarație presei în ca
litatea sa de administrator gene
ral militar, arătînd că toate uzi
nele electrice și întreprinderile de 
gaz și electricitate olandeze din 
Djakarta vor funcționa în viitor 
sub controlul guvernului Indone
ziei. Vor funcționa de asemenea 
sub controlul guvernului indone-

obligații suplimentare, întrucît 
obligații de acest fel ar fi deja 
prevăzute de Carta O.N.U.

Vorbind despre propunerea gu
vernului sovietic referitoare la 
tratative între conducătorii de 
state, Eisenhower nu dă u-n 
răspuns direct la această propu
nere. Președintele S.U.A. decla
ră totuși că preferă ca înaintea 
unei astfel de întîlniri problemele 
internaționale nereglementate să 
fie examinate pe căi diplomatice 

; miniștrii Afacerilor 
Externe, deși propunerea guver
nului sovietic privitoare la o con
ferință a conducătorilor de state 
a fost recunoscută și sprijinită 
pe larg în numeroase țări, inclu
siv în S. U. A.

In răspunsul său, președintele 
S. U. A., D. Eisenhower, nu se 
referă la „Propunerile guvernului 
sovietic pentru slăbirea încordă
rii internaționale“ și la mesajul 
adresat de N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la 8 ianuarie 1958 
președintelui S.U.A.

Reprezentanța U.R.S.S. de pe 
lingă Organizația Națiunilor U- 
nite a trimis reprezentanței Por
tugaliei de pe lîngă O.N.U. o notă 
a guvernului sovietic pentru a fi 
transmisă guvernului Portugaliei.

In aceste mesaje se exprimă 
speranța că propunerile sovietice 
privitoare la convocarea In urmă
toarele 2—3 luni a unei conferințe 
a oamenilor de stat la cel mal 
înalt nivel se vor bucura de în
țelegerea și sprijinul primilor mi
niștri și guvernelor țărilor respec
tive.

zian și toate întreprinderile de 
gaz și electricitate din proprieta
tea mixtă olandeză și indoneziana 
și cele proprietatea particularilor 
indonezieni. Această hotărîre, 
care a fost aprobată de guvernul 
indonezian acum cîteva zile, va 
fi aplicată imediat sub suprave
gherea Ministerului Lucrărilor 
Publice al Indoneziei.

Conferința de presă 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
TASS transmite: La 15 ianuarie 
președintele Eisenhower a ținut 
prima sa conferință de presă 
după două luni și jumătate. Răs
punzînd la întrebările corespon
denților cu privire la atitudinea 
sa față de propunerile guvernu
lui sovietic și mesajul președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. A. Bulganin, preșe
dintele Eisenhower a declarat că 
o întîlnire cu conducătorii sovie
tici la nivelul cel mai înalt este 
posibilă numai după o lungă și 
minuțioasă pregătire, efectuată 
pe căi diplomatice obișnuite, sau 
după o conferință prealabilă a 
miniștrilor afacerilor externe. Dar 
chiar după o astfel de pregătire, 
a continuat el, S.U.A. vor accepta 
o asemenea conferință numai 
dacă vor fi dinainte convinse că 
ea va da rezultate pozitive.

Eisenhower a luat apărarea se
cretarului de stat Dulles, care este 
tot mai criticat în S.U.A. și în 
străinătate, și a dezmințit zvonu
rile că Dulles și-ar fi prezentat 
demisia. Eisenhower a declarat 
că va continua să-l sprijine întru 
totul pe Dulles.

Zccc ani de la semnarea
Tratatului de Prietenie, Colaborare 

și Asistență Mutuală
Intre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

TELEGRAMA
Președintelui Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria 
Tovarășul GHEORGHI DAMIANOV

Primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Tovarășul TODOR J1VCOV
Președintelui Consiliului de Miniștri 

a! Republicii Populare Bulgaria 
Tovarășul ANTON JUGOV

SOFIA
Cu ocazia aniversării a 10 ani de la semnarea Tratatului dș 

Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală dintre Republica Po
pulară Romînă și Republica Populară Bulgaria, vă rugăm, dragi 
tovarăși, să primiți cele mai calde salutări și urări frățești din 
partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romine, a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
din partea Guvernului Republicii Populare Romine și a întregului 
popor romin.

Semnarea acestui tratat a marcat o nouă etapă in dezvoltarea 
prieteniei tradiționale dintre poporul romin și poporul bulgar, 
prietenie care s-a călit de-a lungul secolelor în lupta comună pen- > 
tru eliberarea și independența națională.

Sîntem deosebit de bucuroși că, în decursul celor 10 ani de la 
semnarea Tratatului, prietenia frățească și colaborarea multilate
rală dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară 
Bulgaria s-au dezvoltat tot mai mult avind la bază principiile 
de nezdruncinat ale marxism-leninismului, năzuința comună a 
popoarelor noastre de construire a socialismului și apărare a păcii, 
prietenia și intr-ajutorarea între toate țările socialiste și întărirea 

continuă a unității de nezdruncinat a lagărului socialismului in 
frunte cu marea Uniune Sovietică.

Cu prilejul acestei aniversări constatăm cu satisfacție faptul că 
principiul coexistenței pașnice intre state cu orinduiri social- 
politice diferite își face tot mai mult Ioc în conștiința popoarelor, 
ceea ce îndreptățește speranța că sforțările noastre comune de a 
înfăptui înțelegerea balcanică vor sfirși prin a înlătura obstaco
lele care mai stau incă in calea acestei soluții de pace și conlu
crare între statele din această regiune.

Urăm din toată inima poporului frate bulgar și dv. personal noi 
succese in munca plină de avînt pentru construirea socialismului 
In Republica Populară Bulgaria.

Să se intărească și să înflorească tot mai mult prietenia de ne- 
zdruncinat dintre poporul romin și poporul bulgar, înfrățite pe 
veci prin aspirațiile și lupta lcr nobilă comună pentru pace șt 
socialism.

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, 

ION GHEORGHE MAURER
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

CHIVU STOICA

noastre, prietenie

a po-

Popoarele frățești romin șl 
bulgar, aniversează astăzi un 
eveniment deosebit de impor
tant. Acum 10 ani — la 16 
ianuarie 1948 — s-a semnat 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Romî
nă și Republica Populară Bul
garia. Tratatul a consfințit 
prietenia milenară dintre po
poarele 
tulburată vremelnic de po
litica de învrăjbire 
poarelor noastre dusă cîteva 
decenii de regimurile burghe- 
zo-moșierești și fasciste.

Eliberarea țărilor noastre 
de către glorioasele armate 
sovietice.a făcut ca relațiile 
dintre popoarele celor două 
țări să capete 
nou. Ele sînt relații de colabo
rare și intr-ajutorare, de res
pectare a deplinei egalități și 
a avantajului reciproc.

In domeniul politicii exter
ne țările noastre promovează 
o politică consecventă de pace 
și colaborare între toate po
poarele lumii. Ele se pronunță 
In mod hotărit, și își educ 
contribuția In toate probleme
le ce privesc apărarea păcii 
in lume. Ca membre ale 
O.N.U., R.P.R. și R.P.B. des

un conținut

fășoară o bogată activitate în 
problemele actuale cele mai 
arzătoare, încetarea experien
țelor cu armele nucleare, 
dezarmarea, coexistența paș
nică a tuturor țărilor.

Guvernul și poporul R.P. 
Bulgaria au primit cu satis
facție propunerile tovarășului 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., cu privire la proble
mele asigurării păcii în Bal
cani. Țara vecină și prietenă 
și-a dat cu entuziasm adeziu
nea la aceste propuneri des- 
fășurînd în această direcție o 
vie activitate.

R.P.R. și R.P. Bulgaria dau 
o înaltă prețuire unității la
gărului socialist în frunte cu 
U.R.S.S. Ele văd in această 
unitate chezășia independenței 
și suveranității lor.

La sărbătorirea unui dece
niu de la semnarea Tratatu
lui de prietenie, colaborare Și 
asistență mutuală, dintre R.P. 
Romjnă și R.P. Bulgaria, po
porul, tineretul romin, urează 
poporului, și tineretului frate 
bulgar noi succese în opera 
grandioasă de construire a so
cialismului, pentru prietenie 
și apărarea păcii în întreaga 
lume.

I 
i

(Urmare din pag. l-a) 

pentru pace ?i colaborare interna
țională.

In afară de Festival și Congres, 
ca evenimente marcante ale anu
lui 1957, în anul trecut, tineretul 
din țara noastră, organizația sa, 
nu numai că a luat parte la diver
se alte activități internaționale de 
tineret, dar a și inițiat unele din 
acestea. în perioada respectivă, ti
neretul din R.P.R. a întărit necon
tenit prietenia cu tinerelul frate 
din țările socialiste de care ne 
leagă același țel — construirea so
cialismului. Astfel, am participat 
la congresele organizațiilor fră
țești,,pu avut loc schimburi de in
formații, materiale, publicații.

Prin dezvoltarea legăturilor și 
contactelor stabilite, noi am conti
nuat să ne însușim creator bogata 
experiență a Comsomolului Leni
nist și a tineretului sovietic, a ti
neretului Chinei Populare și a ți
nerilor din celelalte țări de demo
crație populară, in același timp 
am făcut cunoscută și mai mult 
viața și activitatea tineretului nos
tru în rîndurile tineretului din ță
rile puternicului lagăr socialist. 
Numeroase delegații ale tineretu
lui nostru au vizitat pe prietpnii 
lor. din țările lagărului socialist și 
nrulți tineri din aceste țari iie-au 
vizitat în cursul anului 1957. Ast
fel/ în vara anului .trecut, mulți 
tineri din țara noastră au vizitat 
Uniunea Sovietică, R.P. Bulgaria, 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă și 
R. P. Polona. Vizitele, au. fost 
deosebit de rodnice, deoarece în . a- 
cest fel am avut posibilitatea să 
cunoaștem mai bine viața și mun
ca tineretului și studenților din 
acește țări.

In vederea dezvoltării continue 
a relațiilor de colaborare frățească 
cu tinerii din țările socialiste au 
avut loc diverse alte inițiative și 
acțiuni. Așa de pildă, au fost or
ganizate întîlniri la frontieră cu 
tinerii sovietici, cu cei maghiari 
și cu tinerii din R.P. Bulgaria. în 
anul trecut, tineretul țării noastre 
a avut satisfacția de a fi gazda a 
numeroase delegații ale tineretului 
din țările socialiste. în acest șens 
menționăm vizita delegației tine

retului chinez în scopul cunoașterii 
activității tineretului nostru în re
giunile petrolifere și la sate; vi
zita delegației tinerilor muncitori 
și țărani din R.P. Ungară pentru 
a lua cunoștință de diverse aspecte 
din munca organizației noastre în 
rîndurile tineretului muncitoresc 
și sătesc. Tot în 1957 am mai avut 
ca oaspeți tineri muncitori, țărani 
și studenți din R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă și R.D. 
Germană.

Remarcăm faptul că în anul 
care a trecut s-au dezvoltat cu 
succes relațiile de colaborare prie
tenească dintre tineretul romîn și 
tineretul iugoslav. Pe această linie 
au avut loc schimburi reciproce 
între grupuri de tineri muncitori, 
țărani, pionieri și studenți, precum 
și schimburi de expoziții, mate
riale documentare, publicații de 
tineret.

Căldura și ospitalitatea tineretu
lui nostru, educat de Partidul 
Muncitoresc Romîn în spiritul in
ternaționalismului proletar, s-a tă
cut desigur simțită față de toți 
oaspeții noștri. Aceasta deoarece 
tineretul nostru, organizația sa — 
U.T.M. — iubește pacea, dorește 
să contribuie cu toate forțele și 
capacitatea sa la întărirea priete
niei tineretului lumii.

în scopul dezvoltării relațiilor 
noastre prietenești cu tinerii din 
țările capitaliste și coloniale, or
ganizația noastră a invitat o serie 
de tineri din aceste țări să ne vi
ziteze, să ia contact cu tineretul 
nostru, să-i cunoască viața. După 
Festivalul de la Moscova ne-au 
vizitat țara, ca invitați ai organi
zației noastre, numeroși tineri din 
țările Americii Latine, din Orien
tul Apropiat și Mijlociu, din 
S.U.A. și Canada. Tradiționala ta
bără internațională pentru tineret 
de la Timișul de Sus și-a deschis 
porțile și în anul trecut. Acolo, în 
cadrul pitoresc al Carpaților noștri, 
tineri de diferite convingeri politi
ce și aparținînd diferitelor organi
zații de tineret din 13 țări au pur
tat discuții, au petrecut plăcut și 
au legat prietenii de neuitat.

Un rol însemnat în întărirea 
cooperării internaționale studen
țești l-a avut seminarul interna-
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țional de la Sinaia organizat de 
U.A.S.R. La acest seminar au luat 
parte 91 de delegați din 40 de 
țări.

Pe plan internațional, în 1957, 
au avut loc evenimente de impor
tanță istorică pe care tineretul 
patriei noastre le-a întîmpinat în 
mod deosebit. Sărbătorirea celei 
de a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie a 
însemnat pentru tînăra noastră ge
nerație un nou prilej de manifes
tare a sentimentelor sale de dra
goste frățească față de gloriosul 
tineret sovietic, față de toți tinerii 
din țările lagărului socialist. Tine
retul Republicii Populare Romîne 
a primit cu deosebită bucurie 
Declarația și Manifestul Păcii a- 
doptate la consfătuirea partidelor 
comuniste și muncitorești de la 
Moscova. Dezbătînd expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu privire la importanța excepțio
nală a documentelor adoptate la 
Moscova, plenara IlI-â a C.C. al 
U.T.M. din 19—21 decembrie a 
stabilit că Uniunea Tineretului 
Muncitor va trebui să întărească 
și pe viitor tot mai mult legătu
rile frățești cu tineretul sovietic, 
cu tineretul Chinei Populare și 
al celorlalte țări socialiste, cu or
ganizațiile democratice de tineret 
din toate țările lumii, să dezvolte 
permanent contribuția sa la mun
ca F.M.T.D. și U.I.S. pentru în
tărirea unității și colaborării tine
retului din întreaga lume.

Trecerea în revistă a activități
lor noastre internaționale din anul 
trecut deși nu poate fi conside
rată complectă, oglindește preocu
parea activă și consecventă a tine
retului romîn, a organizației sale, 
pentru ca tinerețea și fericirea 

noastră — a tineretului lumii — 
să înflorească nestingherit, în 
pace.

Consecvența acestei preocupări 
se reflectă și în planul de activi
tăți pe care și-l propune organiza
ția noastră în noul an în care am 
pășit. Exprimînd năzuințele tine
rei generații de pe tot cuprinsul 
patriei noastre, în 1958, Uniunea 
Tineretului Muncitor, va continua 
să sprijine programul de acțiuni 
al F.M.T.D. și, U.I.S., avînd certi
tudinea că în acest fel contribuim 
la întărirea cooperării internațio
nale a tineretului, a păcii în lu
mea întreagă. în 1958 vom întări 
și pe mai departe legăturile trai
nice de prietenie și colaborare cu 
Comsomolul leninist, cu toate or
ganizațiile frățești din țările so
cialiste. Vom depune de asemenea 
toate strădaniile în vederea dez
voltării contactelor cu organiza
țiile, grupurile și tinerii din țările 
capitaliste care se pronunță pen
tru pace, coexistență și progres 
social.

însuflețiți de rezultatele bune 
obținute pe linia relațiilor noastre 
internaționale, am pășit în noul an 
cu un plan de acțiuni care, fără 
îndoială, se va îmbogăți și mai 
mult pe parcurs.

Astfel, pentru a contribui la 
dezvoltarea legăturilor de colabo
rare internațională a tineretului 
vom participa la programul de 
activități al F.M.T.D. și U.I.S. 
din care enumărăm : seminarul in
ternațional pe tema — „Utilizarea 
pașnică a energiei atomice“ — 
care va avea loc în U.R.S.S. ; șan
tierul internațional voluntar ; fes
tivalul internațional de vară din 
Finlanda; conferința internațională 
a tineretului muncitor ; întîlnirea 

redactorilor ziarelor de tineret din 
diferite țări ; conferința internațio
nală studențească pe tema —• 
„Factorii economici și sociali care 
afectează accesul în învățămîntul 
superior“ —; festivalul internațio
nal al filmului studențesc și altele.

Așa cum am mai arătat, în anul 
acesta Uniunea Tineretului Mun
citor este hotărîtă să dezvolte și 
să întărească, în deosebi, colabo
rarea și prietenia de nezdruncinat 
cu tineretul din țările socialiste 
în frunte cu tineretul sovietic și 
organizația sa, Comsomolul leni
nist. Astfel ne propunem: să par
ticipăm la Congresul Comsomolu
lui și să facem schimburi pe bază 
de reciprocitate cu delegații ale 
tineretului sovietic (pentru studie
rea muncii din regiunile carboni
fere și a experienței organizației 
de pionieri) ; să trimitem o dele
gație în R.P. Chineză pentru a 
studia problemele participăriii ti
neretului chinez la opera de trans
formare socialistă a agriculturii ; 
să organizăm schimburi pe bază 
de reciprocitate cu delegații de ti
neri din R.P. Polonă, din R. Ceho
slovacă și din R.D. Cermană ; să 
organizăm uu schimb de ansam
bluri artistice cu R.P. Ungară; să 
primim vizita unei delegații a 
U.T.C. din R.P. Ungară și a U.T.S. 
din R.P. Polonă ; să organizăm în 
cadrul vacanței studențești schim
buri reciproce cu U.R.S.S. și de
mocrațiile populare.

Bătrînul nostru continent a fost 
de mai multe ori în decursul is
toriei locul unde vrajba și neînțe
legerea au dus la războaie crîn- 
cene, nimicitoare, în oare au pierit 
milioane de vieți tinere. Dorim din 
inimă ca prin eforturi comune să 
facem tot ce ne stă în putință 

pentru ca mîinile harnice ale ti
nerilor europeni să nu mai cu
noască niciodată încleștarea du
rerii, ca forța și mintea ageră a 
celor 20 de ani să fie pusă în 
slujba fericirii, a păcii și progre
sului. Iată de ce ne-am propus să 
fim prezenți și să contribuim activ 
la asemenea manifestări menite 
să dezvolte întărirea cooperării 
între tinerii din țările Europei 
cum sînt : conferința tineretului 
european asupra problemei —• 
„Tineretul împotriva militarismului 
german, pentru prietenie și coope
rare între tineretul european" ; în
tîlnirea europeană a tinerilor inte
lectuali și artiști ; conferința din 
Polonia pe tema educației tinere
tului ; seminarul internațional pri
vind educația profesională ; ta
băra tinerilor metalurgiști în Fran
ța ; conferința europeană studen
țească din Franța.

Pe aceeași linie U.T.M. a inițiat 
organizarea unei excursii pe Du
năre și va invita să participe la 
ea organizațiile de tineret din 
R. D. Germană, Austria, Ceho
slovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bul
garia, U.R.S.S.

Popoarele balcanice au o veche 
istorie și tradiții comune ; între 
ele s-au creat legături trainice de 
prietenie, s-au dezvoltat contacte 
multilaterale — economice, cultu
rale și sociale. Deși între unele 
state din Balcani există probleme 
în suspensie și unele litigii, în 
prezent sînt condiții ca prin do
rință și bunăvoință Peninsula Bal
canică să se transforme într-o zo
nă de pace trainică și înțelegere, 
iar popoarele din această parte a 
lumii să-și dedice toate forțele, 
resursele materiale și capacitatea 
lor spirituală înfloririi lor econo
mice și culturale. După cum se 

»tio, propunerea făcută anul tre
cut de guvernul R.P.R. în vederea 
realizării unei strînse colaborări 
balcanice a trezit — datorită ca
racterului ei pașnic și constructiv 
— interes în sînul popoarelor din 
această parte a lumii. Pentru spri
jinirea realizării acestui țel, pentru 
dezvoltarea unor relații de priete
nie între noi și tinerii din țările 
balcanice, tineretul romîn va ini
ția unele acțiuni ca : schimburi pe 
bază de reciprocitate cu tineri din 
R.P. Bulgaria, din R.P. Albania, 
Grecia și Turcia; un schimb pe 
bază de reciprocitate cu Tineretul 
Popular din Iugoslavia în ceea ce 
privește ansamblurile artistice de 
tineret. De asemenea vom parti
cipa la tabăra - seminar pe teme 
sportive din Bulgaria, la Congre
sul Tineretului Popular din Iugo
slavia, la tabăra internațională de 
muncă organizată de Serviciul ci
vil internațional în Grecia.

Experiența din anii trecuți ne-a 
arătat cit de folositoare sînt pen
tru cauza păcii și colaborării prie
tenești a tineretului lumii legătu
rile cu organizațiile de tineret de
mocratice, iubitoare de pace din 
țările capitaliste. In noul an sîn
tem hotărîți să dezvoltăm activi
tatea noastră pe această linie și 
ne propunem : să invităm în țara 
noastră conducători ai organizații
lor comuniste de tineret din Ita
lia, Franța și Anglia, instructori 
de pionieri din Finlanda, delegații 
de tineri din R. F. Germană. In
dia. Indonezia, Japonia, Birmania, 
țările Americii Latine ; să organi
zăm schimburi reciproce cu orga
nizația tinerilor cooperatiști și or
ganizația pionierilor din Anglia, cu 
organizațiile de tineret din Dane
marca, cu tineretul socialist bel
gian, cu tineretul socialist italian; 
să participăm la congresul tinere
tului comunist danez, al Uniunii 
Tineretului Democrat Finlandez, 
al organizației de pionieri din 
Finlanda, al U.N.E.F. (Uniunea 
Națională a Studenților Francezi), 
al U.N.U.R.I. (Uniunea Națională 
a Studenților Italieni).

La mii de kilometri de patria 
noastră sînt tineri care trăiesc în 
țări unde colonialismul le rănește 
dreptul Ia o viață liberă, crea
toare ; acești tineri se află în pri

mele rînduri ale forțelor patrio
tice din țările lor ce luptă pentru 
independență națională și pace. 
Ca și în trecut, vom fi din toată 
inima alături de frații noștri din 
țările coloniale și dependente și 
vom folosi toate prilejurile pentru 
a ne manifesta solidaritatea cu 
cauza lor dreaptă.

In vederea stringerii legăturilor 
cu organizațiile de tineret din ță
rile Orientului Apropiat și Mijlo
ciu vom invita în țara noastră un 
grup de tineri din această parte a 
lumii.

Ca și în alți ani, în anul acesta, 
tineretul romîn va fi gazdă a prie
tenilor de peste hotare, care vor 
participa la tradiționala tabără in
ternațională pentru tineretul mun
citoresc de la Timișul de Sus. De 
asemenea U.A.S.R. va organiza o 
tabără internațională studențească 
la Sinaia și un seminar interna
țional (în cadrul taberii) pe te
ma : „Lupta studenților lumii îmJ 
potriva armelor nucleare“.

Pentru triumful cauzei păcii șl 
colaborării internaționale noi sîn
tem gata și în acest an să răspun
dem la orice propuneri cu carac
ter constructiv venite din partea 
diverselor organizații de tineret de 
peste hotare.

Am încheiat în 1957 un bilanț 
bogat în realizări și am pășit în 
1958 cu planuri și intenții care în 
mod cert vor fi traduse în viață ; 
aceasta deoarece consideram că 
în actuala situație internațio
nala colaborarea între organiza
țiile de tineret, întîlnirile, confrun
tarea deschisă a punctelor de ve
dere pe baza respectului reciproc, 
cercetarea punctelor de interes co
mun, sînt mai necesare mai mult 
ca oricînd pentru soluționarea pro
blemelor tineretului, pentru dez
voltarea unor relații de înțelegere 
și de trainică prietenie.

Este neîndoios că tot ce am rea
lizat pe linia relațiilor intemațio-« 
nale și tot ceea ce ne propunem, 
constituie o manifestare concretă a 
spiritului internaționalist în care 
este educat tineretul nostru de că
tre Uniunea Tineretului Muncitor 
— organizația revoluționară a ti
neretului din R.P.R. — condusă 
și îndrumată cu înțelepciune de 
către partidul nostru.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plata „Sctntell", Tel. 7.60.10. Tiparul : Combinatul Pollgraflo Casa Sctntelf „I. V. Stalln”, STAS S452 - M


