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Toate forțele
PENTRU

TERMINAREA RECOLTĂRII
AngajamenteleG. A. S. 

Sarina Suf 
va termina 
recoltatul 

pînă 
duminică
CONSTANȚA 

— (de la cores
pondentul no
stru).

La G.A.S. Sa
rina Suf cam
pania de recol
tare este în toi. 
Cele 260 hecta
re de orz de 
toamnă au fost 
deja treierate și 
înmagazinate. A- 
cum, cele 12 
combine condu
se de tineri 
combiner! dau 
bătălia pentru 
a respecta ter
menul indicat 
care prevede ca 
duminică Ia ora 
12 să se termi
ne campania de 
recoltare. Marți 
seara erau 
coltafe 376 
cu grîu.

Steagul
fruntaș a fost 
decernat utemis- 
tului
Ion 
care a recoltat 
ieri cu combina 
sa 7 hectare cu 
griu.

re- 
ha.

de

combiner 
Chislisc,

Utemiști și tineri din gospodăriile, agricole 
de stat ! Studenți și elevi care sprijiniți gos
podăriile agricole de stat în strîngerea recol
tei ! Munciți cu tot avîntul, cu toate forțele 
voastre tinerești pentru terminarea grabnică 
a recoltării păioaselor !

au rămas... angajamente
CLUI (de la corespondentul nostru). Cum 

ieși din Cîmpia Tur zii, te intim pină întin
se tarlale cu grîu și orz ce domină întrea
ga cîmpie de pe malul Arieșului, pînă de- 

. parte sub dealurile Turzii. Griul va da in 
cîteva zile in pirgă, Orzul de toamnă este 
insă de mult bun de secerat. Chiar tova
rășul Ion Pop, inginerul șef din G.A.S. 
Poiana și alti tovarăși din conducerea 
gospodăriei recunosc că se putea începe 
secerișul de mult.

Nimeni nu poate însă să explice moti
vele, deși se jac încercări de a se justi
fica intirzierea începerii recoltării. Organi
zația de bază U.T.M. nu numai că nu a 
insistat să înceapă lucrările de , recoltare, 
dar nu-și respectă nici propriile sale an
gajamente. Nu de mult, în adunarea ge
nerală U. T. M. 
deschisă, dez- 
bătlnd documen
tele consfătuirii 
de la Constanta, 
tinerii au hotă- 
rlt să contribuie 
mai substanțial 
la rentabilizarea 
gospodăriei și 
s-au angajat să 
patroneze recol
tatul cerealelor.
Ei spuneau că 
vor strlnge re
colta la timp, 
fără pierde'i și 
in cele mai bune 
condițiuni. Se
cretarul organi
zației U. T. M-, 
Gh. Chlș, îșl a- 
duce aminte de 
angajament, dar 
nu a întreprins 
nimic pentru ca 
il să devină 
realitate.

Tn trei zile de clnd orzul este bun de 
secerat se putea secera întreaga supra
față. Ba se puteau pregăti și ariile, iar 
tractoriștii puteau ara aproape jumătate 
din suprafața care în toamnă a fost însă- 
mlnfată cu orz.

lată deci că urmările acestei nepăsări 
sînt și mai grave declt îșl închipuie cei 
vinovafi de această situație. Comitetul ra
ional U.T.M. trebuie să ajute de grabă 
această organizație de bază să-și respecte 
angajamentele luate și să termine în cel 
mai scurt timp recoltarea păioaselor.

brigadierilor din R.P.R. la șantierul parcului prieteniei ruso-romîno-bulgare de la Grivița
Plecarea delegației 

Partidului 
Muncitoresc Romîn 

la Congresul al V-lea 
al Partidului Socialist 

Unit din Germania
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala plecind spre Berlin de
legația Partidului Muncitoresc 
Romin care va participa la Con
gresul al V-Iea al Partidului So. 
cialist Unit din Germania.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al 
P.M.R., Ștefan Voitec, 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., și Gheorghe Stoi
ca. membru al C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexan. 
dru Bîrlădeanu, Florian Dănăla- 
che, Paul Niculescu-Mizil, C. 
Scarlat, Anton Moisescu, Costin 
Nădejde, de activiști ai C.C. al 
P.M.R.

Au fost de față Ewald Mcldt, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

C.C. al 
membru
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o
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Utilitatea organizării

...Veniseră tineri din toate colțurile Capitalei. 
Din ei puțini aveau cunoscuți personali printre cei 
peste 100 de brigadieri care aveau să plece. între
ceau chiar numărul rudelor și părinților, exprimînd 

încă și 
dată fap- 
tinerii care merg în 
Bulgaria să ccnstru- 
împreună cu tovarășii

echipelor de tineret
IN COLECTIVĂ

Holdele bogate de pe întinsul 
stepei dobrogene înghit parcă în 
nesfîrșirea lor in fiecare diminea. 
fă pe harnicii colectiviști din 
Cuza Vodă. Bătălia stringerii re-

Colectiviștii de la G.A.C. „Viață Nouă" din satul Spitărei, comu
na Furculești, raionul Alexandria, s-au pregătit din timp pentru 
campania de recoltare a păioaselor. Paralel cu aceasta ei se ocupă 
și de întreținerea celorlalte culturi.

In foto: Colectiviștii Maria Vel cu, Tudor Velcu, Tămîiță Segăr- 
ceanu și Lina Călin din brigada legumicolă, lucrează La legatul ce
pei de sămînță.

coltei este în toi. Oamenii nu pot 
fi găsiți la gospodărie decit 
seara, cina, întorși de la muncă, 
răsfoiesc in bătătură ultimele nu
mere ale gazetelor. Ion Balon, 
președintele gospodăriei și Con
stantin Harasz, inginerul gospo
dăriei și totodată secretarul or
ganizației de bază U.T.M., tocmai 
se întorceau de La citr.p și se 
pregăteau pentru consfătuirea de 
seară cu briga
dierii. Cu acest 
prilej s-a anali
zat felul cum 
s-a desfășurat 
activitatea 
ganizației 
bază 
care și-a 
sarcina să 
deplinească

luat hotărirea organizării a două 
echipe de tineret in cadrul bri
găzilor de cîmp. Aceste echipe 
și-au dovedit pină acum cu pri
sosință utilitatea atit din punct 
de vedere al antrenării tineretu
lui la muncă, cit și din punct de 
vedere al educației colectiviste a 
tinerilor. Pentru că ele n-âu fost 
create numai ca unități de șoc in 
producție, ci și ca școală de edu

care a tineretu-
r'' —--------------- ]uj țn spiritul
(2 # In G.A.C. „Cuza Vodă" or- ! unei noi atitu- 
b ganizația U.T.M. și-a depășit J dini față de 
b angajamentele -Js Echipe de J muncă, față de 
Îșoc și școală de educație I proprietatea ob- 

coîectivistă -țt Nu orice 
cală mai are valoare -țr O 
dovadă a prestigiului tine

rilor colectiviști.

Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, a unei 
delegații de tineri 

coreeni

or- 
de 

U.T.M., 
luat 
in- 

o 
serie de obiecti

ve importante din planul de pro
ducție al gospodăriei în cadrul 
acțiunii pornite în întreaga țară.

In primăvară, după Consfătu
irea de la Constanța, utemiștii de 
la Cuza Vodă, se angajaseră să 
lucreze cu forțele lor 331 ha. și 
aplicînd regulile agrotehnice îna
intate, să obțină pe aceste supra, 
fețe recolte medii la hectar mai 
mari cu 100 pină la 400 kg. față 
de planul stabilit de gospodărie. 
Apoi, s-au mai angajat să îngri
jească o turmă de 600 mioare de 
la care să obțină cîte 4 kg. lină 
fină ți semifină.

Tot atunci, cu asentimentul și 
sprijinul consiliului de conducere, 
organizația de bază U.T.M. a

ștească. Elemen
tul esențial care 
a permis obți
nerea unor im- 
portante succe
se în activitatea 

desfășurată de tineri pentru în
deplinirea angajamentelor, a fost 
tocmai munca 
fășurată de 
bază U.T.M.
nerilor prin intermediul echipe
lor de tineret. Au fost cazuri cînd 
unii tineri au încălcat disciplina 
muncii. De exemplu, odată, la 
prășitul porumbului, Elena Dră- 
gea a lucrat de mîntuială, n-a 
tăiat buruienile, ci a aruncat pur 
și simplu pămînt peste ele. Cînd 
un tînăr care lucra alături de ea

I. ȘERBU 
corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea Constanța

(Continuare în pag, 11 I-a)

educativă 
organizația 
în rîndul

des- 
de 
ti-

astfel 
încă o 
tul că 
R. P. 
iască, 
lor bulgari, un mare parc pe 
istoricele locuri de la Grivija, 
sînt trimișii marii mase a oa
menilor muncii.

Pe mașinile bogat pavoa
zate, însoțite de o stație cine
matografică, tinerii construc
tori au străbătut drumul de la 
București la Giurgiu, și, pe 
Podul Prieteniei, au trecut în 
R. P. Bulgaria, la Ruse, în- 
tîmpinați cu dragoste de popu
lația țării-surori.

Probabil la 
pare ziarul ei 
tita localitate 
gă Plevna, 
împrejurimile 
roilor romîni, 
contribui la amenajarea unor 
monumente de seamă ; vor 
fi văzut cu ochii perspectiva 
locurilor unde va înflori un 
întreg parc, dotat cu un com- 
p'ex sportiv, un lac artificial, 
alei, spații verzi și șosele.

Înaintea primei scrisori de 
acasă, le transmitem noi ura
rea tovarășilor lor :

Tineri brigadieri, lucrați cu 
hărnicie pe șantierul „Parcu
lui prieteniei ruso-romîno-bul- 
gare“ ! Strîngeți și mai puter
nic legăturile de prietenie in
tre popoarele și tineretul ro
mîn și bulgar, confirmînd ast
fel încă o dată unitatea noa
stră de nezdruncinat, în sluj
ba socialismului și păcii!

PETRE VEDEA
Foto: D. F. DUMITRU

ora la care a- 
se afiă în ves- 
Grivița de 1:n- 
Vcr fi vizitat 
mausoleului e- 
lîngă care vor

Dispozitive 
pentru un nou sistem 

de foraj petrolifer

Descoperirea
rezervelor interne-

ROD AL STRĂDANIILOR
întregului colectiv

Miercuri, președintele Consiliul 
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Chivu Stoica, a primit la Consi
liul de Miniștri, cu ocazia plecării 
definitive din R.P. Romînă, o de
legație a tinerilor coreeni, absol
venți ai diferitelor școli medii ro- 
mînești care au fost aduși în țară 
în timpul războiului din Coreea.

Delegația de tineri coreeni și-a 
exprimat mulțumirea și calda re
cunoștință față de Partidul Mun
citoresc Romîn șî de Guvernul 
R.P. Romîne pentru grija ce li s-a 
acordat în timpul șederii lor în 
țară.

La primire a asistat vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Moghioroș.

A fost de față ambasadorul 
R.p.D. Coreene la București Kim 
Ben Dik.Așa cum arătam în articolul 

trecut, în acțiunea pentru econo
mii de metal pe care tineretul 
muncitor, în rîndurile întregii 
clase muncitoare, o întreprinde, 
au fost obținute succese impor
tante, expresie 
său fierbinte.

a se
sus 

acestor
— sub-
— este 

ca an-

a patriotismului

Pentru 
ridica mai 
nivelul 
succese 
liniam 
necesar
gajarnentele lua
te în acțiunea 
de economii să 
fie întotdeauna 
concrete și bine fundamentate,
bazîndu-se pe cunoașterea rezer
velor interne, mobilizarea largă 
a maselor de tineri și pe spri
jinul cadrelor tehnice.

Progresul industriei noastre 
face, totodată, ca în lupta pen
tru economii să fie mereu nece
sare forme noi, ca anumite mij-

loace, înainte suficiente, să de
vină nesatisfăcătoare.

In această ordine de idei con
statăm că, în special în între
prinderile prelucrătoare, în 1958 
nu mai este suficient ca fiecare 
tînăr, la mașina sau locul său de 
muncă, să se preocupe doar de 

mai buna folosi
re a metalului, 
la piesa pe care 
el o execută. In. 
troducerea con
sumurilor spe. 
cifice, stabilirea 
unor procese 
tehnologice ela
borate științific 

de serie mare 
a cărei pondere a

Unele învățăminte 
din acțiunea tineretului 

pentru economii 
de metal (II)

pentru producția 
sau mijlo'cie, 
crescut considerabil, face necesar 

acestei preocupări, pe care am 
FILIP CFRBU

ca

X

Plecarea unei delegații 
guvernamentale a R P.R. 

la Moscova
Miercuri a părăsit Capitala 

plecind spre Moscova delegația 
guvernamentală a R. P. Romîne 
care va duce tratative cu privire 
la colaborarea economică între 
R. P. Romînă și Uniunea Sovie- 
tică pe perioada 1959—1965.

Din delegație fac parte tova
rășii Alexandru Birladcanu. vice
președinte al Ccnsiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, 
G. Gastcn-Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Mihai Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei și Mar
cel Popescu, ministrul Comer
țului.

Delegația este însoțită de exi 
perți și specialiști. ,

(Agerpres) i
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Școala medie mixtă „Aurel 
Vlaicu" din București, o școală cu 
tradiție, plasată în centrul cartie
rului muncitoresc „Grivița Roșie" 
întrunește în colectivul său peste 
1.000 de elevi. Muncitorii ce
feriști, salariați ai întreprinde
rilor din cartier, au încredințat 
școlii să formeze din fiii și fiicele 
lor oameni întregi, să-i pregă
tească pentru viață, să i ajute să 
stăpinească cunoștințe de cultură 
generală, pentru ca apoi, la absol
vire, să-și poată alege un drum în 
viață, să poate fi utili societății 
noastre. O sarcină grea pe umerii 
profesorilor, ai organizației U.T.M.; 
fiecare elev să plece din școală cu 
amprenta unei 
educații sănătoa
se, comuniste.

Majoritatea 
m e mb r i l o r 
corpului profe
soral, a dovedit 
că e conștientă 
de faptul că prin 
voință, perseve
rență și prin pu
terea exemplu
lui, îi poate in
fluența, forma, 
modela pe elevi, 
crescind din cel
care abia mai ieri a învățat să ci
tească, omul nou al zilelor noastre, 
ferm, cinstit, drept, pasionat și 
muncitor. Mulți dintre elevi nu 
pleacă numai absolvenți ai unei 
școli de cultură generală, ci și 
muncitori calificați, care s-au for
mat în atelierele școlii sau ale 
Uzinei „Grivița Roșie", in orele 
de atelier. Se poate spune de ase
menea că munca entuziastă a pă
rinților, fraților, că mediul mun
citoresc in mijlocul cărora tră-

iese, a influențat pozitiv atmos
fera de muncă din școală. Mai pu
ternic ca in alte școli, profesorii, 
organizația U.T.M., părinții, chiar 
și elevii au formată conștiința că 
ceea ce e superficial, de mîntuia- 
lă făcut este egal cu un rebut. 
Această conștiință se manifestă în 
activitatea unui mare număr de 
elevi care au dobîndit o pregătire 
științifică solidă, care se formează 
ca oameni integri, pătrunși de răs
pundere pentru cariera lor. To
tuși, la sfîrșitul unui an școala a 
dat și rebuturi — din păcate prea 
numeroase : 92 de repetenți și 218 
de corigenți

In școală nu-i nici o alarmă

bișnuiți să treacă ușor prin școa
lă, cu mai puțin efort.

Motivele acestea nu pot să justi
fice însă situația de care am vor
bit. De ce există atunci un așa 
mare decalaj între nivelul de pre
gătire al elevilor din clase parale
le sau chiar din cadrul aceleiași 
citase ? Clasa a IX-a A are 13 re- 
petenți iar clasa a IX-a E n-are 
nici un repetent.

încercînd, împreună cu cei care 
aveau răspunderea claselor — di- 
riginții — să trecem dincolo de 
cifrele impunătoare de repetenți ai 
celor două clase a IX-a am aflat 
un întreg complex de împrejurări 
peste care profesorii au trecut

99

ce a dat școala
lEBl Tl Rr* ?

cepulă că sînt formate din elevi 
slabi. Profesorul Tomulescu Ale
xandru, dirigintele clasei a IX-a J 
mărturisește că mulți profesori 
s-au ferit să-și ia răspunderea 
acestei clase ca diriginți. Chiar și 
el a pornit destul de puțin con
vins că va reuși să ducă clasa la 
nivelul unei clase bune. Nu se 
putea ca elevii să nu simtă neîn
crederea cu care intră profesorul 
în clasă, neîncrederea că ei pot fi 
asemenea colegilor din alte clase. 
Profesorul și-a făcut și aci datoria 
lui de dascăl : a predat lecția, a 
ascultat dar nu le-a creat elevilor 
ambiția de a se depăși, credința 
in forțele și posibilitățile lor. In 

acest fel, elevii 
care prinseseră 
de acum gustul 
lenei, al indisci
plinei, al chiulu
lui, au rămas cu 
această etichetă, 
care nu i-a jenat 
cîtuși
— n-au 
nici o 
de a-și 
faima 
de care

La uzina mecanică de reparat 
utilaj petrolifer din Moreni a în
ceput confecționarea dispozitive
lor pentru prima instalație de fo. 
raj din țară, care va folosi aerul 
sau noroiul aerat. Cu ajutorul 
dispozitivelor și agregatelor mo
derne ale noului .sistem de foraj 
petrolifer se vor putea realiza 
viteze comerciale mult mai mari 
decît cele realizat» cu instalațiile 
obișnuite și se va reduce de ase
menea simțitor consumul de sape.

Dispozitivele pentru noul sis
tem de foraj vor fi livrate Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei în cursul acestui tri
mestru cînd va începe intr-un 
șantier din Moldova pentru pri
ma oară în țară forajul unei 
sonde cu ajutorul aerului sau al 
noroiului aerat.

în regiunea Cluj«

pentru situația creată ; directorul, 
profesorii, organizația U.TJH., nu 
se declară mulțumiți cu bilanțul 
final dar nici nu li se pare anor
mal. Un an de învățăminte spun 
ei. Un an în care exigența profe
sorilor a fost mare, în care siste
mul de notare —• de la 1 la 10 
— i-a determinat pe profesori să 
aprecieze cu mai multă sglrcenie 
nivelul de cunoștințe al fiecărui 
elev. Toate acestea s-au lovit de o 
anumită inerție a unor elevi o-

poate cu ușurință. Ele nu se leagă 
numai de relațiile stricte între pro
fesori și elevi de la catedră la 
bancă, numai de procesul de pre
dare și asimilare a cunoștințelor, 
ci de întreaga viață a elevului: 
acasă, la școală, în cadrul colecti
vului de elevi, de utemiști, de 
prieteni.

Cel mai elocvent exemplu îl a- 
vem cu cele două clase — a IX-a Ii 
și a IX-a J. Aci profesorii au por
nit de la început cu ideea precon-

In formarea conștiinței comu
niste a tineretului un rol de sea
mă îl ocupă citirea și răspîndi- 
rea cărții." De la organizarea con
cursului permanent „Iubiți car
tea" în regiunea Cluj s-au în
scris aproape 40.000 tineri parti
cipanți. Dacă în primul trimestru 
al anului 1957 s-au înscris 2315 
și din aceștia 546 au devenit pur
tători ai insignei „Prieten al căr
ții" (faza superioară a concursu
lui), în aceeași perioadă a anului 
1958 comisiile din regiune au 
consemnat 3.363 înscriși Ș‘ 1-125 
noi purtători ai insignei.

Acest progres s-a obținut da
torită faptului că unele comitete 
raionale U.T.M. ca Beclean, Săr- 
maș, Dej, Gherla și Năsăud s-au

preocupat îndeaproape de activi
zarea comisiilor comunale și oră
șenești ale concursului.

Semnificativ este faptul că în 
raionpl Beclean, în primele luni 
ale anului s au înscris .pentru a 
cuceri insigna prietenilor cărții 
nu mai puțin de-930 țărani mun
citori 1 Este o cifră care dovedeș. 
te o muncă perseverentă din par
tea organizațiilor U.T.M. de la 
sate, o îndrumare atentă și per
manentă din partea activiștilor 
comitetului raional U.T.M. (prim 
secretar Ioan Beraru).

Și comitetul’ raional U.T.M. 
Gherla (prim secretar V. Pascu) 
a acordat atenție citirii literatu

rii de către tineret, eficacității 
desfășurării concursului: din cei

de puțin 
făcut 

încercare 
șterge 

proastă 
se bu

curau. Dimpotri
vă, pornind de la 

obrăznicii, 
la cîteva 
n-au fost 

lor combătute de 
’ sau profesori,

Institutul

abateri aparent mici — 
gălăgie la ore, de 
note slabe —■ care 
la vremea 1 
către colectiv sau profesori, a- 
cești elevi au ajuns la a-și minți 
părinții despre situația lor la în-

L. LUSTIG 
M. VERDEȘ

252 tineri înscriși pînă la înce- 
putui lunii iunie, 214 au devenit 
purtători ai insignei „Prieten aî 
cărții".

Sînt însă și comitete Taionala 
și orășenești U.T.M. care au mun, 
cit formal în această direcție.

Se poate spune că organele șl 
organizațiile U.T.M. din raionul 
Luduș s-au preocupat continuu 
de antrenarea tinerilor la concurs 
dacă de la începutul acestui an 
și pină acum s-au înscris doar 18 
tineri ? Nici vorbă. Aici, ca de 
altfel și în raioanele Cimpeni, 
Huedin, Luduș, concursul permai 
nent pentru citirea literaturii n-a 
constituit o preocupare în activii 
tatea organizațiilor U.T.M.

Comitetul raional U.T.M. Dej 
(prim secretar Ioan Tănase) se 
mărginește să constate pe teren 
că în orașul Dej (redau textual) 
...„Concursul „Iubiți cartea" mer-i 
ge slab pentru că tovarășa Elvi-i 
ra Finta — bibliotecară raională 
— motivează că nu se poate ocu-> 
pa de concurs și astfel faza sui 
perioară s-a desfășurat numai 
în școlj medii și în școala profei 
sională, dar nu s-a desfășurat 
in nici o întreprindere".

Ce măsuri a luat comitetul 
raional? Nici una. Nici măcar 
n-a analizat situația în cadrul șe
dințelor de birou. Și comitetul 
raional U.T.M. Jibou (prim se
cretar Vasile Vancea) a consla-t 
laț că- este nemulțumitor numă
rul tinerilor participanți la cea 
de a doua fază a concursului, și 
tnai ales numărul nr.c de comune 
in care s-a organizat concursul.

De constatat s-a constatat, dar 
măsuri nu s-au luat. Astfel că 
lanțul lipsurilor se continuă 
privirile nepăsătoare, de gură 
scă ale unor activiști care-și

sul> 
cai 
dos

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tineretu» 

lui" pentru regiunea Cluj 

<aa»sto>



PATR1OTICĂ
Elevi și eleve! niHtACl pt EDUCAȚIE

CluburileELEVILOR
să nu
rămînă

pe hîrtie
trecut aproape o lună de rfnd elevii școli-

cu care participă la strînge- 
recoltej în G.A.S. și G.A.C. 
prima regiune cooperativizată 
țară. Organizațiile U, T. M. 
trebui să organizeze însă a-

Participați cu entu 
ziasm la campania 
de strîngere 
a

recoltei!

A trecut aproape o lună de cînd elevii școli
lor medii se află în vacanța de vară. Pe lingă 

alte forme de activizare a lor in această perioadă, 
C.C. al U.T.M. și Ministerul Invățămîntului și Cul

turii au indicat din timp organizațiilor U.T.M. și secțiilor 
de învățămînt să organizeze pentru elevi cluburi în cen

trele raionale și orășenești. Sarcina acestor cluburi este de a folosi 
vacanța într-un mod cît 
creiere plăcută și utilă.

Deschiderea cluburilor 
loc în perioada imediat 
Din lipsa unor comitete 
vina unor secții de învățămînt, în unele centre școlare deschiderea 
cluburilor n-a avut însă loc, în legătură cu aceasta, redacția noa
stră a întreprins zilele trecute
Giurgiu.

mai educativ pentru elevi, pentru o re-

pentru elevii școlilor medii trebuia să aibă 
următo.are după încheierea anului școlar, 

raionale și orășenești U.T.M., cit și din

un raid în orașele București și

•—————*
Clnd a fost întrebat in ce sală 

se află deschis clubul elevilor din 
raionul „1 Mai"-București, porta
rul școlii profesionale nr. 4 a 
dicat dintr-o sprinceană, mirat.

— Club ? Aici la noi ?
— Da, slntem informați că 

'această școală se află deschis 
club. Nu vin aici elevi de la alte 

\ școli ?
— Nu vin, tovarășe, nu vine ni

meni. Poate nu intră pe poartă... 
•Altfel nu i-aș vedea eu ?

La comitetul U.T.M. al școlii 
profesionale l-am intilnit pe to
varășul Marin Turciiu, secretarul 
U.T.M. al comitetului din școală.

— Club ? Am auzit eu ceva 
despre asta. Trebuie să fie cu un 
siaj mai jos.

Ns-am dus . împreună să vedem. 
Am ajuns la o sală de clasă (de
stul de mică) și am privit: par
chet murdar; pereți murdari; 
bănci îngrămădite intr-un colț. 
'Atît.

— Aici trebuia să fie clubul,, 
ne-a comunicat tovarășul Turcitu

★
Sarcina organizării unui club al 

elevilor din raionul „1 Mai" revi
ne comitetului raional U.T.M. și 
lecției învățămînt a sfatului popu.

rl.

în 
un

★--------------------------
Iar raional. După cum ne-a in
format mai tirziu tovarășa Euge
nia Buican, secretară a comite
tului raional U.T.M., această pro
blemă a fost discutată cu cîtva 
timp In urmă la comitetul rolo, 
nai, s-au făcut propuneri și s-a 
alcătuit un plan de acțiune.

— Putem să-l vedem ?

UITARE
— Nu, nu puteți. L-a luat o to

varășă inspectoare și...
Și dus a fost. Comitetul raio

nal aproape că nu mai știe ce 
acțiuni și-a propus.

Din discuții am aflat că, de 
fapt, tovarășa Buican șl-a luai 
sarcina să organizeze personal 
clubul, să mobilizeze elevii. In loc 
să creeze un colectiv de conduce
re și organizare al clubului, co
lectiv in care să antreneze profe
sori, activiști, elevi etc., Comite
tul raional U.T.M. „1 Mai" a în
cercat să rezolve singur aceste 
sarcini. Ca urmare fi cadrele di-

daciice au dat cu totul uitării 
sarcinile care le reveneau lor.

Este lăudabilă inițiativa orga
nizării unui club in localul unei 
școli profesionale cu o frumoasă 
tradiție de muncă și învățătură si 
cu o puternică atmosferă munci
torească, 
aduce o 
procesul 
elevilor, 
țelegem 
tetului raional U.T.M. „1 Mai" nu 
s-a orientat mai tntii spre o co
laborare directă Intre organizația 
U.T.M. a școlii profesionale cu 
organizațiile U.T.M. ale școlilor 
medii.

Urgenta înființare a unui 
club al elevilor din raionul „1 
Mal" poate deveni un puternic 
mijloc de apropiere șl colaborare 
intre elevii școlilor medii și viito
rii muncitori. Activitatea de unul 
singur a tovarășei Eugenia Bui
can, oricit de bine intenționată ar 
fi, nu poate înlocui o conducere 
colectivă. Trebuie constituit mai 
tntii un colectiv de conducere al 
clubului, trebuie adoptat un plan 
serios de acțiuni.

Comitetul raional U.T.M. „1 
Mai" și secția învățămînt a sfa
tului popular raional trebuie să 
ia măsuri urgente pentru ca des
chiderea clubului să se facă intr-un 
timp cit mai scurt și In cit mai 
bune condițiuni.

Un astfel de club poate 
importantă contribuție în 
de educare patriotică u 
Cu toate acestea nu în
de ce biroul Comi-

A venit vacanța cu întreaga ei gamă de intere
sante (preocupări : odihnă, distracție, lectură, ex
cursii, zile de tabără, zile de activitate în G.A.S. 
etc. Mai mult ca în alți ani, anul acesta profesori, 
activiști U.T.M., utemiști au depus mari străduințe 
pentru a imprima fiecărei acțiuni un profund ca
racter educativ, pentru a elimina pericolul unei 
activități distractive de dragul distracției, a unei 
activități de cerc, care umple ceasuri, zile, dar Ia 
sfîrșitul cărora e greu de făcut bilanțul dacă ele
vii au învățat sau nu ceva nou, folositor. S-a ur- 
mărit ca vacanța să nu însemne și vacanță în 
munca educativă, ci, dimpotrivă, intensificarea ei.

Vacanța este un bun prilej de desfășurare a 
unei activități educative bogate și în primul rînd 
de întărire a activității de educare patriotică a ele
vilor. In procesul de învățămînt, profesorii, prin 
fiecare lecție, transmit elevilor sentimentul drago
stei profunde față de patrie, mîndria pentru tre
cutul de luptă al poporului, pentru libertate și 
independență, respect și iubire pentru făuritorul 
vieții noastre de astăzi — poporul muncitor. Elevul 
îșî formează în decursul lecțiilor conștiința că tre
buie să-și aducă contribuția la consolidarea și apă
rarea victoriilor obținute de clasa muncitoare în 
frunte cu partidul său de avangardă.

Acum, lecțiile s-au terminat. Dar posibilitățile de 
continuare a muncii de educare patriotică a ele
vilor sînt nemărginite.

Aproape fiecare colțișor al patriei este o vie 
mărturie a formării istoriei de veacuri a poporului, 
fiecare colțișor poate constitui o admirabilă lec
ție de isterie. Cunoscînd aceste locuri unde s-au 
petrecut evenimente de seamă din viața poporului, 
unde au trăit eroi ai poporului nostru, locuri unde 
există mărturii palpabile despre lupta partidului 
și a clasei muncitoare, elevii își vor aprofunda 
cunoștințele primite la cursuri, vor învăța mai 
bine să prețuiasca, să respecte pe înaintașii 
tor, pe cei care și-au sacrificat viața pentru fău
rirea vieții lor fericite de astăzi. In vacanță există 
asemenea posibilități, mai mari declt în timpul 
anului. Pot fi organizate excursii în acele locuri 
de adîncă semnificație în viața poporului nostru. 
Elevi din cîteva școli bucureștene, de pildă, 
și-au propus să organizeze o excursie pe locurile 
unde s-a desfășurat insurecția armată de la 23 Au
gust, care să se încheie cu un concurs „Drumeții 
veseli" cu aceeași temă. Tot ei și-au propus să 
evoce figura luptătorului comunist Fllimon Sîrbu 
care a fost deținut, schingiuit și omorît de către 
autoritățile fasciste. Asemenea acțiuni ar mai pu
tea fi citate ; ele se leagă de obicei de evenimente 
apropiate, dar mai ales de acele mărturii pe care 
le oferă regiunea, orașul, cartierul în care se află 
școala.

De obicei în decursul excursiilor elevii noștri nu 
sînt simpli vizitatori. In tradiția activității lor a 
intrat de mult grija ipentru păstrarea și îngrijirea 
monumentelor, a caselor memoriale. Elevii din 
Craiova de pildă au iuat sub îngrijirea lor Cote- 
giul Popular „Nicolae Bălcescu" unde a fost stabi
lit sediul guvernului provizoriu în timpul revolu
ției din 1848. Mai mult încă, elevii vor să devină 
ei înșiși- cercetători ai istoriei poporului, să-și adu
că modesta tor contribuție la adunarea unor date 
și documente importante din trecutul de luptă al 
poporului nostru. Este demnă de laudă inițiativa 
luată de numeroase școli de a întocmi în timpul 
vacanței monografii ale școlii, ale cartierului, ale 
satului, orașului sau regiunii respective. Asemenea 
acțiuni de strângere a unor documente și amin
tiri despre eroii care au trăit în localitate, do-

vitatea școlii, trebuie extinse. Elevii își vor chel
tui astfel energia în acțiuni utile, vor avea satis
facția să adune poate un material documentar ine
dit, vor învăța și vor prețui mai mult istoria po
porului nostru.

Geografia, studiul naturii și bogățiilor naturale 
ale țării noastre, ie-a oferit profesorilor un bogat 
material pentru dezvoltarea sentimentelor de patrio
tism ale elevilor. Ceea ce în timpul anului elevul 
a văzut pe hartă, în muzeul de științe naturale, 
acum, fin vacanță el poate cunoaște direct. Ex
cursiile organizate în cadru! concursului „Să ne 
cunoaștem ținutul natal", sau alte excursii pot avea 
drept scop cunoașterea uriașelor transformări care 
au avut loc în toate regiunile țării, în anii regi
mului democrat popular, a bogățiilor patriei, a flo
rei Și faunei, a structurii geologice a ținutului res
pectiv.

De obicei excursiile acestea iau forma unor ex
pediții. Elevilor le plac activitățile în care se ape
lează Ia îndrăzneala lor, la curajul și spiritul de 
orientare. Cei care azi admiră într-o excursie sau 
expediție frumusețile naturii, bogățiile patriei, inli
ne vor fi stăpîniți de dorința de a participa efectiv 
la transformarea naturii, la valorificarea acestor 
bogății. Asemenea activități sînt sîmburele educa
ției patriotice, sînt începutul formării conștiinței 
tînărului că toate bogățiile trebuie smulse pămîn-

* O excursie încheiată cu un con
curs .♦ Cercetătorii istoriei patriei
* Să citim cît mai multe opere 

literare * Dragostea de patrie
trebuie să se exprime prin fapte

tulul, prin eforturi mari, pentru a consolida șl dez
volta viața nouă care se construiește în patria 
noastră.

Studiul istoriei literaturii romîne are o mare im
portanță în educarea patriotică a elevilor. Ctitori 
ai culturii noastre au cîntat frumusețea patriei, au 
eîntat eroismul de veacuri al poporului nostru. Ci
tind operele iui Eminescu, Creangă. Alecsandri, 
Coșbuc, Bolintineanu, Șadoveanu, în care este vie 
dragostea pentru patrie și pentru popor, elevii se 
simt și ei stăpîniți de un mai adine sentiment de 
dragoste pentru patria noastră. Citind operele scrii
torilor noștri contemporani, elevii înțeleg și cunosc 
mai bine marile transformări sociale, politice, prin 
care trece poporul nostru. Tocmai de aceea, grija 
pentru îndrumarea lecturii trebuie sporită. Elevii 
au mai mult timp Ia dispoziție și trebuie să fie 
îndrumați ce anume cărți să prefere. Forme de sti
mulare a lecturii elevilor sînt suficiente: con
cursuri ghicitoare, concursul „Drumeții veseli", 
concursuri literare, întîlniri cu scriitorii, activitatea 
în cercul literar etc.

★
Unul din scopurile de seamă ale educației patrio

tice este acela de a-I face pe fiecare elev să înțe
leagă că manifestarea dragostei 
față de patrie se exprimă prin 
fapte, prin efortul pe care î.l de
pune încă din școală pentru a 
contribui la munca constructivă 
care se desfășoară în patria noa
stră. Anul

tiri despre eroii care au trăit în localitate, do- asemenea 
cumente privind dezvoltarea cartierului, a satului, tism elevii 
orașului precum și cronici și anuare privind acti- la muncile de folos patriotic la

acesta, însuflețiți de 
sentimente de patrio- 
au cerut să participe

AMOR
Pentru cel peste 1.200 elevi ai 

școlilor medii nr. 1 și 2 din Giur- 
ilu vacanța de vară se pare că 
frică n-a sosit.

N-a sosit prin ceea ce putea să 
aducă înființarea unui club șco
lar unde în timpul vacanței de 
arară să se continuie pe alte pla- 
four! și cu alte mijloace munca 
politică-educativă a elevilor. Și 
iaceasta din pricină că tocmai 
B<sei cărora le-a fost încredințată 
problema coordonării și îndrumă
rii activității educative a elevilor, 
atît secția de învățămînt a sfa
tului popular orășenesc Giurgiu 
fținspector Gh. Odoroabă) — co
mitetul orășenesc U.T.M. cît 
Jii organizațiile U.T.M. ale celor 
ouă școli — privesc timpul care 

trece pasivi și liniștiți. In Inte-re- 
»ul sutelor de școlari din Giur
giu starea aceasta de lucruri care 
■ pus semnul egal între amorțea
lă și vacanță trebuie curmată.

Trebuie curmate bătutul trotua
relor fără nici un rost, plimbări
le cu caracter bulevardier între 
terasa Alei și Turnul Turcesc, care 
în aceste zile de vacanță au 
început să intre tn obiceiurile ele- 
vilor.

Cu a-tît mai izbitor e contrastul, 
eu atît m>ai nefiresc apare decala
jul între vacanță și perioada anu
lui școlar pentru școlile medii 
nr. 1 și 2 din Giurgiu, dacă pri
vim pasivitatea actuală prin pris
ma palmaresului activității de 
pînă acum: schimbul de experi
ență cu școala medie nr. 8 din 
București, excursii colective în 
pădurea Bălănoaia., întîlniri cu 
școlarii bulgari de la Rusciuc pe 
Podul Prieteniei cu prilejul împli. 
tilrii a patru ani de la inaugura
rea acestuia, înălțarea prin mun- 
că voluntară a unul gard în jurul 
școlii medii nr, 2, realizîndu-se 
astfel economii de 15.000 lei, în
grijirea unor arbori declarați mo
numente ale naturii, construirea 

Itmui decanter și a unor puțuri 
absorbante — acestea sînt numai 
cîteva spicuiri din activitatea di
versă și bogată a elevilor celor 
'două școli, desfășurată în timpul 
fcnului școlar.

Pornind de la aceste fapte, con-

T E A L Ă
vingerea noastră este că acțiunile 
întreprinse tn timpul anului șco
lar trebuie șl pot șă fie 
continuate în viitor prin în
ființarea urgentă a clubului șl 
alcătuirea unui program care să 
cuprindă acțiuni educative, inte
resante potrivit preocupărilor șl 
vtrstei elevilor, ținlndu-se seama 
totodată de latura atractivă a 
activității, reușindu-se prin acea
sta să se atingă cele două sco
puri Pe care trebuie să și le pro
pună fieoare club școlar: un 
program care să desăvtrșească 
munca educativă a unui întreg an 
pentru tineretul din școli șl o par
ticipare ctt mal numeroasă ■ ele
vilor.

i
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De ce a dat școala
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(Urmare din pag. l-a) 

vățătură, la chiul sistematic, 
nenumăratele corigențe trimestria
le, la acte de indisciplină gravă.

Chira Gheorghe, Cristea Maria, 
Ralaban Gheorghe fi ceilalți repe
tenți din clasa IX J, Nițu Gheorghe, 
Armeana Felicia fi toți cei 13 re
petenți din clasa IX H, și-au purtat 
corigentele de la un trimestru la 
altul, înmulțindu-le, de la un tri
mestru la altul fi-au mințit pă
rinții, ascunzîndu-le situația reală 
la învățătură. Și iată-i acum re
petenți. De ce au fost lăsați să-fi 
agraveze situația școlară, în loc 
să fie ajutați să fi-o îmbunătă
țească ? Capitularea aceasta în 
fața unei situații evident mai sla
be, dar care putea fi remediată 
prinlr-un efort «Z fiecărui elev în 
parte, ajutat de colectiv, este con
damnabilă. Balaban Gheorghe, de 
pildă, a ajuns la a doua repeten- 
ție. In fața lui s-a capitulat de mult. 
Au capitulat fi părinții fi profe
sorii fi organizația U.T.M.. între
barea cum își justifică acest elev 
cei doi ani de 
irosit cu atita 
pțis-o nimeni. Și 
pundă la această

la

viață pe care i-a 
ușurință, nu fi-a 
in măsură să ras- 
întrebare nu sînt

numai elevii repetenți sau cori
genți, ci întregul colectiv în mij
locul cărora ei au trăit, organiza
ția U.T.M. a clasei.

De cele mai multe ori, colectivul 
clasei, organizația U.T.M. s-a si
tuat pe poziția neamestecului, a 
spectatorului neutru care înre
gistrează dar nu reacționează în 
nici un fel. Cea mai bună dovadă 
că organizațiile U.T.M. ale claselor 
în care situația la învățătură este 
slabă, s-au socotit în afara obliga
țiilor de a contribui ba bunul mers 
al procesului de învățămînt, este 
numărul inadmisibil de mare 
utemiști repetenți și corigenți 
repetenți și 131 corigenți). în cla
sele cu o situație proastă la învă
țătură utemiștii nu se ridică dea
supra nivelului general al elevilor 
ei.

Numai o slabă muncă de edu
cație politică a putut duce la 
lipsa de răspundere manifestată la 
acești utemiști care încă nu știu 
că prin calitatea lor de membri 
ai unei organizații revoluționare 
de tineret nu au dreptul să fie 
elevi slabi la învățătură și indisci- 
plinați, să închidă ochii în fața 
superficialității cu care muncesc, 
învăță, o parte din colegii lor, în

în

de 
(46

fața propriei lor delăsări. Ei ar fi 
trebuit să fie primii care să im
prime în clasă atmosfera de mun
că serioasă, de studiu continuu și 
perseverent, ținuta morală demnă 
de un elev, respectul față de pro
fesori, față de colectiv. Fiecare ar 
fi trebuit să lupte pentru ridica
rea prestigiului clasei sale.

ir
Urmărind dinamica notelor

toate cele trei trimestre ale anu
lui școlar, oricine și-ar fi putut da 
seama că anul școlar se va solda 
cu un număr mare de repetenți și 
corigenți.

Pe trimestrul I numai 447 de 
elevi aveau situația de promovați, 

al doilea — 627, iar pe al trei- 
— 761. Evident, numărul ce- 
promovați de la un trimestru 
altul a crescut. Dar numărul 

echilibrul 
existente 

în-

Pe 
lea 
lor 
la 

acesta reprezintă oare 
real între posibilitățile 
fi rezultatele obținute ? Fără 
doială că nu.

In primul rînd, factorii chemați 
să răspundă de pregătirea fi edu
carea elevilor — școala, familia, 
organizația U.T.M. — n-au găsit 
metodele de muncă cele mai in
dicate. Profesorii fi-<au socotit în
cheiată activitatea prin predarea

fi seminarizarea lecțiilor în orele 
de curs, fără să mai folosească 
toate formele de ajutorare a ele
vilor. Se știe că în școala „Aurel 
Flaicu" sînt mulți elevi ai căror 
părinți sînt prinți în 
și n-au întotdeauna j 
să-i controleze pe 
deaproape, cum își 
pul liber, cum își 
lecțiile. Acest control 
să-l suplinească profesorii cu aju
torul organizațiilor U.T.M. Cîteva 
încercări s-au făcut : s-au organi
zat consultații, meditații, la care 
din păcate, veneau elevii buni. Cu _ 
mai multă străduință din partea 
fcolii, cerînd fi sprijinul uzinelor, 
„Grivița Rofie“, care o patronează, 
s-ar fi putut găsi posibilitatea a- 
menajării unor săli în care elevii 
să-și pregătească lecțiile sub su
pravegherea profesorilor sau a unui 
colectiv de utemiști. Dar fcoala a 
renunțat prea ușor la această for
mă eficace de ajutorare.

Apoi, nu s-a apelat la ajutorul 
pe care fi-l pot da reciproc ele
vii. Nucleul de utemifti fruntași 
la învățătură al clasei, trebuia să 
fie principalul sprijin al profeso
rului. Dirigintele nu are posibili
tatea de a controla efectiv fi în 
fiecare zi cum învață și cum își 
pregătesc elevii lecțiile. Tocmai 
de aceea, ar fi trebuit să organi
zeze colective care să cuprindă ele
vii buni fi mai slabi, colective în 
care cei buni să le imprime și 
celor slabi obișnuința de a munci 
sistematic. Or, aceste colective n-au 
fost organizate.

Controlul pe eare-l exercită școa
la asupra elevilor săi, nu poate 
suplini grija pe care trebuie s-o 
aibă părinții pentru felul cum în
vață copiii lor, cum se comportă 
m /coală. Intre școală și părinți

producție, 
posibilitatea 

copii în- 
petrec tim- 

i pregătesc 
trebuiau

acțiunile de «trîngerea recoltei, 
la munca de construcție Pe șan
tiere etc. Acum. în G.A.S. se află 
mii de elevi, care contribuie la 
bătălia recoltei pentru asigurarea 
pîinii poporului și a propriei lor 
plini. Elevii constănțeni pot fi 
dați drept pildă pentru entuzias
mul 
rea 
din 
din 
vor
ceste acțiuni patriotice pe toată 
perioada vacanței.

Tineretul nostru este setos să 
cunoască frumusețile patriei, să 
cunoască , direct și îndeaproape 
lupta poporului nostru pentru 
construcția socialismului, e dor
nic de o activitate utilă. Vacanța 
le înlesnește din plin aceste posi
bilități.

) Mii de elevi Iși petrec In 
2 prezent vacanta de vară în- 
< tr-un mod plăcut, educativ.

In întreaga țară »-au deschis 
^tabere de odihnă, s-au orga- 
2 nizat brigăzi de muncă patrio- 

tică pe ogoare și șantiere.
,2 La G.A.S. „Alexandru Sa- 
a hia" din Comuna Mînăs- 
(f tirea, raionul Oltenița, s-a 
ă deschis zilele trecute tabăra 
v regională a elevilor din 
z giunea București. Peste 
V elevi din orașele Turnu 
Îgurele, Roșiori, Bolintinul

Vale, Alexandria, Zimnicea și 
altele, vor petrece aci 
săptămîni din vacanta

/) vară. Programul taberei 
f vede zilnic 3-4 ore muncă

luntară pe ogoarele G. A. S., 
întreceri sportive, manifestări 

i? culturale etc. Elevii vor face 
a excursii, vizite, vor cunoaște 
(2 locurile în care s-a născut și 
2 a trăit scriitorul comunist 

(>. Alexandru Sahia.
In 

Un 
levi 
juttnd la recol
tatul griului pe 
ogoarele gos

podăriei de stat 
Sahia0.

re-
100 
Mă
ri in

tjel
de

pre- 
vo-

fotografie: 
grup de e- 
și eleve a-
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izarn III I
Dacă în locul cuvintelor 

de bun sosit, învățăturilor 
culese de prin cărți atît de 

’ necesare ornamentării unei 
expoziții școlare, s-ar con
veni să fie puse proverbe, 
cu siguranță că toți profe
sorii și maiștrii de atelier 
ce au participat la organi
zarea expoziției „Politehni- 
zarea în școlile de cultură 
generală ale Capitalei" ar 
fi hotărît să afișeze cuvin
tele atît de înțelepte ale 
zicalei populare : „Meseria 
este o brățară de aur".

Bilanț al strădaniilor de
puse în ultimii ani pe li
nia politehnizării învățămîn
tului de cultură generală, 
expoziția recent organizată 
de secția de învățămînt a 
Sfatului Popular al Capita
lei într-una din sălile școlii 
medii „Gh. Lazăr" reflectă 
din plin biruințele deosebi
te obținute de școlile bucu
reștene pe linia însușirii pa
ralele a unor temeinice cu
noștințe de cultură gene
rală și a unor deprinderi 
practice a „brățărilor" unei 
meserii practice.

din primul moment bogăția

putea deosebi de cele făuri
te de 
înaltă
Elevii
VIII-a 
școlii 
re de wuipuc,
domuri, ciocănele, chei, di
verse lucrări de electrici
tate.

un muncitor cu o 
calificare tehnică, 

clasei a IX-a și a 
au lucrat în atelierul 
zăvoare, dălți, eche- 
120°, clești, compase,

Vizltînd expozifia 
„Poiitehnizarea în 
școlile de cultură 

generală ale 
Capitalei"

Impresionează din primul moment bogăția 
exponatelor electrotehnice, mecanice, chimice, 
chiar agricole. In standuri speciale, o gamă 
nesfîrșită de exponate începînd de la simple 
ciocane și echere reglabile pînă la complicate 
fierăstrae și machete de hidrocentrale, denotă 
o intensă activitate în cadrul orelor practice, 
înțelegerea unor complicate probleme tehni
ce, însușirea unor deprinderi tehnice specifi
ce unei înalte calificări.

Iată de pildă cîteva din exponatele școlii 
medii „Aurel Vlaicu“. Bilanțul pojitehnizării 
este de-a dreptul surprinzător. Privind piesele 
din standurile rezervate școlii, ai imaginea 
unei maeștrii deosebite. Clasa X-a F. a lu
crat de exemplu printre altele un piston de 
bronz, diverse butoane, pe care cu greu le-ai

Profesorii inginerii, tehni
cienii vizitînd expoziția con
semnează atenția deosebită 
acordată detaliului, grija cu 
care este lucrată fiecare 
piesă în parte. Asemenea 
observații asupra măestriei 
deosebite dovedită de elevi 
par pe deplin normale- Pro
fesorii, conducerea școlii 
medii „Aurel Vlaicu“ și 
organizația U. T. M. au 
înțeles să acorde politehni- 
zăxii învățămîntului o deo
sebită atenție, au înțeles 
că în pregătirea unui om 
multilateral, învățămîntul 
politehnic reprezintă o par
te componentă. Datorită a- 
tenției acordate politehni- 
zării școlii, 38 dintre elevii 
claselor a X-a au avut 
bucuria să se prezinte la 
sfîrșitul anului la un exa
men de calificare și să ob
țină 
tor 
școlii, 
ziție, 
torva 
elevii

diploma de munci- 
calificat. Directorul 

prezent în expo- 
ne citează numele cî- 
fruntași printre care 
Bogdan, Baicu, Mir-

cea Sav, care au obținut 
chiar calificarea de II-5.

Iată standurile școlii „N, 
Bălcescu". Și aici după 
numai 2 ani de politehni- 
zare, rezultatele sînt mul
țumitoare. Exponatele cla
selor a VlII-a și a IX-a 
sînt îndelung privite de vi
zitatori. Caiete, planșele, 
schițele, după care au fost 
lucrate piesele expuse, do
vedesc o temeinică colabo
rare dintre profesorii de fi
zică, matematică și cei de 
activități practice. Șe re
marcă caietele de practică 
ale elevilor T. Costache, 
Andrei Iliescu, sau piesele 
lucrate de Gh. Măchitei, 
C. Butnaru, P. Lucescu din 
clasa a VIII-a.

Nu mai puțin semnifica
tive sînt multiplele piese 
expuse de elevii de la 
școala „I. L. Caragiale", 
cele ale cercului radioteh- 
nic de la școala nr. 15, ma
cheta unui plug executată 
de un elev al școlii medii 
nr. 26, aparatul de radio 
executat de cercul electro-, 
tehnic al școlii medii nr. 
23, uneltele și felurite lu
crări de tîmplărie...

„Am fost plăcut impre
sionat — scria în cartea de 
impresii a expoziției un bă- 
trin inginer sintetizînd pă
rerile tuturor vizitatorilor— 
constatind atașamentul ele-, 
vilor din școlile de cultură 
generală față de muncă.

Obiectele expuse aici le 
fac cinste și dovedesc că 
și-au însușit așa cum tre
buie cunoștințele teoretice 
și ceea ce este principalul 
ștt.u să le aplice în practică".

I. s.
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trebuie să existe o legătură perma
nentă. Școala și familia, trebuie să 
apară în fața elevilor ca avînd ace
lași punct de vedere, aceeași exi
gență.

Școala a căutat să-i apropie pe 
părinți și să-i facă interesați în 
preocupările sale cotidiene. Nu a 
întîmpinat o rezistență din partea 
părinților, ci o neînțelegere din 
partea unora a sensului pe care 
trebuie să-l aibă această colabo
rare. .

De cele mai multe ori, avînd o 
încredere exagerată în copil, pă
rinții n-au venit-la 
la sfîrșitul anului, 
rămas surprinși în 
proaste, a corigențelor sau a re- 
petenției. Fără să contestăm în
crederea pe care un părinte tre
buie s-o aihe în copilul său, nu 
trebuie să uităm însă că elevii se 
află la vîrsta cirul puterea de auto
control este mai slab dezvoltată. 
Nu-i deajuns să-l vezi pe copil ple- 
cînd la școală fi să fii convins că 
a ajuns acolo, sau să-l vezi cu o 
carte în mină și si fii convins că 
învață. Faptele au dovedit multor

școală decît 
și atunci au 
fața notelor

părinți că au acordat copiilor o 
încredere prea mare, i-au cocoloșit, 
le-au dat totul de-a gata, cerîndu-le 
în schimb mult prea puțin.

Am analizat situația la învăță
tură de la această fcoală medie, 
fără a avea pretenția că am epui
zat toate cauzele care au determi
nat și rezultatele bune fi pe cele 
slabe.

Directorul fi diriginții cu care 
am discutat, au privit bilanțul a- 
nulul - școlar cu optimism. N-am 
vrea săle condamnăm optimismul. 
Intr-adevăr, elevii au tras învă- 

pot

nulul școlar cu, -oiptimism.

într-sadevăr, elevii au tras 
țămihte. Au înțeles că nu 
cere indulgență pentru lene, pen
tru nepregătire. Toți acei care trec 
prin trista situație de corigenți sau 
repetenți, vor înțelege, în anul ur
mător, că promovarea cere efort 
susținut, echilibrat, de-a lungul 
celor trei trimestre.

Oare elevii n-ar fi putut înțelege 
acest lucru înainte de a se lovi cu 
capul de. pragul de sus, cum spu
nea unul dintre profesori ? Ușu
rința cu care au acceptat însă pro
fesorii și organizația U. T. M. 
calea minimei rezistențe, de a-i 
lăsa pe elevi să-și piardă inutil un

an de școală, este de condamnat. 
92 de tineri vor intra cu un an 
mai tirziu în producție. In acești 
92 de tineri patria a investit capi
tal, s-a cheltuit cu ei energie, 
muncă, bani, Din fiecare a vrut 
să formeze un om pregătit, care 
să-și poată valorifica mai tirziu 
cunoștințele într-o activitate utilă. 
Și iată că timp fi valori umane au 
fost irosite.

Elevilor repetenți și corijenți 
nu li s-a imprimat spiritul de răs
pundere față de sarcinile pe 
care le au ca viitori construc
tori ai socialismului. In ritmul de 
muncă, în care se încadrează fie
care om al muncii din patria 
noastră, indiferența, lenea, como
ditatea, sînt e::!e cu o evadare. Și 
împotriva acestei evadări trebuie 
luptat. Profesorii, părinții ți mai 
ales organizația U.T.M. trebuie să 
se convingi ci poartă o mare răs
pundere pentru aceste rebuturi 
pe care le-a dai școala „Aurel 
Vlaicu". Cu toții trebuia să-fi u- 
neascâ efortul pentru întărirea 
muncii politice in rindurile elevi
lor, menită m le formase conțtiitp 
ța înaltelor lor indato-iri. f
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In cinstea Conferinței
Sindicale Mondiale

a tineretului muncitor
Succesele în muncă ale tinerilor din regiunea Galati

Hotăriți să întâmpine cu noi succese în producție prima Con
ferință Sindicală Mondială a tineretului muncitor, tinerii din 
regiunea Galați își îndeplinesc angajamentele luate cu ocazia 
consfătuirilor de producție sau a reuniunilor ce au avut loc in 
cinstea acestui important eveniment.

» PORTUL GALAȚI de la I.P.R.O.F.I.L. Gugești, ra
ionul Focșani, au hotărît să apli- 

Muncind cu deosebit elan, bri- ce la propunerea organizației de 
" inițiativa tinerilor

„Progresul".Brăila : 
„Să realizăm economii echivalen
te cu prețul de cost al unor im
portante produse finite".

Rezultatul aplicării acestei ini
țiative nu a întârziat să se vadă. 
Tinerii din secțiile placaj-panel 
și furnir, utilizînd mai rațional 
materia primă și materialele au
xiliare, au realizat economii . în 
valoare de peste 30.000 lei. In 
fruntea întrecerii pentru cele mai 
mari economii se află brigăzile 
conduse de tinerii Gheorghe Vîr- 
lig, Anghel Lefter, Ion Gușă și 
Constantin Zainea.

frada de tineret de ta secția ate- bază U.T.M. 
liere a portului Galați, condusă de la U.M.
de utemistul N. Bumbaru, și-a 
depășit sarcinile planului de pro
ducție pe luna iunie cu 8 la sută. 
Acest rezultat se datorește bunei 
organizări a locurilor de muncă 
ți eliminării în întregime a lip
surilor nemotivate. Merită evi
dențiată și străduința tinerilor 
Ion Forțu, Ion Pascal, Nicolae 
Călin și a altora de la secția 
iluminat care au asigurat func
ționarea neîntreruptă a rețelei 
electrice în tot timpul nopților.

600.000 LEI ECONOMII

Nu au trecut nici 20 de zile 
de cînd tinerii metalurgiști de la 
U. M. „Progresul“-Brăila și-au 
luat angajamente prețioase în 
cinstea Conferinței de la Praga. 
In această perioadă au și fost 
realizate economii de aproape 
600.000 lei, din care economiile 
de metal reprezintă peste 485.000 
lei. Tinerii din seoțiile oțelărie și 
forjă, de exemplu, au economisit 
peste 240 tone metal. De aseme
nea, tinerii din secția tineretului 
— sculeria centrală — în frunte 
cu cei din brigada lui T. Pricop 
și P. Chiriacov, își depășesc zil
nic sarcinile planului de produc
ție cu 15—20 la sută.

CONSTRUCTORII NAVALI 
i IȘI RESPECTĂ CUVINTUL

La Șantierul naval Galați, aco
lo unde de curînd a început con- 
atrucția primului cargou romî- 
nesc, cele 20 de brigăzi de tine
ret stat într-o înflăcărată între
cere. Marea lor majoritate își 
depășesc cu regularitate sarcinile 
de plan. Brigada lui C. Lasca- 
tiu; de exemplu, care deține de 
peste două luni drapelul de bri
gadă fruntașă pe oraș, își depă
șește sarcinile de plan cu 120 la 
sută. De asemenea, brigada lui 
Vasile Hulubea, deținătoarea dra
pelului de brigadă fruntașă pe 
șantier în trimestrul II, obține 
zilnic depășiri ale sarcinilor de 
producție de peste 130 la sută. 
Brigada aceasta din care fac 
parte tineri fruntași în produc
ție ca Iancu Strpe, Aurel lorda- 
che și Gheorghe Petre, lucrează 
acum la montarea pieselor pen
tru ventilație la motonavă.

Potrivit angajamentului, tine
rii din șantier mal .lucrează in
tens și la amenajarea unui fru
mos parc și la reamenajărea că
minului tineretului din Galați.

LA I.P.R.O.F.I.L. GUGEȘTI

Pentru a asigura obținerea 
onor rezultate valoroase tinerii

In ziua de 12 iulie 1958, 
ora 11, se deschide la Centrul 
de Documentare Tehnică din 
Parcul Libertății, expoziția 
școlilor profesionale, tehnice 
și tehnice de maiștri, ale Mi
nisterului Industriei Grele. Ex. 
poziția poate fi vizitată între 
orele 8—20.

ȘTIRI SPORTIVEAspect din biblioteca Casei 
de cultură „M. Sadoveanu" 

din Băile Govora

(Foto AGERPRES)Concursul „Iubiți cartea"
IM REGI LIME A CLUJ

(Urmare din pag. I-a)

vedesc incapacitatea organizato
rică, lipsa de simț de răspundere 
față de îndeplinirea unei impor
tante sarcini de organizație.

Pot fi mulțumiți membrii Co
mitetului orășenesc U.T.M. Cluj 
de faptul că din zecile de mii de 
tineri muncitori, studenți, elevi și 
funcționari cîți sînt în orașul 
Cluj, doar 285 și-au propus a- 
nul acesta să devină purtă
tori ai insignei „Iubiți car
tea" ? Desigur că nu. Această ci
fră reflectă formalismul cu care 
au muncit organele și organiza
țiile U.TJV1. din orașul Cluj în 
atragerea sistematică a tinerilor 
pentru a citi organizat literatura. 
Tn orașul Cluj (prim secretar 
Gali Nicolae) s-a mers pînă aco
lo îneît faza superioară a con
cursului s-a ținut cu 15 tineri din 
cei 90 care au cucerit dreptul de 
a participa la întrecere...

Cum se justifică aceste lipsuri?
— Să vedeți tovarășe... n-am 

putut organiza faza superioară... 
Am organizat-o în pripă...

De ce în pripă, cînd Hotărîrea 
Biroului Comitetului Central 
U.T.M. se cunoștea, s-a prelucrat 
în numeroase ședințe ?

Pentru 
comitetul 
mulțumit 

-ședințe.
Nu s-a 

hotărîrii

că, în această privință 
orășenesc U.T.M. s-a 

să ia măsuri... doar în

organizat îndeplinirea 
conferinței orășenești 

care prevedea o serie de măsuri 
menite să antreneze un număr 
mai mare de participants la con
cursul „Iubiți cartea".

In Cluj fiecare întreprindere 
posedă bibliotecă, și la cele mai 
multe sînt încadrați bibliotecari 
tineri, bine pregătiți. De ce nu 
s-au folosit aceste posibilități? De 
ce nu s-au organizat întâlniri cu 
tineri scriitori ca Dumitru Mir
cea, Aurel Rău, Leonida Neamțu, 
D. R. Potpescui, V. Rebreanu și 
alții care, mergînd în organiza
țiile U.T.M. să vorbească tinerilor 
despre importanța cărții în lăr
girea orizontului cultural ? Sînt 
în Cluj academicieni, artiști ai

poporului, oameni de știință cu 
renume mondial, scriitori renu- 
miți care puteau îndruma prin 
cuvîntul lor pe tineri pentru a 
îndrăgi cartea, „cea care înari
pează mintea și sufletul".

Comitetul orășenesc n-a folosit 
posibilitățile excepționale exi
stente în oraș și de care nu 
dispune nici un alt raion din re
giunea Cluj. Cu toate acestea, în 
cele mai multe raioane ale regi
unii Cluj, comparativ cu posibili
tățile, s-au obținut rezultate su
perioare celor obținute în orașul 
Cluj.

Soluția eficace a înlăturării 
lipsurilor existente este una sin
gură : sprijinirea, îndrumarea 
concretă, perseverentă a organi
zațiilor U.T.M. In plus mai mult 
spirit de inițiativă și simț de răs
pundere din partea membrilor co
mitetului orășenesc.

In multe cazuri situația slabă 
în desfășurarea concursului per
manent pentru citirea literaturii 
se datorează muncii comisiei re- 

' gionale care s-a dezinteresat de 
mersul concursului, a lăsat lucru- 

I rile să meargă la voia întâm
plării.

De asemenea comisia centrală 
i repartizează insignele cu întâr

ziere. Ar trebui să constituie o 
t preocupare pentru comisia cen

trală și Editura Tineretului tot
odată reeditarea unor cărți pre
văzute în bibliografia obligatorie 
ori facultativă ce nu se găsesc. 
Așa de pildă „Sarcinile Uniunii 
Tineretului" de V. I. Lenin și 
„Poemele maghiare".

Renunțîndu-se la îndrumarea de 
suprafață, folosindu-se formele ș: 
metodele verificate de muncă, 
dîndu-se dovadă de mai multă 
inițiativă și simț de răspundere, 
concursul „Iubiți Cartea" se 
poate bucura de un mai mare 
succes în regiunea Cluj. Orga
nele și organizațiile U.T.M. tre
buie să vadă în acest concurs o 
sarcină importantă politică și 
educativă, menită să contribuie 
la procesul de educație comuni
stă a tineretului.

* In cea de-a doua reuniune a 
campionatelor europene feroviare 
de box, pugiliștii romîni au obți
nut o serie de frumoase victorii,
G. Sevastianov (U.R.S.S.) cîștigă 
prin neprezentarea lui J. Muray 
(Anglia) ; H. Werner 
pierde prin K.O. în fața 
I. Morăruș (R.P.R.) 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe
H. Kapitan (R.D.G.) ; V. Czekeli 
(R.P.R.) învinge la puncte pe H. 
Scheemer (R.F.G.); I. Demeter 
(R.P.R.) pierde la puncte în fața 
lui G. Pali (R.P.U.); H. Perry 
(Anglia) învinge prin K.O. pe H. 
Weyrich (R.F.G.); V. Kirilov 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
L. Molnar
(U.R.S.S.) pierde la puncte în 
fața lui V. Vlădescu 
H. Moosbauer 
vins prin K.O.
(R.P.R.).

Astăzi de la
loc penultima reuniune.

(R.F.G.) 
lui 

A. Bardin

(R.P.U.) ; A. Tapei

(R.D.G.) 
de P.

(R.P.R.) ; 
este în- 

. Zaharia

Repertoriu nocturn:
La ora 20 r-4

tango;
La ora 22 w 

foxtrot;
La ora B4 —< 

mambo plus ca- 
lipso ;

După ora 24—• 
orice, chiar și 
„rock and roll1'

„Planificarea' 
aceasta 
nu-i 
cât... repertoriul 
unor 
din

striată 
altceva de-

ora 20 va avea

* Tn cadrul campionatelor re
publicane de atletism joi s-a dis
putat finala la două probe. La 
lungime bărbați titlul de campion 
a revenit tînărului atlet Rudolf 
Licker (Dinamo) cu rezultatul 
de 7,15 m.

■k Reprezentanta Uniunii So
vietice, Larisa Latînina, a cîștigat 
titlul de campioană mondială 
absolută Ia gimnastică. După ter
minarea exercițiilor impuse și li
ber alese ea a totalizat 77.464 
puncte.

Pe echipe titlul mondial a re
venit de asemenea gimnastelor 
sovietice. Pe locui doi s-a clasat 
echipa R. Cehoslovace, 
stabilirea clasamentului definitiv 
sînt așteptate rezultatele echipe- 
lor Romîniei, R.P. Chineze, Sue
diei, care evoluează miercuri sea
ră în ultimele probe.

(Agerpres)

orchestre 
restaurante. 

Repertoriul a- 
cesta este in
fluențat în mod 
hotăritar de... 
oră. Orchestra 
parcă stă cu 
ceasul în mînă. 
La începutul se
ra cîntă domol. 
Cînd noaptea 
pune definitiv 

oraș repertoriul se 
subit pe gustul

cu 4

::
F

stăpânire pe 
transformă . „
chefliilor incorigibili, al aface
riștilor și speculanților ce-și 
pierd vremea prin localuri. 
Atunci între instrumentele de 
suflat se dezlănțuie o asurzi
toare concurență. In loc de 
muzică, o insuportabilă gălăgie 
pune în primejdie timpanele 
celor oftați în restaurant. Spre 
ora închiderii vacarmul devine 
infernal. într-una din nopțile 
trecute ne-am aflat la restau-

Pentru

nv-uvn im remuu-
I rantul „Cina" la ora 1 și jumă- 
(( tate. Toba, saxofonul, clarine- 
(( tele (mai precis, tot ce se gă

sea pe podiumul orchestrei) se 
niște 

producții care orice pot fi de
numite numai muzicale nu. Iar 
pe parchet cîteva perechi dan
sau în spiritul muzicii. Dacă te 
duci la grădina restaurantului 
„1 Mai" remarci același reper-

F întreceau „interpretind'

F
I'
I'

F
>

Utilitatea organizării 
echipelor de tinerei

toriu in raport cu... * ora. Spre 
miezul nopții, c.miezul nopții, orchestra nu 
mai știe altceva decît mambo 
și samba.

Repertoriul acesta ciudat a 
intrat în practica mai multor

formații instrumentale ce acti
vează în restaurantele bucu- 
reștene. Dacă vei întreba pe 
vreunul din membrii lor de ce 
este nevoie si se procedeze ast
fel răspunsul va fi la fel ca cel 
pe care l-am primit ia grădina 
„Cosminului": „Lumea cere 
ritm..." Intîi cine este această 
„lume" ? Indivizi fără ocupații 
precise sau care au îndeletni-

ciri dubioase, afaceriști și spe
culanți, tineri înopoiați. Aceș
tia și-au creat din mambo un 
idol fi jinduesc după un „rock 
and roll" pe care pe la 2 noap
tea îl strecoară în repertoriu 
câte o orchestră. Și acum 
despre ritm. Trebuie spus că 
ne indignează atunci cînd de 
dragul unui ritm sălbatic se 
renunță la conținutul melodic. 
Nu cerem să se excludă din 
repertoriu muzica ritmată, dar 
ritm nu trebuie să însemne jal- 
nicile maimuțăreli ce vor să co
pieze „rock and rolT-ul.

i:

F 
F

La îndemma orchestrelor se F 
găsesc sumedenie de cîntece F 
frumoase pe care ascultătorii F 
le-au îndrăgit. Dar în locul lor, F 
ascultătorilor le sînt servite im- (1 
porturi de prost gust de fabri- F 
cație occidentală de care ni- F 
meni nu are nevoie. Ministe- f 
rul Comerțului și Sfatul popu
lar al Capitalei au datorii să iatar al Capitalei au dato-ir sa ia » 
cele mai energice măsuri pen- 0
tru a ne scuti definitiv de 
spectacolul dezgustător, i 
de suportat, pe care-l 
de des numeroase 
din restaurante.

Lu,^r, greu
:-l oferă atlt v 

orchestre

Fără operativitate

IN COLEC TIVĂ

M-am dus să văd filmul „Călătorie peste trei mări". La in
trarea în sala cinematografului „Republica" m-a întâmpinat pla
satoarea. In mînă ținea un vraf de programe. Un singur leu 
a fost suficient pentru ca să devin posesorul unui aseme
nea program. Pe copertă scria „Filme noi", ceva mai ] 
afla într-un cerc cifra 5 iar alături fotografiată o îmbrățișare. 
Am luat programul și l-am răsfoit pagină cu pagină. Am mai ci
tit cu atenție și suplimentul găsit printre pagini. Nimic de zis 
despre aspectul grafic. Dar ciudat... Se scria despre o mulțime 
de filme însă nici o vorbă nu se șoptea despre filmul pe care 
mă pregăteam să-l vizionez. Și ceea ce era și mai ciudat, nici 
celelalte filme nu rulau pe ecranele bucureștene — unele pără
siseră afișul, altele se aflau în stadiu de „în curînd pe ecrane". 
Am mai privit odată programul și i-am părăsit ca pe un lucru 
nefolositor. O întrebare îmi dădea și îmi mai dă încă târcoale.

Nu se poate realiza oare un program cinematografic care să 
fie editat operativ și care să

4 ma pe spectatori nu numai 
| munca de creație a colectivu- 
]i lui care a realizat filmul, de

spre ideile fundamentale pe 
] care acest film le degajă ? Adi- 

să săvîr- 
de ordin 
dacă ne 
uriaș al

4

aseme- \
jos se 4

răspundă necesității de a infor- 
despre distribuție, cj

(Urmare din pfțg. I-a)

i-a atras atenția că prășește 
prost, că maj mult strică decît 
drege, Elena Drăgea a răspuns 
cu vorba veche: „Nu-i nimic, 
merge negru peste verde, că bo
ierul nu ne vede". în urma ace
stui fapt, imediat după termina: 
rea lucrului, seara, echipa de ti
neret a organizat o adunare ful
ger, cu care ocazie tinerii au 
dezaprobat atitudinea Elenei Dră
gea față de munca în interesul 
gospodăriei colective, atitudine ce 
exprimă vechiul punct de vedere 
al țăranului exploatat de boier și 
nu al tineretului sătesc care a 
pășit pe drumul socialismului. Ei 
i-au demonstrat acesteia că ei și 
nu alții sînt „boierii", proprieta
rii acestei averi șl nu se pot îm
păca cu lucrul de mîntuială.

Atitudinea promptă, combati
vă, a tinerilor față de încălcarea 
disciplinei socialiste a muncil'de

Descoperirea rezervelor Interne
rod al strădaniilor întregului colectiv
deoumlt-o individuală, să-i ală
turăm o preocupare colectivă, la 
»n nivel mai înalt.

Extrem de puternic izbește *- 
eeastă necesitate ta întreprinderi 
moderne, cum este — de pildă — 
fabrica „Vasile Tudose" din Co- 
libași.

Vizitând de curînd această fru
moasă întreprindere socialistă, 
unde un cadru natural de sta
țiune climaterică înconjoară clă
diri moderne cu un utilaj com
plex și variat, m-am interesat de 
realizările tineretului în lupta 
pentru economii de metal.

Trebuie spus că. aici, în primul 
'trimestru al anului, planul de re
ducere a prețului de cost la pro
ducția comparabilă n-a fost rea
lizat, la 4 din cele 14 produse ale 
întreprinderii costurile întrecînd 
nivelul admis. Acest fapt, relie
fând și lipsuri ale organizării ti
neretului în producție de către 

-Organizația U.-TJVL, trebuie 
atât mai mult să-l activeze 
perioada următoare.

Totuși membrii comitetului 
U.T.M. nu au reușit să mobili
zeze tineretul la o acțiune bine 
organizată în scopul reducerii 
consumului de metal. Deși secre
tarul comitetului, tov. Ilie Dumi
tru, a lucrat mult timp tocmai 
ca tehnolog cu consumul de ma
teriale, iar responsabilul cu pro
ducția și calificarea, tov. Ion 
Gîrdu, e inginer economist, ceea 
ce prezintă ei în această direcție 
sînt realizări mărunte — nu nu
mai ca valoare, ci mai ales din 
punct de vedere al concepției; 
lucruri minore, sau, ca să spu
nem așa — „meșteșugărești".

Concret, ce economii au reali
zat sutele de tineri de la uzinele 
„Vasile Tudose". în primele luni 
ale anului ?

în sculerie, brigada condusă de 
tov, Gh. Bolbose și alte cîteva au 
recondiționat o serie de scule și

cu 
în

dispozitive în *4«ri sarcinilor lor 
directe.

Lăudabil pentru tinerii respec
tivi. Dar, în ansamblu, mai mult 
decît puțin.

Mergînd prin secții, am con
statat că muiți tineri consideră 
că ei nu pot face economii de 
metal. Șlefuitorii — de pildă — 
mi-au declarat: ,,la noi piesa 
vine gata finisată. Aici doar o 
lustruim. Ce am putea face?"

In același timp, ta unele sec
toare tinerii au început să intu
iască marile lor posibilități. Tov. 
Chiru Alexandru, cunoscutul 
strungar, ne-a arătat că, datorită 
unei debitări prea „darnice", se 
pierde sistematic, la fiecare ax 
Pe care el îl prelucrează, 10% 
din material. Ca urmare, tov. 
Chiru a făcut de curînd propu
nerea de a se debita materia pri
mă pentru reperul respectiv în 
mod mai rațional.

In sectorul 223, discutând între 
ei, mai muiți tineri care lucrau 
diferite repere au ajuns la con
cluzia că din miezul unor șaibe 
metalice se pot confecționa alte 
piese, mai mari. La fel. în secto
rul 222, la propunerea unor ute- 
miști, mai multe capete de axe 
care înainte erau considerate de
șeuri, au fost utilizate pentru alte 
piese, de dimensiuni corespunză
toare.

Este firesc ca, în condițiile pro
ducției de serie, pe bază de con
sumuri normale, la „Vasile Tu
dose" preocupările multor tineri 

de a găsi singuri „cheia" reduce
rii consumului de metal la pie
sele prelucrate pe mașinile lor, să 
nu fie suficientă.

O formă de organizare a tine
retului în producție — brigăzile 
complexe de economii, cunoscută, 
dar încă prea puțin extinsă poate 
stimula mult inițiativa tineretu
lui. E adevărat că — de pildă 
— șlefuitorii singuri nu pot face 
economii de metal. Dar cei mai 
buni dintre șlefuitori, împreună

eu cel mal bun.; tineri din alte 
secții, cu tineri tehnicieni și in
gineri, se pot reuni într-e briga
dă complexă care să studieze si
stematic posibilitățile de econo
misire la cele mai importante re
pere. Ceea ce strungarul Chiru 
Alexandru, ceea ce cîțiva tineri 
de la sectoarele 223 și 222 au se- 
zisat în mod izolat, că metalul 
debitat pentru anumite consu
muri se poate folosi mai rațio
nal, în locul deșeurilor obținîndu. 
se piese suplimentare, indiferent 
dacă le va prelucra același om 
sau altul, e desigu- valabil și 
pentru

Din 
varăși 
reieșit 
complexă va 
principalele produse ale între
prinderii, 
procesul 
economic 
se poate 
rea prin

numeroase alte repere, 
discuții cu mai muiți to- 
de la 
că o

„Vasile Tudose" a 
asemenea brigadă 
trebui să studieze

analizînd dacă însuși 
tehnologic e cel mai 
în cazul dat, dacă nu 
înlocui uneori strunji- 
forjare sau matrițare, 

metode mai ieftine și mai renta
bile, măsura în care adausurile 
de prelucrare și eventual însăși 
dimensiunile sau greutatea pro
dusului finit ar putea fi reduse 
conseryîndu-se totodată calitatea 
fabricatelor.

Ca să fiu Și mai pe înțelesul 
tovarășilor de la „Vasile Tudose" 
— studii, ca cel făcut din sarcina 
conducerii întreprinderii de către 
un grup restrîns de tehnicieni, 
pentru îmbunătățirea carburato
rului produs aici, să se întreprin
dă pe scară largă, cu principalele 
fabricate ale întreprinderii.

Crearea de către organizațiile 
U.T.M. a brigăzilor complexe 
de economii, pe baza exemplului 
din întreprinderile sovietice, tre
buie să constitue o formă impor
tantă pentru manifestarea iniția
tivei maselor, proprie întreprinde
rilor socialiste. Pentru aceasta 
tinerii specialiști și fruntași tn

producție care le formează e ne
cesar să ceară, in cadrul unor 
consfătuiri, sistematic, critici și 
sugestii din partea colectivului 
muncitorilor, tineri și vîrstnici.

In sprijinul brigăzilor comple
xe, o mare însemnătate are ini
țierea de către comitetele U.T.M. 
a unor conferințe educative cu 
caracter politico-economic, în care 
să se explice tinerilor, în lumina 
sarcinilor trasate de partid pen
tru reducerea prețului de cost, ce 
posibilități concrete pot fi luate 
în considerație în fiecare uzină.

Procedîndu-se așa, economia 
adusă de un tînăr sau altul nu 
se va mai rezuma doar la o bucă
țică de metal smulsă odată la 
un capăt de bară, deși și acest 
fel de economii are o mare în
semnătate, ci se va prezenta ca 
un mare aport la reducerea pre
țului de cost al fabricatelor, fie
care propunere aplicată repercu- 
tîndu-se asupra a mii și mii de 
produse.

Rezultatele brigăzilor complexe 
la fabricile „Clement Gottwald", 
„Steagul Roșu" și altele au pro
bat cele spuse mai sus.

Atragerea de către organizația 
U.T.M. a tuturor tinerilor, în 
sprijinul conducerilor de între
prinderi, la studierea și simplifi
carea tehnologiei și a caracteri
sticilor produselor, se integrează 
nu numai în lupta pentru econo
mii de metal. Aceasta reprezintă 
în fapt lărgirea și mai mare a 
bravei mișcări de inovații și ra- 
ționalizări, o contribuție de masă 
la îndeplinirea unor sarcini ac
tuale trasate de partid și guvern 
— promovarea tehnicii noi.

Firește, în lupta pentru eco
nomii de metal se pun și alte pro
bleme. Această preocupare tehni
că este legată de numeroase as- 
pecje organizatorice și politice ale 
muscii organizațiilor U.T.M. La 
aceasta ne vom referi în artico
lul viitor.

către unul din tovarășii lor, do
vedește că ei au înțeles rostui e- 
chipei de tineret, au înțeles că ea 
nu este numai o formă de orga
nizare a tineretului în produeție, 
ci și un colectiv care are datoria 
să se ocupe <je educarea membri
lor săi într-un spirit socialist.

Formarea și activitatea echipe
lor de tineret a stat întotdeauna 
în centrul atenției organizației 
de bază U.T.M. Aproape că nu a 
existat adunare generală U.T.M. 
în care să nu se fj discutat și 
despre munca echipelor de tine
ret. Recent chiar, adunarea gene
rală a ascultat și a analizat re
feratul prezentat de șefii celor 
două echipe privind pregătirile pe 
care le-au făcut pentru campania 
de recoltare a păioaselor și mo
dul în care sînt respectate obiec
tivele prevăzute în angajament 
pentru această perioadă.

Grijii acesteia permanente față 
de îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor i se datoresc și im
portantele realizări ale echipelor 
de tineret, minuțios notate în 
carnetele de notițe ale președin
telui și inginerului. Iată citeva 
din c«le mai importante:

Tinerii Ion Solomon și Victor 
Șlepac, care au luat în primire 
turma cu cele 600 mioare, și-au 
respectat angajamentul țf chiar 
l-au depășit. Ei au dat gospodă
riei o producție medie pe cap de 
oaie de 4,100 kg. lină fină șl 
semifină.

Intreprinzînd acțiuni voluntare 
pentru întreținerea celor 315 ha. 
de pășune naturală, tinerii au a- 
dus gospodăriei pînă acum o e- 
conomie de aproape 20.000 lei. 
La aceasta mai trebuie adăugate 
și acțiunile de muncă voluntară 
întreprinse de tineri pentru reda
rea circuitului agricol a 6 ha. de 
pămînt și pentru construcția că
minului cultural, care reprezintă, 
de asemenea, economisirea unui 
număr important de zile-muncă. 

în primăvară, tinerii se anga-

ment a fost îndeplinit și depășit. 
Cei 48.000 de butași de viță plan
tați de tineret, s-au prins și ve
getează bine, dovedind prin a- 
ceasta priceperea și simțul de 
răspundere cu care au lucrat ti
nerii.

In afară de executarea plivi- 
tului șî secăritului pe întreaga 
suprafață cu orz și grîu și a ce
lor 3 prașile, în carnețele erau 
scrise și alte succese mai conclu
dente.

Conform angajamentului, tine
rii trebuiau să dea gospodăriei 
de pe cele 10 ha. cu orz întreți
nute de ei, cantitatea de 12.500 
kg. boabe. Ei au dat însă 18.000 
kg-

Toate aceste rezultate se dato
resc faptului că organizația de 
bază U.T.M., încredințind sarcini 
economice concrete fiecărui ute- 
mist, fiecărui tînăr, i-a făcut pe 
tineri răspunzători față de orga
nizație și prin aceasta a crescut 
exigența lor față de calitatea și 

“pe care o 
concret al 

i organizare 
îndeplinirii 
verigile de 

dobîndite 
l colectiviști

EUGENIU OBREA

F că un program care 
i șească și o operă

F educativ, importantă
j gindim la numărul
F celor ce populează sălile cine- 
p matografelor.

și despre

cantitatea muncii | 
prestează. Caracterul 
angajamentelor, buna 
a muncii, urmărirea 
angajamentelor, sînt 
bază ale succeselor 
pînă acum de tinerii 
de la Cuza Vodă.

La început spuneam că in 
timpul zilei e greu să poți sta de 
vorbă cu vreun tînăr. Intr-ade
văr, bătălia recoltării la timp și 
fără pierderi a pus în fața echi. 
pe lor de tineret sarcini mari. 
Apreciind atât puterea de muncă 
a echipelor, care vor 
să scoată lucrurile cu 
păi, cît și priceperea 
cerea gospodăriei a 
unui număr de șapte 
rătorile și greblele mecanice pen
tru strîngerea recoltelor gos
podăriei. E și acest fapt o dova
dă a încrederii pe care au cîști- 
gat-o membrii echipelor de tine- 

_ J. ret, a prestigiului pe care și l-au 
jaseră^ să planteze 35.000 de' bu- dobîndit în fața tuturor colecti- 
tași viță nobilă. Și acest angaja- viștiior.

I)

TEATRUL MUZICAL DIN GALAȚI
La ParculFRUMOASA ELENA11YADOVA VESELA”

<>
F

prezintă:

V.„I.
în 
le

zilele
20.

Stalin44
de 11 și 14. VII ore-

II„CHOUFLEURI și „ZINĂ PĂPUȘILOR
La Teatrul Satiric

în 
le

zilele
20.

15. VII ore-

(I
in 
le

zilele
20.

de 13 și

Muzical „c
16. VII ore-

Tănase"„CHOUFLEURI11 și „Z1NÂ PĂPUȘILOR1
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Stat de Operetă 
de Filaret Barbu ta ziua de 
13 iulie orele 11 dimineața.

Biletele se găsesc de vtnzare la Casa Teatrului Satiric Mu
zical „C. Tănase“ Calea Victoriei nr. 33, a Teatrului de Stat 
de Operetă și în seara spectacolului la Parcul Stalin.

fi capabile 
bine la ca- 
lor, condu- 
încredințat 
tineri sece-

1 MAI: Șos. Armatei Sovietice 36
23 AUGUST : Șos. Pantelimon 163 și Șos. Mihai 

256.

I. V. STALIN: Calea Dorobanților 90, Aristide

In atenfia posesorilor 
de aparate „RADIO-POPULAR

Incepind de la 1 iulie a.c. a intrat în vigoare convenția prin 
care cooperativa „Radio-Progres" preia în întreținere aparatele 
de radio fabricate de „Radio Popular". Aparatele vîndute sau 
care se vor vinde prin unitățile comerțului socialist din raioa
nele : 1 Mai, 23 August, Tudor Vladimirescu, N, Bălcescu și 
Grivița Roșie, vor fi întreținute de cooperativa „Radio Progres". 
In acest scop au fost afectate 15 centre situate în toate raioa
nele Capitalei, astfel incit posesorii aparatelor ,,Radio-Popular" 
din cele cinci raioane de mai sus, să se poată adresa pentru în
treținerea lor la centrul cel mai apropiat de domiciliu sau la 
cel preferat. Centrele de întreținere a aparatelor de radio stat 
următoarele:
RAIONUL

Bri-and 6 și Nikos Beloiannis 8. 
RAIONUL..........  " ' "
RAIONUL

Bravu
RAIONUL TUDOR VLADIMIRESCU: Văcărești 12 și Du- 

dești 34.
RAIONUL N. BĂLCESCU: Calea Rahovei 333. 
RAIONUL LENIN: Calea 13 Septembrie 59.
RAIONUL GH. GHEORGHIU-DEJ : Str. Berzei 109 și Cotro- 

cent 21.
RAIONUL GRIVIȚA ROȘIE: Calea Griviței 180 și B-dul 1 

Mai 118.
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Socialismul va învinge 
capitalismul în întrecerea pașnică

HALLE 9 (Agerpres). — TASS transmite : Luînd cuvîntul la mi
tingul de la Halle, care a avut loc la 8 iulie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C,C. al P.C.V.S. și președintele Consiliului de Miniștri al 
V.R.S.S., a salutat pe locuitorii din acest mare centru industrial din 
partea delegației P.C.U.S., și a spus :

Știți că partidul nostru și gu
vernul nostru fac totul pentru a 
asigura pacea în întreaga lume. 
Noi am făcut multe propuneri 
bune îndreptate spre atingerea a- 
cestuj țel. Dacă aceste propuneri 
ar fi fost acceptate, ele fără în
doială ar fi contribuit la micșo
rarea încordării internaționale și 
asigurarea unei păci trainice. 
Dar, după cum știți, întotdeauna 
cînd prezentăm astfel de propu
neri dușmanii păcii încep să cau
te pretexte de care să se agațe 
pentru a respinge propunerile

PITALISMULUI DEOARECE 
ȘTIM CA ACESTA ESTE 1NCA 
PUTERNIC. IATA DE CE TRE
BUIE SA MOBILIZAM FORȚE
LE CLASEI MUNCITOARE. 
DAR NOI ȘTIM TOT ATIT DE 
BINE CA VICTORIA VA FI A 
CLASEI ...... . ..............""
CLASA 
VINGE.

Pe an _
Hrușciov — noi intensificăm tot 
mai mult ritmul construcției so
cialiste, pe an ce trece devin tot 

r..r_____ mai puternice statele socialiste,
noastre. Cînd spunem pă relațiile crește și se-,întărește, prietenia 
dintre țările socialiste și cele, ca
pitaliste trebuie să se întemeieze 
pe principiile coexistenței pașnice, 
oamenii politici ai țărilor capita
liste care dețin posturi destul de 
înalte declară adesea că nu do
resc să coexiste cu statele socia
liste. Dar ce înseamnă aceasta ? 
Noi trăim doar pe aceeași plane
tă. Reiese că unele state trebuie 
să plece undeva de pe această 
planetă. Noj spunem că dacă pe 
planeta noastră există state cu 
sisteme deosebite, ele pot și tre
buie să coexiste, 
scă fără război, 
unul pe altul.
i NOI NU 

CAM Șl NU 
AMESTECAM IN TREBURI
LE ALTOR STATE. SA NE 
MĂSURĂM FORȚELE, DAR 
NU IN RĂZBOI, CI IN IN- 

j TRECEREA PAȘNICA. SA SE
j INTREACA TINERELE ȚARI
I SOCIALISTE CARE CRESC
l ȘI SE ÎNTĂRESC CU VE-
i CHEA ȘI IMBATR1NITA

LUME CAPITALISTA ȘI SA 
, VEDEM CINE VA LUA-O
■ ÎNAINTE, CINE VA

VINGE.
Propaganda capitalistă a 

ținut că dacă muncitorii și 
nii vor lua puterea în mîinile lor, 
ei nu vor ști să conducă statul, 
nu vor ști să organizeze produc
ția. Dacă este așa, dv., domnii 
capitaliști, n-aveți de ce să vă 
temeți de întrecerea pașnică cu 
socialismul. Voi știți iar noi nu 
știm. înseamnă că vă va fi mai 
ușor.

E drept, a spus N. S. Hrușciov, 
că acum în țările capitaliste au 
început să dispară oamenii care 
au pretins că oamenii muncii nu 
vor putea conduce statul. Ei aș
teptau tot timpul că puterea so
vietică se va prăbuși repede, pre. 
tindeau că comunismul trece prin 
criză. Acum însă întreaga lume 
știe unde este criză și unde es'.e 
prosperitate.

Anul acesta, de pildă. Uniunea 
Sovietică va construi șapte fur
nale și va spori producția de 
fontă cu mai bine de patru mi
lioane și jumătate de tone numai 
punerea în funcțiune a acestor 
furnale. Să vedem cu cît vor 
spori producția de fontă țările 
capitaliste 1 Așa dar unde este 
criza ?

Noi sîntem prudenți în expre
sii și nu vorbim despre țările ca
pitaliste așa cum flecărește pro
paganda imperialistă despre orîn- 
duirea noastră socialistă. NOI 
NU DIMINUAM FORȚELE CA-

MUNCITOARE, CA 
MUNCITOARE VA LN-

ce trece — a spus N. S.

dintre țările socialiste. • Doar Iu
goslavia stă izolată. Noi am fă
cut și facem mult pentru ca Iu
goslavia să meargă în pas cu 
toate țările socialiste. Dar condu
cătorii iugoslavi nu vor aceasta

adică să trăia- 
să nu se atace

NE AMESTE- 
DORIM SA NE

IN-

sus- 
țăra-

Un gest nobil
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

țTASS transmite : Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a adaptat hotă- 
rtrea de a preda guvernului Repu
blicii Democrate Germane valorile 
culturale care aparțin muzeelor și 
instituțiilor R. D. Germane și se 
află în păstrare temporară în 
Uniunea Sovietică.

Aceste valori au fost salvate șt 
'transportate în U.R.S.S. de către 
trupele sovietice în perioada Ma
relui Război pentru Apărarea Pa
triei în timpul luptelor de pe te
ritoriul german.

De comun acord cu guvernul 
R. D. Germane la muzeul de artă 
plastică „Pușkin“ din Moscova fi 
la muzeul Ermitaj din Leningrad 
vor fi organizate expoziții la oare 
vor fi prezentate aceste piese de 
muzeu germane pentru a le face 
cunoscute publicului sovietic.

cauză Uniu- 
încetat să 

urmă S.U.A. 
recunoască 

Sovietice

că. Dar din această 
nea Sovietică nu a 
existe și în cele din 
au fost nevoite să 
Uniunea Republicilor 
Socialiste.

Dacă ai să vorbești unui 
orb despre strălucirea soare
lui pe care nu l-a văzut ni
ciodată, el tot n-o să înțe
leagă nimic și o să spună că 
nu există nici un fel de lu
mină a soarelui. La fel și 
slugile capitalului nu vor să 
recunoască că socialismul 
vine să înlocuiască capitalis
mul. Ele se incăpățînează să 
nu recunoască acest lucru. 
Le vine insă tot mai greu 
să conteste realizările socia
lismului : pe zi ce trece țări
le socialiste își dezvoltă eco
nomia tot mai

Firește — a spus 
că țările noastre au 
mate necesare care 
jă statelor socialiste Și sînt în

chide Congresul al V-lea al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania. Delegația noastră a sosit 
la congresul vostru la invitația 
Comitetului Central al P.S.U.G. 
Sîntem convinși că Congresul al 
V-lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania se va desfășura la 
un nivel înalt și că după congres 
clasa munc.tcare din republica 
voastră își va uni și mai sirius 
rîndurile în jurul Partidului So
cialist Unit din Germania, 
exprimă interesele 
sei muncitoare, 
muncitoare și 
din Germania.

ale

care 
vitale ale cla- 
ale țărănimii 
intelectualității

*
cuvîntul Heinrich 

al Biroului Politic

Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn a sosit ia Berlin

BERLIN 9 (Agerpres). — A.D.N. transmite: Delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn care va lua parte la lucrările Congresului 
al V-lea al P.S.U.G. a sosit miercuri dimineață la Berlin. Din de
legație fac parte tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. și Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R.

Delegația partidului Muncitoresc Romîn a fost salutată la sosire 
pe aeroportul Schonefeld din Berlin de Paul Frohlich, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Heinz Kessler și general-locotenent Heinz Hoff
mann, membri ai C.C. al P.S.U.G., precum și de alte persoane ofi
ciale.

Răspunsul guvernului sovietic 
ia memorandumul guvernului S.U.A.

mult.
vorbitorul — 
și forțele ar- 
stau de stra-

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la mitingul de la Halle

și vorbesc despre o anumită cale stare să aipere libertatea și inde- 
proprie, dessebită, iar ei înșiși se pendența popoarelor țărilor noa- 
bizuie pe pomenile americane, stre, cuceririle lor împotriva a- 
Dar noi nu putem accepta o ase- tentatelor dușmanilor. Țările noa- 
menea cale. Noi ne-am obișnuit să stre au armate nu pentru a ata- 
construim socialismul în lupta, ca ci pentru a se apăra. SINTEM 
împotriva capitalismului. "" *.................. ”

Să luăm de pildă Uniunea So
vietică. In cej 40 de ani ai dez
voltării sale ea a parcurs o cale 
lungă. Ce s-a vorbit însă despre 
noi în trecut ? Exploatatorii 
pretindeau je pildă că dacă clasa 
muncitoare va lua puterea în mîi- 
nile sale, știința va avea de su
ferit de pe urma acestui lucru. 
Dar ai cui sînt sateliții pămîn- 
tului pe care îi vede acum întrea
ga lume ? Aceștia sînt sateliții 
artificiali sovietici ai pămîntului! 
Americanii au lansat trei sateliți- 
portocale. Dar acești sateliții sînt 
de 100 de ori mai mici decît cel 
de-al treilea satelit sovietic. .............,_

Deci ce înseamnă aceasta ? — VA MERGE
................................ SOCIALISMUL IȘI VA CUCERI 

POZIȚIILE NU PRIN RĂZBOI. 
Clasa muncitoare, poporul mun

citor din Germania și din alte 
state va obține în cele din urmă 
victoria. Simpatia noastră este 
de partea clasei muncitoare, de 
partea oamenilor muncii în lupta 
lor pentru viitor, pentru socialism, 
pentru comunism.

La 10 iulie — a spus în în
cheiere N. S. Hrușciov — se des-

GATA SA DEZARMAM IME
DIAT ȘI DUPĂ CUM SE ȘTIE 
LUAM DEJA MASURI DE DE
ZARMARE. NOI VOM ÎNVINGE 
CAPITALISMUL ȘI FARA RĂZ
BOI, IL VOM ÎNVINGE IN 
ÎNTRECEREA PAȘNICA, PRIN 
MUNCA NOASTRA.

Vreau să-l consolez pe dl. A- 
denauer: SINTEM SIGURI CA 
DACA ASTAZI NUMAI REPU
BLICA DEMOCRATA GERMA
NA ESTE UN STAT SOCIA
LIST, VA SOSI TIMPUL CIND 
întreaga —........  ”■
MERGE PE 
MULUI Șl 
MANIA, CI

a arătat vorbitorul. Aceasta în
seamnă că știința sovietică a de
pășit realizările americanilor. A- 
ceasta este o mare victorie a 
noastră. Aceasta este expresia 
voinței clasei muncitoare, înțelep
ciunii mișcării comuniste.

Dl. Adenauer știe că am sosit 
la dv., în Republica voastră. 
Ne-am întîlnit cu el în timpul 
tratativelor de la Moscova, 
tot se mai gîndește la politica 
„de pe poziții de forță". Dar 
ceasta forță există numai în 
chipuirea lui.

No, recunoaștem nu forța, ci 
dreptul clasei muncitoare, dreptul 
oamenilor munc.i, dreptul popoa
relor de a-și clădi viața așa cum 
vor. Acel care creează valori, 
care muncește, acela trebuie să 
dispună de roadele muncii sale.

Dl. Adenauer nu recunoaște 
existența Republicii Democrate 
Germane. Ce să-i faci ? S.U.A. 
nu recunosc nici existența Repu
blicii Populare Chineze. Dar din 
această cauză poporul chinez nu 
a încetat să existe. Statele Unite 
ale Americii n-au recunoscut 
mult timp nici Uniunea Sovieti-

El 
lui 
a- 

in-

GERMANIE VA 
CALEA SOCIALIS- 

NU NUMAI GER- 
ÎNTREAGA LUME 
PE ACEST DRUM.

A luat apoi 
Rau, membru 
al C.C. al P.S.U.G. care a vorbit 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din R.D. Germană 
în construirea socialismului. Ace
ste succese, a spus el, au fost ob
ținute nu numai datorită muncii 
depuse de clasa noastră munci
toare, ele au fost obținute de ase
menea și datorită ajutorului mă
rinimos pe care ni l-au acordat 
țările socialiste și în primul rînd 
Uniunea Sovietică.

Dar, a continuat 
fața noastră, în fața 
citoare germane si“ 
sarcina construirii 
în R. D. Germană, 
sarcină istorică de 
voltarea socialistă 
Germanie și astfel 
pacea, întrucît nimeni nu va pu
tea să tulbure pacea în Europa 
dacă vom crea o Germanie unită 
și democrată, pentru aceasta este 
necesar să se arate în mod clar 
muncitorilor din Germania occi
dentală că viitorul aparține so
cialismului, că nicăieri în Germa
nia situația economică nu este 
mai bună decît în R.D. Germană. 
Putem oare să rezolvăm această 
sarcină ? Da, 
mînj la sate 
s-a manifestat 
muncă care a 
toate forțele necesare pentru a 
obține un avînt rapid.

★
BITTERFELD 9 (Agerpres). — 

In cursul zilei de 9 iulie delegația 
P.C.US. a luat cunoștință de viața 
și activitatea oamenilor muncii din 
regiunea Halle. In dimineața zi
lei de 9 iulie N S. Hruțciov și 
ceilalți membri ai delegației, în
soțiți de II. Rau, E. Apel și alții, 
au plecat cu mașinile in orașul 
Bitterfeld unde se află un combi
nat electrochimie, una din cele 
mai mari întreprinderi ale indus
triei chimice a R.D.G.

fn seara aceleiași zile delegația 
P.C.U.S. s-a înapoiat la Berlin.

H. Rau, în 
clasei mun- 
nu numaistă ..

socialismului 
ci și marea 

a obține dez- 
în întreaga 

de a garanta

în ultimele săptă- 
și în întreprinderi 
un entuziasm în 
arătat că avem

Lucrările Consiliu’ui Economic 
și Social

GENEVA 9 (Agerpres). — In 
ședința plenară din 8 iulie a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. a continuat examinarea 
situației economice mondiale.

In cuvîntul său A. V. Zaharov 
conducătorul delegației sovietice 
a spus printre altele că, după pă
rerea delegației sovietice, Consi
liul Economic și Social trebuie 
să precizeze principiile funda-

al O.N.U.
care trebuie să 

relațiile lor

Sosirea unei delegații 
a R. P. Romîne la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Delegația Republicii Populare 

Romîne în frunte cu Alexandru 
Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
care va duce la Moscova tratati
ve ;n probleme economice a sosit 
la 9 iulie la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo delega
ția romînă a fost întîmpinată de 
Semeon Skacikov, președintele 
Comitetului de stat pentru legă
turile economice externe, de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., Ivan Semiciastnov, loc
țiitor al ministrului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., membri ai 
ambasadei romîne la Moscova.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres) — 

TASS transmite : Alexandru Bir
lădeanu, șeful delegației guverna
mentale romîne, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu-

-------•-------

blicii Populare Romîne. însoțit de 
mai mulți membri ai delegației, a 
vizitat la 9 iulie pe Iosif Kuzmin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și președinte 
al Gosplanului al V.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 
transmite : La 9 iulie A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a înmînat lui L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, memorandumul guver
nului sovietic care constituie răs
punsul la memorandumul guvernu
lui S.U.A. din 30 iunie în proble
ma conferinței experților de la 
Geneva.

In memorandumul sovietic se 
arată că GUVERNUL S.U.A. SE 
ESCHIVEAZĂ DE A DA UN 
RĂSPUNS PRECIS LA ÎNTRE
BAREA DACA ESTE DE ACORD 
CA INTÎLNIREA EXPERȚILOR 
TREBUIE SA FIE SUBORDO
NATA REZOLVĂRII PROBLE
MEI ÎNCETĂRII GENERALE ȘI 
IMEDIATE A EXPERIENȚELOR 
CU ARMA NUCLEARA.

Guvernul S.U.A. nu leagă lu

crările experților de scopul prin
cipal — încetarea generală și 
imediată a exploziilor experimen
tale ale armelor atomice și cu hi
drogen. In memorandumul sovie
tic se subliniază că guvernul 
S.U.A. încearcă ca și pînă acum 
să justifice refuzul de a înceta 
experiențele cu arma nucleară, 
invocînd imposibilitatea unui con
trol eficient asupra încetării expe
riențelor, deși în prezent este 
limpede că un astfel de control 
este pe deplin posibil.

Guvernul sovietic, se spune în 
încheierea memorandumului, aș
teaptă ca guvernul S.U.A. să facă 
o declarație fără echivoc referi
toare la faptul că lucrările confe
rinței experților trebuie subordo
nate rezolvării problemei principa
le — încetarea imediată și gene
rală a experiențelor cu arma nu
cleară.

IN liban lupte extrem de violente

Declarația ministrului Afacerilor
Externe al R.P.D. Coreene

PHENIAN 9 (Agerpres). — La 
9 iulie t-a dat publicității decla
rația făcută la 8 iulie a. c. de Nam 
Ir, ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene, în legătură cu 
faptul că guvernul Japoniei repa
triată cu forța în Coreea de sud 
pe cetățenii coreeni din lagărul 
japonez de la Omura.

Nam Ir a cerut ca cetățenii co
reeni internați în lagărele japo
neze să fie eliberați imediat și in 
mod necondiționat, să li se asigure 
posibilitatea de a-și alege domici
liul pe baza liberului consimță- 
mînt și să se creeze condițiile ne
cesare pentru ca un reprezentant 
al R.PJJ. Coreene să plece in Ja-

ce- 
în

te
cu

cetățenilor 
lagărul de la

ponia unde să-i ajute pe acești 
tățeni coreeni să se înapoieze 
patrie.

Guvernul R.PJ). Coreene, 
spune în declarație, protestează
hotărire împotriva încercărilor gu
vernului japonez de a continua 
repatrierea forțată a 
coreeni aflați în
Omura în Coreea de sud și in spe
cial a persoanelor care doresc să 
se întoarcă în R.PD. Coreeană, și 
insistă în mod ferm asupra repa
trierii lor în R.P.D. Coreeană.

mentale de la 
pornească țările în 
economice externe.

A. V. Zaharov ă 
mătoare'.e principii fundamenta
le :

Egalitatea în drepturi și avan
tajul reciproc în schimburile eco
nomice dintre toate țările; co
merțul dintre state trebuie să se 
dezvolte indiferent de sistemul 
social și economic al acestor sta- 

‘ te; respectarea dreptului fiecărui 
popor de a dispune de bogățiile 
și resursele sale naturale în con
formitate cu interesele naționale ; 
acordării de către statele indus
triale a ajutorului economic și 
tehnic țărilor mai puțin dezvolta
te fără condiții cu caracter po
litic sau militar, sau condiții de 
natură să limiteze sau să dirije
ze economia țării căreia i se a- 
cordă ajutorul.

In continuare A. V. Zaharov a 
arătat că la dezvoltarea relațiilor 
economice internaționale ar con
tribui crearea unei organizații co
merciale internaționale și a sub
liniat că acest lucru poate fi fă
cut numai de Organizația Nați
unilor Unite în cadrul căreia se 
realizează colaborarea multilate. 
rală a tuturor țărilor și care 
poate ține seama cel mai deplin 
de interesele lor.

formu'at ur-

IN FRANȚA - a luat 
ființă o nouă organizație 

de stînga
PARIS 9 Corespondentul Ager

pres transmite : La 8 iulie a luat 
ființă la Paris o nouă organiza
ție de stînga, „Uniunea torțelor 
democrate", care grupează pe 
acei membri ai partidelor socia
list, radical, U.D.S.R., Uniunea 
socialiștilor de stînga etc. care 
se împotrivesc actualei politici a 
guvernului De Gaulle.

----- o------

Tratativele 
dintre generalul 

De Gaulle și 5‘rauss
PARIS 9 (Agerpres). — La 8 

iulie au avut lo-c la Paris trata
tive între șeful guvernului fran
cez, De Gaulle și ministrul vest- 
german al Apărării, Strauss. Du
pă cum reiese din declarația fă
cută de Strauss după întrevede
rea sa cu De Gaulle, paralel cu 
discutarea unor probleme gene
rale în legătură cu relațiile din
tre cele două țări au fost exami
nate problemele N-A.T.O. piecum 
și probleme tehnice legate de co
laborarea franco-germană pe 
plan militar.

BEIRUT 9 (Agerpres). — For
țele populare din Liban continuă 
atacurile împotriva trupelor gu
vernamentale. Lupte extrem de 
violente se semnalează la Beirut, 
Tripoli și în numeroase alte re
giuni ale țării.

Comunicatul Ministerului Apă
rării al Libanului arată că în ulti
mele 21 de ore trupele guverna
mentale au dus lupte împotriva 
detașamentelor răsculaților care 
sînt în ofensivă. în noaptea de 8 
spre 9 iulie la Beirut a avut loc 
un înverșunat schimb de focuri în

cartierul Palatului Prezidențial 
din centrul orașului, în Piața Sol- 
ha și pe străzile Basta și Tarik 
El-Djarida. Unitățile armatei gu
vernamentale au folosit artilerie și 
tancuri. Locuitorii din cartierul 
european al orașului au declarat 
că acesta a fost cel mai violent 
schimb de focuri pe care l-au 
auzit de la declanșarea răscoalei 
populare.

Potrivit agenției Associated 
Press, forțele populare din Tripoli 
au dezlănțuit un atac puternic a- 
supra podului Bahsad care leagă 
orașul de șoseaua care duce spre

capitala Libanului și servește pen
tru aducerea de întăriri trupelor 
guvernamentale.

Radio Cairo a anunțat că și în 
nordul țării au loc lupte înverșu
nate. Forțele populare au atacat o 
unitate a trupelor guvernamentale 
pe șoseaua Tripoli-El Djabai și 
au distrus un pod.

Intr-un interviu acordat presei 
siriene, liderul opoziției libaneze 
Ahmed el Asaad a declarat că în 
cursul luptelor din Liban au fost 
ucise 10.000 de persoane din rîn- 
dul trupelor guvernamentale și 
ale răsculaților.

Un detașament al forțelor popu lare libaneze din regiunea Al Snouf

Ideea centrală a actualității

Intîlnirea moscoviților cu delegația ARLUS

Din R. P. Albania

In fotografie: Tînăra Ziorika Dalipi muncitoare la uzina 
„țnver Hodja", lucrează în contul anului 1959.

MOSCOVA 9 Corespondentul 
Agerpres transmite: La 8 iulie 
conducerea Asociației de priete
nie romîno-sovietică a organizat 
în Parcul de Cultură și Odihnă 
..Gorki" din Moscova o întîlnire 
a moscoviților cu delegația 
ARLUS care se află în Uniunea 
Sovietică.

Intîlnirea . a fost deschisă de 
Evgheni Afanasenko, ministrul 
Invățămîntului al R.S.F.S.R.,

președinte al conducerii Asocia
ției de prietenie romîno-sovietică.

Din partea delegației ARLUS 
a luat cuvîntul Ion Moraru, se
cretar adjunct al Consiliului Ge
neral ARLUS. Poporul romîn, a 
spus vorbitorul, va păstra prie
tenia cu . Uniunea Sovietică ca 
lumina ochilor deoarece vede în 
această prietenie chezășia inde
pendenței sale naționale.

OTTAWA. Biroul canadian de 
statistică a anunțat că la 1 iunie 
populația Canadei era de 17.048.000 
de locuitori, cu 459.000 mai mult 
decît la aceeași dată a anului 
trecut.

KIEV 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 8 iulie A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. clin 
Cehoslovacia și președintele R. 
Cehoslovace, și oamenii de stat 
cehoslovaci care îl însoțesc au vi
zitat orașul Kiev.

PARIS. Charles Luca. întemeie
torul organizației de extremă 
dreaptă ..Falanga franceză", care 
a fost dizolvată, a anunțat for. 
marea unui nou grup fascist nu
mit ,,Mișcarea populară franceză". 
Luca a declarat : ..Singura noas
tră speranță este fascismul")

ROSTOCK. La 8 iulie a luat 
sfîrșit lă Rostock prima conferin
ță a muncitorilor din țările balti
ce. Delegații au adresat un apel 
muncitorilor și sindicaliștilor din 
țările lor să participe la ,,Săptă- 
mîna de luptă împotriva morții a- 
tomice" care va avea loc în luna 
octombrie 1958.

WASHINGTON. Președintele 
Eisenhower a semnat legea privi
toare ta transformarea teritoriului 
Alaska în al 49.-lea stat federal 
al S.U.A. Legea urmează să fie 
aprobată și de locuitorii din A- 
laska în cadrul unui referendum 
oare va avea loc în cursul viitoa
relor șase luni.

VARȘOVIA. După cum anunță 
ziarele, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Polo
ne a declarat persona non. giuta 
pe T. Barmer, prim-secretar al 
ambasadei israeliene din Varșovia, 
și l-a invitat să părăsească terito
riul Poloniei in decurs de 48 de 
ore.

Aproximativ șapte luni ne des
part de la propunerea făcută de 
Uniunea Sovietică puterilor occi
dentale în legătură cu convocarea 
unei conferințe la înalt nivel care 
să găsească posibilitățile atenuăiii 
încordării în relațiile internațio
nale și să fie capabilă să ducă la 
un progres substanțial pe calea în
țelegerii între Est și Vest. O peri
oadă destul de lungă în care to
tuși această chestiune și-a păstrat 
deplina actualitate și a figurat în 
permanență în centrul vieții in
ternaționale. Explicația este mai 
mult decît firească. Opinia publi
că din toate țările lumii este 
ferm hotărîtă să-și dea aportul 
la lichidarea actualului impas, la 
progresul cauzei păcii și securității 
internaționale.

Ultimele săptămîni au impus 
pentru opinia publică concluzia 
că problema conferinței la înalt 
nivel a intrat într-o etapă hotă- 
rîtoare. înmulțirea ecourilor favo
rabile unei asemenea întîlniri, 
conturarea unei apropieri între 
punctele de vedere ale părților, 
în sfîrșit tratativele duse la Mos
cova între ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice și 
ambasadorii unor state privind 
problemele practice necesare pen
tru convocarea conferinței la cel 
mai înalt nivel au întărit acea
stă convingere. Trebuie de aseme
nea menționat în aceeași ordine 
lucrările care au loc la Geneva ale 
experților unor state pentru a dis
cuta problema posibilității de
tectării experiențelor nucleare.

De asemenea, propunerile so
vietice recent formulate în pro
blema prevenirii unui atac prin 
surprindere pot duce la un acord 
în această problemă. Ecourile in
ternaționale la această nouă pro
punere sovietică arată că ea a fost 
apreciată ca un pas concret spre 
o conferință la nivel înalt.

Toate aceste acțiuni s-au înscris 
practic pe linia posibilității în 
trunirii șefilor de guverne spre a 
discuta problemele care sînt în 
litigiu și pentru a găsi o cale de 
soluționare a lor. Și totuși în Ioc 
să se meargă înainte se bate pa
sul pe loc și uneori se fac chiar 
pași înapoi. Unele cercuri occiden
tale împiedică fără nici un ocol 
convocarea conferinței.

Aceste cercuri caută în mo
mentul de față să amîne în primul 
rînd conferința la cel mai înalt ni

vel pe o perioadă nedeterminată, 
iar pe de altă parte să folosească 
diverse chestiuni fără nici o legă
tură cu relațiile dintre state, în 
scopul creării unei diversiuni și 
abaterii atenției opiniei publice 
de la problemele reale. Dulles în 
repetate rînduri și-a manifestat 
fățiș „lipsa sa de entuziasm** față 
de ideea conferinței la cel mai 
înalt nivel. Chiar atunci cînd a 
fost obligat să accepte această idee 
devenită potrivit propriei sale ex
presii „ la modă în unele părți ale 
lumii**, el a depus o activitate sus
ținută împotriva convocării confe
rinței la cel mai înalt nivel. Presa 
internațională a publicat docu
mentul secret prin care Dulles a 
dat instrucțiuni ambasadorilor a- 
mericani în țările europene să îm
piedice convocarea unei asemenea 
conferințe.

Dar nu numai documentele se
crete, ci chiar declarațiile publice 
sînt suficiente pentru a atesta po
litica reală a Departamentului de 
Stat. O declarație recentă a lui 
Dulles caută să convingă că aliații 
occidentali „se vor opune cu fer
mitate presiunii sovietice pentru 
convocarea grabnică a unei confe
rințe la nivel înalt**. De asemenea 
în unele declarații Dulles „era de 
părere** că conferința la cel mai 
înalt nivel nu se va putea întruni 
înainte de începutul anului vii
tor. Nu înseamnă oare aceasta 
că însăși ideea convocării grabnice 
a unei asemenea reuniuni, deși ca 
figurează de jumătate de an pe 
primul plan al actualității, îl în
grozește pe dl. Dulles ?

Diplomația occidentală caută 
neapărat să evite ca popoarele să 
cunoască adevărul despre acei care 
sînt vinovați pentru tergiversarea 
destinderii situației internaționale. 
Aceasta explică în măre măsură 
de ce publicarea de către Uniunea 
Sovietică — după anunțarea prea
labilă a celorlalte puteri — a do
cumentelor care au făcut obiectul 
tratativelor secrete (la cererea oc
cidentală bineînțeles) de la Mos
cova, a stîrnit o furie deosebită și 
a dezorientat puterile occidentale. 
Corespondentul agenției Associa
ted Press relata că „un vechi di
plomat** declara în legătură cu 
aceasta că „Occidentul nu este di
spus să ducă negocieri pe baza 
unui schimb public de scrisori**. 
De ce oare ? Care este' sensul de

a ascunde omenirii realitatea în 
legătură cu convocarea unei confe
rințe atît de mult dorită de toate 
popoarele lumii.

Nu de mult a fost publicat me
sajul adresat de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., președintelui 
Eisenhower în problema confe
rinței la cel mai înalt nivel. In 
acest document Uniunea Sovietică 
își reafirma odată mai mult do
rința sa fierbinte de a progresa 
pe calea destinderii internaționale, 
de a înlătura obstacolele care îm
piedică în prezent ajungerea la 
un acord în problemele cele mai 
importante. Din acest mesaj re
ieșea ca o idee principală faptul 
că problemele cele mai importan
te existente la ordinea zilei pot 
fi — dacă există bunăvoință — 
rezolvate chiar în momentul de 
față. Mesajul tovarășului Hruș
ciov arăta însă totodată că acțiu
nile puterilor occidentale și docu
mentele pe care ele le-au înmînat 
Uniunii Sovietice ridică cu toată 
acuitatea CHESTIUNEA INTEN
ȚIILOR REALE ALE PUTERI
LOR OCCIDENTALE. „Este greu 
să nu te gîndești, spunea N. S. 
Hrușciov, că autorii propunerilor 
expuse în aceste documente (este 
vorba de documentele remise de 
puterile occidentale Uniunii So
vietice — N.R.) s-au călăuzit nu 
din dorința de a găsi soluția ac
ceptabilă tuturor părților a pro
blemelor, ci dimpotrivă au căutat 
asemenea probleme pentru rezol
varea cărora nu s-au copt încă 
condițiile pentru a avea apoi po
sibilitatea să declare că ei au acut 
dreptate cînd au prezis insuccesul 
intîlnirii șefilor de guverne**.

Intr-adevăr ultimele acțiuni di
plomatice și declarații ale condu
cătorilor puterilor occidentale ri
dică fără nici un echivoc chestiu
nea : intenționează ele oare să 
participe la o conferință a șefilor 
de guverne sau doresc să in mor- 
mînteze această inițiativă deosebit - 
de importantă pentru pacea și 
securitatea internațională.

După cum se știe problema or* 
dinei de zi a încercat să fie folo
sită de puterile occidentale în re
petate rînduri ca un mijloc de a 
întîrzia convocarea conferinței 
șefilor de guverne.

în propunerile făcute la 5 mai 
puterilor occidentale de către 
U.R.Ș.S., figurează într-adevăr

cele mai actuale chestiuni in
ternaționale a căror examinare 
nu ar putea decît să urnească din 
punctul mort chestiuni pînă în 
prezent destul de explozive pen
tru pacea mondială.

In ciuda caracterului evident 
realist al propunerilor sovietice 
puterile occidentale insistă asupra 
includerii pe agenda tratativelor 
a unor probleme care n-au nici o 
contingență cu scopurile propuse 
ale înțelegerii între state, ci dimpo „ 
trivă sînt de natură să ducă la a 
gravarea încordării internaționalev. 
Astfel este scornită așa zisa pro
blemă a situației în Europa răsă
riteană. Ridicînd această „proble
mă** puterile occidentale dovedesc 
că nu vor să renunțe la atentatul 
împotriva suveranității popoarelor 
și cred încă, că amestecul în afa
cerile interne ale unui stat este 
compatibil cu actuala evoluție a 
relațiilor internaționale.

Aceeași atitudine se observă și 
în legătură cu problema reunifi- 
carii Germaniei — problemă de 
competența exclusivă a poporului 
german. Toate acestea vădesc fap
tul că puterile occidentale cred că 
o conferință la nivel înalt ar pu
tea fi mai mult un tîrg pe soco
teala popoarelor, ceea ce — eve
nimentele din ultimele decenii au 
dovedit-o — este un fapt istorice
ște de mult depășit.

Problema conferinței la înalt ni
vel trebuie să fie soluționată în 
mod pozitiv. Puterile occidentale 
trebuie să dea un răspuns clar 
doresc ele sau nu convocarea ace
stei conferințe ? Ele trebuie să 
se pronunțe în fața întregii ome
niri asupra politicii lor, asupra 
scopurilor urmărite de ele. Nu de 
mult un diplomat occidental era 
de părere că în general tratati
vele pe care le-au dus ambasado
rii occidentali cu ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. A. A. 
Gromî^o „nu înseamnă că tratati
vele preliminare unei conferințe la 
înalt nivel au început". Popoarele 
se întreabă pe bună dreptate care 
este realitatea. Fiecare zi aduce 
noi dovezi asupra necesității și ur
genței convocării conferinței la 
cel mai înalt nivel. Obstacolele 
artificial ridicate în calea acestei 
reuniuni trebuie să fie înlăturate. 
Calea spre tratative trebuie să fie 
deschisă.

S. VERONA
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