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a R. P. R. în R. Cehoslovacă
PRAGA 22 (De Ia trimișii spe^ 

dali Agerpres):
Miercuri dimineața membrii de-: 

legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Romîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost 
oaspeții metalurgiștilor de la 
combinatul siderurgic „Oțelăriile 
unite" din Kladno, important cen
tru muncitoresc cu vechi tradiții 
revoluționare, din apropiere de 
Praga.

(Membrii delegației romîne au 
fost însoțiți de Oldrich Cernik, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de Gustav Soucek, șeful 
secției externe a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, inginer Vaclav Cer
ny, ministrul Siderurgiei; precum 
și de dr. Ivan Rohal Ilkiv, amba
sadorul Republicii Cehoslovace în 
R.P. Romînă și Gh. Vidrașcu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Praga.

In drum spre Kladno, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale romîne au trecut pe lîn- 
gă noua comună Lidice, ridicată 
pe ruinele vechiului sat, locuit în 
mare majoritate de mineri și me-, 
talurgiști din Kladno, și care a 
fost distrus cu sălbăticie de 
hitleriști.

„Kladno roșu", oraș erou, sim
bol al luptei poporului cehoslovac, 
în frunte cu clasa muncitoare, 
pentru libertate și o viață mai 
bună, a întîmpinat cu prietenie 
frățească pe solii poporului ro
mîn. „Kladno salută delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne frățești". 
'Muncitorii combinatului din 

Kladno salută din inimă pe re
prezentanții clasei muncitoare din 
Romînia" — aceste urări de salut 
erau înscrise pe pancarte mari 
roșii la intrarea orașului, pe fron
tispiciul uzinei.

In cinstea sosirii delegației ro- 
tnîne în localitate, ziarul local al 
combinatului „Kovar" („Metalur
gistul") a apărut într-un număr 
festiv, avînd pe prima pagină fo
tografia tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Editorialul, consa- 
crat tradiționalei prietenii romî- 
no-cehoslovace, redă numeroase 
aspecte din relațiile economice ro- 
mîno-cehoslovace și informează 
pe oaspeți despre succesele în 
producție ale metalurgiștilor din 
Kladno.

La intrarea în incinta uzinei, 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri au făcut membrilor dele
gației de partid și guvernamen
tale romîne o caldă și entuziastă 
primire.

Directorul general al uzinei, 
Oldrich Vrobl, a informat pe oas- 
geți despre istoricul oțelăriilor din 

Jadno, despre actualul profil al 
combinatului. Secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii; 
Frantisek Slabanek, a vorbit 
membrilor delegației despre tra
dițiile revoluționare ale muncito
rilor acestei importante unități a 
Industriei socialiste cehoslovace.

Vizitînd diferitele sectoare de 
producție ale combinatului, mem
brii delegației de partid și guver
namentale romîne s-au interesat 
îndeaproape despre gama produ
selor sale, despre compoziția oțe
lului, metodele de obținere a ca-: 
lității sale superioare, despre mă
surile care s-au luat în vederea 
dezvoltării, în continuare, a între
prinderii. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri 
ai delegației au discutat cu mun
citori și tehnicieni pe locul lor de 
muncă, interesîndu-se de activita
tea lor.

„Popoarele noastre sînt priete
ne, nimic nu ne-a despărțit în 
trecut, totul ne unește astăzi mai 
mult ca oricînd — a declarat în 
legătură cu vizita delegației ro
mîne la Klando, frezorul inovator 
josef Moravek. Vizitîndu-ne reci
proc, cunoscîndu-ne mai bine, în
vățând unii de la alții, noi ne îm
bunătățim continuu munca, gră
bim construcția socialistă în ță
rile noastre. Ne bucurăm din ini
mă — a spus el în încheiere — 
de prezența în mijlocul nostru 
* delegației de partid și guver
namentale romîne. Ii rugăm pe 
solii poporului frate romîn șă tri
mită salutul nostru muncitoresc 
clasei muncitoare din Romînia".

„O orinduire socială dreaptă, 
lipsită de exploatare și exploata
tori, pacea, sînt idealurile sfinte 
pentru care au luptat ani de-a 
rindul siderurgiștii și muncitorii 
din Kladno, pentru care s-au 
jertfit locuitorii din Lidice și mii 
și mii de alți oameni înaintați ai 
epocii lor — a declarat lamina
torul Vaclav Marek. Socialismul 
și pacea sînt astăzi cele mai îna
intate idealuri ale omenirii. Uni
tatea oamenilor care luptă pentru 
realizarea acestor idealuri nu 
poate fi înfrîntă. Unitatea țărilor 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică este tare ca și 
oțelul nostru. Vizita delegației 
romîne In țara noastră slujește 
acestor nobile idealuri: socialis
mul ți pacea",

PRILEJ de INTENSIFICARE

Aspecte de la mitingul din Kladno

Telefoto: CETEKA—AGERPRES

După terminarea vizitării com
binatului, într-una din marile sale 
hale, a avut loc un entuziast mi
ting închinat prieteniei romîno- 
cehoslovace. Cei peste 1.500 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care au luat parte la miting au 
salutat cu urale și îndelungi a- 
plauze sosirea și apariția la tri
buna special amenajată a tova
rășilor Gheorghe 
Chivu Stoica și a 
ducători de partid 
mini.

Mitingul a fost
comitetului de partid al

combinatului, Frantisek Slabanek, 
care a salutat cu dădură pe oas
peții romîni.

Ău mai luat cuvîntul Vaclav 
Marzick, șeful secției mecanice 
nr. 1, laminatorul Miroslav No
vak, din partea organizației de 
tineret din cadrul combinatului, 
și Otakar Kyndl, președintele co
mitetului sindical al întreprin
derii, care au vorbit despre im- cele două țări, la întărirea unită- 
portantele realizări obținute de 
muncitorii combinatului în lupta 
pentru mărirea producției și pro
ductivității muncii, pentru dezvol
tarea capacității de producție a 
întreprinderii.

Vorbitorii au arătat 
că. pentru realizările 
natul a fost distins cu Steagul 
guvernului de întreprindere frun
tașă pe ramură. Ei au subliniat 
importanța prieteniei romîno-ce- 
hoslovace și a colaborării rodnice 
multilaterale dintre cele două 
țări și contribuția acestei prietenii 
la construcția socialismului în

cu mîndrie 
lor. combi-

crstarul

Gheorghiu-Dej, 
celorlalți con- 
și de stat ro-

deschis de se-

ții puternicului lagăr al socialis
mului și păcii, în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Primit cu puternice șl îndelungi 
aplauze a luat apoi cuvîntul to- 
varășul Pețre Borilă, membru în

Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Cuvîntarea tovarășului 
Petre Borilă a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauzele par- 
ticipanților la miting. Ei au ova
ționat îndelung pentru prietenia 
romîno-cehoslovacă, pentru unita
tea de granit a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

La plecarea din uzină, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat importanța organizării 
unui larg schimb de experiență 
între metalurgiștii romîni și ce
hoslovaci, pentru extinderea me-

todelor înaintate de muncă, pen
tru perfecționarea tehnicii. La 
plecare,' membrii delegației de 
partid și guvernamentale romîne 
au oferit în dar costume naționa
le romînești pentru membrii echi-: 
pelor de dansuri ale combinatu
lui, precum și discuri cu muzică 
populară romînească. Muncitorii 
combinatului au oferit la rîndul 
lor daruri conducătorilor de 
și de partid romîni.

Seara, delegația romînă a 
răsit Praga, îndreptîndu-se
trenul spre orașul Banska-Bystri- 
ca din centrul Slovaciei.

stat

pă-
cu

Cuvîntarea tovarășului Petre Borilă la Kladno
tovarăși și prieteni,

pe care le petrecem în 
poporului cehoslovac vor 

pentru Gelegația noastră 
sîn- 
sfa

de 
din 
Ce- 

pro.

Dragi

Zilele 
mijlocul 
rămîne 
de neuitat. Căldura cu care 
tem primiți, atenția de care 
tem înconjurați, manifestările 
adincă prietenie și simpatie 
partea oamenilor muncii din 
hoslovacia ne-au impresionat 
fund.

Vă rugăm să primiți sincere 
mulțumiri din partea delegației 
noastre și încredințarea că po
porul muncitor din Romînia nu
trește sentimente frățești și o 
prietenie de nezdruncinat pentru 
poporul cehoslovac și 
din toată inima succes 
opera de desăvîrșire a 
(iei socialiste.

Sîntem bucuroși că 
vizitei pe care o facem în țara 
dv., la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a guvernului Re
publicii Cehoslovace, am putut 
veni la Kladno, important centru 
muncitoresc cu vechi tradiții re
voluționare, unde astăzi pulsează 
atît de puternic viața nouă, socia
listă, a țării.

In anul acesta dv. ați aniver. 
sat centenarul înființării oțelăriel. 
Cu această ocazie partidul și gu
vernul v-au acordat, ca o înaltă 
prețuire a muncii voastre eroice, 
Ordinul Republicii. Dați-mi voie 
să vă adresez cele mai călduroa
se felicitări și urări pentru tot 
mai mari succese în activitatea 
voastră rodnică.

Aflîndu-ne în mijlocul muncito
rilor acestei mari și glorioase uzi
ne am dori să vă vorbim despre 
atîtea lucruri încît, desigur, nu 
ne-ar ajunge mult mai mult timp 
decît acel pe care îl petrecem as
tăzi împreună cu dv.

Vă rugăm să ne dați voie să 
vă vorbim înainte de toate despre 
ceea ce ne-a impresionat mai mult 
în cursul vizitei de aici, la Klad
no, în capitala patriei dv., Praga, 
ca și în alte locuri pe unde 
fost.

Cine nu cunoaște produsele 
dustriei cehoslovace apreciate 
lumea întreagă, mărturii vii 
talentului și hărniciei clasei mun
citoare. Merită toată stima mun
ca țărănimii cehoslovace, care în 
marea ei majoritate a pășit pe 
calea agriculturii socialiste. Inte
lectualitatea dv. a obținut succe
se de mare prestigiu în literatură, 
artă și în toate domeniile științei 
și tehnicii.

Oamenii muncii sînt acei ce au 
făurit Cehoslovacia nouă, acei 
care au creat și creează marile 
bogății materiale, științifice ale 
patriei dv., aceea care prin luptă 
și munca lor situează azi Ceho
slovacia în rîndul celor mal taa.

îi dorește 
deplin în 
construc-

In cadrul

am

in- 
în 

ale

intate țări din lume, ca nivel de 
dezvoltare politică și economică 
și ca nivel de trai. Clasa mun
citoare și toți oamenii muncii din 
Cehoslovacia sînt pătrunși de ho- 
tărîrea de a duce țara lor spre 
noi înfăptuiri, spre victoria de
plină a socialismului și comunis
mului.

Capitala Republicii Cehoslovace 
este cunoscută sub numele de 
„Praga de aur“. Se spune că a- 
ceastă denumire a capitalei pa
triei voastre s-ar datora reflexe
lor aurii ce învăluie orașul la 
apusul soarelui. Acei care cunosc 
poporul cehoslovac consideră că 
această 
precierii 
tul său 
de aur, 
capitală

Înaltele însușiri sufletești ale 
poporului cehoslovac se manifestă 
în atașamentul profund față de 
nobilele idealuri umanitare, în 
lupta pe care a dus-o de-a lungul 
întregii sale istorii pentru liber
tate și progres social.

Toate încercările dușmanilor de 
a îngenunchia poporul cehoslovac 
s-au sfărimat în fața hotărîrii 
sale de a-și păstra ființa națio
nală, de a-și cuceri dreptul Ia o 
viață liberă, luminoasă. Cit de 
grăitor este în această privință 
eroismul cu care poporul ceho. 
slovac a înfruntat urgia hitleristă ! 
Faptele partizanilor cehi șl 
slovaci, răscoala slovacă și insu
recțiile praghezilor, au înscris 
unele dintre cele mai mărețe pa
gini ale luptei poporului contra 
cotropitorilor hitleriști.

lin adevărat simbol al luptei 
poporului cehoslovac în frunte cu 
clasa muncitoare pentru libertate 
și o viață mai bună, este însuși 
orașul dv. care și-a cîștigat nu
mele de „Kladno roșu*. In pri
mele rînduri ale clasei muncitoa
re cehoslovace, muncitorii din 
Kladno au fost cei dinții care au 
jurat credință Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. „Jurăm 
să mergem înainte — glăsuia ju- 
rămîntui lor — să înfrîngem ori
ce obstacol, să nu cunoaștem pie
dici, compromisuri sau cedări, ur- 
mînd marele exemplu al revolu
ției proletare ruse și mărețul dra
pel roșu, neîntinat al Internațio
nalei a IlI-a cu adevărat prole
tare".

Istoria a arătat că muncitorii 
din Kladno a* știut să-și ție ju- 
rămîntul.

Metalurgiștii și minerii din 
Kladno au avut un rol de frunte 
în marea mișcare grevistă din oc-

denumire se datorește a- 
pe care o merită sufle- 
nobil, generos, inima sa 
întruchipată hi frumoasa 
a Cehoslovaciei.

preludiul cuceririi 
naționale a Ceho-

tombrie 1918, 
independenței 
slovaciei, metalurgiștii și minerii 
din Kladno s-au aflat în primele 
rînduri ale puternicii greve gene
rale din 1920 dezlănțuită de pro
letariatul cehoslovac ca o ripostă 
la încercările burgheziei de a re
prima mișcarea muncitorească și 
a sugruma libertățile democratice 
ale poporului.

In toate acțiunile revoluționare 
conduse de partidul comunist în 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale, muncitorii din Kladno 
au fost la înălțimea tradițiilor de 
luptă ale acestei vechi citadele 
proletare. Din rîndurile proletaria
tului de la Kladno s-au ridicat 
luptători revoluționari de frunte, a- 
semenea lui' Antonin Zapotocky, 
eminent conducător al clasei mun
citoare și al poporului cehoslovac.

Grele jertfe de sînge a dat 
Kladno în timpul ocupației hitle
riste. Locuitorii din Lidice, distrus 
cu atita sălbăticie de hitleriști, 
erau in majoritate mineri și me- 
talurgiști care lucrau la Kladno. 
Oribila crimă hitleristă de la Li
dice nu numai că nu a intimidat 
pe luptătorii antifasciști, dar i-a 
îndîrjit și mai mult și loviturile 
date de ei ocupanților fasciști au 
devenit și mai puternice. Astăzi 
cînd luminoasele idealuri care au 
însuflețit lupta clasei muncitoare, 
în fruntea întregului popor au 
devenit realitate elanul revoluțio
nar al metalurgiștilor din Kladno, 
devotamentul lor față de cauza 
socialismului se manifestă în 
lupta neobosită pe care o duc pen
tru dezvoltarea marelui combinat 
metalurgic, pentru sporirea ne
încetată a producției de oțel de 
calitate superioară atît de nece
sară dezvoltării întregii economii.

Vizitind „oțelăriile unite" am 
fost impresionați de amploarea 
construcțiilor care s-au ridicat 
aici în anii puterii populare, de 
eforturile pe care le faceți pentru 
ridicarea tehnicii de producție la 
nivelul cel mai înalt, de avîntul cu 
care desfășurați întrecerea socia
listă. Succesele voastre în întrece
re v-au adus la încheierea anului 
trecut steagul guvernului de în
treprindere fruntașă pe ramură. 
Vă dorim, dragi tovarăși să-l cîș- 
tigați de cît mai multe ori în vi
itor.

In prezent eforturile colectivului 
uzinei sînt îndreptate spre îndepli
nirea sarcinilor de răspundere ce 
decurg din programul de noi și

mari înfăptuiri trasat 
greșul al XI-lea al 
Comunist Cehoslovac.

Poporul nostru a luat cuno
ștință cu satisfacție de acest pro- 
gram-leninist de muncă și luptă 
pentru desăvîrșirea construirii so
cialismului în Cehoslovacia. Sîn
tem convinși că poporul ceho
slovac va obține succes deplin în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
trasate de Congres.

Dragi tovarăși,

Lupta revoluționară consecven
tă și spiritul internaționalist al 
clasei muncitoare din Cehoslova
cia sînt binecunoscute muncitori
lor, comuniștilor din Rominia. 
Intre mișcările muncitorești din 
Romînia și Cehoslovacia există 
vechi legături.

La numai trei ani de la consti
tuirea sa, în 1924, Partidul Co
munist din Rominia a fost arun
cat în ilegalitate de regimul bur- 
ghezo-moș’ieresc. Clasele stăpîni- 
toare din Romînia au instituit un 
regim de cruntă teroare, astfel că 
partidul comunist, toți cei care se 
ridicau la luptă pentru libertate 
și o viață mai bună erau supuși 
unei prigoane sălbatice. In aceste 
împrejurări grele, solidaritatea 

a muncitorilor ceho- 
cuvintul lor de protest

de Con- 
Partidului

frățească 
slovaci, 
împotriva regimului de teroare și 
samavolnicie din vechea Romînie 
au fost un sprijin prețios pentru 
clasa noastră muncitoare.

Comuniștii romîni care în 
timpul activității ilegale a parti
dului veneau în Cehoslovacia in- 
fruntînd multe primejdii, găseau 
un sprijin tovărășesc, neprecupe
țit din partea partidului comunist, 
a clasei muncitoare din Cehoslo
vacia. linii dintre acei care îna
inte de-al 
veneau în 
clandestin
vină ca oaspeți in vizite oficiale 
și prietenești, să se întîlnească cu 
vechi tovarăși pe care 
noscut atunci.

In împrejurări atît de 
se — ale dezmembrării
vaciei, sacrificată de imperialiști 
la Miinchen, Partidul Comunist 
din Romînia a mobilizat masele 
muncitoare la acțiuni de protest 
împotriva dictatului banditesc im
pus Cehoslovaciei, împotriva tră
dării puterilor imperialiste; el 
a organizat mișcarea de solidari-

doilea război mondial 
Cehoslovacia în mod 

au astăzi bucuria să

i-au cu-

dureroa- 
Cehoslo-
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...
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...

tate cu lupta poporului cehoslo
vac pentru apărarea independen
ței și integrității sale naționale.

Legăturile între partidele și 
popoarele noastre s-au sudat pu
ternic în lupta comună contra co
tropitorilor hitleriști. In urma eli
berării țării noastre de către glo. 
rioasa Armată Sovietică, a victo
riei insurecției armate de la 23 
August 1944, fiii poporului ro- 
mîn, răspunzînd chemării parii, 
dului comunist, au luptat cu vi
tejie alături de ostașii sovietici, 
de partizanii cehi și slovaci pînă 
la zdrobirea Germaniei hitleriste.

După ce popoarele romîn și 
cehoslovac eliberate din robia fas
cistă și-au luat soarta în pro
priile lor mîini, vechea solidarita
te dintre oamenii muncii romîni 
și cehoslovaci s-a dezvoltat într-o 
puternică prietenie frățească, a 
căpătat un conținut nou — cola
borarea strînsă și ajutorul reci
proc tovărășesc. Aceasta este și 
firesc între popoare care luptă

(Continuare tn pag. IV-a)

In cursul lunilor octom
brie—decembrie, în or
ganizațiile de bază 

U.T.M. din întreaga țară, vor 
avea loc adunările generale 
de dări de seamă și alegerea 
organelor conducătoare U.T.M. 
In multe raioane și regiuni, 
munca de pregătire a acestei 
importante acțiuni a organiza
ției noastre este în plină desfă
șurare. Perioada de pregătire 
și de desfășurare a alegerilor 
trebuie să fie un prilej de cre
ștere a întregii activități politi
ce a organizațiilor U.T.M., de 
activizare a fiecărui utemist, 
de îmbunătățire a stilului de 
muncă al organelor și organi
zațiilor U.T.M.

Congresul al II-lea al U.T.M.; 
plenarele C.C. al U.T.M. sta
bilind sarcinile principale în 
vederea creșterii activității or
ganizațiilor U.T.M. au subli
niat necesitatea întăririi per
manente a democrației inter
ne a U.T.M., a asigurării res
pectării drepturilor și îndepli
nirii îndatoririlor statutare ale 
utemiștilor, stimulării criticii 
și autocriticii și îndeosebi a 
criticii de jos, a stimulării și 
promovării propunerilor ute
miștilor, atragerii mai active 
a acestora la întreaga muncă 
de organizație.

în lumina acestor sarcini, în 
perioada de pregătire și desfă
șurare a adunărilor generale 
de dare de seamă și alegeri, 
organele U.T.M. trebuie să-și 
intensifice munca politică în 
mijlocul tineretului. Este ne
cesar ca toate comitetele și 
birourile U.T.M. să-și activeze 
colectivele de utemiști, cu aju
torul acestora să antreneze în
treaga masă a utemiștilor la 
îndeplinirea sarcinilor de or
ganizație. Fiecare utemist să 
muncească pe bază de sarcini 
concrete, să fie controlat și a- 
jutat îndeaproape în îndeplini
rea lor. Aceasta va duce la 
creșterea exigenței utemiști'.or 
față de propria lor activitate, 
la creșterea răspunderii lor 
politice față de munca de or
ganizație.

In creșterea spiritului revo
luționar al utemiștilor un rol 
deosebit de important l-au a- 
vut adunările generale de pre
lucrare a documentelor Plena
rei C.C. al P.M.R. din iunie 
a.c. Ele au dus la dezvoltarea 
spiritului de vigilență a ute
miștilor împotriva dușmanilor 

g de clasă, împotriva tuturor ce
ll lor care se opun mersului no- 
= stru înainte spre socialism, 
g împotriva concepțiilor străine 
g ideologiei noastre, au dus Ia 
§ întărirea combativității și in
și transigenței revoluționare a 
= tineretului față de leneși și 
g chiulangii, față de cei ce nu 
g îngrijesc și risipesc bunul po- 
§ porului, la dezvoltarea unei 
g atitudini critice ferme împotri- 
H va împăciuitorismului, a tutu- 
g ror manifestărilor de cocoloși
și re și acoperire a lipsurilor. A- 
= dunările de dări de seamă și 
g alegeri trebuie să contribuie și 
g mai mult la dezvoltarea eon
ii științei revoluționare a utemi- 
g știlor și răspunderii lor poli- 
§ tice.
= Perioada de pregătire și de- 
g sfășurare a adunărilor generale 
g de dări de seamă și alegeri 
g trebuie să constituie un prilej 
g de analiză serioasă a modului 
g în care organizațiile U.T.M. 
g au tradus în viață propriile lor 
g hotărîri și măsuri luate pe ba- 
g za indicațiilor plenarelor C.C. 
g al U.T.M., pe baza hotărîrilor 
= partidului și guvernului no
ii stru. De curînd a avut loc 
g Plenara V-a a C.C. al U.T.M. 
g care a analizat munca organi- 
g zații'.or de pionieri stabilind 
g sarcinile ce revin organizați- 
g ilor U.T.M. în domeniul îndru- 
g mării concrete a activității 
g pionierești. Felul în care sînt

aplicate în viață, de pildă, In- B 
dicațiile acestei plenare de că- B 
tre fiecare organizație de bază B 
în parte trebuie să fie temeinic B 
analizat cu ocazia adunărilor || 
generale de dări de seamă și g 
alegeri.

întreaga muncă desfășurată 
în această perioadă trebuie să 
aibă drept rezultat atragerea 
de noi tineri în rîndurile orgiac 
nizației, întărirea fiecărei or
ganizații de bază cu tinerii cei 
mai capabili, devotați regitrju- 
lui nostru, care doresc să in
tre în rîndurile U.T.M. De 
pregătirea politică a acestora 
trebuie să se ocupe cu mai 
multă grijă și atenție fiecare 
organizație de bază II.T.M. Să 
folosească perioada de pregă
tire și desfășurare a alegerilor 
pentru a antrena în diferite 
acțiuni ale organizației cît mai 
mulți tineri neutemiști apro- 
piindu-i în felul acesta de 
munca organizației, obișnuin- 
du-i mai mult cu activitatea 
politică, lămurindu-le temeinic 
scopul organizației noastre re
voluționare de tineret, rolul pe 
care ea îl are în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor partidului în opera de 
construire a socialismului.

In satele și comunele patriei 
noastre sînt nenumărați tineri 
țărani muncitori, întovărășiți, 
colectiviști, atașați cauzei 
partidului nostru, regimului 
nostru democrat-popular, dor
nici de a deveni membri ai or
ganizației. Ei trebuie atrași 
spre organizația noastră în 
procesul activității pe care or
ganizațiile U.T.M. o desfășoa
ră împreună cu întregul tine
ret din comune și sate, pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului nostru. Sarcina prin
cipală care stă în fața organi
zațiilor noastre de la sate con
stă tocmai în participarea ac
tivă la înfăptuirea politicii 
partidului nostru de transfor
mare socialistă a agriculturii. 
Conduse și îndrumate de orga
nizațiile de partid, organiza
țiile U.T.M. pot aduce un aport 
însemnat la lămurirea tinere
tului asupra superiorității 
muncii în comun a pămîntului, 
la atragerea tuturor tinerilor 
împreună cu familiile lor pe 
drumul înfloritor al colectivi
zării agriculturii.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. trebuie să-și intensifi
ce eforturile în munca de edu
care a tineretului în spiritul 
atașamentului față de gospo
dăria colectivă, al atitudinii 
noi, socialiste față de muncă, 
față de avutul obștesc, mobili- 
zîndu-i la lupta pentru crește
rea permanentă a fondului de 
bază al gospodăriei. Organiza
țiile U.T.M. din G.A.C. și înto
vărășiri trebuie să dezvolte la 
tineri vigilența, combativitatea 
revoluționară față de toți cei 
ce încearcă să se atingă de 
bunul comun, o atitudine fer
mă, de netolerare a manifestă
rilor de chiul și lene.

Totodată în perioada pregă
tirii și desfășurării alegerilor 
U.T.M., organizațiile U .T.M. 
trebuie să intensifice acțiunile 
patriotice ale tineretului de la 
sate prin mobilizarea mai ac
tivă a acestuia pe șantierele de 
redare de noi terenuri agricul
turii, la acțiunile de plantare 
de pomi, la construcții, la ter
minarea în bune condiții a cam
paniei agricole de toamnă, la 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic etc.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să lupte pentru a traduce în 
viață hotărîrea comună a C.C. 
al U.T.M. și a M.I.C. în vede
rea organizării activității cul-

a

„Scîrtfeia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

Inginerul Constantin Dumitrescu, șeful cabinetului tehnic de la uzinele ,-,Timpuri Noi
Capitală discută cu inovatorii Tănase Ciupa, Constantin Citinganu, Dumitru Dima, llie Lucaci și 
Marin Cristea despre noua inovație a brigăzii — un dispoz.'.iv de frezat manșon intermediar.
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De la încet anului

I k I în laboratorul școlii elevele clasei a XI-a E de la Școala medie
I IN mixtă nr. 22 din București sub îndrumarea tovarășei profesoare

rs A T Z~x 0,imPia Bîrcă, ‘Ucrează la aparatul de Înregistrare a vibrațiilor șl
I A R P Ț P la pompa electrică pentru produs vid. Ele își verifică în practică 

cunoștințele teoretice. rușia 
elevului

Ileana Șonfeleanu, clasa a ț 
IX-a A, Școala medie nr. 4p 
Cluj. . .■ - '!

Interesul tău pentru fizica (l 
nucleară este explicabil. Foarte p 
hine faci că te gîndești ca în (1 
anul viitor să urmezi secția # 
tpală. Cît privește cărțile, arti-l’

1 . 1 - J wk «ci-, 1-, 1 ri A O T t - 1

Să muncim
sistematic și

ritmic
exigent

prof. Ioana Cosma 
șeful secției de învățămînt 

a Sfatului popular aț raionului Stalin 
București

O lună de activitate
școlară nu ne 
încă concluzii
oferă însă L 
In cataloage u 
bune, dar sînt — și, l. _ 

păcate, nu puține — și note proaste: în dreptul unui 
elev lîngă o notă bună, peste puțin timp a apărut 
o notă proastă Am încercat să străbat drumul par
curs de elevi pînă la aceste rezultate de început. Și 
nu mi-a fost greu să descopăr o veche practică care 
mai dăinuie încă în activitatea școlară. Este vorba 
de felul cum înțelege fiecare elev începutul anului

Am încheiat anul șco
lar cu succese, cu progre
se evidente în muncă; e- 
Ifevii au învățat zttai te
meinic, activitatea educa
tivă a fost mai susținută.
Pentru realizări, ta vremea cuvenită, ne-am bucurat. 
Dar nu ne-am lăsat amețiți de succese Ne-am dat 
seama că bilanțul final al muncii noastre nu este pe 
măsura posibilităților, capacității de muncă a pro
fesorilor și elevilor, pe măsura cerințelor.. Anul pe 
care'l-am parcurs ne-a lăsat și o moștenire tristă: 
tenlT sl^corigen^Cu1 aceasi^moțlenlre wo pornit Școlar, cum îl ajuilTprolesorll și organizația U.T.M. 
dm'no'o 1. drum. Inlr-un «ou a» școlar.

Ebine să ne întrebăm de la început ce facem cu 
acești elevi, să luăm astfel de măsuri care 
să prevină în viitor rămînerea lor în urmă. 

In fiecare clasă, alături de elevii buni sînt și foști 
corigenți și repetenți, sînt și din acei care fac echi
libristică 1a limita de trecere. In fiecare clasă pu
tem avea surpriza ca numărul celor rămași în urmă 
să crească; corigenții de acum un an sînt ame
nințați de corigență și chiar de repetenție, cel care 
se menține 1a medii de 5 și 6 este oțicînd candidat 
1a corigență. Drumul pînă la repetenție este uneori 
insezisabil. Orice elev repetent am lua, vom vedea 
că evoluția pînă la repetenție a durat un timp re
lativ îndelungat, poate chiar cîțiva ani. Să-l luăm, 
de pildă, pe Popescu Iulian din clasa a X-a a Școlii 
medii nr. 7. Un elev foarte inteligent, dar tare le
neș. Nu a fost însă întotdeauna așa. A început cu 
neatenția la ore. A fost mustrat, dar nu într-atît 
îneît să înțeleagă că această neatenție cauzează 
muncii de învățătură. Apoi a prins gustul plimba
tului și, în consecință, și gustul chiulului de la 
școală, mai tîrziu a încetat să se achite de sarcini 
elementare cum ar fi,’ de pildă, lecțiile de acasă. 
Cînd repetenția a fost evidentă, la sfîrșit de an, era 
greu să-i mai dai vreun ajutor să recupereze timpul 
pierdut. Și a rămas repetent 
Așa începe de fapt repetenția ; de la neatenția 

la ore, pe care profesorul o pedepsește de 
multe ori ca pe un fapt mărunt. Așa începe 

să se încetățenească ta elevi obișnuința de a trece 
prin școală cu mai puține eforturi, vînînd promova
rea Nu odată cadrele didactice, judeeîndu-i pe a- 
cești elevi, trec pe umerii lor toată răspunderea, pe 
ei îi socotesc singurii vinovați. Greșesc însă: în 
cele mai multe cazuri corigență sau repetenția este 
urmarea unui proces îndelung, iar răspunderea o 
poartă toți factorii care ar fi putut interveni și co
rija ta timp — de la început — răul.

Elevul trebuie să capete deprinderea de a muncii 
continuu, regulat, sistematic, trebuie ajutat să 
aibă tăria să învingă tentațiile unei plimbări, 

a jocului, atunci cînd timpul trebuie dedicat învă
țăturii. Nu o dată însă, de la înălțimea catedrei, fără 
să ne dăm seama noi, profesorii, promovăm munca 
în asalturi, activitatea cu perioade de acalmie și 
perioade cînd se învață pînă noaptea tîrziu, irosindu-se 
forțe serioase pentru un randament minim. In unele 
școli, organizațiile U.T.M dau bătălia pentru ri
dicarea nivelului la învățătură în ultimele luni de 
cursuri. Abia atunci formele de întrajutorare intră 
în funcțiune; elevii sînt chemați ta meditații, la 
consultații, să învețe în grupe cu elevii buni; diri-' 
gintele îi cheamă pe părinți să le atragă atenția să 
ne mai exigenți cu copiii; părinții vin, în sfîrșit, 
1a școală să afle ce este cu fiii lor, cum învață. Pe 
cei leneși, organizația U.T.M. îi pune în discuție, 
1a gazeta de perete sînt criticați, li se dau sfaturi, 
soluții. Și se obțin unele rezultate, situația se ame
liorează, dar rezultatele nu sînt cele mai bune. At
mosfera aceasta de calm alternînd cu asaltul, este 
foarte dăunătoare Știm din experiență că în ase
menea situații și exigența profesorului se tocește; 
elevul simte această slăbiciune și începe a-i solicita 
profesorului încă și încă o ascultare, poate va reuși 
să obțină o notă cu ajutorul căreia, prin rotunjire, 
să iasă o medie de trecere.

Această practică trebuie înlăturată. Răul tre
buie prevenit de la început. Lupta împotriva 
rămînerii în urmă, să înceapă din primele zile 

de școală, atunci cînd ea se manifestă prin acea 
neatenție 1a ore.

De cînd a început anul școlar, în raionul nostru 
s-au purtat nenumărate discuții pe această temă. 
Este poate pentru prima oară cînd din primele zile 
de școală, la ordinea zilei stă permanent problema 
activității ritmice, cînd despre ridicarea nivelului 1a 
învățătură nu se discută în general, ci s-a trecut 
practic 1a treabă.

rioada de început de an, o perioadă de acomodare, 
o trecere lentă de la vacanță la învățătură. Și pînă 
să depășească această așa-zisă perioadă de acomo
dare în catalog au apărut cîteva note proaste. To
tuși, acești elevi nu sînt neliniștiți, și-au pus spe
ranța în perioada de sfîrșit de trimestru; atunci vor 
da bătălia. Alții și-au făcut cîteva mici calcule: 
învață o dată, de două ori, pînă se asigură de o 
notă bună și apoi celelalte note nu mai contează, 
media de trecere să iasă Asemenea calcule sînt 
profund înșelătoare; iar elevii, făcîndu-le, se joacă 
cu propriul lor viitor, sînt candidați la mediocri
tate, la corigență, la repetenție. Putem preveni o 
atare situație. Dintr-un bun început trebuie să în
țelegem însă un lucru: că este necesar să cunoaștem 
bine elevul în activitatea lui de zi cu zi

Acest lucru a început să fie tot mai bine înțe
les în școlile noastre. Dar practica ne dove
dește că o seamă de greșeli pe care le să- 

vîrșim duc la o scădere a eficienței măsurilor ce le 
luăm. De pildă, ar trebui să înțelegem mai bine fap
tul că nu putem munci la fel cu toți elevii, că tre
buie să aplicăm metode diferențiate, după cum di
ferite sînt cauzele ca-re duc la rămîneri în urmă.

Elevii trebuie îndrumați să-și echilibreze efortu
rile, să-și folosească judicios timpul. Dirigintele își 
poate forma un nucleu de utemiști pe care să-l fo
losească în munca de control asupra activității ele
vilor. De pildă, se pot forma brigăzi de utemiști 
care să meargă acasă la colegi, să vadă cum se 
pregătesc. Se pot forma, pe cartiere, grupe mici de 
elevi, care, sub supravegherea utemiștilor, să se 
pregătească împreună. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît sînt elevi ai căror părinți sînt ocupați în produc
ție și nu-i pot controla și îndruma pe fiii lor. Acolo 
unde sînt posibilități, pentru acești elevi se creează 
condiții de învățătură chiar în școală.

Puterea de autocontrol a elevului este încă scă
zută ; îl tentează uneori peste măsură plim
barea, cinematograful, sportul. De aici ajunge 

ta o muncă dezordonată, la superficialitate, la ră- 
minere în urmă. Metodele de ajutorare, singure, fără 
a fi întărite printr-o muncă educativă susținută, 
care să-i ajute pe elevi să-și cunoască îndatoririle, 
să le stimuleze pasiunea pentru învățătură, vor ră- 
mîne o activitate în sine; cel mult ne vor ajuta 
să avem mai puțin corigenți și repetenți. Dar nu 
numai spre aceasta tindem noi In școală creștem 
viitoarele cadre 
care se vor în
rola în activita
tea constructivă 
din patria noa
stră, iar aceste 
cadre trebuie te
meinic pregăti
te. Organizația 
U.T.M., utemiștii, 
ne sînt ajutoare 
de nădejde în 
activitatea edu
cativ-politică 
trebuie să 
bizuim mai 
meinic pe capa
citatea lor mo

pe 
lor 
pe

Și 
ne 
te-

citatea lor 
bilizatoare, 
capacitatea 
de muncă, 
străduința care' o 
dovedesc de a 
educa la utemi- 
ști și elevi con
știința menirii 
lor, o atitudine 
demnă, atmosfe
ră de muncă se
rioasă

După o bună pregătire, urmea ză un răspuns bun. Eleva Pante- 
llcă Luciana din clasa a X-a C. a Școlii medii mixte nr. 1 Nicolae 
Bălcescu" din București, răspunzînd la lecție.

Sîntem uneori înclinați să-i cre
dem pe elevii noștri copii ; nu 
odată aflînd despre o faptă a lor, 
despre o abatere, o taxăm cu ușu. 
rință drept copilărie, deși luăm 
măsuri, îl sancționăm pe vinovat. 
Și nu odată acești elevi pe care 
noi îi socotim copii ne dovedesc 
maturitate, ne dau prilejul să-i as
cultăm judeeîndu-și faptele lor și 
ale colegilor cu o adîncă profun
zime, cu toată răspunderea tînăru- 
lui oare știe ce sarcini apasă pe 
umerii lui. Aceștia sînt, de fapt în 
majoritatea cazurilor, utemiști ; în 
acest spirit îi crește organizația 
U.TJM. Iar grija noastră, a orga
nizației de partid din școală, este 
tocmai aceea de a îndruma, de a 
ține mereu trează atenția organi
zației U.T.M. spre educarea în 
acest spirit a elevilor.

Nu este o noutate ce voi spune, 
vreau totuși să subliniez faptul că 
amprenta educației primită în 
școală, calitățile care-i sînt trans
mise elevului, rămîn întipărite 
de-a lungul anilor de viață in
fluențează și determină activitatea 
lui viitoare. Se cere ca această am
prentă să fie puternică, calitățile 
pe care și le însușește să întru
nească tot ceea ce-i mai bun, ceea 
ce se cere omului societății noa
stre : cinstea, perseverența, devota
mentul fără de margini pentru po
por, pentru cauza 
pasiunea în muncă, 
spiritul de muncă revoluționar, 
combativitatea, fermitatea și in
transigența în fața oricăror proble
me de muncă, de viață.

Nu-i nici ușor, nici simplu de 
răspuns acestor cerințe. Activita
tea desfășurată în clasă, la ore, de 
către profesor este insuficientă, ea 
trebuie continuată, susținută de că
tre organizația U.T.M., sprijinul 
de nădejde al școlii în munca edu
cativă ce o desfășoară.

Era o vreme, nu prea îndepăr
tată, cînd îi aflam pe utemiștii 
noștri, cadrele care îndrumau ac
tivitatea organizațiilor U. T. M. 
de clasă și organizația de bază 
U.T.M. din școală, pierzîndu-se în 
tot felul de activități, nu fără oa
recare importanță, dar care-i fă
ceau să neglijeze sarcinile princi
pale, să-și risipească eforturile și 
să adune roade infime. Adunau si
tuații, o bună perioadă de vreme 
se preocupau de strîngerea bani
lor pentru abonamente, pregăteau

ni pentru po- 
socialismului, 

înflăcărarea,

UCENICIE
LITERARA

Era într-una din zilele lui iu
nie, vara aceasta — în vacanță. 
M-am întilnit atunci cu un grup 
de vreo cițiva elevi și eleve care 
depuneau un buchet de 'flori la 
mormlntul lui Eminescu cu oca
zia împlinirii a 69 de ani de ia 
moartea marelui poet.

Elevii făceau parte din socie
tatea literară „Gh. Lazăr" a 
Școlii medii nr, 12 din Bucu
rești. In timpul vacanței socie
tatea nu șt-a încetat activitatea. 
Nu s-au mai adunat în ședințe 
să-și citească să-și discute 
creațiile, așa cum obișnuia în 
timpul anului. Aproape în fieca
re zi tinerii condeieri se dedicau 
muncii de cercetare. Au termi
nat un album cu fotografii șl 
date legate de viața unor mari 
scriitori care nu mai sînt în via
ță. Cu acest prilej și-au ‘îmbogă
țit cunoștințele despre opera și 
viața acestora.

Intr-un alt album, neterminat 
încă, au început sd adune foto
grafii ale scriitorilor în viață, 
ale locuințelor lor, pagini de 
manuscris. Albumul acesta le dă 
tare mult de lucru, dar țin cu 
tot dinadinsul să-l realizeze. Cite 
zile je a trebuit, de pildă, pînă 
să-l găsească și să poată sta de 
vorbă cu maestrul Arghezi! Nu
mai el știu. Acum vor să plece 
in „vizită" la Mihail Sadovea- 
nu... Au ceva material despre 
viața și activitatea marelui no
stru scriitor. Dacă ar sta de vor
bă cu maestrul Sadoveanu. ar 
aduna insă date mai complecte 
Și o vor face.

Acum cîtva timp m-am intîlnit 
din nou cu poeții și prozatorii 
Școlii nr. 12. începutul anului 
școlar a însemnat și începutul 
activității lor creatoare. Vacan
ța le-a oferit o sursă bogată de 
inspirație. Viața de club, de ta
bără, munca pe ogoarele unei

gospodării și toate celelalte ac
tivități la care au participat, 
i-au inspirat să scrie. De fapt 
fiecare așteaptă acum să deschi
dă caietul și să citească ceea ce 
a adunat în lunile de vacanță. 
Acum, după aproape cinci ani de 
activitate a societății, sînt toți 
„condeieri" încercați, care dis
cută cu spirit critic și autocritic 
orice producție proprie. Ședințele 
de lucru ale societății, îndrumă, 
rile profesoarei de romînă și ale 
scriitorilor care au fost invitați 
in mijlocul lor, i-au ajutat să 
crească, să-și formeze un stil
personal, să aleagă teme și su
biecte interesante, legate de
viața lor, de munca lor de șco
lari, de toate transformările care 
se petrec sub ochii lor. Dar la 
această primă ședință n-a citit 
nimeni nimic. Se adunaseră doar 
pentru a organiza viitoarea acti
vitate. Peste citeva zile societa
tea are să sărbătorească, in ca
dru festiv, deschiderea, ca in 
fiecare an de altfel, să-i pri
mească pe noii săi membri. S-au 
împărțit teme de referate care 
vor fi ținute de elevi la începu
tul fiecărei ședințe de lucru, cum 
ar fi de pildă „Folclorul și in
fluența lui în operele scriitorilor 
noștri clasici", , a.
ție literară la 
din literatura 
cepțil literare 
de dezvoltare 
sire" etc. Noul comitet ales și-a 
propus noi acțiuni, noi iniția
tive...

La sfirșiitu primei ședințe de 
lucru, noilor membri ai societă
ții le-a fost dăruită o minunată 
sală de lucru, amenajată vara 
aceasta de membri mai vechi ai 
societății. Aici, proaspeții uce
nici vor face primii pași la școa
la societății literare „Gh La- 
zăr".

„Metoda dg crea- 
diferiți scriitori 

noastră", „Can
in diferite etape 
a literaturii naa-

M. VERDEȘ

PRIETENIE
Nu-i vorba de o 

prietenie oarecare ci 
de prietenia care s-a 
închegat între mem
brii a două colective 
mari : elevii Școlii 
medii nr. 20 „Gh. 
Șinoai" și muncitorii 
de la țesătoriile .Fla
mura Roșie". Priete
nie veche, mereu mai 
trainici.

lată, de curind, e- 
levii școlii medii i-au 
vizitat pe muncitorii 
de la țesătorii la lo
cul lor de muncă.

Cînd vizita 
secțiile fabricii 
încheiat, oaspeți
gazde, muncitori și

prin 
s-a 

și

elevi, s-au. adunat 
să se sfătuiască, să-fi 
vorbească despre pla
nurile de viitor. 
Muncitorii au vorbit 
despre problemele
noi de producție, des
pre noile țesături, 
despre preocupările 
lor pentru învățătură 
în vederea unei înalte 
calificări. Elevii au 
vorbit despre noile 
lor materii de stu
diu. despre interesul 
pentru munca practi
că — iar unii chiar 
despre dorința de a 
lucra în această fa
brică după termina
rea școlii.

Apoi s-au stabilit 
pentru amîndouă or
ganizațiile U. T. M. 
cit ev a acțiuni comu
ne. Prima, activitatea 
obștească în raion o 
vor organiza împre
ună. Și-au mai notat 
apoi o seară literară 
în comun fi s-a ho- 
tărît oa la ședințele 
cenaclului școlar să 
fie invitați și tinerii 
muncitori de la „Fla
mura Roșie", să ci
tească din creațiile 
proprii, tn sfîrșit — 
reuniuni tovărășești, 
brigăzi artistice co
mune, competiții 
sportive...

B. C.

cplele tratînd prohleme de fi-1 
zică nucleară îți recomandăm I 
revista „Știință și Tehnică" nr. 11 
4, anul 1957 închinată în între- (1 
gime problemelor de energic# 
nucleară. De asemenea îți re
comandăm o carie deosebit de 
interesantă : „Atomul în sluj
ba vieții" de N. Voiculet și I 

} Șarf, apărută în colecția „Șți- 
11 ința învinge", Mai scrie-ne.

Popa I, clasa a XI-a—Romgm l'
Si tu ea si scriitorul Nicuță1 

mărturi- <
, .eportaj o-l 
tineretului" ) '

11 Șj tu ea și scriitorul Nicuță 1
11 Tunase, (după cum a mărturi-1
11 sit chiar el într-un reportaj a- V 
11 părut în ,£cinteia tineretului") ' 
pai crezut eă Valer Lăbuneț, * 
p maistru oțelar la Hunedoara1
11 este un om bitrîn. Acum că-l , 
(1 știi mai aproape de vîrsta ta,1 
i1 îți vine mai ușor să i te adre- 
l1 șezi. Sîntem de aceiași părere
11 cu tine, că el îți va putea da' > 
(1 multe sfaturi, indicații în le- 
11 gătură cu j 
11 pe care vrei 
I' Scrie-i neapărat.

iun, iriaicaj'ii in ur ( 
profesiunea de oțelar1 
vrei să fi-o alegi

a iiEugenia Crăciun, elasa 
X-a — Arad.

Ne bucură dorința ta de 
cunoaște celebrele sonate

a 
... de

ppian ale lui Beethowen. In a- 
pfara faptului că îți recoman- 
p dăm șă ascultați în fiecare săp- 
ptămînă ciclul „Pentru iubitorii 
11 muzicii de cameră", care este 
p dedicat acum sonatelor beetho- 
pyeniene, îți propunem să citești 
p recenta lucrare a lui Eugen 
pPricope închinată vieții și ope- 
11 rei marelui compozitor german, 
Jîn care vei găsi șl o serie în- 
i treagă de referiri cu privire la 
i sonatele sale.

Floarea Popa, clasa a X-a r 
Școala medie nr, 4 — Cluj. I' 

îți vom răspunde fie direct, p 
fie prin gazetă în pagina ur-jj 
mătoare a elevilor. p

cite o adunare generală U. T. M. 
în a cărei dare de seamă erau ca- 
talogați utemiștii buni și cei slabi 
pregătiți, mai făceau o mobili
zare. De toate cîte puțin, se agitau 
— nici cînd nu i-am putut acuza 
de pasivitate. Dar munca politi
că, activitatea menită să încetă
țenească în rîndul utemiștilor și 
elevilor o atmosferă de combativi
tate, în care critica și autocritica 
să fie o armă permanentă de lup
tă, împotriva lipsurilor, era negli
jată. Organizația de partid însă la 
timp le-a îndrumat pașii spre o 
muncă politică profundă, de conți
nut.

De cînd organizația U.T.M. ex-

ce la unii utemiști atitudinea com
bativă, intransigentă și fermitatea 
se manifestă numai în ședințe ?

Cît de aspru au criticat-o ute
miștii pe eleva Mariana Chira în 
adunare. Au dezvăluit cu acest 
prilej tot procesul transformării 
ei dintr-o elevă bună, silitoare, în 
acea elevă etichetată azi incorigi-_ 
capri stradă" surprinși le ^ta^11111111111"...... 1.... 11111111,111  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIIIIII HUI!
deșuchiată pe care o poate avea o 
tînără ce poartă pe mînă emblema 
Școlii medii nr. 5 — Orașul 
Stalin.

Dar pînă
cineva 
învață,

Gimnastica la aparate mărește puterea și călește organismul. Elevii clasei a XI-a B. de la 
Școala medie mixtă nr. 3 din București, știu aceasta. De aceea se pregătesc intens pentru a de
veni buni ginanaști.

pus 
mai

cream

la acea adunare i-a 
întrebarea : de ce nu 
de ce preferă antura-

felul de fuste strimte, la băieți cu 
pantaloni strimți.

I-au văzut ou siguranță și co
legii lor, au roșit pentru ei, senti
mentul de mândrie pentru presti
giul școlii le-a fost jignit. S-au în
tâlnit însă a doua zi, în clasă, față

spus ? Sînt suficiente, dar gazeta 
încă n-a devenit un mijloc prin 
care opinia înaintată a utemiști
lor să se manifeste ou puterea 
tribunei de luptă împotriva lipsu
rilor. Mai întreb, de ce nu organi
zează comitetul U.T.M. rai-

în școală

atmosferă de
combaflvKaic revoluționara

plică utemiștilor și elevilor sensul 
activității lor, se simte un suflu 
nou de muncă, ochiul elevului este 
mai atent la ceea ce se întîmplă 
în jurul său. Foarte mulți utemiști 
știu să privească activitatea lor a- 
tent, în perspectiva activității vii
toare închinată construcției socia
liste. Activitatea organizației 
U.T.M. în general, a fost închinată 
acestui scop. Învățămîntul politic 
U.T.M., adunările generale U.TM., 
conferințele, concursurile „Dru
meții veseli", „Iubiți cartea", ac
tivitatea oulturală, chiar și cea 
sportivă.

Am avut de curind prilejul să-mi 
dau seama de creșterea care se 
simte în munca organizației 
U.T.M. a școlii : la adunarea ge
nerală în care cei peste 200 de u- 
temiști își analizau activitatea lor 
în lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 9—13 iunie. 
Dezbaterile utemiștilor s-au carac
terizat prin exigența cu care ex
primau aprecierea muncii în ge
neral și activitatea fiecărui utemist 
în special.

Mi-am pus însă întrebarea 1 de

Grosu
secretar al biroului de partid din Școala medie nr. 5 — 

Orașul Stalin

Gh

jul unor tineri neserioșî, de ce 
nu-i place să-și petreacă timpul 
între colegi ? Mariana Chira nu-i 
un om pierdut, dar eleva a ajuns 
în clasa a XI-a — strecurîndu-se 
prin viață, luptînd de lfcan la an 
cu corigențele — cu o *nare po
vară de neștiință pe umeri și le 
va fi greu colegelor să o ajute să 
recupereze anii pierduți zadarnic.

Am să iau un alt exemplu. An' 
observat la unii elevi un fenomen 
nu general, dar răspîndit ; într-ur 
fel sînt la școală, altfel sînt aca 
să, pe stradă. La școală panglicuțu 
albă stă cuminte la locul ei pe 
cap, uniforma le dă elevilor o 
notă de seriozitate, de maturitate, 
fără a le știrbi cu nimic cochetă
ria. Și nu știu cum se face că a- 
casă, pe stradă, părul o ia razna 
în breton, în pieptănături ce depă
șesc nu numai vîrsta, ci și bunul 
gust ; uniforma e înlocuită cu tot

în față, ca și cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. In adunare, constată 
indignați și se ridică pe bună 
dreptate împotriva faptului că mâi 
sînt elevi care odată cu clopoțelul 
care sună încheierea unei zile de 
învățătură uită de toate obligațiile 
lor. De ce n-au făcut-o pînă a- 
cum ? Răspunsul a venit numai în 
adunare, în fața întrebărilor insis
tente.

Cu toate rezultatele obținute, 
opinia colectivului de utemiști 
și elevi e încă slabă în școala 
noastră, organizația U.T.M. a făcut 
încă puțin s-o stimuleze, s-a decla
rat mulțumită că în adunări, acolo 
unde faptele sînt mai ușor contro
labile, utemiștii dovedesc o atitu
dine combativă, critică și cer pe
depse.

Multe generalități spun articolele 
care sînt scrise la gazetele de pe
rete. Nu sînt lucruri concrete de

duri prin clase, anchete ? Un 
grup de utemiști să se preocupe 
permanent sa afle ce se întîmplă 
in fiecare zi în clase și anumite 
cazuri, abateri să fie puse în dis
cuția utemiștilor și elevilor șco
lii, prin gazete de perete. Să se 
pună întrebări, să se ceară răs
punsuri, să se dea cuvîntul vino- 
vaților, profesorii să fie prezenți 
la discuție, în unele cazuri să se 
ceară chiar și participarea părin
ților la dezbateri. Cîte învățăminte 
se pot trage din asemenea discu
ții. Elevii, la început invitați să-și 
spună părerea, treptat se vor obiș
nui s-o facă fără a li se cere, vor 
simți aceasta ca o necesitate. Am 
dat pildă, doar un singur mijloc 
care poate stimula opinia colecti
vului de elevi să-și îndrepte focul 
criticii sale acolo unde este nevoie 
de ajutor — chiar dacă faptele 
sînt aparent mărunte. Există însă 
multe altele, pe care organizația 
U.T.M. le-a nesocotit.

A neglijat în primul rînd mun
ca susținută, cu profund conținut 
politic, menită să-i antreneze pe toți 
utemiștii într-o muncă de organi-

zație ausținută. Și atunci nu-i de 
mirare că în unele organizații 
U.T.M. de clasă birourile U.T.M. 
în loc să canalizeze activitatea 
spre obiectivele principale ale 
muncii lor, se mai pierd în lucruri 
mărunte. Iată de ce prima 
noastră grijă, acum, după ce în 
școală s-a creat un climat favora
bil criticii, atitudinii combative, va 
fi aceea de a îndruma organizația 
U.T.M. pentru a-și îmbunătăți știi 
Iul de muncă cu utemiștii. Orga
nizația U.T.M. va trebui să orga
nizeze în fiecare clasă, nu numai 
la nivelul școlii, acțiuni prin care 
să se vorbească despre îndatoririle 
unui utemist, despre înaltul titlu 
de membru al organizației revolu
ționare de tineret din țara noastră. 
Organizația de partid va recoman
da comuniștilor să discute cît 
mai des cu utemiștii despre lupta 
comuniștilor. Organizația U.T.M. 
va trebui să invite în mijlocul ute
miștilor foști uteciști care să le 
vorbească acestora cum își îndepli
neau uteciștii sarcinile încredin
țate de partid. La adunări, să fie 
invitați tineri muncitori, utemiști, 
de Ia care pot învăța cum să mun
cească, își pot însuși spiritul de 
luptă, combativitatea ; în fața a- 
ceștora să fie pusă în discuție anu- 
mite abateri și lipsuri ale elevi-, 
lor.

Organizația U.T.M. din școală 
trebuie să înțeleagă că munca nu 
va progresa, dacă unii utemiști vor 
continua să fie pasivi față de lip
suri, spiritul combativ, intransi
gent nu va deveni o armă în 
mîna fiecărui utemist pînă cînd 
fiecare utemist nu-și va cu
noaște mai întîi îndatoririle, nu 
va fi educat pentru a nu pre. 
cupeți eforturile sale atunci cînd e 
vorba de îndeplinirea unei sarcini 
de organizație. Pe acest făgaș vom 
îndruma noi activitatea organiza
ției U.T.M. din școală ; ea trebuie 
să-și aducă aportul său de seamă 
în formarea înaltelor calități mo- 
ral-politice la tinerii care se pre* 
gătesc să se alăture cu cinste conv 
structurilor vieții noi, socialiste.



Luna prieteniei, 
romîno-sovietice

Miercuri seară, a avut loc la 
Casa prieteniei romtno-sovletice 
o reuniune a tineretului din Ca
pitală închinată prieteniei dintre 
tineretul romîn și sovietic.

Au participat sute de tineri 
muncitori, elevi și studenți din 
București, precum și numeroși ti
neri sovietici care studiază în 
țara noastră.

Tov. Alexandru Sldorenco, se
cretar al Comitetului orășenesc
U. T.M. București, a vorbit des
pre „Luna prieteniei romlno-șo- 
vl etice".

în numele tinerilor sovietici 
prezențl la această reuniune Ale
xandru Vladislavlev, student în 
anul V al Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie din București a 
transmis tinerilor romini un căl
duros salut.

Ansamblul Uniunii Tineretului 
Muncitor a prezentat apoi un fru
mos program. Tinerii au vizionat 
In continuare filmul artistic sovie
tic „Vreau să cînt“ și au dansat.

★
In sala Filarmonicii de Stat din 

lăți a avut loc miercuri seara un 
recital extraordinar susținut de ar
tiștii sovietici Evghenii Avksentiev 
(la balalaică), Iurii Kazakov (la 
baian), laureat al Concursului in
ternațional de la Varșovia, acom
paniat de pianistul Mihail Bank, 
laureat al Concursului internațio
nal al artiștilor de estradă.

Programul a cuprins piese de 
Prokofiev, Paganini, Liszt, Saint 
Sen, De Falla, Budașkin, Bach, 
Mozart, Mussorgski, Avksentiev și 
alții. Recital,ul a fost primit cu 
multă căldură de publicul ieșean, 
care a răsplătit pe artiștii sovie
tici cu îndelungi aplauze.

★

Basul A. P, Vedernikov, solist 
al Teatrului Mare Academic de 
Stat din Moscova, care ne vizitea
ză țara cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, și-a dat miercuri 
seara concursul la prezentarea o- 
perei „Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne, in
terprets rolul lui Don Basilo.

★

Miercuri după-amiază în cadrul 
manifestărilor prilejuite de Luna 
prieteniei romîno-sovietice la filia
la regională A-S.LT.-Ploești, prof.
V. N.Dahnov, șeful catedrei de geo
fizică petroliferă do la Institutul 
de Petrol din Moscova, care ne vi
zitează țara, a conferențiat despre 
„Stadiul actual al metodelor geo
fizice industriale pentru determi
narea stratelor colectoare de hi
drocarburi",, Conferința însoțită 
de proiecții, grafice și diagrame a 
fost urmărită cu mult interes de 
inginerii și tehnicienii din schelele 
petrolifere din regiune și ai Insti
tutelor de cercetări și proiectăy 
petrolifere.

★

Manifestările prilejuite la Iași 
de Zilele științei și tehnicii sovie
tice, care au început în ziua de 
20 octombrie, cunosc o mare a- 
fluență de public. In sala Casei 
prieteniei romîno-sovietice din lo- 
oalitate, conf. univ. Petre Mîleo- 
mete, redactor șef al postului de 
radio lași, a vorbit despre 
„U.R.S.Ș. în fruntea luptei pentru 
obținerea primului loc în econo
mia mondială**.

Declarațiile făcute presei 
de ministrul Minelor și Petrolului

din India

„Săptămîna de luptă și solidaritate 
a oamenilor muncii și sindicatelor 

pentru pace și dezarmare"
Miercuri după amiază dl. Kes- 

hava Deva Malaviya, ministrul 
Mjnelor și Petrolului al Republicii 
India, a răspuns în cadrul unei 
conferințe de presă organizate de 
Uniunea Ziariștilor din R. P, Ro
mînă la întrebările puse de repre
zentanți ai presei centrale, Radio
difuziunii și Televiziunii.

In legătură cu dezvoltarea in
dustriei petrolului în India dl. Ma
laviya a spus:

Ca urmare a politicii duse de 
guvernul Indian, industria petroli
feră este controlată în întregime 
de guvern. Concesiile acordate 
înainte de proclamarea Republicii 
India nu au fost revocate, dar ele 
constituie o foarte mică parte în 
întreaga țară. In ultimii 5 ani cu 
ajutorul experților sovietici și ro
mîni, al utilajului sovietic și ro
mîn, guvernul indian a extins 
prospectarea și extracția petrolu
lui. Desigur că au venit și consi
lieri din țările occidentale pentru 
a ajuta pe indieni, dar aportul lor 
se mărginește la aspectul geologic 
al prospectării și extragerii petro
lului în India. In momentul de 
față principalele lucrări petrolifere 
sînt duse de guvernul indian con
form programului propriu al In
diei. Pe baza acestui program, In 
3 regiuni din India, separate una 
de alta de aproximativ 1.500 km- 
au început lucrările de prospec
tare a petrolului. Rezultatele slnt 
foarte satisfăcătoare. In partea de 
nord a Indiei, primul foraj — fă
cut cu ajutorul tehnicienilor romîni 
trimiși de guvernul romîn — 
a avut ca rezultat găsirea unor 
importante zăcăminte de gaze. In 
scopul dezvoltării rapide a indus
triei petrolifere guvernul indian a 
creat pînă acum o organizație pen
tru explorarea petrolului, o școală 
pentru tehnicienii și muncitorii in
dieni în domeniul forajului.

Recent, s-a încheiat un acord 
cu guvernul romîn pentru con
struirea unei rafinării, care va fi 
utilată cu echipament romîneso și 
construită de specialiști romini. Ra

finăria va prelucra anual 750.000 
tone de petrol brut; la rafinărie 
vor lucra tehnicieni indieni, după 
ce tehnicienii romîni vor termina 
montajul și vor pune în funcțiune 
rafinăria.

In programul guvernului indian 
există încă o a doua rafinărie care 
este, de asemenea, în construcție. 
In afară de aceste două rafinării 
ce se proiectează, în India mai 
există încă 4 rafinării, care sînt 
controlate de societăți petrolifere 
străine. Guvernul indian însă de
ține controlul deplin asupra pro
ducției acestor 4 rafinării și India 
consumă aproape în întregime 
producția lor. In curlnd va fi crea
tă o organizație pentru distribui
rea petrolului.

Programul guvernului indian 
prevede producera plnă în 1963 a 
8.000.000 tone petrol anual. Des
coperirile recente în cîmpurile pe
trolifere indiene au sporit speran
ța guvernului indian de a atinge 
aceste cifre. Dacă India va reuși 
să atingă aceste cifre se vor eco
nomisi foarte mulți bani, care vor 
fi alocați pentru rezolvarea altor 
sarcini. In următorii 15-20 ani se 
crede că producția indiană de pe
trol va atinge 15-20 milioane 
tone.

Referindu-se la colaborarea între 
Republica India și R.P. Romînăîn 
descoperirea și valorificarea re
surselor petrolifere ale Indiei, dl. 
K. D. Malaviya a spus:

India primește tin ajutor mare 
din partea tehnicienilor romîni și 
își pune mari speranțe în colabo
rarea cu Romînia. Intr-o cuvîntare 
ținută în parlament am exprimat 
recunoștința față de ajutorul pe 
care tehnicienii trimiși de guver
nul romîn îl dau Indiei. Experții 
romîni fac lucrul acesta cu multă 
energie și căldură.

Vorbind despre contribuția teh
nicienilor romîni la tormarea ca
drelor de tehnicieni indieni pentru 
industria petroliferă, ministrul in
dian a spus: Experții romîni aju
tă foarte mult pe lucrătorii in
dieni și în special pe cei care se 
ocupă cu forajul. Experiența lor 
va fi folosită în școala pe care gu
vernul indian o va organiza și 
care va fi îndrumată de conducă
torul grupului de specialiști ro
mîni care lucrează la forarea son
dei de explorare a petrolului in 
Republica India, inginerul I. Petcu.

Referindu-se apoi la scurta vi
zită pe care a făcut-o în țara 
noastră, dl. Malaviya a exprimat 
impresia deosebită pe care i-au 
făcut-o poporul romîn și frumuse
țile peisajului romînesc. Progre
sele industriale ale R. P. Ro- 
mîne sînt remarcabile, a spus 
d-sa. Dl. Malaviya a apreciat în 
mod deosebit progresele înregis
trate în Romînia în industria grea 
și industria petrolului. Țări ca 
India, care nu sînt foarte avan
sate din punct de vedere tehn:c, 
au multe de învățat din Romînia. 
Dar credem că și țări care sînt 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial ar putea să vină să facă 
un schimb de experiență folositor. 
Guvernul romîn depune mari 
strădanii pentru ca Romînia să 
fie una din țările avansate din 
punct de vedere industrial.

Oaspetele a spus în continuare 
că a fost impresionat de condițiile 
de muncă și viață ale muncitori
lor petroliști. Sînt convins că gu
vernul romîn face tot posibilul 
pentru ca muncitorii să fie feri
ciți.

Dl. Malaviya a spus că este im
presionat d« ritmul în care se con
struiesc locuințe pentru muncitor', 
precum și de cele văzute la obiect'- 
vele social-culturale vizitate.

Dl. Malaviya a felicitat pe mun
citorii petroliști pentru felul în 
care realizează politica guvernu
lui nostru în domeniul petrolului 
și le-a urat noi succese și prospe
ritate.

Oaspetele a răspuns apoi la o 
întrebare în legătură cu posibilită
țile ce există pentru lărgirea cola
borării dintre Romînia și India în 
domeniile economic, cultural, știin
țific.

Există perspective mari pentru 
dezvoltarea relațiilor economico- 
sociale, a spus dl. Malaviya. La 
întoarcerea in țară voi vorbi cu 
miniștri despre organizarea unui 
program de dezvoltare a acestor 
relații. Trebuie să dezvoltăm cît 
mai mult cu putință, relațiile cul
turale cît și cele economice, sociale 
și în domeniul educației.

Ministrul Minelor și Petrolului 
din Republica India a declarat că 
întors în. țară va povesti cu plă
cere poporului indian despre mun
ca entuziastă a poporului nostru, 
despre cordialitatea cu care a fost 
întîmpinat în toate locurile vizi
tate.

Tov. Dinu Hervian, secretar ge
neral al Uniunii ziariștilor din 
R. P. Romînă, a mulțumit d-lui 
K. D. Malaviya, în numele ziariș
tilor prezenți, pentru amabilitatea 
cu care a răspuns la întrebările 
puse de reprezentanții presei.

★
Miercuri seara, tovarășul Emil 

Bodnăraș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului Mi
nelor și Petrolului al Republicii 
India, Keshava Deva Malaviya, 
care se află în țara noastră.

Au participat tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ing. Mi
hail Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Carol Loncear, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, Ion Dumitru, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului și 
Chimiei, Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului Comerțului, 
Iancu Horațiu, secretar general al 
Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei, Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț 
a R.P. Romîne, precum și func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Co
merțului și Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

Utemistele Niculina lacob șl Maria Huiban de la fabrica de 
hîrtie „Steaua Roșie** din Bacău sînt fruntașe în muncă. In între
cerea în cinstea zilei de 7 Noiemb rie ele își depășesc zilnic sarcinile

în „Săptăniîna de lupți și soli
daritate a oamenilor muncii și sin
dicatelor pentru pace și dezar- 
mare“, care a avut loc între 15 
și 22 octombrie, oamenii muncii 
din țara noastră și-au reafirmat 
cu tărie voința lor de neclintit de 
a menține și a apăra paeea împo
triva tuturor uneltirilor războinice 
«le cercurilor imperialiste interna
ționale în frunte cu oele din 
S.U.A.

în orașele și centrele muncito
rești din întreaga țară au avut loc 
cu acest prilej adunări ale oame
nilor muncii, conferințe și con
vorbiri la care au luat cuvîntul 
membri ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, conducători ai orga
nelor sindicale locale, și membri 
ai delegației sindicatelor din țara 
noastră oare au participat la Con
ferința de la Berlin a Sindicatelor 
și oamenilor muncii din țările 
Europei.

La adunările oamenilor muncii 
care au continuat să aibă loc în 
ultimele zile în Capitală, la Com

î n ș t i i
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii anunță următoarele:
In vederea concursului de ad

mitere la învățămîntul superior 
fără frecvență și seral, candidații 
vor depune actele ce vor fi cerute 

plexul C.FJL „Grivița Roșie", la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu" și 
în numeroase alte întreprinderi și 
instituții, cît și la cele ee au avut 
loc la Hunedoara, Galați, Reșița, 
Pitești, Brăila, Baia Mare, Timi
șoara, Oradea, mii și mii de oa
meni ai muncii au înfierat poli
tica de provocare a unui răz
boi mondial dusă de cercurile im
perialiste și și-au exprimat tot
odată deplina lor adeziune la po
litica statului nostru și a întregu
lui lagăr al socialismului de apă
rare fermă a cauzei păcii. Ei și-au 
reafirmat solidaritatea lor cu lupta 
muncitorilor și sindicatelor din ță
rile capitaliste și coloniale pentru 
apărarea păcii în lume, pentru li
bertate și progres social. Cei care 
au luat cuvîntul la adunări în nu
mele tuturor tovarășilor lor de 
muncă, și-ou exprimat din nou ho- 
țărîrea lor ca prin muncă rodnică 
să aducă zi de zi o contribuție tot 
mai puternică la întărirea patriei 
și a întregului lagăr al socialismu
lui, la întărirea păcii.

n f <i r e
de instituțiile de învățămînt su
perior între 25 octombrie și 15 no
iembrie a-c. la secretariatele insti
tuțiilor de învățămînt superior res
pective.

Orice lămuriri privitoare la con
dițiile de admitere se pot lua de 
la următoarele instituții de învă
țămînt superior la care se țin con
cursuri de admitere în anul I la 
învățămîntul fără frecvență și se
ral: Institutul politehnic din Bucu
rești, Institutul politehnic din Ti
mișoara, Institutul politehnic din 
lași, Institutul politehnic din Ora
șul Stalin, Institutul de construcții 
din București, Institutul de petrol, 
gaze și geologie din București, 
Institutul de căi ferate din Bucu
rești, Institutul de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Petroșani, In
stitutul agronomic „N. Băicescu" 
din București, Institutul agronomic 
„Ion lonescu de la Brad" din 
Iași, Institutul agronomic „Petru 
Groza" din Cluj, Institutul agro
nomic din Craiova, Universitatea 
„£. I. Parhon" din București, Uni
versitatea „Victor Babeș" din 
Cluj, Universitatea „Bolyai* din 
Cluj, Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași și Institutul „Maxim 
Gorki" din București.

Candidații care îndeplinesc con
dițiile de a urma studii superioa
re prin învățămîntul fără frecven
ță și seral vor da probele scrise 
la concursul de admitere cu înce
pere din ziua de 20 noiembrie 
a.c., orele 9 dim.

Anul I de studii la învățămîn
tul fără frecvență și seral va în
cepe la 1 decembrie 1958.

Din partea C. C. al U. T. M. 
și a Consiliului Uniunii Asociațiilor 

Studenților din R.P.Romînă
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor și Consiliul 

Uniunii Asociațiilor Studenților din R-P. Romînă, anunță cu a- 
dîncă durere că la 17 octombrie 1958, a încetat din viață tovarășul 
Dumitru Croicu, membru supleant al C.C. al U.T.M., reprezentantul 
Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Populară Romînă la 
Uniunea Internațională a Studenților caro în drum spre patrie de la 
Congresul Uniunii Internaționale a Studenților ce s-a ținut recent la 
Pekin și-a pierdut viața într-un accident de avion.

DUMITRU CROICU
Născut la 1 martie 1927 dintr-o 

familie de țărani săraci. Dumitru 
Croicu a simțit din copilărie via
ța grea pe care au trăit-o oamenii 
muncii în orînduirea burghezo-mo- 
șierească.

Dornic de învățătură el termină 
în condiții grele clasele primare 
iar după eliberarea țării, urmea
ză cursurile unei școli tehnice din 
Turnu Severin, iar apoi cursurile 
Facultății Politehnice din Timi
șoara.

Remarcîndu-se prin setea sa de 
cunoștințe, prin munca sa conști
incioasă în pre
gătirea profe
sională a fost 
trimis să studie
ze în Uniunea 
Sovietică, unde 
a absolvit In
stitutul de Căi 
Ferate din Dne
propetrovsk.

Dumitru Croi
cu s-a încadrat 
de tînăr în miș
carea revoluțio
nară de tineret. 
Activînd în U- 
niunea Asocia
țiilor Elevilor 
din Romînia, a- 
poi în Uniunea
Tineretului Muncitor, el și-a înde
plinit în mod conștiincios diferitele 
însărcinări pe care le-a avut. Tî
năr revoluționar, intelectual cu 
concepții înaintate, devotat clasei 
muncitoare, luptător pentru cauza 
socialismului, el a fost primit io 
rîndurile membrilor Partidului 
Muncitoresc Romîn -

In 1954, Dumitru Croicu a fost 
numit maistru șef, apoi șef al sec
ției de locomotive (montaj) la
Complexul C.FJt „Grivița Roșie" 
— București unde a muncit cu
abnegație, contribuind activ la
îndeplinirea planului de producție, 
iar prin elanul și inițiativa de care 
era animat a adus importante ino
vații procesului tehnologic de re

★

S-au primit telegrame de con
doleanțe, adresate C.C al U.TJVL 
și Consiliului UAS.R. precum și 
familiei defunctului din partea 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor, a Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, a Secretariatului 
de coordonare a Conferinței Inter
naționale Studențești (C.O.S.E.C.), 
din partea Comitetului Central al 

parare și întreținere a locomotive
lor.

Stimat și iubit de utemiștii Com
plexului C.F.R. „Grivița Roșie" a 
fost ales delegat la Conferința o- 
rășenească U.T.M. București, iar 
aici delegat la Congresul ai 11-lea 
al U.T.M., care l-a ales membru 
supleant al C.C. al U.T.M.

Ca reprezentant ai U.A.S.R. la 
Uniunea Internațională a Studen
ților, Dumitru Croicu a luptat neo
bosit pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre 
studenții din țara noastră și stu

denții progre
siști din lumea 
întreagă, pentru 
înfăptuirea pro
gramului de ac. 
tivitate al U.I.S., 
pentru triumful 
păcii în lume.

La ultimul 
Congres al 
U.I.S. a fost a- 
les membru în 
Comitetul Exe
cutiv al Uniunii 
Internaționale a 
Studenților.

In muncile de 
răspundere care 
i-au fost încre
dințate de par.

tid și U.T.M. s-a dovedit a fi un 
luptător hotărlt pentru cauza 
partidului clasei muncitoare, a 
poporului muncitor al cărui fiu 
devotat a fost.

Prin moartea tragică, prematură 
a tovarășului Dumitru Croicu, or
ganizația noastră pierde un acti
vist devotat care și-a închinat 
toate forțele, capacitatea sa, în
făptuirii sarcinilor puse de partid 
în fața tineretului nostru în ope
ra de construire a socialismului.

Amintirea lui va rămîne neștear- 
să în inimile noastre.

Comitetul Central al U.TJVL 
și Consiliul U.A.S.R.

★

Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist, a Comitetului Organizațiilor 
de Tineret din U.R.S.S., a Consi
liului Studenților de pe lingă Co
mitetul Organizațiilor de Tineret 
din U.R.S.S., a Uniunii Tineretului 
Comunist din R.P. Chineză, a Con
siliului Central al Uniunii Tinere
tului Liber German, a Consiliului 
Uniunii Studenților Polonezi și 
altele.

(Urmare din pag. l-a)
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tural sportive pe baza planuri
lor comune, antrenind in acest 
fel mase din ce în ce mai mari 
de tineri la activitatea cultural 
sportivă. In atenția organiza
țiilor U.T.M. trebuie să stea 
munca de combatere a miști-- 
cismulul, a superstițiilor. In 
acest sens plenarele C.C. al 
U.T.M. au indicat o seamă de 
măsuri, cum ar fi activitatea 
în cadrul cercurilor tinerilor 
naturaliști, organizarea de 
conferințe, de adunări temati
ce etc., care și-au dovedit 
eficacitatea in practica muncii 
multor organizații U.T.M. 
Avîntul care l-a cunoscut 
activitatea cultural-artistică 
de masă în perioada fe
stivalurilor, entuziasmul și 
dragostea cu care tinere
tul a participat la acea
stă minunată acțiune a orga
nizației, trebuie dezvoltat și
pe mai departe la tineret. In 
această perioadă de pregătire 
a alegerilor, organele și orga
nizațiile U.T.M. trebuie să se 
ocupe mai intens de or
ganizarea și desfășurarea 
concursului „iubiți cartea", 
de popularizarea cărții și 
de ajutorarea tinerilor pen
tru a înțelege esențialul 
din fiecare carte citită. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să dea 
mai multă atenție conținutului 
activității formațiilor artistice 
de amatori, să se ocupe cu 
mai multă atenție de modul în 
care acestea se pregătesc și 
participă la concursul I. L. Ca- 
ragiale, punînd Întreaga acti
vitate culturală in slujba edu
cării comuniste a tineretului.

In fața organizațiilor U.T.M. 
din industrie stă sarcina de a 
lupta și pe mai departe pentru 
creșterea conștiinței socialiste 
a tineretului, pentru educarea 
tineretului în spiritul noii ati
tudini socialiste față de mun
că, față de bunul obștesc, pen
tru întărirea disciplinei in 
producție. Ele au sarcina de 
a răspîndi pe o scară și mai 
largă inițiativele prețioase ale 
tinerilor de la uzinele „Pro- 
gresul“.Brăila, „Pentru reali
zarea de economii echivalente 
cu prețul de cost al unor im
portante produse finite", a 
ceior de la uzineie „Tu
dor Vladimirescu“-București. 
„Pentru o cît mai bună 
organizare a locului de mun
că, curățenie și atitudine civi
lizată în producție", de la 
„Uzinele Reșița", „Pentru eco

nomisirea metalului", de la 
fabrica „lanoș Herbak"-Cluj, 
„Pentru producerea din ace
eași cantitate de materii pri
me a unui volum mal mare 
de produse finite" etc.

Organizațiile U.T.M. din 
școli și facultăți trebuie să in
tensifice munca de educare co
munistă a tineretului, de creș
tere a combativității și vigilen
ței revoluționare a studenților 
și elevilor, împotriva tuturor 
influențelor străine ideologiei 
noastre marxist-leniniste, pen
tru legarea mai strinsă a ti
neretului studios de viață. Ele 
trebuie să mobilizeze întregul 
colectiv pentru a lua poziție 
împotriva cosmopolitismului, 
împotriva împăciuitorismului, 
a cocoloșirii reciproce a lipsu
rilor șl a falsei colegialități. 
Adunările generale de alegeri 
trebuie să constituie un minu
nat prilej de promovare a cri- 

Perioada pregătirii și desfășurării alegerilor în organizațiile de bază U.T.M.

Prilej de intensificare a întregii
vieți de organizație

tlcii și autocriticii, de creștere 
a combativității revoluționare 
a studenților și elevilor.

Perioada de pregătire a ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M. trebuie să ducă Ia o 
creștere a ansamblului muncii 
politice desfășurate de organi
zația noastră revoluționară de 
tineret, să apropie mai mult 
munca organelor conducătoare 
de masa tineretului, să adîn- 
cească activitatea de educare 
comunistă, patriotică a tinere
tului, să promoveze inițiativa 
creatoare a utemiștilor, să îm
bogățească în conținut acțiuni
le de organizare a timpului li
ber al tineretului. Ea trebuie 
să dea un nou avînt mobiliză
rii tineretului Ia îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partidul 
nostru în opera de construire 
a socialismului.

îndeplinirea tuturor acestor 
importante sarcini și îndato
riri trebuie temeinic analizată 
de darea de seamă, avîndu-se 
în vedere ceea ce este specific 
fiecărei organizații de bază. 
De modul cum sînt întocmite 

dările de seamă, de profunzi
mea analizei pe care acestea 
o fac, de problemele pe care le 
ridică' în fața tineretului de
pinde în mare măsură nivelul 
discuțiilor ce se vor purta. 
Dările de seamă trebuie în
tocmite într-un profund spirit 
analitic. Ele trebuie să oglin
dească munca desfășurată de 
organizațiile U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului la tra
ducerea în viață a sarcinilor 
partidului și organizației noa
stre, să analizeze munca de 
educație desfășurată de orga
nizație, felul în care au fost 
respectate normele vieții inter
ne ale organizației noastre, 
disciplina de organizație. Dă
rile de seamă trebuie să ana
lizeze rezultatele obținute tn 
ce privește asigurarea unei 
strînse legături a organizației 
de bază U.T.M. cu masele ti
neretului, rezultatele obținute 

pentru educarea și atragerea 
în organizație a noi tineri 
muncitori de la orașe și sate 
șl pentru recomandarea celor 
mai merituoși utemiști pentru 
a deveni candidați de partid. 
In dările de seamă trebuie să 
se facă o analiză profundă a 
cauzelor lipsurilor existente, 
să se facă propuneri de mă
suri concrete pentru îmbună
tățirea muncii în viitor. In 
munca de întocmire a dărilor 
de seamă, birourile U.T.M. 
trebuie să antreneze mai 
mulți membri ai organizației 
de bază, tineri fruntași în pro
ducție și inovatori, tineri ingi
neri, maiștri și tehnicieni, ac
tiviști în domeniul muncii cul
turale și sportive etc.

Perioada de pregătire și des
fășurare a alegerilor pune 
sarcini deosebit de importante 
in fața comitetelor regionale, 
orășenești și raionale ale 
U.T.M. Ele trebuie să asigure 
o temeinică instruire a între
gului activ cu problemele noi 
ce se pun în legătură cu ale
gerile organelor conducătoare 

U.T.M., să lămurească cu a- 
tenție modificările aduse de 
plenara IV-a a C.C al U.T.M., 
Statutului U.T.M.

Corespunzător prevederilor 
Statutului U.T.M. cu modifică
rile aduse de plenara a IV-a 
a C.C. a U.T.M. din 30 iunie— 
2 iulie 1958, în acest an vor 
avea Ioc alegeri numai în or
ganizațiile de bază U.T.M., ca
re aleg anual comitetul U.T.M. 
al organizației de bază, în or
ganizațiile de secție, clasă, an 
etc. care vor alege un birou al 
organizației. In aceste organi
zații U.T.M. alegerea organe
lor conducătoare se va face 
prin vot deschis. Reducîndu-se 
în mod considerabil timpul o- 
cupat pînă acum în adunarea 
generală cu tehnica votării nu 
înseamnă că în adunările de 
alegeri trebuie să-și facă loc 
formalismul, superficialitatea. 
Măsurile luate de plenara a

IV-a a C.C. al U.TJVL de sim
plificare a tehnicii votării în 
cadrul alegerilor din organiza
țiile de bază U.T.M., secție, an, 
clasă etc., au ca scop tocmai 
de a mări timpul destinat în 
adunarea generală dezbaterilor 
profunde de către utemiști a 
problemelor principale ale 
muncii organizațiilor.

Aparatul comitetelor regio
nale, orășenești și raionale ale 
U.T.M., întregul activ începînd 
de la secretarii comitetelor re
gionale și pînă la instructorii 
comitetelor raionale U.T.M., să 
fie repartizați pe teren pentru 
a ajuta și controla în mod 
practic munca de pregătire și 
de desfășurare a adunărilor ge
nerale de dare de seamă și a- 
legeri. Ei vor trebui să contro
leze și să ajute activitatea co
mitetelor și birourilor U.T.M., 
a secretarilor organizațiilor de 
bază în aplicarea întocmai în 
viață a instrucțiunilor C.C. al 
U.T.M. referitoare la alegeri, 
să-i ajute să ridice la un nivel 

și mai înalt munca fiecărei or
ganizații de bază U.T.M.

Pentru a asigura eficacita
tea politică a adunărilor gene
rale de dare de seamă și un 
înalt nivel analitic, comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. 
vor trebui ca încă după pri
mele adunări de alegeri să a- 
nalizeze în ședințe de birou 
modul în care acestea s-au 
desfășurat, să ia măsurile co
respunzătoare încă de la înce
put pentru ridicarea nivelului 
viitoarelor adunări de alegeri.

Un rol deosebit de important 
în buna desfășurare a alegeri
lor îl au delegații comitetelor 
raionale și orășenești U.T.M. 
Ei trebuie să vegheze la res
pectarea instrucțiunilor C.C. 
al U.T.M. cu privire la pregăti
rea și desfășurarea alegerilor, 
să organizeze în timpul cel mai 
scurt instruirea noului organ 

ales. In felul acesta vom pu
tea asigura ca activitatea noi
lor organe U.T-M. să se desfă
șoare din plin, cu succes, încă 
din primele zile ale alegerilor.

Alegerea noilor organe U.TJVL 
trebuie făcută cu multă matu
ritate politică și simț de răs
pundere. De alegerea pe care 
noi o vom face depinde în ma
re măsură activitatea viitoare a 
organizației respective. De a- 
ceea în organele de conducere 
ale U.T.M. trebuie propuși și 
aleși membri și candidați de 
partid, cei mai buni utemiști 
care studiază cu perseverență, 
își însușesc și aplică în prac
tică învățătura marxist-leni- 
nistă, care iau măsuri practice 
pentru aplicarea în viață a 
hotăririlor partidului, care 
luptă cu hotărîre împotriva lip
surilor, utemiste și utemiști, 
sîrguincioși, modești, entu
ziaști, energici, activi, cu ini
țiativă, care au crescut în pro
cesul muncii și se achită con
știincios de sarcinile ce le re
vin în producție, fruntași la în

vățătură, care prin munca 
și învățătura lor au dove
dit o înaltă răspundere față de 
calitatea de utemist și care 
și-au cîștigat prestigiu în ma
sa tineretului.

In perioada de la trecutele 
alegeri pînă acum, în organele 
conducătoare U.T.M., au mun
cit ca membri ai comitetelor 
sau secretari ai organizațiilor 
de bază numeroși tovarăși ca
re au dovedit mult simț de răs
pundere în activitatea lor, ini
țiativă, dragoste pentru munca 
de organizație, capacitate or
ganizatorică. Experiența acu
mulată de ei în munca de or
ganizație este o garanție a suc
cesului în activitatea de viitor. 
De aceea este bine ca acești 
tovarăși să fie realeși în orga
nele conducătoare U.TJVL

Adunării^ de dări de seamă 
și alegeri trebuie să constituie 
pentru fiecare utemist un pri
lej de exigentă analiză a pro
priei sale activități politice. U- 
temiștii au datoria să se pre
gătească din timp în vederea 
acestui eveniment pentru a fa
ce propuneri interesant^ în ve
derea îmbunătățirii activității 
viitoare.

Hotărîrile ce vor fi adoptate 
ieonstituie baza principală a 
activității viitoare a organiza
ției U.T.M. respective. De aceea 
întocmirea proiectului de hotă- 
rîri are o importanță deosebită. 
El trebuie întocmit pe baza în
vățămintelor ce se desprind din 
documentele plenarei din iu
nie a C.C. al P.M.R., din do
cumentele plenarelor C.C. al 
U.T.M. El trebuie să prevadă 
asemenea măsuri care să ducă 
la creșterea aportului tineretu
lui în lupta pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor încredințate 
de partidul nostru pentru con
struirea socialismului, să ducă 
la creșterea vigilenței și comba
tivității revoluționare a tinere
tului, la creșterea răspunderii 
politice a fiecărui utemist față 
de munca de organizație. Mă
surile care vor fi adoptate tre
buie să aibă ca rezultat crește
rea muncii politice a întregii 
organizații prin activizarea fie
cărui utemist în parte, apropie- 
lea masei de tineri neutemiști 
de acțiunile organizației noas
tre. întocmite în felul acesta 
măsurile ce vor fi adoptate pot 
și trebuie să devină pentru fie
care organizație de bază un bo
gat program al activității poli
tice viitoare.

U

g

i

£

£

■1
f

Funeraliile acad.
Miercuri au avut loc funeraliile 

academicianului prof. Constantin 
Moisil.

In cursul dimineții au venit la 
catafalc pentru a aduce un ultim 
salut defunctului, academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne, cercetători ști
ințifici din Institutele Academiei 
R.P. Romîne, profesori universi
tari, precum și numeroși tovarăși 
de muncă ai defunctului.

Ultima gardă a fost formată din 
tovarășii acad. Iorgu Iordan și 
acad I. S. Gheorghiu, vicepre
ședinți ai Academiei R.P. Romîne, 
V. Malinschi, membru în Prezidiul
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Tînăra Elena Dinu, responsabila brigăzii de tineret de la fabrica 
de ciorapi „Adesgo" își depășește zilnic planul de producție cu 25 
la sută.

Iat-o în fotografia noastră lucrind la mașina de cusut ciorapi. 
Foto: V. CHIRCEV

prof. C. Moisil •
Academiei R.P. Romîne, acad. Al. 
Graur, acad. E. Condurachi, direc
tor al Institutului de arheologie al 
Academiei R. P. Romîne și Nicolae 
Fotino.

La adunarea de doliu au luat 
cuvîntul acad. Tudor Vianu, direc
torul Bibliotecii Academiei R. P. 
Romîne, acad. Andrei Oțetea, di
rectorul Institutului de istorie al 
Academiei R. P. Romîne și Gh. 
Buzdugan, din partea Societății 
numismatice romîne, care au adus 
un ultim omagiu memoriei acad, 
prof. Constantin Moisil.

înhumarea a avut loc Ia cimi
tirul Belu.



Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. R. 

în R. Cehoslovaca

S.II. A. continuă provocările 
împotriva R. P. Chineze

'(Urmare din pag. l-a) 

pentru același țel — socialismul 
— se călăuzesc după aceeași 
ideologie, au drept forță conducă
toare partidele lor marxist-leni- 
niste. Colaborarea tot mai strîn- 
să, economică, tehnico-științifică, 
culturală dintre țările noastre ne 
ajută să rezolvăm mai repede și 
mai ușor problemele complexe ale 
construcției socialiste.

Noi primim din Cehoslovacia 
utilaj energetic, metalurgic, se
mifabricate și alte produse nece. 
sare industrializării țării și li
vrăm la rindul nostru, mărfuri 
de care are nevoie economia Ce
hoslovaciei — produse petrolifere, 
utilaj petrolifer, produse agrico
le etc. Construim împreună cu 
Cehoslovacia și cu alte țări prie
tene un mare combinat de celu
loză necesar dezvoltării economiei 
naționale a țărilor noastre. Re
cent s-au semnat noi acorduri, ce 
lărgesc colaborarea noastră eco
nomică. Ele prevăd furnizarea de 
utilaj cehoslovac pentru prelucra, 
rea lemnului și livrarea de pro
duse fabricate lemnoase din par. 
tea noastră, creșterea traficului 
de mărfuri cehoslovace prin por
turile romînești și altele.

Sînt în curs discuții între cele 
două delegații ale noastre cu 
privire la lărgirea colaborării 
noastre economice în domeniul 
construcțiilor industriale și al 
schimbului reciproc de mărfuri.

O mare însemnătate are, pen
tru țările socialiste, ajutorul pu
ternic, multilateral al Uniunii So
vietice, prima și cea mai puter
nică dintre țările lagărului socia
list, care a acumulat în cursul 
celor 40 de ani de regim socialist 
o uriașă experiență. Pentru țara 
noastră ajutorul primit din partea 
Uniunii Sovietice a constituit și 
constituie un factor hotărîtor al 
înaintării cu succes pe calea so
cialismului, a înfloririi economiei 
și culturii.

Legăturile strînse dintre po
poarele romîn și cehoslovac sînt 
o expresie concretă a relațiilor de 
tip nou statornicite între toate ță
rile lagărului socialist.

Legăturile dintre popoarele ro
mîn și cehoslovac se vor dezvolta 
și mai mult ca urmare a întîlnirii 
de acum dintre delegațiile noastre 
de partid și de stat.

Succesele obținute de țările 
noastre în creșterea forțelor de 
producție, în dezvoltarea econo
miei și culturii creează o bază pu
ternică pentru lărgirea acestei co
laborări. Cehoslovacia a izbutit 
în condițiile noii orânduiri să a- 
jungă și să întreacă în multe 

privințe cele mai dezvoltate țări 
capitaliste.

Țara noastră a cunoscut de a- 
semenea în anii puterii populare 
transformări care i-au schimbat 
radical înfățișarea. Romînia în 
trecut exploatată de capitaliștii 
străini, de proprii capitaliști și 
moșieri a devenit după numai 14 
ani de la.eliberare o țară cu o 
industrie în plin avînt, temelie a 
dezvoltării întregii economii.

în trecut industria constructoa
re de mașini era aproape inexis
tentă, acum ea ne permite să aco
perim întregul necesar de mașini 
și utilaje pentru agricultură, cea 
mai mare parte a utilajului pen
tru investițiile ce se fac în eco
nomia națională. Eforturile noa
stre în dezvoltarea industriei se 
îndreaptă îndeosebi spre acele 
ramuri pentru care avem în țară 
condițiile cele mai favorabile : in
dustriile petroliferă, chimică, car
boniferă, metalurgică.

Agricultura noastră a făcut 
pași mari pe calea colectivizării 
și mecanizării. în timp ce în 1938 
ea nu dispunea decît de circa 
4.800 tractoare, acum dispune de 
aproape 40.000; 54 la sută din 
suprafața arabilă a țării este cu
prinsă în sectorul socialist.

însemnate progrese s-au reali
zat pe tărîmul culturii, al litera
turii, artei și științei, care slu
jesc opera de construire a socia
lismului.

Popoarele noastre sînt hotărîte 
să întărească mereu colaborarea 
între Romînia și Cehoslovacia, 
între toate statele lagărului socia
list.

Prietenia șî colaborarea dintre 
țările noastre corespund interese
lor tuturor țărilor lagărului socia
list, contribuie la întărirea uni
tății și coeziunii Iui de nezdrun
cinat. Republica Populară Romî- 
nă ca și Republica Cehoslovacă 
apără ca lumina ochilor unitatea 
strînsă a statelor socialiste în 
fața căreia s-au frînt și se vor 
fringe orice încercări ale dușma
nului de a atenta la cuceririle 
revoluționare, la suveranitatea de 
stat și independența lor naționa
lă. Pentru binele popoarelor noa
stre, în interesul cauzei păcii și 
fericirii popoarelor vom face tot 
ce ne stă în puteri pentru întări
rea continuă a unității și a cola
borării statelor lagărului socia
list, în frunte cu marea noastră 
prietenă și aliată, Uniunea Sovie
tică 1

Dragi tovarăși,
In cadrul schimbului de păreri 

dintre delegațiile noastre de par
tid și de stat acordăm o atenție 
centrală problemei care preocupă 
cel mai mult popoarele: asigura
rea unei păci trainice în lume, 

preîntîmpinarea dezastrului unui 
nou război.

In întreaga omenire au stîrnit 
o profundă indignare și îngrijora
re acțiunile agresive ale cercuri
lor imperialiste reacționare, în 
frunte cu grupurile monopoliste 
din S.U.A. încercările cercurilor 
imperialiste de a împinge omeni
rea pe marginea prăpastiei unui 
nou război intîmpină împotrivirea 
uriașelor forțe ale păcii și socia
lismului și în primul rînd a lagă
rului socialist.

O gravă primejdie pentru pace 
în Europa și în lumea întreagă 
creează acțiunea imperialismului 
mondial de reînviere a militaris
mului german revanșard. Popoare
le noastre nu pot și nu vor să 
uite cumplitele suferințe îndurate 
de pe urma militarismului german 
care de două ori într-un sfert de 
veac a înecat omenirea în sînge și 
a adus însuși poporului german 
imense nenorociri.

Alături de Cehoslovacia și toate 
popoarele dornice de pace, Romî
nia duce o luptă consecventă îm
potriva militarizării Germaniei 
occidentale, împotriva înarmării ei 
cu arme atomice.

împreună cu toate țările socia
liste, Republica Populară Romînă 
și Republica Cehoslovacă sînt pe 
deplin solidare cu lupta dreaptă a 
poporului frate chinez pentru 
curmarea provocărilor imperialiste, 
pentru eliberarea Tai vanului și 
insulelor înconjurătoare — terito
rii ce aparțin de drept Republicii 
Populare Chineze. Statele Unite 
n-au ce căuta in Taivan ; ele tre
buie să-și retragă trupele din Tai
van, să înceteze amestecul în tre
burile interne ale Chinei și în ale 
altor state.

De uriașă însemnătate pentru 
cauza păcii este realizarea unei 
înțelegeri între state cu privire la 
reducerea înarmărilor și în pri
mul rînd cu privire la încetarea 
imediată de către toate statele a 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen. După cum se știe un 
asemenea acord a fost zădărnicit 
pină acum de guvernele S.U.A și 
Angliei. Popoarele cer cu hotărîre 
ca încetarea experiențelor cu ar
mele nucleare de către toate pu
terile care efectuează asemenea 
experiențe să nu mai fie amînată. 
Nu trebuie cruțat nici un efort 
pentru a înlătura îngrozitoarea 
primejdie pe care maniacii răz
boiului atomic o fac să planeze 
deasupra omenirii. Eforturile ome
nirii să fie îndreptate spre 
îmbunătățirea condițiilor de trai, 
spre tot ce slujește viața omului 
și nu spre producerea de arma
ment, de mijloace de distrugere.

Dragi tovarăși,
De neînvins sînt forțele care 

stau de strajă păcii și securită
ții popoarelor împotriva uneltiri
lor războinice imperialiste.

Tăria forțelor păcii constă în 
unitatea lor și în primul rînd în 

unitatea de nezdruncinat a țărilor 
în care puterea se află în mîinile 
oamenilor muncii, în unitatea și 
coeziunea ideologică a partidelor 
comuniste și muncitorești din lu
mea întreagă.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia și-au dat și își vor da și în 
viitor contribuția la întărirea 
coeziunii ideologice a întregii miș
cări comuniste și muncitorești.

Pe baza experienței lor proprii 
și a mișcării comuniste internațio
nale partidele noastre consideră că 
principala chezășie a victoriei cau
zei socialismului și dezvoltării 
mișcării comuniste și muncitorești 
este fidelitatea nestrămutată față 
de principiile marxism-Ieninismu- 
lui, lupta consecventă pentru pu
ritatea teoriei marxiste, împotriva 
oricăror influențe ale ideologiei 
burgheze. Evenimentele petrecute 
în ultimul timp au arătat încă o 
dată că revizionismul — manifes
tare a ideologiei burgheze în si
nul mișcării muncitorești — slujeș
te încercărilor burgheziei monopo
liste de a submina unitatea la
gărului socialist și a mișcării co
muniste internaționale, de a de
zarma clasa muncitoare și a-i pa
raliza energia revoluționară in 
scopul menținerii sau restaurării 
capitalismului.

Partidul Muncitoresc Romîn șl 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia ca și celelalte partide frățești 
stau pe poziția combaterii necru
țătoare a revizionismului, primej
die principală în mișcarea comu
nistă.

Partidele noastre văd în perma
nenta întărire a unității de mono
lit a rîridurilor lor, în întărirea 
rolului lor conducător în toate do
meniile vieții politice, economice, 
sociale, culturale o condiție esen
țială a construirii cu succes a so
cialismului. Popoarele noastre își 
string tot mai mult rîndurile in 
jurul partidelor lor marxist-leni- 
niste, călăuză sigură și de nădejde 
sub conducerea căreia vor obține 
victoria deplină în lupta pentru 
socialism și comunism, pentru bu
năstare și pace.

Trăiască și să se întărească 
prietenia și colaborarea între Re
publica Populară Romînă și Re
publica Cehoslovacă I

Trăiască Partidul Comunist, 
conducătorul luptei poporului ce
hoslovac pentru pace și socia
lism 1

Trăiască Kladno roșu, puternica 
citadelă revoluționară a clasei 
muncitoare cehoslovace 1

Trăiască marele lagăr socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, soli
daritatea de luptă a oamenilor 
muncii din lumea întreagă 1

PEKIN 22 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : La 22 octom
brie două nave de război america
ne au pătruns în apele teritoriale 
ale Rd’. Chineze în regiunea Pla
tan și Ma'sus han, provincia Fu- 
țzian.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze a fost au
torizat să dea cel de-al 40-lea 
avertisment serios în legătură cu 
aceste grave provocări militare să- 
virșite de Statele Unite ale Ame
rica.

•k
PEKIN 22 (Agerpres). —- După 

cum anunță din Taipe agenția
---------------coo---------------

Recepție la Pekin în cinstea delegației 
Forțelor Armate ale R.P.R.

tin Sălăjan, ministrul Forțelor Ar-PEKIN. — In seara de 22 oc
tombrie ambasadorul R. P. Romi
ne la Pekin, Teodor Rudenoo a 
oferit o recepție in cinstea dele
gației Forțelor Armate ale Repu
blica Populare Romine, in frunte 
cu generalul-colonel Leontin Să- 
lăfan, ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romine, care vizitează 
in momentul de față China.

La recepție au participat gene
rali ai Armatei Populare de Elibe
rare Chineze, personalități poli
tice, membri ai corpului diploma
tic acreditați la Pekin etc.

In cadrul recepției, a luat cu
vîntul mareșalul Cen I, vioepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze și generalul-colonel Leon-

Intervenția reprezentantului R. P. R. 
in Comitetul de tutelă al O.N.U.

NEW YORK 22.— Corespon
dentul special Agerpres la O.N.U. 
transmite: La 21 octombrie Co
mitetul de Tutelă al Adunării Ge
nerale a continuat să dezbată 
problema Africii de sud-vest.

In cadrul acestei ședințe a 
luat cuvîntul și reprezentantul 
Republicii Populare Romîne, N. 
Melinescu, care a expus poziția 
delegației romîne asupra ansam
blului problemei Africii de sud- 
vest. El a arătat că de fapt pro
punerea Comitetului de bune ofi
cii urmărește împărțirea acestui 
teritoriu pentru ca vechiul man
datar al teritoriului, Africa de 
sud, să poată anexa o parte din 
el. Ideea împărțirii unui vechi 
teritoriu sub mandat și anexarea 
unei părți de către vechea pute
re mandatară, a spus reprezen
tantul R.P.R., este contrară prin
cipiilor ferm stabilite și unanim 
acceptate ale dreptului interna
țional și ale Cartei Națiunilor 
Unite.

In încheierea cuvîntării sale 
delegatul romîn a spus: „Trebuie 
să declar că delegația romînă se 
opune în mod hotărît concluziilor 
Comitetului bunelor oficii și a- 
nume propunerii de împărțire și 
de anexiune. Delegația romînă 
consideră această soluție ca o 
primă de încurajare acordată fas
cismului contemporan. Delegația 
mea se opune de asemenea ori
cărei soluții în afara Națiunilor 
Unite sau potrivnice Cartei Na
țiunilor Unite și intereselor 
populației din sud-vestul african. 

China Nouă, Statele Unite au ce
dat clicii ciankaișiste cinci nave 
militare.

La 21 octombrie trei din aceste 
cinci nave americane au aosit la 
o bază maritimă militară ciankai- 
șistă situată în partea de sud a 
Taivanului. Totodată S.U.A. au 
livrat la Seattle reprezentanților 
ciankaișiști două nave pentru de
barcarea de tancuri în scopul „în
tăririi forțelor din regiunea Țzîn- 
mîndao".

In prezent forțele maritime mi
litare americane și ciankaișiste e- 
fectuează manevre comune in ca
drul cărora instalează mine la 
sud de Taivan.

mate ale R. P. Romîne.
Luând cuvîntul generalul-colo

nel Leontin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate ale R.P. Romîne, a 
mulțumit guvernului, poporului și 
militarilor armatei de eliberare 
chineze pentru primirea entuziastă 
făcută membrilor delegației For
țelor Armate ale R. P. Romîne în 
timpul vizitei lor în China.

In cadrul recepției a luat cu
vântul de asemenea ambasadorul 
R. P' Romîne, Teodor Rudenoo.

Cuvintările au fost salutate cu 
aplauze calde de cele peste 100 
de persoane care au luat parte la 
recepție.

Delegația mea consideră de ase
menea că mandatul Comitetului 
bunelor oficii nu trebuie să fie 
reînnoit avînd în vedere eșecul 
său total. Delegația romînă face 
un călduros apel la membrii Co
mitetului de tutelă chemîndu-l 
să depună eforturi pentru a de
termina Uniunea sud-africană să 
intre în legalitate; să se supună 
rezoluțiilor adoptate de Adunarea 
Generală și să pună fără întîr- 
ziere teritoriul Africii de sud- 
vest sub tutela O.N.U.",
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MOSCOVA. — In seara de 22 

octombrie guvernul Uniunii Sovie
tica a oferit o recepție în Palatul 
Mare al Kremlinului în cinstea 
unui mare grup de scriitori din 
țările Asiei și Africii, care au luat 
parte la conferința de la Tașkent.

La recepție au participat A. A- 
ristov, L. Brejnev, E. Furțeva, 
M. S Hrușciov, N. Ignatov. A. 
Kiricenko. F. Kozlov, O. Kuusinen, 
A. Mikoian, N. Muhitdinov, M. 
Suslov1, N. Șvernik, P. Pospelov, 
D. Korotcenko, I. Kalnberzin, A. 
Kirilenko, A. Kosîghin.

VARȘOVIA 22. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 21 oc
tombrie s-a deschis la Varșovia 
conferința pe țară a activului Uni
unii Tineretului Socialist din Po
lonia, la care a luat cuvîntul W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
PM.U.P.

Nu există forte
in stare să oprească mișcarea 
popoarelor care luptă pentru 
independentă

Discursul lui N. S. Hrușciov la recepția 
de la ambasada R.A.U. la Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la recepția pe care a oferit-o în 
seara zilei de 21 octombrie, Ab
del Hakim Amer, vicepreședin
tele Republicii Arabe Unite, a 
subliniat că relațiile care s-au 
stabilit între Uniunea Sovietică 
și Republica Arabă Unită consti
tuie o victorie a principiilor 
Bandungului cu privire la orga
nizarea relațiilor între statele iu
bitoare de pace care doresc coe
xistența pașnică, indiferent de 
deosebirile dintre orînduirile lor 
sociale.

Lupta împotriva imperialismu
lui continuă, a subliniat Amer. 
Continuă de asemenea lupta îm
potriva comploturilor imperialis
mului. Cu cîteva zile în urmă, 
a spus el, am fost informați de 
planurile imperialiste care urmă
resc întărirea forțelor armate ale 
Israelului, creat de către impe
rialiști în mijlocul țărilor arabe 
ca o bază de agresiune și o sursă 
de permanentă amenințare a pă
cii în această regiune. Declarăm 
însă în fața dv. și a lumii în
tregi că poporul arab este vigi
lent față de această primejdie și 
că va zădărnici toate încercările 
de a i se răpi independența do- 
bîndită. toate încercările de a-I 
readuce în zona influenței impe
rialiste.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. Gu
vernul sovietic, a subliniat el, 
stă ferm pe poziția luptei pentru 
pace, pentru coexistență pașnică, 
pentru asigurarea unei situații 
cînd unele state să nu se ames
tece în treburile interne ale al
tora. Dorim să trăim în pace și 
prietenie cu toate popoarele, * 
spus el.

MOSCOVA. — La 21 octombrie, 
la Casa oamenilor de știință din 
Moscova, și-a început lucrările 
consfătuirea pentru problemele fi
lozofice ale științelor naturii. La 
lucrările Consfătuirii participă re
prezentanți ai academiilor repu
blicane de științe, ai instituțiilor 
de invățămînt superior și institu
țiilor de cercetări științifice din 
Uniunea Sovietică, oameni de ști
ință din R.P. Bulgaria, R, D. Ger
mană, Rd1. Romină și R.P. Un
gară.

NEW YORK. — Agenția Associa- 
ted Press anunță că la 21 octom
brie a avut doc pe poligonul Mc 
Gregor (statul New Mexico) pen. 
tru lansarea de rachete remiterea 
oficială către reprezentanții Ita
liei a unor rachete americane de 
tipul „Nike-Hercules“ și „Nike- 
Ajaks". Totodată și-au încheiat 
perioada de instrucție în S.U.A. 
peste 650 de ofițeri și soldați ita
lieni.

Relațiile de prietenie care s-au 
stabilit între țările noastre, a 
spus N. S. Hrușciov, arată în 
mod convingător că statele cu 
sisteme politice și economice di
ferite pot trăi în prietenie și în
țelegere.

In continuare N. S. Hrușciov 
a arătat că ajutorul economic 
dezinteresat acordat țărilor slab 
dezvoltate constituie o trăsătură 
specifică a politicii guvernului 
sovietic și a guvernelor celorlal
te țări socialiste.

Statele imperialiste, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, „a- 
jută“ alte țări în primul rînd 
prin aceea că creează pe terito
riile lor baze militare, trimit a- 
colo trupe și arme rachetă.

N. S. Hrușciov a arătat că im
perialiștii vor să creeze aparența 
că acordă un ajutor dezinteresat 
oamenilor afiați în nevoie. De 
fapt însă vor să-l pună pe cel 
sărac într-o situație de depen
dență permanentă față de cel 
bogat. Ei înșiși nu ascund, a 
spus N. S. Hrușciov, că dacă nu 
vor acorda un asemenea ajutor, 
aceasta va determina și mai 
mult popoarele din țările colo
niale și din cele care s-au elibe
rat de dependența colonială să 
lupte pentru o adevărată inde
pendență în toate privințele.

Intre țările noastre, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, s-au 
stabilit relații de prietenie și co
laborare sinceră. Nu sîntem in
teresați în bogățiile voastre. Tot 
ce aveți voi avem și noi, iar 
ceea ce nu ne ajunge vom cum
păra de la voi pe baze reciproc 
avantajoase. Imperialiștii însă 
vor să vă dea ajutor de o copeică 
și să vă jupoaie de 10 ruble.

In ceea ce privește Uniunea So 
vietică, a declarat N. S. Hrușciov^ 
ea a ajutat și va ajuta țările slab 
dezvoltate în mod dezinteresat, 
acordîndu-le ajutor direct.

Referindu-se la intervenția im
perialistă în Liban și Iordania, 
N. S. Hrușciov a arătat: Este 
timpul să se înțeleagă că au apus 
pentru totdeauna vremurile cînd 
puteau fi cotropite nepedepsit 
alte țări și Jefuite alte popoare. 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte 
țări socialiste au toate mijloa
cele pentru a bara drumul impe
rialiștilor.

Imperialiștii, a spus N. S. 
Hrușciov, vor să creeze forțe 
internaționale de jandarmi, care 
să fie de fapt sub controlul 
S.U.A. și să fie folosite pentru 
reprimarea popoarelor care se 
ridică împotriva robiei colonia
liste.

Aceasta nu se va întîmpla, a 
declarat N. S. Hrușciov. Popoa
rele iubitoare de pace dispun de 
suficiente forțe pentru a se o- 
pune uneltirilor imperialiștilor, 
pentru a zădărnici planurile lor 
sîngeroase. NU EXISTA IN 
LUME FORȚE ÎN STARE SA 
oprească Mișcarea po
poarelor CARE LUPTA PEN
TRU INDEPENDENȚA ȘI ELI
BERAREA LOR.
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La 29 octombrie, tineretul so
vietic și alături de el tineretul re
voluționar de pe întreg pămîntul, 
sărbătorește împlinirea a 40 de 
ani de la crearea Comsomolului 
leninist, detașamentul de frunte al 
tineretului sovietic, ajutorul cre
dincios și rezerva de luptă a Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, modelul celui mai înalt 
tip de organizație revoluționară a 
tinerei generații, crescută în spi
ritul nobilelor idealuri ale comu
nismului.

Cu patru decenii în urmă, la 29 
octombrie 1918, din inițiativa și la 
îndemnul Partidului Comunist s-a 
deschis la Moscova primul Con
gres al Uniunilor tineretului mun
citoresc și țărănesc din Rusia. 
Congresul a închegat din punct 
de vedere politic și organizatoric 
mișcarea comunistă a tinerei ge
nerații din Rusia, a unit organi
zațiile si grupele dispersate ale 
tineretului muncitoresc și țărănesc 
revoluționar în Uniunea Tineretu
lui Comunist din Rusia, organiza
ție unică, a legat strîns tineretul 
muncitor de Partidul Comunist 
Unul din principiile de bază pro
clamate de Congres a fost prin
cipiul participării active a Com
somolului la propagarea ideilor co’ 
munismului și antrenarea tinere
tului sovietic la construirea socia
lismului. Astfel, începînd chiar 
cu primii săi pași, Comsomolul 
s-a afirmat ca o organizație po
litică revoluționară și a început să 
acționeze ca un ajutor activ al 
Partidului Comunist. De-a lungul 
întregii sale istorii glorioase, 
Comsomolul leninist, condus de 
Partidul Comunist, a slujit cu ab
negație cauza clasei muncitoare- 
El a dovedit prin devotamentul cu 
care a luptat în focul celor mai 
grele și mai hotărîtoare bătălii, 
prin eroismul și entuziasmul cu 
care a răspuns la chemările par
tidului — că merită să fie socotit 
rezerva puternică, schimbul de 
nădejde al neînfricatului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice.

★
Creat de Partidul Comunist în 

focul luptei pentru apărarea Puterii 
Sovietice, pentru apărarea cuceri
rilor Marelui Octombrie, Comso
molul a mobilizat din primele zile 
ale existenței sale zeci și sute de 
mii de tineri pe fronturile de lup
tă ale războiului civil. In orașele 
Rusiei revoluționare, la sediile 
Comsomolului, apăreau inscripții 
scrise în grabă: „Sediul comite
tului raional este închis. Toți 
comsomoliștii sînt pe front**. Ne
numărate fapte de arme nepieri
toare au săvîrșit comsomoliștii 

luptele împotriva intervenționiștilor 
americani, englezi, francezi, ger
mani, japonezi, împotriva polone
zilor aioi, împotriva hoardelor lui 
Kolceak, Denikin, Iudenici, Vran- 
ghel. Comsomoliștii care se aflau 
în spatele frontului au participat 
la subotnicele comuniste, care în 
acea vreme se organizau pe scară 
largă în țară, au strîns fier vechi, 
au reparat drumuri, poduri și căi 
ferate. Comsomoliștii de la sate au 
ajutat activ partidul să unească 
sărăcimea satelor, să întărească 
alianța clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, să lupte împo
triva sabotajului chiaburilor. Ce
lulele comsomoliste de la sate erau 
în acea vreme un sprijin de nă
dejde al Puterii Sovietice, desfă
șurau o muncă uriașă în rîndurile 
țăranilor, lămurindu-i în privința 
politicii partidului și guvernului 
sovietic

Războiul civil a luat sfîrșit. Țara 
Sovietică a trecut la construcția 
pașnică. Prin Vladimir Ilici Lenin, 
care a luat cuvîntul la cel de-al 
IlI-lea Congres al Comsomolului, 
partidul a chemat tineretul la în
deplinirea unor noi și mărețe sar
cini. Cuvîntarea lui V. I. Lenin a 
intrat în istorie ca un document 
teoretic și programatic extrem de 
important al mișcării revoluționa
re de tineret. Ea a scos la iveală 
țelurile și sarcinile Uniunii tine
retului, conținutul, metodele și 
bazele organizatorice ale Comso
molului ca ajutor și rezervă a Par
tidului Comunist în opera de con
struire a socialismului și comunis
mului. Cuvîntarea istorică a lui 
Vladimir Ilici Lenin a stabilit un 
măreț și însuflețitor program de 
activitate a Comsomolului, a con
stituit un punct de cotitură în 
istoria Uniunii Tineretului Comu
nist. Comsomolului i s-a trasat 
sarcina de a deveni o organiza
ție cu adevărat de masă a tine
retului, condusă de partid pe care 
trebuie să-l ajute în opera de e- 
ducație a tinerei generații în spi
ritul comunismului.

Înarmat cu programul leninist, 
sub conducerea P.C.U.S., Comso
molul și-a concentrat atenția a- 
supra participării tineretului la 
refacerea economiei naționale di
strusă de pustiitorul război civil. 
Comsomoliștii au ajutat poporul 
să pună din nou în funcțiune uzi
nele și fabricile care mai rămăse
seră, minele inundate, locomotive
le și vagoanele de cale ferată de
teriorate.

In focul muncii de refacere eco
nomică, după moartea lui Lenin, 
cel de-al VI-lea Congres al Com-

însomolului care a avut loc în 1924

In ajutorul propagandistului utemist

A 40-a aniversare a Comsomolului
a hotărît să numească Comsomo
lul — leninist. In apelul adresat 
de Congres tineretului se spunea: 
„Nu pentru frumusețea cuvîntului, 
nu din dorința de a purta cel mai 
bun nume, nu numai pentru a 
cinsti memoria marelui dispărut 
am adoptat această hotărîre. Nu, 
am adoptat-o pentru ca întregul 
tineret muncitor din rîndurile tu
turor popoarelor care populează 
U.R.S.S., împreună cu detașamen
tul său de frunte — Uniunea Ti
neretului Comunist — să fie pă
truns de voința unică și hotărî- 
rea fermă de a învăța, de a trăi, 
munci și lupta așa cum a făcut-o 
Lenin, de a înfăptui poruncile pe 
care ni le-a dat Lenin... U.T.C. din 
U.R.S.S. primind numele de Com
somol leninist, jură că orice pie
dici ar sta în calea noastră, orice 
jertfe ni s-ar cere, vom îndeplini 
toate sarcinile, nu vom lăsa să 
cadă steagul lui Lenin**.

Acest jurămînt, comsomoliștii și 
l-au ținut cu cinste. După termi
narea perioadei de refacere eco
nomică, atunci cînd a început ma
ty luptă a poporului sovietic pen
tru victoria socialismului, epopeea 
primelor cincinale, tineretul so
vietic în frunte cu comsomoliștii 
s-a âvîntat în primele rînduri ale 
luptei. La chemarea partidului, 
milioane de tineri sovietici au 
pornit cu însuflețire o muncă eroi
că, plină de abnegație pentru în
deplinirea programului leninist de 
construcție socialistă. Urmînd în
vățătura leninistă, comsomoliștii 
luau cu asalt cetatea științei și 
tehnicii, se străduiau să lege teo
ria de practică și luptau perseve
rent pentru dobîndirea unei înalte 
calificări. Școlile și universitățile 
creau an de an zeci și zeci de 
mii de tineri specialiști necesari 
industrializării socialiste și trans
formării socialiste a agriculturii. 
Organizații comsomoliste întregi 
au urmat învățămîntul tehnic fără 
să întrerupă munca în producție. 
La Stalingrad, 7.000 de comsomo- 
liști au muncit la construirea pri
mei uzine de tractoare din 
U.R.S.S Alți 60.000, înfruntînd ne
străbătuta taiga, schimbîncf cursul 
rîurilor, lucrînd zi și noapte, în
cepeau marea operă de trezire la 
viață a Siberiei. In inima păduri
lor de nepătruns ale Amurului ti

nerii au înălțat orașul lor — Com- 
somolsk. Cu participarea activă a 
comsomoliștilor s-au construit hi
drocentrala din Dneproghes, ma
rile combinate metalurgice de la 
Magnitogorsk și Kuznețk, uzinele 
de automobile din Moscova și 
Gorki. Comsomoliștii de la sate 
au participat activ la opera de co
lectivizare a agriculturii, fiind a- 
jutoare combative ale comuniștilor 
în lupta pentru crearea și conso
lidarea colhozurilor. Ei au popu
larizat larg avantajele muncii co
lective, au intrat printre primii în 
colhozuri, au luptat împotriva 
chiaburilor și a agenților lor, au 
introdus metode agrotehnice înain
tate de lucru, au creat loturi ale 
recoltelor bogate. Peste 5.000 col
hozuri au fost înființate ca rezul
tat al primei campanii de masă 
întreprinse de Comsomol în spri
jinul colectivizării agriculturii, în 
1929 Spre mijlocul anului 1929, 
93 la sută din comsomoliștii de la 
sate făceau deja parte din colho
zuri.

Ca o adevărată unitate de șoc 
Comsomolul a mers totdeauna aco
lo unde era mai greu, acolo unde 
îl trimitea partidul în marea bă
tălie pentru victoria socialismului 
în U.R.S.S. Versurile lui Maia- 
kovski: ■

De la primele lupte 
pină la cele din urmă 

Am mers
fără mîncare și fără de somn 

Noi, Uniunea
celor de opt sprezece ani 

fii de muncitori și țărani

exprimă minunat participarea ti
nerei gărzi comsomoliste la mă
reața operă condusă de partid.

In 1941, cînd pe pămîntul so
vietic munca pașnică se desfășura 
din plin, cotropitorii hitleriști au 
atacat mișelește Uniunea Sovieti
că. Comsomolul leninist avea să 
treacă printr-o nouă și mare în
cercare : împreună cu întregul po
por sovietic, sub conducerea Par
tidului Comunist să apere liber
tatea și independența patriei sale 
socialiste. Și Comsomolul a tre
cut cu cinste această încercare. 
Lumea întreagă a fost martoră a 
faptelor eroice săvîrșite de tine

retul sovietic pe fronturile Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei și în spatele frontului. In pri
mele zile ale războiului 900.000 de 
comsomoliști s-au înrolat în ar
mată. Organizații comsomoliste 
întregi au pus mîna pe arme și 
au plecat în primele linii. In ini
mile milioanelor de oameni vor 
trăi veșnic numele eroilor comso
moliști ca Nicolai Gastello, Ale- 
xandr Matrosov, Zoia Kosmode
mianskaia, Mărite Melnikaite, Liza 
Ceaikina, ale glorioșilor membri ai 
Tinerei Gărzi din Krasnodon și 
ale multor altora, care și-au jertfit 
tinerele lor vieți pentru libertatea 
și fericirea poporului lor. In spa
tele frontului, peste 95.000 de e- 
chipe comsomoliste și de tineret, 
în cadrul cărora au lucrat 715.000 
de tineri și tinere și-au adus o 
importantă contribuție la aprovi
zionarea frontului cu alimente și 
muniții. :Pentru eroismul lor, 
3.500.000 de comsomoliști și tineri 
au fost decorați cu ordine și me
dalii, iar 7.000 de comsomoliști au 
primit cea mai înaltă distincție — 
titlul de Eroi ai Uniunii Sovie
tice. Pentru meritele lui remarca
bile față de patrie, pentru intensa 
muncă de educație patriotică a ti
neretului sovietic, Comsomolul a 
fost decorat cu Ordinul Lenin. 
(Aceasta a fost a treia distincție 
înaltă pe care a primit-o Comso
molul. Prima — Ordinul Steagul 
Roșu — Comsomolul a primit-o în 
mai 1928 pentru contribuția adusă 
în anii războiului civil, iar a doua 
— Ordinul Steagul Roșu al Mun
cii — în ianuarie 1931 pentru ini
țiativa manifestată în organizarea 
mișcării de udarnici și a întrecerii 
socialiste).

După nimicirea hitleriștilor, po
porul sovietic a trecut din nou la 
construcția pașnică. Războiul lă
sase urme adînci pe trupul patriei 
sovietice, dușmanul provocase di
strugeri imense. Partidul comu
nist a chemat întregul popor, în
tregul tineret sovietic la uriașa 
muncă de reconstruire a regiuni
lor pustiite, de hitleriști, la refa
cerea economiei naționale. Răs- 
punzînd cu înflăcărare acestei che
mări, tineretul sovietic și-a mani
festat, încă o dată, în muncă, pu
ternicul patriotism de care este 
animat. Comsomolul și-a asumat 

patronajul asupra reconstrucției a 
15 orașe. Tineretul a reconstruit 
Dneproghesul, eroicul Stalingrad, 
a repus în funcțiune, minele din 
Donbas, a refăcut numeroase col
hozuri și sovhozuri distruse în 
anii războiului. Comsomolul a 
participat activ la construcția noi
lor uzine, fabrici, căi ferate, la 
construirea canalului navigabil 
Volga-Don, a hidrocentralelor Kui- 
bîșev și Stalingrad de pe Volga 
etc. Comsomoliștii au desfășurat 
larg mișcarea pentru folosirea me
todelor rapide în muncă, mișca
rea pentru reducerea prețului de 
cost, pentru economii de materiale 
și pentru produse de calitate 
înaltă.

Congresul al XX-lea at P.C.U.S., 
eveniment istoric excepțional în 
viața Uniunii Sovietice și a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, Congres care a tra
sat un măreț program de con
strucție a comunismului în 
U.R.S.S., a pus în fața tineretu
lui sovietic sarcini noi și gran
dioase. Anii care au trecut de la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
vor intra în istorie ca o perioadă 
de mari transformări revoluționa
re, de accelerare fără precedent a 
ritmului construcției comuniste în 
U.R.S.S. Comsomoliștii, întregul 
tineret sovietic, și-au adus și-și 
aduc aportul lor entuziast la înde
plinirea mărețului program trasat 
de partid. Călăuzindu-se după ho- 
tărîrile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., peste 700.000 de comso
moliști au plecat la construcția u- 
zinelor și combinatelor chimice, a 
minelor, centralelor electrice, la 
înălțarea giganților industriali în 
regiunile din nordul și estul țării, 
la valorificarea a 36 milioane hec
tare de pămînturi virgine și înțe- 
lenite. Tineretul de la sate parti
cipă activ la lupta întregului po
por care urmărește ca în anii ur
mători să ajungă din urmă S.U.A. 
în producția de lapte, unt și carne 
pe cap de locuitor. Peste 650.000 
tineri și tinere au plecat să mun
cească în fermele de animale. 
Pentru participarea activă la con
strucția comunistă și, în special, 
pentru valorificarea pămînturilor 
înțelenite Comsomolul a fost din 
nou decorat cu Ordinul Lenin.

Congresul al XlII-lea al Com
somolului care a avut loc în a- 
prilie 1958, călăuzindu-se de indi
cațiile C.C. al P.C.U.S. a elabo
rat un program vast și concret de 
participare și mai activă a tine
retului la construcția comunistă. 
Luptînd pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea al 
Comsomolului, adueîndu-și aportul 
entuziast în cele mai importante 
sectoare ale construcției economi
ce, comsomoliștii și întregul tine
ret sovietic întîmpină cu noi și 
mari succese în muncă Congresul 
al XXI-lea — extraordinar, al 
P.C.U.S. care va elabora un pro
gram măreț de înaintare continuă 
a Uniunii Sovietice spre comu
nism Gata de noi fapte mari, gata 
să răspundă cu cinste oricărei 
chemări a partidului — iată cum 
întîmpină marea armată a celor 
18 milioane de comsomoliști, în
tregul tineret sovietic, marea lor 
sărbătoare — cea de-a 40-a ani
versare a Comsomolului leninist.

Tînăra generație a Uniunii So
vietice se mîndrește pe drept cu
vînt cu glorioasa istorie a orga
nizației sale revoluționare. Fiecare 
pagină minunată a acestei glo
rioase istorii, fiecare victorie do- 
bîndită de comsomoliști își are iz
vorul în conducerea Comsomolu
lui de către P.C.U.S. De-a lungul 
întregii sale activități, Comsomo
lul a știut să păzească ca lumina 
ochilor principiul conducerii de 
către partid. P.C.U.S a educat și 
educă neîncetat Comsomolul, îi 
transmite bogata sa experiență po
litică și organizatorică, îl călește 
în focul luptei revoluționare, des
chide în fața tineretului mărețele 
perspective ale societății comu
niste.

Sub steagul glorios al marxism- 
leninismului, sub conducerea încer
cată a Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, Comsomolul pă
șește înainte spre noi acțiuni isto
rice în numele triumfului comunis
mului.

El își îndeplinește cu sfințenie 
— așa cum și-a îndeplinit de-a 
lungul întregii sale istorii — în
datoririle internaționaliste, întăre
ște mereu relațiile de colaborare 
cu organizațiile comuniste frățești 
ale tineretului din țările socialiste, 
din toate țările lumii, contribuie la 
unitatea tineretului democrat al 
întregii lumi. In prezent, Comso
molul întreține relații de prietenie 
cu tineretul din aproape 100 de 
țări. Iar Comitetul organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S. are legă
turi cu aproape 600 diverse orga
nizații ale tineretului și studenți- 

mii din toate colțurile lumii. Festi
valul de la Moscova din 1957 a 
constituit o ilustrare vie a năzuin
ței tineretului sovietic de a con
tribui activ la întărirea solidari
tății internaționale a tineretului de
mocrat, iubitor de pace din în
treaga lume.

★
Gloriosul drum de lupți al Com

somolului leninist, exemplul său 
de slujire plină de abnegație a- 
poporului, sînt pilde înălțătoare 
pentru toate organizațiile comu-' 
niște de tineret — care cuprind 
astăzi peste 60.000.000 de tineri —, 
pentru întregul tineret iubitor de 
pace și progres de pretutindeni.

Uniunea Tineretului Muncitor 
— organizație revoluționară de ti
neret — creată și condusă de 
Partidul Muncitoresc Romîn, se 
străduiește să fie mereu un demt 
tovarăș de luptă al Comsomolu
lui. Eroica luptă dusă de 40 de 
ani de către Comsomol și-a cîști- 
gat dragostea și stima întregului 
nostru tineret. Comsomolul leni
nist, tineretul sovietic, este pentru 
tineretul nostru cel mai apropia 
tovarăș și prieten Bogata expe 
riență comsomolistă este un bur 
al nostru, al tuturor utemiștilor 
și tinerilor din Republica Popu
lară Romînă. Este știut faptul că 
organizațiile U.T.M. din industrii 
și agricultură, muncind permanent 
sub conducerea organizațiilor di 
partid, folosesc în munca lor pen 
tru educarea comunistă a tineretu 
lui, pentru antrenarea lui și mar 
activă în construcția socialistă, nu 
meroase din formele și metodele di 
muncă create pe baza propriei noa 
stre experiențe și inspirate din ex 
periența de muncă a organizațiilo 
comsomoliste. Dezvoltînd continui 
legăturile trainice de prietenie ci 
tineretul sovietic, cu gloriosu 
Comsomol leninist, Uniunea Tine_ 
retului Muncitor studiază și folo’ 
sește din plin în practica munci 
saie experiența bogată de munci 
și luptă a Comsomolului.

Intîmpinînd cea de-a 40-a ani 
versare a Comsomolului în plini ■ 
desfășurare a Lunii prieteniei ro 
mîno-sovietice, utemiștii, întregu 
nostru tineret, își manifestă cu în
flăcărare dragostea pentru tinere 
tul sovietic, pentru comsomoliști- 
Tineretul din țara noastră va sărj> 
bători ziua de 29 octombrie do? 
bîndind noi succese în muncă, lupf 
tînd cu ardoare pentru îndeplinii 
rea sarcinilor trasate de partid! 
dovedindu-se astfel demn tovarăș, 
de luptă al eroicului tineret so
vietic.
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