
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Să mobilizăm mai intens
tinerii mecanizatori

efectuarea

arăturilor adinei de toamnă
Anul XIV, Seria Ii-a, Nr. 2956

La Fabrica „21 Decembrie" 
din București, utemistul Ioni*  
fă Alexandru lucrează la fini
sarea micrometrelor. Organi- 
zîndu-și bine munca el reu
șește să-și depășească zilnic 
norma.

Manifestări cultural 
artistice cu prilejul 

Sâptâmînii 
internaționale 
a studenților

Sărbătorirea în țara noastră a 
Săptămânii internaționale a stu
denților prilejuiește o serie de ma
nifestări in centrele universitare 
din țară.

Casele de cultură și cluburile 
studențești organizează conferințe, 
simpozioane, seri literare, vizionări 
de filme artistice și documentare, 
audiții muzicale, concerte etc. La 
Casa de cultură a studenților 
„Grigare Preoteasa" din Capitală, 
de pildă, vor fi organizate în săp- 
tămîna aceasta, printre altele, un 
recital de poezie și proză, la care 
își vor da concursul studenți ai 
Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiole", o 
conferință despre „Literatura noa
stră actuală pe drumul realismu
lui socialist", o audiție de muzică 
simfonică etc.
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Tinerii mineri din Valea Jiului
.....   'V     ' ............................... .................. .............. —«

lupta pentru realizarea lozincii:

LA NIVELUL
celor
La mina Petrila, la fiecare loc 

de muncă, se simte pulsul muncii 
tinerești. Brigăzile de tineret se 
întrec între ele pentru a obține 
cele mai bune rezultate în mun
că, pentru a face ca sectorul 
unde lucrează fiecare să se si
tueze în fruntea întrecerii, la
nivelul brigăzilor fruntașe. Ast
fel, brigăzile _ conduse de ti
nerii mineri 
Nicolae Cristea, 
Nicolae Hampu de la sectorul 
II au reușit să 
lună peste plan zeci și sute de 
tone de cărbune. De exemplu, de 
la 1 la 24 octombrie, brigada Iui 
Michiev și-a depășit planul de 
extracție cu 31,6 la sută. Acest 
lucru a fost posibil prin hotărî- 
rea tinerilor mineri de a face din 
acest loc de muncă un loc de 
muncă fruntaș și odată cu acea
sta să contribuie ca sectorul II, 
să se sil eze pe primul loc pe 
întreaga exploatare carboniferă 
Petrila.

Cum au reușit tinerii mineri de 
la sectorul II ca majoritatea 
locurilor de muncă de aici să a- 
jungă la nivelul celor fruntașe? 
Aceasta este o urmare directă a 
străduinței fiecărui tînăr miner 
de ^-și ridica continuu pregătirea 
profesională pentru a da cît mai 
mult cărbune, precum și a muncii 
active dusă în rindul tinerilor 
mineri de biroul organizației de 
bază U.T.M. care sub conduce
rea organizației de partid s-a în
grijit să antreneze toți tinerii în

conduse de 
Gheorghe Michiev, 

Iuliu Borea și

dea în fiecare

Sprijin tovărășesc
Duminică dimineața nu s-a auzit ca deobicei sunetul prelung al 

sirenei. Dar Vasile Sabău și Radu Olimpiu, au intrat ca întotdeauna, 
de dimineață, pe poarta uzinei. Și-au îmbrăcat hainele de protecție și 

au început munca. Cei doi tineri au efectuat lucrări de trasaj la ta
blele pentru platforma vagoanelor. La sfîrșitul lucrului șeful de 
echipă i-a lăudat mulțumit: „Patru oameni trebuiau să facă într-e 
zi ceea ce au făcut acești doi tineri în cîteva ore".

Vasile Sabău este de meserie sudor autogen la sectorul energetic 
șef, iar Radu Olimpiu e inginer la secția întreținere de la atelierul 
turnătorie al uzinelor metalurgice „23 August" din Capitală. Amîndoi 

' au muncit îrfsă duminică dimineața la sectorul tinichigerie al atelie
relor de vagoane. De fapt, duminică dimineața atelierele de vagoane 
erau pline de tineri. La strunguri, la mașini de frezat, la nituit, 
sau asamblat au lucrat peste 300 de tineri .din întreaga uzină. 
Ei au hotărît ca, în cinstea conferinței de alegeri a comitetului orga
nizației de partid, să ajute în mod voluntar atelierul de vagoane al 
uzinei rămas în urmă cu îndeplinirea planului.

La sfîrșitul zilei de muncă s-â constatat că cei mai buni au fost 
tinerii din brigada venită de Ia atelierul de modelărie. Rezultatul 
muncii lor: montarea materialului lemnos la trei vagoane în numai 
cîteva ore. „Toți tinerii au muncit bine, îi laudă maistrul halei, dar 
în mod deosebit s-au evidențiat Nicolae Aloise, Ion Cocieru, Marian 
Sambilă".

Peste tot tineri. La strunguri, la sortat piese lucrează mai mulți 
elevi ai școlii profesionale a uzinei. La ciocanul pneumatic, lucrează 
de zor'și Ion Cornel, secretarul comitetului organizației U.T.M. din 
uzină. Membrii comitetului U.T.M., secretarii organizațiilor de secție 
U.I.M. au fost, ca de obicei, în fruntea tinerilor.

Munca voluntară a tineretului de la uzinele „23 August" are o 
veche tradiție. Și de data aceasta tinerii au muncit cu entuziasm 
sprijinind prin eforturile lor îndeplinirea planului la atelierul vagoane 
al uzinei.

. BODEA

I

Noile blocuri din centrul orașului Galați, construite pe vechile 
une lăsate de fasciști. Foto; I. MIHALACHE

Hl\Il
întrecerea socialistă. De aseme
nea, maiștrii și tehnicienii care 
sînt tot timpul în mijlocul tineri
lor și cunosc concret situația iau 
măsuri la timp pentru organiza
rea mai judicioasă a fiecărui loc 
de muncă, care să asigure ridi
carea acestora la nivelul celor 
mai înaintate locuri de muncă.

Și la exploatarea mineră Lo- 
nea tinerii duc o susținută bătă
lie pentru ridicarea fiecărui loc 
de muncă la nivelul celor frun
tașe. Organizînd măi bine locu
rile de muncă, muncind cu per
severență, toate sectoarele din 
cadrul acestei exploatări minere 
au reușit să depășească cu mult 
prevederile de plan. La Uricani, 
colectivul minerilor a raportat 
partidului și guvernului că în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și-a 
îndeplinit în întregime planul a- 
nual de extracție.

In majoritatea exploatărilor 
minere din Valea Jiului inițiativa 
de a ridica fiecare sector, fiecare 
loc de muncă la nivelul celor 
fruntașe a stîrnit un larg ecou în 
rîndurile tinerilor mineri. La Uri
cani, Vulcan, Aninoasa, brigăzile 
de tineret au obținut importante 
succese. Acest lucru s-a reușit în 
special acolo unde organizațiile 
U.T.M. au dat mai multă atenție 
întăririi disciplinii, ridicării califi
cării tinerilor și antrenării lor în 
întrecerea socialistă. Din păcate 
însă,.trebuie spus că nu peste 
tot organizațiile U.T.M. au spri
jinit aplicarea acestei inițiative. 
La sectorul IV A de la exploata
rea mineră Lupeni de exemplu, 
organizația U.T.M. nu a dus o 
muncă susținută de educare și 
atragere a tinerilor în această 
acțiune. Așa se face că la acest 
sector, format în mare parte din 
tineri mineri, planul pe luna oc
tombrie n-a fost îndeplinit. La a- 
cest sector sînt încă multi tineri 
care nu-și îndeplinesc sarcinile 
de producție.

Comitetului U.T.'M. al minei 
Lupeni îi revine datoria să ana
lizeze munca desfășurată în rîn- 
dul tinerilor de la sectorul IV A 
și să ia măsuri concrete.

Pentru extinderea inițiativei 
patriotice ca fiecare sector, fieca
re loc de muncă, să ajungă la ni
velul celor fruntașe, Comitetul 
raional U.T.M. Petroșani, trebuie 
să dovedească mai mult interes, 
mai multă inițiativă. Ar trebui 
astfel organizată o consfătuire 
cu brigăzile de tineri mineri din 
întreaga Vale a Jiului, în cadrul

căreia să se generalizeze expe
riența înaintată a brigăzilor de 
tineret de la Lonea și Petrila 
care au reușit să facă din fie
care loc de muncă un loc de 
muncă fruntaș. Comitetul raional 
U.T.M. Petroșani trebuie de ase
menea să îndrume organizațiile 
de bază U.T.M. ca acestea să orga
nizeze schimburi de experiență 
între brigăzile de tineri mineri la 
locurile de muncă și să desfă
șoare o mai intensă muncă de 
popularizare a fruntașilor în lup
ta pentru ridicarea fiecărui lec 
de muncă la nivelul celor frun
tașe. In același timp trebuie a- 
cordată mai multă atenție edu
cării tinerilor mineri în spiritul 
atitudinii socialiste față de mun
că. Numai în felul acesta contri
buția tinerilor mineri din Valea 
Jiului la lupta 
triei mai mult 
plan, va fi din 
semnată.

pentru a da pa- 
cărbune peste 

ce în ce mai în-

Una din lucrările agricole deosebit de 
importante pentru asigurarea recoltelor 
anului viitor este arătura adîncă de 
toamnă pentru insămințările de primă
vară.

Cu toate că este bine cunoscută impor
tanța acestei lucrări, planul arăturilor 
adinei de toamnă in raionul Ploești a 
fost realizat în proporție de abia o 
treime.

Vinovate de această rămînere în urmă 
se fac în mare măsură și organizațiile 
de bază U.T.M. din unele unități agri
cole care n-au inițiat nici o acțiune 
de mobilizare a tineretului la efectuarea 
acestei lucrări cu toate că marea majo
ritate a mecanizatorilor din G.A.S. și 
S.M.T. și a conducătorilor de atelaje din 
G.A.C. sînt tineri. Stațiunea de mașini 
și tractoare Buda, de exemplu, are de' 
executat în această toamnă, conform pla
nului, ogoare pe o suprafață de aproxi
mativ 5000 hectare. Cu toate condițiile 
grele (stațiunea deservește 34 comune din 
trei raioane, în multe din ele pămîntul 
fiind excesiv de uscat din cauza secetei) 
tinerii mecanizatori din această stațiune 
s-au străduit să-și îndeplinească conștiin
cios sarcinile de plan, reușind să are 
pînă acum o suprafață de peste 2000 hec
tare, adică mai mult de 40 la sută din 
plan. Aceste rezultate sînt însă sub ni
velul posibilităților deoarece au fost trac
toriști care manifestînd dezinteres față de 
eforturile majorității tovarășilor lor de 
muncă, au constituit o piedică în realiza
rea planului stațiunii.

Organizația de bază U.T.M. din sta
țiune, deși cunoștea faptele, n-a luat nici 
o măsură împotriva lipsurilor tinerilor 
mecanizatori.

Vecină cu S.M.T. Buda este gospodăria 
agricolă de stat Movila Vulpii. Și colec
tivul de muncitori de aici se străduiește 
să execute toate lucrările la 
la ogoarele de toamnă a 
pînă acum în proporții de 
sută.

Totuși realizările puteau 
dacă eforturile tuturor erau îndreptate 
spre urgentarea acestor lucrări. Din pă
cate în gospodărie sînt unii tractoriști 
tineri care nu se străduiesc să se achite 
conștiincios de sarcinile lor.

Organizația de bază U.T.M. din gos
podăria de stat Movila Vulpii putea să 
aducă un ajutor prețios la urgentarea 
efectuării ogoarelor de toamnă, mobili- 
zînd activ pe toți utemiștii în această 
acțiune. Răspândind în rindul mecaniza
torilor metodele de muncă ale fruntașilor

timp. Planul 
fost realizat 
peste 50 la

fi mai btme

luînd atitudine hotărîtă împotriva chiu
langiilor și leneșilor, organizația de bază 
U.T.M. putea lichida din timp neajunsu
rile. Arătîndu-le utemiștilor mecanizatori 
că în aceleași condiții de muncă ute
mistul Ion Burlacu a realizat în 15 zile 
78 hantri, pe cînd Lazăr Gheorghe în 
același timp numai 18 hantri, organizația 
de bază U.T.M. putea dovedi astfel, prin 
exemple concrete, posibilitatea realizării 
și depășirii normei zilnice de lucru de 
către fiecare mecanizator.

Situații similare celor amintite aici se 
găsesc aproape în fiecare unitate agricolă 
socialistă de stat din raionul Ploești. La 
acestea se mal adaugă neglijența unor 
tineri colectiviști și întovărășiți care nu 
folosesc rațional atelajele pe care le au 
în primire.

Organizațiile U.T.M. trebuie să ia grab, 
nic măsuri pentru a contribui cu spirit de 
răspundere la creșterea aportului tinerilor 
mecanizatori în terminarea lucrării 
agricole de toamnă.

N. SIMIONESCU

Tinerii constructori de la Iezer

raportează

TERMINAREA LUCRĂRILOR
la cel de al doilea șantier

, Constructorii de la Iezer, regiunea 
Constanța, raportează terminarea lucră
rilor pe cel de-al doilea șantier de îm
bunătățiri funciare prin .muncă voluntară, 
deschis toamna aceasta fost construit 
un dig în lungime de 10 
km., care va feri de inun
dații 12.000 ha de teren 
arabil. Pe șantier au lu
crat voluntar 7.000 
neri de la orașe și 

.care— au executat
70.500 m.c. de
și taluzări și 334.440 m.p. 
defrișări de terenuri.

de fi
șate, 
peste 

săpături

Brigadierul șef Mihaî Dobre de la schela petro

liferă Boldești explică elevului Vasile Romulus 
modul de funcționare a unui parc de separatoare.

Citiți în pagina 2-a
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BIROCRAT! <

P. PAL1U

La serviciul tehnic al uzinelor „Vasile Roaită" se proiectează utilajul pentru noile pompe centrifuge. In 
fotografie ing. Manta Constantin și tinerele Ungureariu Maria și Florescu Georgeta lucrînd la proiecte.

cumsecade^
E regretabil că unii humo- 

riști, insuficient cunoscă
tori ai vieții omenești, 

au creat uneori un tip de biro
crat care semăna mai puțin cu 
un om și mai mult cu un robot, 
capabil de un singur sentiment 
(nepăsarea) și o singură for
mulă, deja perimată, („vino 
mîine"). Realitatea ne arată că 
există și birocrați mai „com
plecși". Iată o mostră.

La Buzău trebuiau să fie con
struite, în centrul orașului, 
două blocuri muncitorești. To
tul era absolut pregătit : fon
durile, contractul cu trustul de 
construcții, locul, aprobările.

Mai lipsea un singur lu
cru — definitivarea proiec
tului construcțiilor. După pe
regrinări care au durat cîți
va ani, pe la cîteva institute de 
proiectări din București, pro
iectul a ajuns la I.R.P.P. (In
stitutul regional de proiectări 
din Ploești). In curînd se va 
aniversa un an de la venirea 
sa aici. Ce s-a întîmplat cu el 
în această perioadă, nu e prea 
interesant de aflat. Esențial 
este că 
I.R.P.P.-ul făcuse 
iedul dar... amplasase blocu
rile (stupid ghinion!) într-un 
parc de vizavi.

Prin august un delegat

prin august a. c. 
odată pro-

Discuția purtată în „Scînteîa 
tineretului" pe marginea 
articolului „Dragoste ade

vărată — nu ușurință și goană 
după zestre", a constituit pentru 
întreg colectivul Institutului de 
medicină și farmacie din Bucu
rești și în special pentru organi
zația U.T.M. un ajutor important 
în munca de educație comunistă 
a studenților.

Condamnînd atitudinile nedem
ne ale unor studenți, participanții 
la discuție au scos de fapt la lu
mină lipsuri mari ale colectivului 
nostru în munca de educație co
munistă a studenților. Rellefind 
rolul opiniei colectivelor de stu
denți în combaterea încălcărilor 
moralei comuniste, discuția a sub
liniat totodată necesitatea crește
rii vigilenței și a combativității 
revoluționare în rîndurile studen
ților, necesitatea intensificării lup
tei împotriva variatelor manife
stări ale moralei și ideologiei 
burgheze și ale dușmanului de 
clasă, care propagă această ideo
logie.

In munca de educație comu
nistă a celor 4.000 de studenți 
din institutul nostru, sub condu
cerea organizației de partid, cu 
sprijinul cadrelor didactice, orga
nizația U.T.M. a obținut în ul
timii ani unele succese. A crescut 
cu fiecare an numărul celor care 
odată plecați din facultate se do
vedesc în munca din circumscrip
ția rurală, medici și farmaciști 
devotați poporului nostru, cetă
țeni conștienți, educați și formați 
în spiritul moralei comuniste a 
atitudinii noi, socialiste, față de 
muncă.

Organizația U.T.M. din insti
tut nu a imprimat însă activității 
sale întotdeauna un profund con
ținut politic și ideologic, așa cum 
prevedea Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire a 
muncii politico-educative în rin-

dul studenților. Așa cum s-a ară
tat într-un articol din cadrul dis
cuției, slaba muncă politică desfă
șurată de organizația U.T.M. 
din institut, a favorizat crearea 
în rîndurile studenților a unei 
atmosfere de colegialitate prost 
înțeleasă, în virtutea căreia erau 
acoperite reciproc lipsurile și une
le atitudini mic burgheze.

Desigur că într-un asemenea 
mediu elementele necinstite, apar- 
ținînd claselor exploatatoare, in
divizi cu puternice rămășițe și

sile își disprețuiește colegii de 
grupă, că cercui prietenilor săi se 
închide în general în afara cole
gilor, că are serioase apucături 
de Don Juan, că în cadrul orga
nizației nu 
că privește neserios problemele 
relațiilor de prietenie cu fetele. 
Nu odată în discuțiile pe care le 
purta cu colegii, Ivan Vasile își 
manifesta dorința de a face negu
storie cu profesiunea de medic. 
Dar colegii săi au luat toate ace
stea drept lucruri lipsite de im
portanță, n-au văzut în ele tră-

vrea să muncească,

lui VI, analizînd comportarea 
josnică a acestui individ l-au ex
clus din organizația U.T.M. A- 
cum vom propune rectoratului eli
minarea sa din facultate.

Un proverb romînesc spune: 
„Spune-mi cu cine te însoțești ca 
șă-ți spun cine ești". Ivan Vasile 
a găsit o prietenă, pe Lețu Adria
na, o tînără cu conștiința îmbîc- 
sită de influența ideologiei și mo
ralei burgheze. Beneficiind de 
condițiile create astăzi studenți
lor de Tegimul democrat-popular, 
această tînără a locuit mult timp 
în căminul nostru, afișînd o îm
brăcăminte indecentă, cosmopoli
tă, vorbind trivial, manifestînd a- 
titudini de mahalagism. Față de 
comportarea sa nedemnă cei care 
o cunoșteau au avut o atitudine 
de dezaprobare. Dar această 
dezaprobare nu a fost manifestată

n-au ce căuta
NOI

influențe ale ideologiei șl mora
lei burgheze, au reușit să se stre
coare in facultate, încercînd să in
fluențeze cu ideile și moravurile lor 
putrede și dăunătoare pe unii stu
denți, aruneînd cu noroi în presti
giul și onoarea institutului, pătînd 
calitatea de student de tip nou.

Cam așa s-au prezentat lucru
rile și cu fostul utemist Ivan Va
sile. Cu toții știam că Ivan Va-

săturile de caracter ale acestui 
individ crescut și educat în spi
ritul moralei burgheze. Așa a fost 
posibil ca la adăpostul minciuni
lor și actelor false, odrasla fostu
lui exploatator Ivan din Tg. Jiu 
să se bucure de bursă în tot 
timpul anilor de facultate, să fie 
tolerat între studenți. Adunarea 
activului U.T.M. din institut și 
adunarea generală U.T.M. a anu-

cu fermitate de către colectiv.
Adunarea generală a organiza

ției U.T.M. a Facultății de sto
matologie, care s-a ținut la înce
putul anului, a condamnat cu ho- 
tărîre viața nedemnă pe care o 
trăiește Lețu Adriana și a hotărî! 
să propună rectoratului exmatri
cularea sa din institut.

Ivan Vasile și Lețu Adriana ca 
și alți cîțiva studenți care au fă-

cut obiectul dezbaterilor în adu
nările generale U.T.M. din luna 
octombrie, au primit o ripostă ho- 
tărită din partea utemiștilor și a 
studenților.

Din discuțiile purtate, atît în 
coloanele ziarului cît și în cadrul 
institutului, organizația U.T.M. a 
tras prețioase învățăminte — am 
văzut mai ales care au fost lip
surile noastre în munca de edu
cație politică a studenților, în
cotro trebuie să ne îndreptăm a- 
tenția. Ni s-a dovedit odată mai 
muit că intransigența și combati
vitatea față de lipsuri, trebuie să 
se manifeste nu numai în ocazii 
festive și nu față de cazuri și si
tuații deja împlinite, ci în viața 
și munca de fiecare zi, față de 
cele mai mici abateri.

Organizația de bază U.T.M. din 
institutul nostru trebuie să-și spo
rească preocuparea pentru crește
rea maturității politice a studen
ților, pentru întărirea vigilenței 
lor revoluționare în așa fel incit 
ei să poată demasca Ia timp, fără 
cruțare, orice abatere de la mora
la noastră comunistă ; să desco
pere pe acei care, prin înșelăciu
ne s-au strecurat în rîndurile 
organizației și ale studenților pen
tru a-și duce activitatea lor dizol
vantă, dăunătoare.

Comitetul U.T.M. al Institutu
lui de medicină și farmacie din 
București mulțumește „Scînteii ti
neretului" și, prin intermediul său, 
tuturor tovarășilor care l-au aju
tat prin participarea la discuție, 
să vadă lipsurile grave din mun
ca sa și căile de îmbunătățire 
muncii noastre educativ-politice 
rindul studenților. <

Dr. ION I. COST1CA 
secretarul comitetului U.T.M.

I.M.F. București I
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al uzinei care trebuie să con
struiască blocurile, s-a prezen
tat la I.R.P.P. Șeful I.R.P.P.- 
ului, inginerul Marinescu, i-a 
spus delegatului Buzăului să 
vină peste două săptămîni. 
Să vină pentru că planu
rile vor fi gata. Delegatul Bu
zăului era însă un om serios, 
trecut prin multe în viață. Mai 
bine zis trecut prin multe in
stitute de proiectări (Vezi 
I.P.R.O.C.H.I.M. și I.C.S.O.R.). 
N-a crezut. Totuși a venit peste 
două săptămîni. Și, stupoare ! 
1 s-au dat planurile în mină.

— Să le construiți sănătoși! 
Omul și-a pierdut glasul de 

emoție. N-a maț putut nici să 
mulțumească. A fugit repede la 
București pentru aprobarea 
D.A.U.-ului. Aici i s-a spus 
limpede că planurile nu sînt 
bune, să nu-și facă nici o ilu
zie. Sînt prea costisitoare.

Delegatul a înfășurat planu
rile frumos și s-a dus la 
I.R.P.P. Aceștia nu s-au arătat 
mirați. Li se mai întîmplase așa 
ceva și altădată. Au promis că 
le vor lucra din nou.

—- Dar să ni le faceți repede. 
Știți, vine iarna acum, nu mai 
putem lucra, se duce anul și 
pierdem fondurile...

— In trei zile sînt gata.
După trei zile, delegatul Bu

zăului s-a prezentat palpitînd 
la I.R.P.P.

— Nu te supăra, tovarășe, 
i-a spus proiectantul. Știi 
de ce nu sînt gata planu
rile ? (Și a zîmbit sincer și 
omenește). Am uitat pur și 
simplu de ele. Dar se face, se 
face precis.

Delegatul Buzăului nu s-a 
mai dus o vreme pe la Ploești. 
De ce să mai cheltuie bani pe 
tren ? A dat telefon.

— Merge planul ?
— Merge ! răspundea cu pof

tă de fiecare dată I.RJ’.P.-ul. 
Merge bine !

Și „mergea" mereu. A mers 
pînă la 17 octombrie, cînd Bu- 
zăul și-a zis : „Merge, merge, 
dar unde-i planul ? Ia să ne 
ducem pînă acolo și să vedem 
cu ochii noștri cum stau lucru
rile". Ghinionul lor. Dacă nu 
se duceau mai aveau cel puțin 
iluzii. Acum nu mai au nimic. 
S-au dus și-au văzut. Nimic. 
Nici nu se apucaseră de lucru.

— Nu vă alarmați, se face. 
Fiți calmi.

Așa sînt birocrații de la 
I.R.P.P. Nu seamănă nicidecum 
cu birocrații schematici, creați 
de unii humoriști nepricepuți. 
La ei totul, „merge", „se face". 
Nu sînt deloc reci la suflet, nu 
răspund brutal că „nu se face". 
Nu refuză niciodată. Au un su
flet bun, te înțeleg omenește. 
Te ia cu „frate" și cu „tovă- 
rășele", dacă te lași, te și mîn- 
gîie pe păr. Sînt niște birocrați 
cumsecade.

Asemenea birocrați sînt peri
culoși. Periculoși pînă cînd li 
se sfîșie această haină falsă. Pe 
urmă rămîn goi și iese totul la 
iveală : nepăsarea grosolană, 
frînarea sistematică a muncii.

Pe cînd deci organele în 
drept (Sfatul popular regional 
Ploești) le va smulge această 
haină falsă birocraților „cumse
cade" de la I.R.P.P.?

ION BAIEȘU
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întreaga energie 
a tinereții 
dăruită înfloririi 
colectivei

In satul Bănești, tineretul a ob 
ținut frumoase realizări. Un că 
min nou construit, o șosea nouă 
și o construcție pentru cooperati
va sătească, iată ce au făcut ți
nerii săteni prin contribuție volun
tară pentru înfrumusețarea satului 
lot.

Utemiștii se străduiesc neîncetat 
să ducă la îndeplinire cu cinste 
sarcinile muncii politice încredin
țate organizației U.T.M. de comi
tetul raional de partid, deoarece în 
sat nu există încă organizație de 
partid. Ei au întreprins o serie de 
acțiuni culturale, acțiuni de edu
cație politică și cetățenească a să
tenilor, de popularizare a documen
telor de partid și de stat în rîndul 
tuturor locuitorilor.

După prelucrarea documentelor 
Consfătuirii de la Constanța, în
tr-o adunare generală deschisă de 
organizație, utemiștii și-au luat 
angajamentul de a intensifica 
munca politică de convingere în 
rîndul sătenilor pentru a crea o 
întovărășire agrozootehnică.

In scopul ridicării nivelului 
muncii politice a organizației de 
bază U.T.M., pentru atragerea să
tenilor spre formele de cooperare 
în producția agricolă, adunarea 
generală a organizației de bază 
U.T.M. a stabilit o serie de mă
suri. Astfel, fiecare utemist a pri
mit sarcina să pregătească cîte un 
tînăr pentru a deveni membru al 
organizației U.T.M., și de a-i în
credința sarcini cu caracter ob
ștesc. S-a hotărît de asemenea lăr
girea echipelor de agitatori ute
miști.

Prin adunări generale de orga
nizație, cu prilejul serilor literare, 
ta cadrul activității de la căminul 
cultural s-au făcut expuneri pe 
marginea fiecărui capitol din Sta
tutul U.T.M. și despre calitatea de 
membru al organizației U.TJV1. 
Așa se face că în răstimp de Șase 
luni de zile au cerut să fie pri
miți în organizația U.T.M. 14 ti
neri, dintre cei mai buni din sat.

în adunarea generală în care s-a

Cum muncește organizația 
de 

sat [ara organizație de partid 
pentru

TRANSFORMAREA 
SOCIALISTA
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inaugurat diclu de conferințe pe 
marginea statutului întovărășirii a- 
gricole, secretatul organizației 
U.T.M., tovarășul Constantin Bă- 
nescu și alți cîțiva utemiști și-au 
înaintat cereri pentru intrarea în 
întovărășire. In urma hotărîrii a- 
dtiriăfii generale s-a alcătuit 
comitetul de inițiativă al în
tovărășirii. Sprijinit de comi
tetul comunal de partid Stoi
ceni, instructorul de partid și de 
instructorul comitetului raional 
U.T.M., tov. Stoica Gheorghe, co
mitetul de inițiativă a desfășurat 
o intensă activitate în sprijinul în
tovărășirii. De exemplu, pe lîngă 
căminul cultural s-a creat de că
tre organizația de bază U.T.M. un 
curs agrozootehnic. în cadrul ace
stui curs în fiecare săptămînă se

fac expuneri pe marginea statutu
lui întovărășirii agricole. Cu acest 
prilej li se vorbește sătenilor des
pre avantajele muncii unite. 
Pentru îmbogățirea cunoștin
țelor agrozootehnice a sătenilor 
în cadrul acestui curs funcțio
nează și cercuri de pomicul
tură, creșterea animalelor etc. Pro
blema cooperativizării satului a 
fost serios sprijinită prin toate for
mele muncii politice de masă. Ast
fel, învățămîntul politic a fost o- 
rientat pe linia sprijinirii muncii 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. De asemenea s-au 
confecționat diferite panouri com
parative prin care s-au pus față 
în față veniturile unui întovărășit 
din comuna Stoiceni și a unui ță-

ran muncitor individual din satul 
lor. La gazeta de stradă, prin cer
curile de citit și cu ocazia diferi
telor vizite făcute la unitățile a- 
gricole socialiste fruntașe din co
munele Stoiceni și Bălcești, țăranii 
muncitori din sat au aflat tot ceea 
ce îi interesau despre întovărăși
rea agricolă, despre avantajele 
muncii pe suprafețe mari 
mînt.

Roadele muncii politice 
ratat într-un timp scurt, 
mai o lună și ceva după Consfă
tuirea de la Constanța 28 de fami
lii dm sat, au pus bazele întovă
rășirii agrozootehnice „Drumul fe
ricirii".

Punînd în practică cunoștințele 
căpătate la învățămîntul agrozoo
tehnic, întovărășiții au obținut în 
acest an peste 3.500 kg. porumb 
lâ hectar (cu peste 2.500 kg. mai 
mult decît țăranii muncitori cu gos
podării individuale) și 15.000 kg. 
cartofi la hectar (cu aproape 7.000 
kg. mai mult decît țăranii munci
tori cu gospodării individuale). 
Succesele acestea au întărit și mâi 
mult încrederea întregului sat în 
foloasele întovărășirii. Acum peste 
80 la sută din locuitorii satului 
s-au înscris în întovărășirea agro
zootehnică. Organizația de bază 
U.T.M. continuă cu aceeași inten
sitate 
natfeâ 
sat.

Ion Găzdoiu are abia 17 am dar a și ajuns unul dintre cei 
mai buni conductori de atelaj de la gospodăria din Plopu, raionul 
Fiiimon Sîrbu. El e întotdeauna vesel. De altfel e și frumos să lu
crezi într-o echipă de tineret ca aceea în care lucrează 
Găzdoiu.

Tinerele cadre didactice
AU UN IMPORTANT ROL

Sediul gospodăriei colective „Petdfi Sandor", ci pe lîngă ea 
------- • ----- > alți tineri îngrijitori de

care au îndrăgit și ei 
această meserie, Domenii o pri
veau cu respect și dragoste pen
tru însuflețirea cu care muncea 
pentru înflorirea colectivei lor. A 

Pe tînăra brigadieră zooteh- A 
nistă, căreia i s-au dat în gri- r. 
jă bunuri de sute de mii de Q 
lei, o cheamă Elena Vidu. P 
N-are decît 22 de ani. Pricepe- V 
rea, energia, hărnicia ei au de- v 
venit proverbiale în colectivă, v 
Nu e prea ușor, de pildă, să ții v 
evidența vieritului și să petreci v 
o noapte albă în maternitatea v 
de scroafe ea să înlesnești veni- v 
tea pe lume a unei noi Serii de ? 
purcei. Și e mult mai greu să-ți v 
îndeplinești o altă sarcină, lua- v 
tă în fața tuturor utemiștilor .• z 
reducerea prețului de cost la A 
produsele animale. Vtemistâ a 
Vidu a găsit o soluție ingenioa- a 
să .• ieftenirea furajelor, antes- A 
tecînd silozul de porumb, iarbă A 
și foi de varză, cu păstăi de J 
mazăre obținute fără nici o A 
cheltuială de la fabricile de 
conserve din oraș. Păstăile se a 
vor transforma în șunci și an- A 
tricoate. Colectiviștii Vor prinți A 
mai thulți lei la ziua muncă, 
iar muncitorii vor cumpăra de A 
la ghereta colectiviștilor go- A
daci și pui mai iriftini. A

...In fostul conac boie- d 
resc, cu atmosfera rece și l) 
lincedă, tînăra brigadieră Vidu V 
vorbește ăcUm eu însuflețire și A 
convingere, alături de foștii ar- Q 
goți boierești, astăzi brigadieri, </ 
adunați să se sfătuiască cum să \ 
sporească mai mult și măi re- a 
pede belșugul colectivei lor. q

NICOLAE CVLCEA

din Dumbțăvița e instalat, se cresc 
vede cît de cola, într-un fost animale, care au 
conac băiețesc.

Mulțumită actualilor săi lo
catari — membrii gospodăriei 
colective „Petâfi Sandoru — co
nacul a ieșit cu totul din încre- 
menirea acelor ani întunecați. 
Aici se desfășoară zilnic o acti- 
vitate neîntreruptă,

...Alături de bărbați zdra
veni, cu mustăți răsucite și 
șorțuri de protecție, vorbește și 
gesticulează a fetișcană bălaie 
și firavă ca un fir de grîu. Ce-o 
fi căutîhd acolo ? Pesemne că 
cere o învoire sau face nazuri 
in legătură cu vreo muncă. Nu. 
Nimic din toate acestea.

Privirțd-o, nu-i dai niciPriiirțd-o, nu-i dai nici 18 
ani. AsciMnd-o, îi dai de trei 
ori pe-atîta. Vorbește curgător 
și înțelept despre furajarea a- 
nimalelor, despre creșterea 
producției de lapte, despre a- 
plicarea pansajului zilnic la 
vite. Unde a învățat atîtea ? 
Simplu, în colectivă. Alii a 
crescut, din mijlocul tinerilor 
colectiviști, care au devenit o 
forță din ce in ce mai aprecia
tă în gospodărie Meseria aceas
ta i-a plăcut de mică și orgoni- 
iația V. T. M., văzînd-o cită 
tragere de inimă are, a propus-o 
conducerii s-o trimită la o școa
lă de zootehnie. După ce a 
venit de la școală s-a dus să 
vadă cum își cresc animalele 
colectiviștii din Ortișoară și 
muncitorii agricoli de La G-4.S. 
Clar mata. Cînd a împlinit vîr- 
sta majoratului se putea lăuda 
că sectorul zootehnic este una 
dintre cele mai rentabile ra
muri ale Gospodăriei Colective

,/<*.♦  • «jă

Toată viața .mea, munca și strădania 
mi le-atn pus în slujba luminării fiilor 
țăranilor muncitori.

Am venit aici, la Asan-Aga, acum 38 
de ani, de pe băncile unei școli pedago
gice din Ploești, pe timpul regimului 
burghezo-moșieresc, cînd eram o copi
landră cu codițe. Numai cînd îmi aduc 
aminte în ce neagră mizerie, în ce a- 
dîncă beznă și lipsuri se zbăteau pe 
atunci țăranii obidiți de aici, mă cutre
mur.

Ani în șir, toamna ne mutam cu șco
larii din loc în loc, în cîte o căsuță ță
rănească. Copiii stăteau pe jos, cu căr
țile în poală. Iarna făceam focul cu paie, 
pe care copiii le smulgeau din iesle, de 
la gura vitelor. Frecvență ? Nici 25 La 
sută dintre băieții de vîrstă școlară nu 
veneau la învățătură, iar dintre 
doar cîte una, două veneau un 
ori doi.

De activitate culturală în rîndul 
rllor, nici pomeneală.

Dar să nu mai vorbim 
fost. Voi reveni deci la 
pline de lumină, la

îete
an

tine-

O
Grajduri moderne, o îngrijire 

raționali a animalelor, Lată ce a 
contribuit la dezvoltarea sectoru
lui zootehnic ai gospodăriei agri
cole colective din Oprișenești.

Foto: M. CARANFIL

40 hectare
izlaz curățat

Angajamentele au 
fost luate într-o adu
nare generală V.TM. 
Apoi s-a trecut la 
acțiune. A fost o in> 
trecere plină de roa.' 
de.

In cîteva zile tine
rii din comuna Zăpo- 
deni, tăiohul Vaslui, 
in frunte cu utemî- 
știi, și-au depășit an
gajamentele luate de 
ă curăța 25 ha izlaz, 
teâlizînd peste 40 de 
hectare.

Acum cunoaștem și 
fruntașii : Constantin 
Draga, Ciopotea Ni- 
culae, Constantin Dia- 

conu și alții. Cu 
prilejul unei alte a- 
dunăfi generale 
Cești utemiști au 
în mod special

d- 
fosl 
evi.

despre ce a 
zilele noastre 
ceea ce a 

Însemnat și pentru comuna Asan-Aga

regimul democrat-popular. Condițiile în 
care învață acum copiii dm Asan-Aga. 
marile schimbări ce . s-au făcut aici, 
marea amploare a muncii culturale în 
rîndul tinerilor țărani muncitori, radi
calele transformări din conștiința tine
rilor, sînt lucruri cu care pe drept cu- 
vînt ne mîndrim.

Prin grija părintească a partidului 
nostru, s-a ridicat în 1949, pe ruinele 
vechiului local o școală modernă. Aș 
putea s-o numesc palat față de hruba 
din trecut. Noua școală are patru săli 
de clasă, o cancelarie, o bibliotecă cu 
peste 3000 de volume, o caineră a pio
nierilor, două coridoare de recreație. 
De doi ani s-a trecut la învățămîntul 
elementar de 7 ani. Frecvența copiilor 
de școală este de sută la sută. In a- 
ceste condiții, cadrele didactice din 
școala noastră lucrează cu tragere de 
inimă, cu mult elan. Avem tineri învă
țători ca Constantin Toma, candidat de 
partid, utemiști ca profesoara de limba 
romînă, Rodica Iordan, ori ca învățăto
rul Constantin Panait cu care ne nun-

ADUNAREA GENERALĂ U. T. M
școala

a

dențiați în aceasta 
acțiune. Totodată s-a 
mai vorbit și de tine
rii lott Nițică, Ion 
Chiroșcă, Gheorghe 
Acatrinei și alții ca
re, prostind peste 
300 ore de miinci 
voluntară, au contri
buit la ridicarea ți
nui magazin univer- 
sal, care constituie 
mîndria comunei 
noastre.

Și, in încheiere, o 
nouă realizare a tine
relului : 
gură zi 
peste 50 
munal.

Pe curînd vă voi 
trimite noi vești.

MATEI 1. ION 
țăran întovărășit

intr-o sin- 
am reparai 
m. drum co-

Organizația noastră care cuprin
de 115 utemiști, este în același 
timp și organizația satului, deoa
rece întreaga comună este colecti
vizată și deci, toți tinerii și ute
miștii sînt acum colectiviști. In 
urmă cu un an însă, organizația 
cupr.ndea doar 35 de membri. De 
atunci, lună de lună ea a crescut 
atît numere cit și ca o forță or
ganizată a tineretului. In cursul 
acestui an, noi am primit noi 
membri, tineri buni, devotați or
ganizației noastre și muncii în co
lectivă și am scos cîțiva necores
punzători, strecurați în rîndufile 
organizației de bază U.T.M. din 
lipsa noastră de vigilență.

Un factor deosebit de important 
către care s-a îndreptat*  atenția 
noastră și care ne-a aju'tat .în ob
ținerea unor însemnate realizări, a 
fost folosirea adunărilor generale 
U.T.M. cu temă.

După alegerile U.T.M. din anul 
trecut, obiectivul principal al co
mitetului nostru a fost ținerea 
unei adunări generale deschisă la 
care au fost invitați toți tinerii din 
sat, cu tema : „Ce înseamnă să fii 
Utemist". Am Stabilit în ședința de 
comitet ce anume trebuie să facă 
fiecare dintre noi, am dat apoi 
sarcini concrete fiecărui utemist de 
a mobiliza și pe ceilalți tineri din 
sat, atn amenajat frumos sala că
minului cultural, am adus și o 
orchestră care să-i distreze pe ti*  
nei.’ după adunare etc

In ziua stabilită, peste 150 ti
neri au venit lq adunarea noastră. 
Eu. le-am vorbit despre importanța 
și cinstea de a fi membru al 
U.T.M., despre tradițiile de luptă 
și jertfă a eroilor uteciști. A vor
bit apoi secretarul organizatei de 
partid, tov. Tudor Ghînea, despre 
ajutorul pe care utemiștii îl dau 
conducerii gospodăriei colective și 
despre încrederea pe care partidul

de educație comunistă
A UTEHIȘTILOR

în
de
sală s-a ridicat utemistul

U.T.M., principala sa re- 
cadre.

o are 
lervă

Din
Niță Mânu. El a arătat t nerilor 
prezenți cît de interesantă și edu
cativă este activitatea organizației 
noastre, a vorbit despre munca și 
succesele utemiștilor.

Această adunare generală U.T.M. 
ae-a arătat nouă, membrilor comi
tetului, cît de important este să 
șt’i să aduci în discuție lucrurile 
.-ele mai interesante, cate frămîii- 
tă pe utemiști. De atunci și pînă 
acum noi am ținut 11 adunări ge
nerale U.T.M. în alcătuirea ordi- 
nei de zi a fiecărei adunări, atenția 
noastră s-a îndreptat spre două țe
luri principale: creșterea conștiin
ței politice a utemiștilor și antre
narea lor la întărirea economico- ■ 
organizatorică a gospodăriei co
lective.

Așa, de pildă, am prelucrat în 
cîteva adunări Statutul U.T.M., în 
așa fel tacit fiecare tînăr să știe 
cum trebuie să se comporte un uie- 
mișt; care sînt cerințele organiza
ției și drepturile pe care fiecare le 
are. Prelucrările ținute au fost le
gate de viața, organizației noastre, 
de exemple vii ie oameni si fapte 
din pospodăria noastră. Au fost 
discutate cu această ocazie atitu
dinile utemiștilo," Dumitru Ghiță și 
Steiiân Naun care nu răspundeau 
la chemările organizației, San
du Niculescu care vorbea urît cu 
colectiviștii vîrstnici, Ion S. ■ 
Dima care a fost exclus din or
ganizație pentru purtări imorale, 
acte de huliganism și împăciuito
rism față de actele dușmănoase 
ale unor chiaburi, etc Prelucrarea

documentelor Plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.M. și apoi a documen
telor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
9—13 iunie a.c. au constituit, de 
asemenea, prilejuri de analiză te
meinică a activității fiecărui ute
mist. Aceste adunări generale au 
dus la creșterea conștiinței poli
tice a utemiștilor, la dezvoltarea vi
gilenței față de puritatea rîndurilor 
organizației noastre.

Tot în adunările generale, noi 
am analizat modul în care ute- 
fhîștii și-au îhsușit cunoștințele 
politice predate la cursul de învă- 
țămînt politic U.T.M., ajutînd pe 
propagandistul Niță Mânu să fo
losească cele mâi bufie metode de 
predare și seminarizare. In ace
lași timp am acordat &' atenție 
sporită informării politice a ute
miștilor ce s-a făcut aproape la 
flecare adunare generală; de ase
menea au fost invitați în mijlocul 
utemiștilor, comuniști care au vor
bit despre trecutul de luptă ăl par
tidului și U.T.C.-ului. Toate acestea 
au contribuit la educarea comuni
stă a tineretului.

Dar la fiecare adunare generală U.T.M. cu teme legate de Viața și 
U.T.AL, noi am discutat și anali
zat totodată aportul adus de ute- 
miști la dezvoltarea colectivei noa
stre. In primăvară, la 28 fe
bruarie, adunarea generală U.T.M. 
a luat în discuție problema 
participării tineretului la îndepli
nirea planului de producție al gos
podăriei.

Participarea la discuții a utemi- 
stitor a fost mare și în același 
timp, fructuoasă. Astăzi putem 
spune cu justificată mîndrie că 
ne-am îndeplinit toate angajamen
tele luate. Lotul semincer de grîu, 
a fost întreținut prin muncă vo
luntară de către echipa de tineret, 
polenizarea artificială a lotului de 
porumb hibrid s-a făcut tot prin 
muncă voluntară;, s-au plantat 
42.000 puieți în perdeaua de pro
tecție; s-au curățat 200 hectare iz
laz ; s-au plantat 1000 pomi fruc
tiferi etc.

Nu putem spune că noi nu avem 
și lipsuri în munca noastră. Și 
printre cele mai principale trebuie 
să arăt faptul că pînă acum n-am 
discutat ta adunarea generală acti
vitatea cultural-sportivă ș tineretu
lui. nu avem frică întocmit un plan 
comun de activități cultural-spor
tive cu căminul cultural, sfatul 
popular și organizația sindicală.

Nu de mult, am âVut fericita <3- 
cazie de a vizita R. S. S. Moldove
nească. M-am interesat mult de 
conținutul adunărilor generale ale 
organizațiilor comsomoliste. Am a- 
flat 6 serie de lucruri noi, pe care 
le-am împărtășit tuturor irlernbri- 
lor comitetului.

Și pe viitor noi ne vom strădui 
să organizăm adunări generale

activitatea noastră zilnică, deoare
ce adunarea geherală este mijlo
cul principal de educare comunistă 
a utemiștilor.

ION SAVU
secretarul comitetului U.T.M. 
al G.A.C. „Drumul lui Lenin", 

comuna Vlădeni, raionul Fetești

driril, exemplu de conștiinciozitate în 
murtcă. Venită din București, Rodica 
Iordan s-a încadrat exemplar nu numai 
ih viața școlii, dar și în activitatea de 
zi cu zi a organizației U.T.M. și a 
muncii tinerilor din sat. Ca secretară a 
organizației de partid din sat, pot spu
ne că cu sprijinul cadrelor didactice ti
nere noi am făcut lucruri minunate în 
educarea comunistă a tinerilor țărani 
muncitori. Astăzi avem in comună o e- 
chipă artistică cu care ne mîndrim. De 
patru ori consecutiv am ieșit fruntași pe 
raion. Dar ca să ajungem aici a fost 
nevoie din partea noastră de o muncă 
susținută și entuziastă. Seară de seară 
tinerii învățători din școala noastră au 
mers în mijlocul tinerilor țărani mun
citori, la clăci și șezători, la horă și la 
distracțiile lor. îndrumate de organiza
ția de partid și cu sprijinul organiza
ției U.T.M., cadrele didactice tinere din 
școala noastră au urmărit nu numai a- 
fragerea tinerilor la munca culturală, 
dar și îmbogățirea conținutului ei edu
cativ. De exemplu, la clăcite șl șezăto- 
rile organizate de fete și flăcăi s-a în
firipat citirea cărților de literatură. 
Cîte un învățător tînăr citea un frag
ment dintr-o carte. Apoi li se explica 
tinerilor care sînt învățămintele ce tre
buie trase din faptele eroilor cărții. 
După clacă se organiza o oră de cîn- 
tece și jocuri. Cei mai talentați tineri 
cîntau din fluier și jucau în fața celor
lalți. In felul acesta am reușit pe de
o parte să trezim la tineri gus
tul pentru citit,
parte să-i atragem în echipa artis
tică. lltemiștil Tudor Nedelea, Preda 
Baza van și alți 20 de tineri sînt 
cei mai buni și activi cititori ai celor 
șinei cercuri de citit din cadrul con
cursului „Iubiți cartea". Printre cei pe
ste 40 de tineri din echipa artistică, se 
află tineri ca Voichița Caragea, Andrei 
Vlaicu, Gheorghe Pantea și alții care 
sînt cei mai iubiți artiști amatori ai sa
tului. Și în munca politică de organi
zație rolul tinerelor cadre didactice a 
fost foarte mare. Ca secretar al comi
tetului U.T.M. pe comună, învățătorul 
Constantin Panait s-a străduit zi de zi 
să-i atragă pe tinerii țărani muncitori 
la viața de organizație și să lege acti
vitatea tinerilor de preocupările satu
lui. La adunările gefierale tinerii discu
tă acum cu însuflețire despre cooperati
vizarea în întregime a comunei lor. In 
crearea celor trei întovărășiri care cu
prind 90 la sută din familii, utemiștii, 
conduși de organizația de partid, au a- 
vut un rol deosebit Ei s-au înscris 
printre primii și tot ei au militat pen
tru efectuarea muncilor în comun și 
dezvoltarea fondului de bază al întovă
rășirilor. Dezvoltarea conștiinței, ridica
rea nivelului politic și cultural al tine
rilor au făcut ca împreună cu tinerii din 
comună să inițiem frumoase acțiuni de 
folos obștesc. La căminul cultural, la 
împrejmuirea celor 3000 de metri pa- 
trați din fața școlii, la plantarea pomi
lor, tinerii au participat cu însuflețire. 
Tot ei au făcut la școală o fîntînă.

Pentru toate acestea și pentru multe 
altele au militat cu Însuflețire și cadre
le didactice tinere din școala noastră, 
cadre cu care ne mîndrim. In condițiile 
minunate pe care partidul și guvernul 
nostru le-au 
rolul acestora 
treia,iie să fie 
seamă. Și pot 
așa stau lucrurile.

MARIA TIRNACOP
învățătoare, secretara organizației de 
partid din satul Asan-Aga, raionul Dră- 

gănești-Vlașca

iar pe de altă

creat cadrelor didactice, 
in viața satului este și 
unul dintre cele mai de 
spune că la Asan-Aga

Trebuie să știți că, 
după vechiul ftieu obi
dă), eu sînt mai tot 
titnpiil plecat la drum. 
Așa ca, ori de cîte ori 
âveți nevoie de fhiile. 
chemați-mă. Voi fi ime
diat în mijlocul vostru. 
Bunăoară, acum cîteva 
zile, am primit 6 scri
soare de la titierii dirl 
comuna Șelari, raionul 
Găești. Imediat mi-am 
luat țepii la spinare 

(am totdeauna și o rezervă în geamantan) și am 
plecat acolo. Care era necazul lor ? Folosirea plă
cută și cu folos a timpului liber. Căminul cultural 
are o activitate slabă. Tînăra Bîrdeș Maria, care-i 
directoare de centru, coordonează mutica a nu mâi 
puțin de patru 
cămine culturale. 
Și așa de bine 
le 
că n-a mai fost 
pe la ele de 
multă vreme.
(Ce-i drept, sa
lariul nu uită ni
ciodată să-1 ia). 
Activitate? 
cît negru 
unghie. Am vizi
tat căminul. In 
săli au crescut 
și au murit pînă 

acum cîteva generații de păianjeni.
— Cum să facem, ariciule, m-au întrebat tinerii, 

s-o mai vedem și noi și să-i spunem că am vrea 
să mai ascultăm la radio (acum nu

coordonează

Nici 
sub

I

putem pentru că 
e la Anghel Ion 
acasă), să citim 
o carte, să ju
căm șah.'

Simplu, le-am 
răspuns eu. Ii 
vom trimite ur- 
mătoarea invita
ție : „Stimată to
varășă, vă ru
găm să luați 
parte mîine sea
ră la ședința 
festivă care va 
avea loc la că
minul cultural 

comuna noastră cu care ocazie se vor sărbători'

ÂD1CÂ cum? NdîWC 
fÎNÎ^i’NVÂTÂM DE LA 
TĂRANÎ Ct-1 AIA JOC 

POPULAR???

din
două luni de cînd nu mai depuneți nici un fel de 
activitate „Ariciul și un grup de tineri".

artistică este
activitate „Ariciul și un grup de

Tinerii mi-ău spus apoi că echipa 
formată în pre
zent numai din 
învățători, tinerii 
țărani nefiind 
acceptați în e- 
chipă. De aseme
nea, echipamen
tul sportiv, îl 
ține la el 
învățătorul 
Nicolae.

Cred că 
ceasta vizită țe
pii mei și-au fă
cut datoria. Să 
vedem ce măsuri 
va lua acum or
ganizația de ba
ză U.T.M.

acasă 
Savu

cu a-

CU BINE.
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Agitația politică de masă
IN SPRIJINUL CREȘTERII

1 • • J • • u • 1conștiinței socialiste
a tineret

Festivalul filmului la sate

Munca de agitație prezintă o deosebită importanță în complexul 
activității politice pe care o desfășoară organizațiile U.T.M. Prin 
caracterul ei operativ, prin variatele mijloace pe care le folosește 
ea poate duce la îmbunătățirea rapidă a situației dintr-un com
partiment ori altul al muncii de organizație, la descoperirea tu
turor rezervelor interne nefotosite, la mobilizarea tineretului pen
tru realizarea sarcinilor în producție.

Folosirea justă a tuturor mijloacelor de agitație politică — ală
turi de celelalte forme de educație folosite de organizațiile U.T.M. 
— duce la creșterea conștiinței revoluționare a tineretului, la edu
carea acestuia în spiritul principiilor moralei comuniste, la for
marea unei generații de tineri entuziaști constructori ai socia
lismului.

lată cum se desfășoară munca de agitație politică în cîteva 
organizații de bază U.T.M. din raionul „1 Mai" din Capitală.

Pe prim plan — 
mobilizarea tineretului 

in producție
Acum cîteva luni, brigada ute- 

mistă de producție de la secția 
confecții — fabrica „Quadrat" — 
a dat produse de proastă calitate. 
Aceasta a fost o surpriză pentru 
toată lumea; brigada formată nu
mai din fete era recunoscută pen
tru calitatea bună a lucrului, pen
tru disciplina sa, pentru faptul că 
acționa ca un colectiv omogen. Ce 
se întîmplase ? Una din fete a în
ceput să lipsească nemotivat de la 
lucru. Celelalte au încercat să a- 
copere această lipsă efectuînd și 
operația care-i revenea ei. Această 

-. brigadă însă lucrează în bandă; 
fiecare muncitor are propria lui 
misiune a cărei neîndeplinife se 
resfrînge imediat asupra muncii 
întregii brigăzi. încercînd să su
plinească lipsa fetei, membrele bri
găzii n-au mai dat cuvenita aten
ție fiecărei operații îfi parte, urmă
rind doar să-și îndeplinească nu
meric. planul.

Biroul de secție și comitetul 
U.T.M. n-au putut însă să treacă 
nepăsători peste această situație. 
Au fost mobilizate toate forțele 
pefitru îndreptarea situației. Po
stul utemist de control a 
a cerut să se ia măsuri urgente, 
gazeta de perete a luat de aseme
nea poziție. Agitatorii utemiști au 
stat de vorbă cu membrele bri
găzii arătîndu-le ce măsuri pot 
lua pentru ca asemenea lucruri să 
nu se mai repete. Utemistele au 
discutat cu Alexandrina Ferescu— 
cea care lipsise — au criticat-o 
și i-au cerut cu hotărîre să-și re
vizuiască atitudinea în muncă. Bi
neînțeles că toată această muncă 

. politică a avut un rezultat bun: 
brigadă și-a' recîștigat locul de 
fruntașă. Acesta este un aspect și 
nu izolat pentru că organizația de 
bâză de la fabrica „Quadrat" fo
losește cu bune rezultate în întrea
ga sa activitate mijloacele de a- 
gitație politică în vederea mobili
zării tinerilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, pentru produse 
de bună calitate.

Același lucru se poate spune și 
despre organizația U.T.M. de la 
fabfica • „Stela".

în afara mijloacelor de agita
ție folosite la fabrică „Quadrat", 
o mare atenție se acordă îrt a- 
beastă organizație formelor de agi
tație vizuală. Panouri, lozinci, ga-

Idiotul - PATRIA, GH. DOJA ; 
țA-ml 1918 - REPUBLICA, VASILE 
ROĂITA; Cei ttei din pădure — 
MAGHERU; Zile de dragoste - 
V. ALEGSANDRI, ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE, 23 AUGUST ; 
Dincolo de brazi - BUCUREȘTI, 

. MIORIȚA, LIBERTAflI ‘ Pe Donul 
liniștit (seria IlI-a) — IC FRI
MU, ALEX. SAHIA; Pe Doriui li- 

- iiștit (seriiâ Iba) - LUMINA, 1 
AAI ; Pescarii din Arai — CEN< 
'RAL, GH, COȘBUC ; Aida - 13 
1EPTEMBRIE i Surorile - MA- 
1IM GORKI, FLACARA; Pe Do- 
ful liniștit (seria I-a) - VICTO- 
!1A, 8 MARTIE; Nu-< adevărat, 
pifterie. De ce a plecat pisoiul, 
iățoiul vtnător, Sport sovietic 
5/958 - TIMPURI NOI ; Surprize 
e stradă - TINERETULUI ; Al- 
eria în flăcări, Iq țara munților, 
ntr-o împărăție, Pipa și ursul — 
xLEX. POPOV: Cronica amanți- 
it săraci - GRIVIȚA ; Gîinele 
rănicerului - CULTURAL ; Ulti. 
la vrăjitoare — 8 MAI ; Ani de 
euitat - VOLGA; Simpaticul 
ostru doctor — UNIREA : Inimă 
e oțel — 0 DAVID ; Acțiunea 
Sabla teutonă" - ARTA ; Pagi- 
ile trecutului - MUNCA. DRU- 
1UL SERII ; Haiducii - POPU- 
AR.

Fabrica de ciorapi „Adesgo". 
smunistul Kleinfeld lulius lu- 
înd la „Cotton" (tricotarea clo- 
pilor), are o depășire medie de 

> la sută zilnic peste plan.
Foto s V. CH1RCEV 

zetele de perete cheamă tinerii la 
o activitate bogată în producție, la 
disciplină, vorbesc despre realiză
rile regimului nostru, despre suc
cesele obținute pe linia creșterii 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc. îndrumat de organizația de 
partid, comitetul U.T.M. știe să 
folosească toate acestea pentru 
creșterea simțului de răspundere 
al tineretului în producție, pentru 
răspîndirea experienței înaintate.

Munca de agitație 
folosită în scopul 
educării tineretului
Multă vreme unii dintre tinerii 

din secția metalică — fabrica „Ra
dio Popular" au dat de furcă or
ganizației U.T.M. datorită atitudi
nii lor proaste atît în producție, 
cit și în viață, după orele de 
muncă.

Risipeau materialele, se plim
bau de colo pînă colo și pierdeau 
timpul atît de prețios, vorbeau 
urit, aveau comportări nedemne. 
Biroul de secție, ajutat de co
mitetul U. T. M. a desfășurat o 
intensă muncă politică pentru lă
murirea tinerilor asupra sarcinilor 
lor în producție, asupra răspunde
rii lor. Au fost folosite în această 
direcție și gazetele de perete și 
postul U.T.M. de control, iar ute- 
miștii au devenit agitatori înflăcă
rați și activi. Postul utemist de 
control organiza zilnic raiduri 
publica rezultatele la gazetă, 
făceau caricaturi ale acelora care 
persistau în atitudini nepotrivite 
ținutei morale a unui tînir mun
citor, membrii biroului și agita
torii stăteau de vorbă cu tinerii, 
le atrăgeau atenția asupra greșe
lilor. Utemista Teodora Vătafu a 
luat inițiativa de a organiza o se-

fi
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A APARUTî

„Lupta de clasă “ nr. 10-1958
Numărul 10 al revistei este des

chis de editorialul „Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie — în
ceputul erei comunismului", după 
care urmează articolele: „Despre 
cointeresarea materială a oameni
lor muncii în industrie" de Ion 01- 
teantî: „Invățămîntul de partid — 
factor esențial în educația marxist- 
leninistâ a comuniștilor" de Vasile 
Mușat; „Știința și tehnica sovieii- 
că în slujba construirii comunismu
lui" de ing. Radu C. Bogdan; 
„Probleme actuale ale predării 
științei marxist-leniniste în învăță- 
mintul superior" de Aurel Pop; 
Raportul prezentat la plenara C.C. 
al Partidului Comunist Francez 
de Marcel Servin; „Paul Robeson"

MOTTOt
„Rostul pământului 
e să se-nvîrte 
Rostul apelor 
să curgă cuminte 
Rostul membrilor tinerei gărzi 
e marșul

mereu 
înainte".

V. Maiakovski—„Tânăra Gardă"

în anii crînceni ai războiu
lui apărea în Pravda, un repor
taj despre modul în care fusese 
ucisă de hitleriști o anume parti
zană Tanea. Autorul, Lidov, nu fă
cea altceva decât să reproducă po
vestirile țăranilor din satul Petriș- 
cevo. Tînăra partizană, suferise 
torturi atît de atroce încît un tâ
năr ofițer german fugise în bucătă
rie și-și ascunsese fața în palme, 
stînd cu ochii închiși și urechile 
astupate pînă la sfîrșirea interoga
torului. Dar dimineața, cu lațul 
spînzurătorii de git, folosind clipa 
de răgaz cînd un ofițer hitlerist o 
fotografia, ea strigă colhoznicilor 
aduși cu forța : „Hei, tovarăși 1 Ce 
sînteți așa de posomoriți ? Fiți cu
rajoși, luptați, nimiciți-i pe fasciști, 
dați-le foc, otrăviți-i“. Și cînd un 
hitlerist îi astupă gura mai apucă 
să spună: „Mie nu mi-e teamă să 
mor, tovarăși ! E o fericire să mori 
pentru poporul tău". Numele ade
vărat al partizanei era Cosmode- 
mianskaia Zoia, elevă la o școală 
medie din Moscova. Literatura so
vietică care, inspirindu-se din via
ță, are drept eroi de multe ori 
oameni minunați ce au existat cu 
adevărat, prezintă in persoana co
muniștilor și comsomoliștilor din 
literatura sovietică caractere cu 
totul noi, deosebite chiar de 
cele mai strălucitoare tipuri ale 
tineretului vechii literaturi. Revo
luția proletară din Rusia, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
plămădit intr-un aluat nou chipul 
tânărului sovietic. Cu emoție scria 
Fadeev, la apariția romanului „Așa 
s-a călit oțelul" că a intilnit in car. 
tea lui Ostrovski „un nou mod de

I 1
cu 
în

rie de conferințe și convorbiri 
privire la comportarea tinerilor 
fabrică și în afara ei. Toate acestea 
au avut un bun efect asupra tine
rilor. Treptat s-au observat îmbu
nătățiri atît în atitudinea față de 
muncă a tinerilor cit și în compor
tarea lor morală. Timpul de mun
că a începui să fie mai bine folo
sit, tinerii au început să se res
pecte între ei.

Se poate spune că aci munca de 
agitație politică a fost făcută pro
fund, îmbinîndu-se grija pentru 
îndreptarea atitudinii tineretului 
în producție cu aceea a cultivării 
la tineri a concepțiilor comuniste 
despre viață.

Același lucru l-am observat și la 
Atelierele Centrale I.T.B. Și âci 
munca de agitație este folosită mai 
larg, în scopul educării multilate
rale a tineretului. Așa, de pildă, în 
organizația de secție nr. 9 paralel 
cu o activitate combativă îndrep
tată spre îmbunătățirea activității 
în producție a tineretului se orga
nizează convorbiri despre disci
plină, despre relațiile dintre tineri 
și vîrstnici, despre principiile mo
ralei comuniste. Și aici agita
torii utemiști îi ajută pe ti
neri să înțeleagă cum trebuie să 
se comporte In viață, îi ajută să 
înțeleagă evenimentele politice in
terne și internaționale, le fac cu
noscută politica partidului nostru.

★
în cele cîteva organizații de 

bază U.T.M. vizitate se desfășoară 
o bună muncă de agitație politică, 
datorită grijii cu care acestea sint 
îndrumate de organizațiile de par
tid. Peste tot utemiștii învață de 
la comuniști cum să-și desfășoare 
munca de agitație, ce metode să 
folosească, cînd și în oe direcție 
este mai necesar să fie concentrat 
focul ei.

Trebuie remarcat insă că de 
multă vreme comitetul raional 
U.T.M. n-a mai dat nici un fel de 
îndrumări, n-a mai organizat nici 
un schimb de experiență în dome
niul muncii de agitație. Poate și 
din această pricină n-am intilnit 
inițiative noi în acest domeniu, 
forme cît mai variate și pline de 
conținut educativ care să contri
buie la ridicarea pe o treaptă su
perioară a acestui important do
meniu al muncii politice.

M. VIDRAȘCU

(cu prilejul apariției în limba ro- 
mînă a cărții „Aceasta este poziția 
mea") de acad. Geo Bogza.

La rubrica „Din presa partidelor 
comuniste și muncitorești" sini in
serate articolele; „Cu privire la 
munca și întărirea partidului" de 
Bob Thompson ; „De la austro- 
marxism la revizionismul contem
poran" de V. M. Turok. La aceeași 
rubrică este publicată si Rezoluția 
plenarei lărgite a Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din 
Uruguay.

In cadrul rubricii „Recenzii și 
note" revista publică : „O realizare 
a prozei noastre realist-socialiste: 
„Setea" de Titus Popovici" de Du
mitru Micu și „Interpretare fără... 
interpretare" de Gh. Tudor.

s vedea și de a simți lumea, redat, 
mai ales, în figura eroului principal, 
Pavel Corceaghin, care prin aspec
tul său moral, se opune tineretului 
din secolul al XIX-lea atît de bine 
zugrăvit în romanele rusești, cit și 
în cele ale scriitorilor străini". 
Comsomolist — iată cuvîntul care 
provoca ura tuturor dușmanilor 
Puterii Sovietice. Chiaburii — vezi 
„Povestiri de pe Don" de M. Șolo- 
hov — se opun ca Grigori Frolov 
să devină ciobanul staniței deoare
ce era „comsomolist". Și aveau 
toate motivele să se teamă de el.

(OFISONOLIȘTIl- 
minunafi eroi tineri 

ai literaturii sovietice
Grigori, aflînd nelegiuirile culaci
lor care puseseră mina pe condu
cerea staniței, scrie cu vîrf de căr
bune pe foi de porumb ziarului 
„Krasnaia Pravda". Și articolul 
este publicat. Drept răspuns chia
burii îi sfărîmă capul cu gloanțe.

Anicușca — vezi aceleași „Po
vestiri de pe Don" — este prins 
de albi; dar i se propune să sca
pe de la moarte trudind. Con
diția : să-și ceară iertare, va 
primi 50 de vergi și va fi 
înrolat la albi. Anicușca re
fuză însă simțindu-se adine jignit 
de propunere. Este împușcat. Nu 
moare. Boierul îl întreabă din nou 
dacă vrea să-fi ceară iertare. Ani
cușca cu gura plină de sînge vrea 
să-l scuipe. Este aruncat in mijlo
cul drumului și o sotnie de cazaci 
cu două tunuri trece peste el. Ca 
să nu geamă, Anicușca își umple 
gura cu colbul drumului. ,JUesteca

Primirea d-lui Pericles Argyropoulos 

la Ministerul Afacerilor Externe a! R. P. Romîne
Marți, 11 noiembrie a.c., minis

trul Afacerilor Externe al R.P. Ro
mîne, Avram Bunaciu, a primit în 
audiență pe dl. Pericles Argy
ropoulos, fost ministru de. Externe 
al Greciei, vicepreședinte al Co
mitetului grec pentru destinderea

Conferința d-lui Pericles Argyropoulos 
despre colaborarea interbalcanică

internațională și pentru pace, 
președinte al Institutului de stu
dii internaționale din Atena, care 
se află în țara noastră ca invitat 
al Universității „C.I. Parhon" și 
al Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din R.P. Romînă.

Marți seara, în aula Institutului 
de științe economice „V. I. Lenin", 
sub auspiciile Universității ,,C. I. 
Parhon" și Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, dl. Pericles Argyropoulos, 
fost ministru de Externe ăl Gre
ciei, vicepreședinte al Comitetului 
grec pentru destindere internațio
nală Și pentru pace, președinte al 
Institutului de studii internaționale 
din Atena, care ne vizitează țara, 
a conferențiat despre „.Colaborarea 
interbalcanică. Mesajul președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne adresat șefilor de 
guverne ai Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei, din 
10 septembrie 1957“.

La conferință au participat aca
demicieni, profesori universitari și 
numeroși alți oameni de cultură, 
ziariști, studenți.

Oaspetele a fost prezentat asi
stenței de prof. univ. Jean Lives-

0 nouă metodă de control 
al lucrărilor de sudură: 
defectoscopia radioactivă

Pe șantierele de montaj ale 
centralelor electrice din țara noa
stră, s-a introdus una din cele 
mai noi metode de control al lu
crărilor de sudură : defectoscopia 
radioactivă. Sursa razelor gamma 
— care prin fotografiere permit 
detectarea oricăror defecte din 
piesele metalice sau din cordoa
nele de sudură — o constituie o 
instalație mobilă cu cobalt radio
activ, primită din Uniunea Sovie
tică. Cu ajutorul acestei instalații, 
un grup de specialiști, în frunte 
cu tînărul inginer Petru Florican. 
absolvent al unui institut de în- 
vățămînt superior dih U.R.S.S.; 
execută la cererea șantierelor de 
montaj controlul calității lucrări
lor de sudură la conductele de 
abur și apă de înaltă presiune șl 

pămînt și se uita la pan, fără să 
clipească, iar ochii îi erau senini și 
limpezi ca cerul".

Dar construcția giganților indu
striali ca Mognitogorskul ori 
transformarea ținuturilor Extre
mului Orient în regiuni înflori
toare, pot fi oare despărțite de ac
țiunile eroice ale comsomo
liștilor ? Citiți J}i-a fost ziua a 
doua", ori „Pe nerăsuflate" de 
Ilya Ehrenburg.

Eroul preferat al literaturii 
burgheze din Occident este ma
niacul autoanalizelor meschine, 
apologetul actului „gratuit", al 

crimei și al trădării celei mai 
mîrșave. Nu odată Marx și Engels 
au ironizat pretenția nerușinată a 
filistinilor de a prezenta propriile 
tare spirituale drept etalon al u- 
manității. Marx și Engels calificau 
însă drept ființe cu adevărat com
plexe și cu adevărat umane pe oa
menii Renașterii, care fie cu sabia, 
fie cu vorba, fie cu condeiul, luau 
parte la marile bătălii ale istoriei. 
Și iată formulată exact părerea lui 
Marx : „adevărata bogăție spiritua
lă a individului depinde întru to
tul de bogăția relațiilor sala cu 
realitatea". Găsim aci și explicația 
înaltului profil moral al eroilor 
comsomoliști. Poate fi, bunăoară, 
comparat eroul lui Proust din „In 
căutarea timpului pierdut", care 
era preocupat să analizeze aminti
rile c» i le trezeau gustul unei pră

cu, prorector al Universității „C. I. 
Parhon” din București.

Dl. Pericles Argyropoulos, care 
este un vechi partizan al colabo
rării țărilor balcanice, a scos în e- 
Vidență în mod documentat facto
rii geografici, economici și politici 
care au stat în trecut la baza re
lațiilor de colaborare între popoare
le balcanice.

Conferențiarul a analizat pe larg 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. din 10 
septembrie 1957 adresat șefilor de 
state din Balcani, salutînd cu sa
tisfacție această inițiativă a guver
nului romîn și exprimîndu-și cre
dința că greutățile ce există în 
calea apropierii țarilor balcanice 
pot fi înlăturate tocmai prin coexi
stență pașnică și colaborare multi
laterală între toate statele din a- 
ceastă regiune.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes de întreaga asistetiță.

la alte instalații de la cazane și 
turbine.

Pînă acum instalația a fost fo
losită cu rezultate excelente la 
noile termocentrale electrice de 
la Sîngiorgiu de JPădure, Paro- 
șeni și Borzești, la controlul su
dării virolelor metalice ale tune
lului de aducțiune de pe șantierul 
marii hidrocentrale electrice de la 
Bicaz și pe alte șantiere din țară.

Simplitatea manipulării și po
sibilitatea transportării instala
ției pe oricare dintre șantiere, 
timpul foarte scurt în care se află 
rezultatele controlului, prin sim
pla developare a clișeului precum 
și prețul redus al substanței ra
dioactive — toate acestea creează 
condiții pentru extinderea defec- 
toscopiei radioactive șl pe alte 
șantiere.

jituri muiate intr-un ceai, eu Pa
vel Corceaghin care luptă ca fie
care dipă din sourta lui existență 
să folosească construcției comunis
mului ? E clar că tocmai activitar 
tea revoluționară acordă omului 
amplitudine de caracter, o fiziono
mie spirituală superioară, o a- 
devărată bogăție și intensitate de 
sentimente.

Unul dintre personajele cărții ci
tate a lui Ehrenburg „Pe nerăsu
flate", Mezențev, în munca sa de 
comsomolist se comportă Ca un 
creator, ca un artist. Nu exagerăm. 
El nu poate să iubească abstract.

Pentru el dragostea pentru Comso- 
mol ori pentru Varia se leagă ca la 
un artist de sunete și culori. Locul 
în care muncește, se identifică spre 
pildă la el cu mirosul de benzină 
și de catran pe care-l iubește cu 
fervoare. Mezențev, afirmă autorul, 
„nu spune niciodată: viața este cu
tare sau cutare lucru. El trăiește 
odată cu viața, îi cunoaște obiceiu
rile, gesturile, risul, suflarea. 
Ca să vorbești despre toate ace
stea trebuie să știi să faci versuri". 
Și cu adevărat în îndeplinirea sar
cinilor date de partid, Mezențev 
simte emoția febrilă și satisfacția 
sufocantă a unui artist oare-și vede 
realizată opera sa scumpă. Cu drep
tate el îi strigă mânios unui prie
ten care propaga disprețul față de 
sentimente : „dacă eroii lui Tur- 
gheniev simțeau mult, atunci noi 
trebuie să simțim de o sută de ori

O
La atelierele întreprinderii 

„Tehnofrig" din Cluj se aîlă o 
serie de prototipuri gata fini
sate care sînt în curs de omo
logare ca : dulapul de conge
lat carne cu o capacitate de 
60 kg., aparate de pasteurizat 
lapte cu o productivitate de. 
1500 litri pe oră, mașina de 
spălat bidoane de lapte etc.

în fotografie: (prim plan) 
candidatul de partid Gyulai 
Francisc și comunistul Fran- 
cisc Pop (planul doi) fac ul
tima verificare a agregatelor 
compresoare pentru frigorifere 
care în curind vor îi expediate 
peste hotare.

INFORMAȚIA
Suceava a avut loc de cu- 
dezvelirea unui monument 

Și

Biblioteca uzinelor „Ianoș Herbak" din Cluj

Festivalul filmului la sate se va 
desfășura pe întreg cuprinsul țării 
între 15 decembrie 1958 și 31 mar
tie 1959.

Timp de aproape 4 luni, cine
matografele, căminele culturale 
raionale și sătești, din S.M.T.-uri, 
gospodării agricole colective și de 
stat, precum și 100 de caravane 
cinematografice vor prezenta fil
me artistice, filme documentare și 
jurnale agricole pentru populariza
rea metodelor agrozootehnice îna
intate.

Alături de alte filme documen
tate, de înfățișează aspecte impor
tante ele construcției socialiste din 
țara hoaătră, var rulă în premieră 
documentarele „-Cronica hunedn- 
reană", Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", „La ferma colho
zului „Budionmi", „Cultura po

de
la

• Campionatul republican 
box pe echipe programează - 
sfârșitul acestei săptămâni în Capi
tală două întîlniri deosebit de a- 
tractive. Sîmbătă cu începere de 
la ora 19 în sala sporturilor Flo- 
reasca echipa C.C.A. va întîlni 
formația Cetatea lui Bucur. Al 
doilea meci va avea loc duminică 
dimineața de la ora 10 în incinta 
Circului de Stat și va apune echi
pei bucureștene „Spartac", forma
ția C. S. Marina-Constanța.

• In cadrul campionatului cate
goriei A de fotbal, miercuri se 

losirea electrozilor duri în anali
za polarografică".

★
Comitetul național pentru apă

rarea păcii din R. P. Romînă a- 
nunță cofiferința d-lui Abdala El 
Amir Istnail, membru în Biroul 
Comitetului păcii dirl Republica 
Sudan, despre: „Privire genera
lă asupra istoriei Republicii Su
dan".

Conferința va avea loc miercuri 
12 noiembrie, ora 17, în aula 
Institutului de științe economice 
,;V. I. Lenin" din piața Mihail 
Eminescu nr, 6.

(Agerpres)

CITITORI 
DIN PROVINCIE
Dacă doriți să vă procurațL 

cărți politice, științifice, teh
nice, literare, de artă, sport 
etc., sau vreți să fiți infor
mați asupra lucrărilor .apărute 
și în curs de apariție, adresa- 
ți-vă

LIBRĂRIEI
r
I „Cartea prin poștă“
Îstr. Biserica Enei nr. 16 

raionul Stalin, București
f care yă va trimite la domi- 
(ciliu, contra ramburs, cărțile 
(solicitate și, In mod gratuit, j 
} materialul de informare nece- •] 
(sar. j 

NU IOTA

rumbului", „Eroziuni” fi „Viată 
Minelor".

Oamenii muncii de la sate vor 
vedea, cu prilejul festivalului și 
marile filme artistice „Pe Donul 
limșttt", „Zboară cocorii", „Cei 
trei din pădure", ,Jnfrîngere”, 
„Paginile trecutului", „Ani de ne
uitat", precum și numeroase alta 
realizări cinematografice ca „In
tenție diabolică", „Ultima stație", 
„Pălăria lui AnatoT, „Locul ac
țiunii — Berlin”, „Două mame", 
„Urme în noapte" etc. Vor fi pre-, 
zentate de asemenea filmele ro
mânești „Bijuterii de familie" și 
„Ciulinii Bărăganului".

Festivalul filmului la sate con
stituie un însemnat ajutor în opera 
de culturalizare a oameniM mun
cii de la sate.

(Agerpres)

desfășoară două meciuri restanțe. 
Pe stadionul Ciulești cu începere 
de la ora 14,30 echipa Rapid va 
îtltîlni formația C.C.A. intîlnirea 
suscita un mare interes deoarece 
ambele echipe sînt dornice să se 
reabiliteze după înfrîngeriie de du
minică.

A doua restanță se dispută la 
PlOești unde Petrolul primește vi
zita echipei bucureștene Progre
sul.

• Turheul internațional de șah 
de la Wagenningen (Olanda) a 
fost cîștigat de campionul mondial 
M. Botvinik (U.R.S.S.) care a to
talizat 4. puncte din 5 posibile. Pe 
locurile 2—3 la egalitate cu 
cîte 3 puncte, s-au clasat Flohr 
(U.R.S.S.) și Donner (Olanda).

Cu prilejul festivității de închi" 
dere a turneului, fostul campion 
mondial de șah, Max Euwe, a 
mulțumit marilor maeștri sovietici 
pentru că au acceptat să participe 
ia acest ttirneu* * subliniind că pre, 
Zența lof lâ concursul de la Wa^ 
genningen contribuie la strînge- 
rea legăturilor de prietenie dintre 
șahiștii olandezi și șahiștii sovie
tici.

La 
rînd 
închinat memoriei ostașilor 
luptătorilor antifasciști din loca, 
litate căzuți în lupta pentru eli
berarea patriei de sub jugul hitle- 
rismului și a dictaturii fasciste.

★
Prof. dr. I. S. Lialikov, șeful 

catedrei de chimie analitică de la 
Universitatea de stat din Chiși- 
nău, care ne vizitează țara în ca
drul acordului cultural dintre 
R. P. Romînă și U.R.S.S., a con
ferențiat marți după-amiază la 
Facultatea de chimie a Universi
tății „C. I. Parhon", despre „Fo- 

mai mult". Și eroi os Mezențev 
simt de o mie de ori mai mult tră
ind din toate fibrele sufletului Iar 
lupta pentru construirea noii lumi.

La eroii comsomoliști întâlnim 
din plin atributele firești ale ti
nereții t dăruirea de sine, voioșia 
tinerească, aspirația către fapte 
îndrăznețe etc. Dar sub îndruma
rea Partidului Comunist aceste 
trăsături firești capătă un con
ținut infinit mai bogat în 
munca pentru făurirea „primă
verii omenirii"; acestea sînt înno
bilate, au pur și simplu o altă 
semnificație. Figura comsomoliștilor 
strînge la un loc oa intr-un dia
mant tot ce are mai strălucitor 
și mai uman tineretul revoluționar. 
Se înțelege de aceea forța educa
tivă, covîrșitoare pe care o au a- 
ceste tipuri în întreaga lume, 
în armata coreeană au existat uni
tăți care purtau numele lui Oleg 
Coșevoi și Uliana Gromova. Iar 
una dintre cele mai bune brigăzi 
de tineret din fabricile textile ale 
Pekinului, este denumită „Briga
da Zoiei". Să ne amintim și la noi 
în țară cîți uteciști au înfruntat 
torturile Siguranței, închisorile și 
moartea, sorbind curajul și sănăta
tea spirituală din pilda lui Pavka 
Corceaghin. Pentru tinerii comu
niști din toate țările, eroii comso
moliști constituie modele luminoa
se de viață, în fața cărora de fie
care dată simt nevoia de a-și face 
un sever și tulburător examen de 
conștiință. Căci cuvintele spuse de 
Pavel Corceaghin la mormântul to
varășilor săi uciși în Șepetovka și 
înscrise pe mormintul funerar al 
Zoiei Kosmodemianskaia vor răs
coli totdeauna mințile și sufletele 
tinerelor generații : „Nimic nu-i 
mai scump pentru om decît viața. 
N-o trăiește decît o singură dată și 
trebuie s-o trăiască astfel încît să 
nu-i pară rău că a trăit, să nu aibă 
a-și reproșa un trecut meschin și 
rușinos, astfel ca în fața morții să 
poată spune : tontă viața și toate 
puterile mi le-am închinat celui 
mai minunat lucru de pe lume : 
luptei pentru eliberarea omenirii".

AL. OPREA

• Pentru a doua oară în decurs 
de o lună cicliștii chinezi au reu
șit să corecteze recordul mondial 
în proba de 100 km care era deți
nut din anul 1942 de rutierul ita
lian Benedetti cu timpul dd 
2h 20’44”8/10. Cu trei săptămînl 
în urmă ciclistul Wan Cen-lin a 
marcat pe această distanță timpul 
de 2h 18’59”. Recent în cadrul u, 
nui concurs care a avut loc 
Tiensin, 
100 km 
lu-ti în 
țele lor 
minute
Benedetti.

Ciclismul oa sport este practicat 
în R.P. Chineză deabia din anul 
1953. In acest răstimp toarta 
scurt sportul cu pedale a făcut to
tuși progrese considerabile. In pre, 
zent există în întreaga țară aproa^ 
pe 1 milion de alergători.

W
Kao Șu-kun a parcurs 
în 2h 12’6”5/10, iar LI 
2h !2T8”9/10. Performan- 
sînt superioare cu peste 8 
recordului oficial al Iul

CnMsmimuwAnfi)
Pentru următoarele trei zile t/t 

țară : vremea se menține în gene, 
ral închisă și umedă cu deosebi, 
re în jumătatea de vest a țărfd< 
unde vor cădea precipitații sub for, 
mă de ploaie sau bufniță. Vfnt 
moderat din sectorul sudic. Tempe, 
natura la tnqeput în creștere ușoa, 
ră, apoi în scădere: noaptea va 
fi cuprinsă între 2 și 12 grade, iar 
ziua între 10 șl 18 grade.

>0m sumarul Almanahului x 
’ȘTIIHțĂ Șl TEHNICĂ? 

ce va apare pe anuiX 
j 1959 x 

! Semiconductor!! se perfecție- 
Inează — Ing. Constantin Șer-V 
Ibu, Institutul politehnic — ® 
; București. /

Sfaturi pentru îngrijirea ple-JZ
1 lel- o
> Orașe satelit — Ing. Gh. X
i Șerbfinescu. X
> Un fluviu pe ocean. A
> Un aliment miraculos. A
1 Veninul șerpilor otravă și A 
medicament. A

Obezitatea — Dr. V. Vcvora. A 
Poate fi înlocuit rinichiul — A

A. Costin și H. Herțeanu. A 
institutul Fiziologic al Acade- A 
miei R.P.R. A

Ne îmbrăcăm din petrol — A 
H. Hedy, Institutul Politehnic A 
— București. A

Sfaturi practice pentru auto-Aj 
mobiliști. A

Televiziunea în R.P.R. A 
1959 al treilea an de zbo-A, 

ruri în Cosmos — Prof. Univ. A 
P. loanid. A

Vitrina radio 1958. A
Turnuri înclinate. ()



Ecoul
declarației

Conferința de la Geneva pentru preîntîmpinarea 

unui atac prin surprindere lui N. S. Hrușciov
in legătură cu problema germană 

și cu situația din BerlinPolitica Imperialistă a „războiului rece" 
a creai midia unul atac prin winiere

— Declarația lui V. V. Kuznețov —
GENEVA 11 (Agerpres). ■— 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la 10 noiembrie în 
sala de conferințe a Palatului Na
țiunilor din Geneva s-a deschis 
conferința experților țărilor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
și ai țărilor membre ale pactului 
nord-atlantic în problema măsuri
lor pentru preîntîmpinarea unui a- 
tac prin surprindere. La lucrările 
conferinței participă delegații a 10 
state.

La ora 12,10 (ora locală) dele
gațiile și-au ocupat locurile. G. T. 
Narayanan, reprezentantul secreta
rului general al O.N.U., a rostit o 
scurtă cuvîntare introductivă. El 
a subliniat că sarcina conferinței 
este examinarea problemelor „de 
importanță vitală pentru studierea 
problemei dezarmării'*.  G. T. Na
rayanan a căutat să scoată în e- 
vidență în primul rînd aspectul 
tehnic al problemei măsurilor pen
tru preîntîmpinarea posibilității 
unui atac prin surprindere. In con
tinuare G. T. Narayanan a dat cu
vîntul lui V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., șeful delega
ției sovietice, care a declarat prin
tre altele :

Ne-am adunat aici pentru ca 
împreună să elaborăm recomandări 
cu privire la măsurile concrete, re
alizabile, în prezent, pentru preîn
tîmpinarea primejdiei unui atac 
prin surprindere al unui stat îm
potriva altuia și, pe această cale, 
să micșorăm primejdia izbucnirii 
unui nou război.

Inițiativa convocării acestei con
ferințe aparține guvernului sovietic.

Pentru a ne achita cu succes de 
sarcina ce stă în fața conferinței 
este important în primul rînd, să 
stabilim cum se explică cauzele a- 
pariției problemei unui atac prin 
surprindere al unui stat împotriva 
altuia. Dacă vom scoate la iveală 
aceste cauze apoi vă fi mai ușor 
să elaborăm măsurile pentru pre
întîmpinarea unei evoluții pericu
loase a evenimentelor.

O analiză obiectivă a situației 
relațiilor internaționale în perioada 
de după război arată că problema 
unui atac prin surprindere a apă
rut în urma faptului că unele pu
teri duc de mai mulți ani o poli
tică ce creează încordare în rela
țiile dintre state, politică ce ge
nerează și întreține neîncrederea 
și vrajba dintre ele. Această poli
tică cunoscută sub numele de po
litică „de pe poziții de forță" a 
avut ca urmare cursa nestăvilită 
a înarmărilor. Ea nu.a putut să nu 
ducă la o atmosferă de suspiciune 
cind un stat privește pe celălalt ca 
un adversar potențial. Ca urmare

S. U. A. pun la cale 
noi acțiuni agresive 

împotriva R. P. Chineze
TA1PE 11 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
în Taivan continuă să sosească noi 
emisari ai • militariștilor americani. 
La 11 noiembrie, a sosit la Taipe 
amiralul H G. Hopwood, coman
dantul șef al marinei S.U.A. din 
Pacific.

Pe de altă parte. Charles Shtiff, 
secretar adjunct al Ministerului 
Apărării al S.U.A., care conduce o 
delegație militară sosită în Tai
van, s-a întors la Taipe venind 
dintr-o inspecție din sudul insu- 

Teroare rasistă în S.U.A.
ț NEW YORK 11 (Agerpres). 
a Campania de teroare împotriva 
ă anulării segregației rasiale în 
i școli, care se desfășura pînă în 
I prezent mai ales în statele din 

sud, se extinde și în nord. La 
9 noiembrie în statul Virginia 
de vest intr-un orășel de mineri 
din apropiera orașului Morgan- 
tow teroriști „necunoscuți" au 
aruncat în aer clădirea școlii 
din localitate. Din cei 400 de 
elevi înscriși la această școală, 
care în prezent este distrusă 

f aproape total de explozie, a- 
t pro ape 100 de elevi erau ne-. 

■ gri.

O demonstrație a studenților din New York împotriva segrega
ției rasiale în școli.

a politicii „de pe poziții de for
ță" și a „războiului rece" s-a ivit 
primejdia unui atac prin surprin
dere al unui stat împotriva altuia, 
primejdia unui nou război nimici
tor. Problema unui atac prin sur
prindere este problema dezlănțuirii 
războiului.

Oricine înțelege că un nou răz
boi ar cauza distrugeri incompa
rabil mai mari decît cel de-al doi
lea război mondial, deoarece el ar 
implica în mod inevitabil folosirea 
mijloacelor moderne de distrugere 
și exterminare în masă a oameni
lor. De aceea este cu totul evident 
că cea mai importantă problemă 
pentru toate popoarele, fără excep
ție, este problema menținerii păcii 
și a preîntîmpinării războiului.

Datoria tuturor guvernelor și, 
în primul rînd, a guvernelor state
lor care posedă arma modernă de 
exterminare în masă este de a în
lătura primejdia războiului și de 
a lichida, prin aceasta, primejdia 
unui atac prin surprindere.

Pentru a scăpa de primejdia 
unui nou război, pentru a înlătura 
primejdia unui atac prin surprin
dere este necesar, în primul rînd, 
să se pună capăt politicii care 
creează această primejdie. Este ne
cesar să se urmeze cu fermitate ca
lea coexistenței pașnice între toate 
statele, să se țină seama în mod 
realist de raportul de forțe, exis
tent în lume și să se renunțe la 
politica nefastă „de pe poziții de 
forță" și „de echilibristică în pra
gul războiului".

Uniunea Sovietică duce o politi
că externă de pace bazată pe prin
cipiile coexistenței pașnice între 
state, luptă consecvent și perseve
rent pentru a feri popoarele de pri
mejdia iminentă a războiului și a 
pune bazele unei largi colaborări 
pașnice între state, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Vorbind despre preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere este ne
cesar de asemenea să se sublinie
ze că măsurile sigure pentru pre
întîmpinarea. primejdie; unui atac 
pot fi elaborate numai cu condiția 
interzicerii totale a armelor atomi
ce și cu hidrogen. Totodată se im
pune scoaterea acestor arme din 
armamentele statelor și distrugerea 
stocurilor, lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriile străine și re
ducerea substanțială a armamente
lor clasice și a forțelor armate

Sîntem datori să folosim toa
te căile și mijloacele pentru o cît 
mai rapidă rezolvare a problemei

lei, pentru a avea întrevederi cu 
Cian Kai-și.

După cum remarcă agenția 
France Presse, prezența simultană 
în Taivan a amiralului Hopwood 
și a lui Charles Shuff precum și 
recenta vizită a generalului Lau
rence Kutter, comandantul șef al 
aviației americane din regiunea 
Pacificului, au făcut pe observato
rii politici să tragă concluzia că 
S.U.A. plănuiesc o „redesfășurare" 
a forțelor lor în regiunea Taivanu- 
lui.

De asemenea în zorii zilei 
de 10 noiembrie, clădirea unui 
colegiu din localitatea Osage 
(statul Virginia de vest) a lost 
zguduită de o violentă explo
zie provocată de o bombă cu 
dinamită plasată in sala cen
trală a colegiului.

Clădirea a fost atît de grav 
avariată îneît nu mai poate fi 
folosită.

Explozia este opera rasiștilor 
din Osage ca răspuns la primi
rea de copii negri într-un co
legiu rezervat anterior albilor. 

preîntîmpinării unui atac prin sur
prindere, problemă inseparabilă de 
cea a dezarmării.

O înțelegere asupra măsurilor 
pentru preîntîmpinarea primejdiei 
unui atac prin surprindere este pe. 
deplin posibilă, dacă se ține sea
ma în mod echitabil de interesele 
tuturor părților, astfel îneît nici un 
stat sa nu fie pus într-o situație 
de inegalitate din punct de vedere 
al asigurării intereselor securității 
sale și îneît să nu fie întreprinse 
acțiuni de natură să înrăutățească 
relațiile dintre state și să intensi
fice primejdia izbucnirii unui con
flict armat. Dacă toți participanții 
la conferință vor porni de la a- 
ceste principii activitatea noastră 
va fi mult ușurată.

Elaborarea de către actuala con
ferință a unei recomandări practi
ce cu privire la măsurile concrete 
pentru preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere, ar ușura, fără în
doială, adoptarea de către guverne 
a unor hotărîri corespunzătoare.

In încheiere, reprezentantul 
U.R.S.S a încredințat pe partici
panții la conferință că, din partea 
ei, delegația sovietică va face tot 
ce-i stă în putință pentru a asigu
ra succesul conferinței.

★
In cuvîntarea sa W. Foster, șe

ful delegației S.U.A., care a luat 
apoi cuvîntul, a trecut sub tăcere 
problemele dezarmării și importan
tele probleme politice în legătură 
cu posibilitatea unui atac prin sur
prindere, și a căutat să redu
că sarcinile conferinței exclusiv la 
probleme tehnice. Reprezentantul 
S.U.A a denumit această confe
rință „consfătuirea experților teh
nici". Este de asemenea semnifi
cativ faptul că, vorbind despre 
sarcinile conferinței, reprezentantul 
S.U.A. a folosit termenul de „di
minuare" iar nu preîntîmpinare a 
primejdiei unui atac prin surprin
dere.

După declarația reprezentantului 
Statelor Unite, ședința deschisă a 
conferinței a luat sfîrșit.

Prima ședință închisă a conferin
ței are loc la 11 noiembrie.

★
GENEVA 11 (Agerpres) — 

La 11 noiembrie a avut loc prima 
ședință secretă a conferinței exper
ților în problema măsurilor pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin sur
prindere, care s-a deschis la 10 
noiembrie la Geneva. Ședința a 
fost prezidată de șeful delegației 
americane, W. Foster. In comuni
catul dat publicității după ședință 
se anunță că experfii au ascultat 
declarațiile șefilor delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. privitoare la 
programul de lucrări ale conferin
ței.

Următoarea ședință a fost fixată 
pentru 12 noiembrie

★
GENEVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ședința conferin
ței celor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară, fixată pentru 11 noiembrie, 
a fost amînată.

La 10 și 11 noiembrie au avut 
loc întîlniri neoficiale ale șefilor 
delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei. In cercurile ziaristice se a- 
rată că la aceste întîlniri s-au dis
cutat probleme privind ordinea de 
zi a conferinței.

Născocirile 
regelui Hussein...

BEIRUT 11 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă au 
răspîndit la 10 noiembrie versi
unea că un grup de avioane de 
vînătoare de tip „M.I.G." din re
giunea siriană a R.A.U. ar fi ata
cat avionul pe bordul căruia se 
afla regele Hussein, care pleca în 
Europa spre a-și petrece „vacan
ța". Avionul ar fi fost atacat în 
timpul cînd zbura fără permisi
une deasupra regiunii siriene a 
R.A.U. După cum se știe, avionul 
s-a întors la Amman.

Ironizînd această versiune, 
ziarul „Al Kifah" scrie că regele 
Hussein a hotărît să joace un rol 
într-o piesă nouă. Luîndu-și rămas 
bun de la poporul său, relevă zia
rul, regele a declarat că pără
sește capitala regatului său. Dar 
peste două ore, el s-a înapoiat la 
Amman și a povestit născociri 
despre „faptele sale de vitejie" a- 
tunci cînd s-a întîlnit cu avione- 
le de vînătoare șle R.A.U. de tip 
„M.I.G". Este posibil că în con
formitate cu normele existente, 
administrația aerodromului Mez- 
ze (aerodromul din Damasc) să 
fi “cerut avionului necunoscut să 
aterizeze deoarece el pătrunsese 
în spațiul aerian al Republicii 
Arabe Unite și zbura deasupra 
regiunii siriene fără permisiunea 
autoriftților. v

Regele s-a înapoiat deoarece 
situația din țară nu-i permite să 
facă o „călătorie în Europa". 
Pentru a-și justifica înapoierea la 
Amman, Hussein a recurs la ver
siunea „atacului" săvîrșit împo
triva avionului său de către un 
grup de avioane de tip „M.I.G.". 
In realitate însă, după retragerea 
trupelor engleze, Hussein s-a 
simțit în nesiguranță. Cu ajutorul 
acestei farse el vrea să recheme 
trupele engleze de ocupație, sub 
pretextul „apărării majestății 
sale" împotriva vecinilor.

BERLIN 11 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: Cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., rostită la mi
tingul de la Moscova consacrat 
prieteniei dintre popoarele U.R.S.S. 
și R. P.1 Polone se află în centrul 
atenției opiniei publice și presei 
Republicii Democrate Germane.

Sub titlul „Puterile occidentale 
au distrus baza juridică'a rămî- 
nerii lor la Berlin" ziarul „Neues 
Deutschland", organul C.C. al 
P.S.U.G., publică textul integral 
al declarațiilor lui N. S. Hrușciov 
în legătură cu problema germană 
și cu situația din Berlin.

După ce subliniază însemnăta
tea excepțională a acestor decla
rații ale lui N. S. Hrușciov și ex
pune cuprinsul lor, ziarul scrie: 
Ca urmare a renașterii militaris
mului și a înarmării atomice a 
Germaniei occidentale, acordul de 
la Potsdam a fost încălcat în 
toate punctele hotărîtoare. In fe
lul acesta acordurile referitoare 
la Berlin au devenit caduce. Ber
lin este capitala R.D. Germane. 
U.R.S.S. este gata să predea Re
publicii Democrate Germane 
funcțiile sale din Berlin. Reunifi- 
carea este o cauză a germanilor 
înșiși. Tratatul de pace ar duce 
la normalizarea situației din Euro
pa.

Un avertisment serios Ia adre
sa Bonnului: Germania occiden
tală nu ar putea supraviețui nici 
măcar o singură zi într-un război 
atomic. Apărarea R. D. Germane 
înseamnă apărarea păcii și a la
gărului socialist.

Ziarul „BerJner Zeitung" sub
liniază că puterile occidentale au 
încălcat acordul de la Potsdam și 
că statutul Berlinului este lipsit 
astăzi de o bază juridică. Ziarul

Convorbirea 
lui N. S. Hrușciov 
cu Louis Saillant

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 noiem
brie N. S. Hrușciov președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit pe Louis Saillant secre
tar general al Federației Sindica
le Mondiale care a venit în Uni
unea Sovietică pentru a i se în- 
mîna premiul internațional Lemn 
„Pentru întărirea păcii între po
poare". Convorbirea a decurs în
tr-o atmosferă prietenească.

La convorbire a fost de față 
V. V. Griș'in președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică.

STARE DE ASEDIU 
IN ARGENTINA

BUENOS AIRES 11 (Ager
pres). — TASS transmite : La 10 
noiembrie guvernul argentinian a 
hotărît să introducă starea de a- 
sediu pe întreg teritoriul republi
cii. Această măsură a fost luată în 
urma grevei declarate la 31 oc
tombrie de petroliștii din provin
cia Mendoza în semn de protest 
împotriva acordurilor petrolifere 
încheiate cu societățile americane. 
Problema stării de asediu a fost 
discutată la 11 noiembrie în Con
gresul național. După cum anunță 
ziarul „La Nation", în baza de
cretului guvernamental cu privire 
la starea de asediu au fost efec
tuate numeroase arestări. In ciuda 
măsurilor guvernului, greva petro
liștilor din Mendoza continuă- 
Uniunea a 62 de sindicate din 
țară s-a declarat solidară cu gre
viștii.

Sînt fericit că cu ocazia Săp
tămânii Internaționale a Stu
denților am prilejul să felicit pe 
prietenii mei din Romînia și să 
le trimit prin intermediul zia
rului „Scînteia tineretului" 
cele mai sincere urări.

Aniversarea acestei săptămîni 
este legată de lupta studenți
lor cehoslovaci împotriva ocu
pației fasciștilor germani în 
1939. Această luptă, care re
prezenta nu numai interesele 
studenților și poporului ceho
slovac, ci era expresia năzuin
țelor de dreptate și liber
tate a întregii omeniri, s-a 
bucurat, cum era și firesc, de 
un larg sprijin internațional, de 
solidaritatea studenților din 
multe alte țări ; pe baza acestei 
solidarități a fost întemeiată in 
1946 organizația noastră — 

■ Uniunea Internațională a Stu
denților.

De atunci lumea a suferit 
multe prefaceri. Astăzi există 
un puternic lagăr al țărilor so
cialiste care constituie un pu
ternic factor de apărare a păcii, 
hi uite țări din Asia și Africa 
care au obținut independența 
întăresc de asemenea frontul a- 
părătorilor păcii în lume. Lupta 
pentru pace și democrație, 
pentru independență, împotriva 
colonialismului cuprinde mase 
tot mai largi din țările robite 
capitalului. Mișcarea studen
țească internațională s-a înca
drat bineînțeles în tot acest 
ansamblu al evoluției situației 
internaționale. 

arată de asemenea că cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov cuprinde uh 
avertisment serios la adresa re
vanșarzilor de la Bonn.

Expunînd declarațiile în proble
ma germană ale șefului guvernu
lui sovietic și relevînd marea lor 
importanță, ziarul „Tribune" 
scrie că a sosit timpul să se re
vizuiască problema statutului 
Berlinului șr la nevoie, țările la
gărului socialist se .vor ridica în 
apărarea R. D. Germane.

După cum scrie ziarul „Die 
Neue Zeit", renunțarea la statu
tul Berlinului este o consecință a 
încălcării acordului de la Pot
sdam de către puterile apusene.

„Național Zeitung" subliniază 
că puterile occidentale au încăl
cat acordul de la Potsdam care 
a fost tradus în viață numai în 
Republica Democrată Germană.

Ziarele au publicat de aseme
nea declarațiile lui W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit. Polonez, din 
care reiese că delegația poloneză 
sprijină poziția pe care s-a si
tuat guvernul sovietic în proble
ma revizuirii statutului Berlinu
lui.

Crearea filialei 
din R, S. S. Ucraineană 
a Asociatei de prietenie 

sovieto-romînă
KIEV 11 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 11 noiembrie a
avut loc la Kiev o adunare a re
prezentanților vieții publice, con
sacrată creării filialei din R.S.S. 
Ucraineană a Asociației de prie
tenie sovieto-romînă.

Din însărcinarea grupului de 
Inițiativă a luat cuvîntul Kon
stantin Dankevici, artist al po
porului din U.R.S.S., președinte e 
Uniunii Compozitorilor din R.S.S. 
Ucraineană, care a prezentat un 
raport.

Acad. Văsile Mirza, conducă
torul delegației oamenilor de 
cultură care se află într-o vizită 
în U.R.S.S., a salutat pe partici
panții la adunare.

Compozitorul ucrainean Kon
stantin Dankevici, a fost ales 
președinte al conducerii filialei 
din R.S.S. Ucraineană a Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă.

Un grup de studenți al Institutului medlco-veterinar din Sofia în timpul studiului de laborator.

Săptămîna Internațională a Studenților

U. I. S. militează activ 
pentru pace și colaborare

Este foarte caracteristic faptul 
că în prezent mișcarea studen
țească internațională constituie 
un însemnat factor de pace și 
progres. Faptul acesta a fost 
oglindit și cu prilejul recentu
lui Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților. Congre
sul a avut loc la Pekin între 
3-14 septembrie a.c. La Con
gres au participat reprezen
tanții a 65 uniuni naționale stu
dențești, membre și nemembre 
ale U.I.S. Congresul a însemnat 
astfel una din cele mai repre
zentative reuniuni ale studenți
lor din întreaga lume. El a ilus
trat sprijinul tot mai mare de 
care se bucură principiile fun
damentale care stau la baza 
activității U.I.S. — lupta pentru 
pace, pentru indepedență na
țională, pentru educație demo
crată și condiții mai bune de 
viață pentru studenții din di
verse țări — precum și intere
sul crescând pe care-l trezește 
activitatea U.I.S.

Congresul a aprobat afilierea 
la U.I.S. a organizațiilor națio
nale ale studenților din Algeria,

Declarația sovieto
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite: A fost dată publl- 

citații Declarația sovieto-polonă semnată la 10 noiembrie la Moscova 
de Nikita Hrușciov și Wladyslaw. Gomulka.

In cursul convorbirilor care au 
avut loc la Moscova între delega
țiile poloneză și sovietică, se arată 
în Declarație, cele două părți au 
constatat că există o deplină iden
titate de vederi asupra tuturor pro
blemelor discutate. Părțile subli
niază pericolul pe care îl repre
zintă politica cercurilor conducă
toare ale pactului atlantic și a for
ței sale dominante — S.U.A. -— 
politică urmărind transformarea 
Europei occidentale într-un arse
nal do arme atomice.

In Declarație se arată că pozi
ția guvernului Republicii Federale 
Germane reprezintă principalul 
sprijin al acestei politici în Eu
ropa.

Militarizarea rapidă a R.F.G., 
înarmarea în ritm accelerat a Bun- 
deswehrului cu arma atomică și 
arma rachetă, tendința acestei țări 
de a ocupa un loc conducător 
printre membrii europeni ai pac
tului atlantic, sprijinirea de către 
guvernul Adenauer a elementelor 
militariste și revanșarde care for
mulează în mod fățiș pretenții te
ritoriale față de alte țări — toate 
acestea, se subliniază în Declara
ție, constituie un pericol pentru 
pacea și securitatea țărilor euro
pene, expuse în primul rînd con
secințelor unei astfel de politici.

Cele două părți sprijină propu
nerile R. D. Germane de a se în
cepe pregătiri în vederea încheie
rii tratatului de pace cu Germania, 
ceea ce, se arată în Declarație, ar 
contribui într-o măsură considera
bilă la destinderea încordării crea
te în Europa.

Cele două delegații își exprimă 
convingerea că propunerea guver
nului Republicii Populare Polone 
cu privire la crearea în Europa 
centrală a unei zone denucleariza- 
te poate să contribuie cu succes 
la înlăturarea pericolului unui 
război atomic și la întărirea secu
rității într-o regiune a Europei în 
care există pericolul izbucnirii 
unor conflicte.

Delegația Republicii Populare 
Polone — se spune în Declarația 
sovieto-polonă —- sprijină cu hotă- 
rîre propunerea Uniunii Sovietice 
de a se convoca o conferință la 
nivel înalt, la care ar putea fi exa
minate și rezolvate cele mai ur
gente probleme ale dezarmării și 
măsurile legate de întărirea secu
rității în Europa și în întreaga 
lume.

Dar în condițiile tergiversărilor 
și eschivării de la tratative, în pri
mul rînd din partea cercurilor 
conducătoare ale S.U.A. — se a- 
rată în Declarație — cele două de
legații consideră necesară întărirea 
Tratatului defensiv de la Varșovia 
care stă de strajă securității comu
ne a tuturor țărilor lagărului so
cialist.

Sprijinind măsurile luate de U- 
niunea Sovietică, care urmăresc 
încetarea totală a experiențelor cu 
arma nucleară, se subliniază în De
clarație, delegația poloneză împăr

da Yuzu Tanoka
vice-președinte al U.I.S.

—o—

Venezuela, Congo, Ceylon, Ior
dania, Maroc și Pakistan.

O mare importanță pentru 
activitatea de viitor a U.I.S., 
pentru dezvoltarea întregii m'ș- 
cări internaționale studențești

Articol snecial 
pentru „Scînteia 

tineretului"

prezintă deciziile adoptate la 
Congres.

Iată, de pildă, ce se spune 
la începutul declarației pentru 
presă, făcută de U.I.S. după 
Congres : căutarea unor soluții 
legate de satisfacerea proble
melor actuale studențești a 
constituit cheia de boltă a Con
gresului U. 1. S. In timpul 
dezbaterilor Congresului s-au 
auzit puternic glasuri în fa

tășește părerea că în prezent sar
cina cea mai urgentă trebuie să 
fie un acord între piarile puteri în 
problema încetării imediate, gene
rale și pentru totdeauna a acestor 
experiențe.

Delegațiile sovietică și poloneză 
— se spune în Declarație — spri
jină pe deplin dreptul legitim și 
suveran al marelui popor chinez 
de a elibera și uni toate teritoriile 
sale, care cuprind Taivanul și 
insulele de coastă. Ele se solidari
zează întrutotul cu poziția guver
nului Republicii Populare Chineze 
care cere retragerea trupelor ame
ricane din zona Taivanului.

Cele două părți se solidarizează 
pe deplin cu năzuința popoarelor 
care luptă pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului și colonialis
mului și pentru dreptul de a-și ho
tărî liber soarta. Ele sprijină cu 
căldură lupta popoarelor arabe îm
potriva imperialismului care în
cearcă să-și mențină sau să-și re- 
instaureze dominația în aceste țări 
cu ajutorul unor noi metode colo
nialiste.

Cele două părți constată cu sa
tisfacție întărirea prieteniei între 
popoarele sovietic și polonez, care 
constituie un factor important al 
păcii în Europa, cea mai bună ga
ranție a inviolabilității frontierei 
apusene a Poloniei de pe Oder și 
Neisse. Aceasta, se spune în De ■ 
clarație, are o însemnătate deose
bită avînd în vedere intensificarea 
activității forțelor revanșarde vest- 
germane, precum și faptul că pu
terile occidentale refuză perma
nent să se situeze pe o poziție cla
ră în această problemă care nu 
poate constitui obiect de discuție.

Cele două părți au subliniat in
fluența mereu crescîndă a sistemu
lui socialist și a țărilor lui, precum 
și a forțelor socialismului și păcii 
asupra dezvoltării situației interna
ționale. In Declarație se sublinia-

Plecarea delegației
R. P. Polone din U. R. S. S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 11 noiembrie, 
a plecat din Moscova spre 'Varșo
via, delegația Republicii Populare 
Polone în frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C, al 
P.M.U.P.

Membrii delegației au fost con
duși la Gara Bieloruskaia de că
tre conducători ai P.C.U.S. și' ai 
guvernului sovietic, precum și de 
reprezentanți ai populației din 
Moscova

Luîndu-și rămas bun de la oas
peții polonezi, N. S. Hrușciov a 
declarat că vizită delegației în 
Uniunea Sovietică a constituit o 
demonstrație emoționantă a priete
niei polono-sovietice.

N. S. Hrușciov a spus că decla-

voarea păcii și independenței 
naționale, demascînd imperia
lismul și colonialismul. Aspira
țiile studenților care s-au făcut 
astfel auzite n-au putut să nu 
înrâurească asupra rezoluțiilor 
adoptate la Congres, făcîndu-le 
să devină mai militante

In afară de aceasta Congre
sul a aprobat un bogat pro
gram de proiecte referitoare la 
măsuri ce vor fi organizate sau 
sprijinite de U.I.S. Acestea in
clud peste 30 de reuniuni in
ternaționale, începînd cu Fes
tivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena și 
Conferința Internațională a 
Studenților, despre rolul stu
denților în lupta pentru pace și 
sfirșind cu Conferința Interna
țională a Studenților și semina- 
rii pe diferite ramuri de spe
cialitate; de asemenea au fost 
aprobate numeroase proiecte 
începînd cu sărbătorirea Săp
tămânii Internaționale a Stu
denților, Ziua de luptă împo
triva colonialismului și sfirșind 
cu propunerea de a se acorda 
burse și ajutor material pentru 
studenți și organizațiile studen

- polonă
tă convingerea că în întrecere# 
pașnică dintre sistemul socialist și 
cel capitalist, victoria va fi de 
partea sistemului socialist care își 
demonstrează în practică superiori
tatea față de regimul capitalist.

O condiție necesară pentru suc
cesul construcției socialiste — se 
spune în Declarație — este lupta 
fără compromis împotriva revizio
nismului care reprezintă în actuala 
etapă principalul pericol și care 
încearcă să submineze principiile 
fundamentale ale ideologiei marx- 
ism-leninismului și să slăbească u‘ 
nitatea marii familii a țărilor socia
liste și a mișcării muncitorești in
ternaționale.

In Declarație se subliniază că 
conducătorii Partidului Comun»» 
al Uniunii Sovietice și ai Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez au 
făcut schimb de informații asupra 
activității partidelor lor. au discu
tat probleme în legătură cu rela
țiile dintre cele două partide, pre
cum și problemele actuale ale miș
cării muncitorești internaționale.

In Declarație se arată în conti
nuare că în timpul convorbirilor 
au fost examinate măsurile concre
te pentru continuarea schimbului 
de experiență în domeniul muncii 
de partid, precum și pentru lărgi
rea contactelor dintre Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez. 
S-a constatat cu satisfacție că co
laborarea dintre cele două par
tide a devenit și mai strînsă.

Răspunzînd cererii delegației Re
publicii Populare Polone, guver
nul U.R.S.S. a acceptat să acorde 
ajutor tehnic pentru dezvoltarea 
unor ramuri importante ale econo
miei naționale a R- P. Polone.

Delegația R. P. Polone l-a invi
tat pe Nikita Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S. și preșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., să viziteze Polonia îm
preună cu alți conducători de par
tid și de stat din Uniunea Sovie
tică. Invitația a fost acceptată cu 
bucurie.

rația sovieto-poloneză. semnată în 
ajun, exprimă unitatea de vederi 
în toate problemele discutate. Cele 
două părți sînt ferm hotărîte să 
extindă și pe viitor pe toate căile 
colaborarea politică, economică și 
culturală pe baza principiilor 
marxist-leniniste ale internaționa
lismului proletar. Popoarele noa
stre, a declarat N. S. Hrușciov. vor 
păși în primele rînduri ale luptă
torilor pentru pace, pentru slăbirea 
încordării internaționale.

N. S Hrușciov a exprimat mul
țumiri sincere pentru cuvintele 
calde rostite de membrii delegației 
Republicii Populare Polone la a- 
dresa poporului sovietic, a C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic. 
El a exprimat cele mai bune urări 
C.C., al P.M.U.P. și partidelor care 
fac parte din Frontul unității po
porului polonez.

După ce a acceptat cu recuno
ștință invitația de a vizita Polo
nia, N. S. Hrușciov a urat drum 
bun membrilor delegației.

Vizita noastră, a spus în cuvin-! 
tarea de răspuns Wladyslaw Go
mulka, a întărit și mai mult le
găturile de prietenie între popoare
le Poloniei și Uniunii Sovietice. Nu 
există probleme care ar despărți 
popoarele statelor noastre. Pe noi 
ne unesc, a spus W. Gomulka,- 
cele mai trainice legături — uni
tatea de țeluri în construirea so
cialismului, legăturile internaționa-< 
lismului proletar,

W Gomulka a subliniat că Po
lonia și U.R.S.S. nu-și vor precu
peți eforturile pentru a obține în
tărirea păcii și destinderea încorj 
dării internaționale. El a arătat că 
cele două părți nu pot fi indife
rente față de uneltirile militariști- 
lor, uneltiri care poartă în ele pri
mejdia unui nou război. In aceste 
condiții, a spus el, este necesar ca' 
în numele întăririi păcii să se în
tărească alianțele noastre defen
sive. I

Gomulka a declarat că ktrînge- 
rea continuă a rîndurilor lagărulu 
socialist constituie cea mai buni 
chezășie a întăririi păcii în întrea
ga lume.

țești ce au nevoie de acestea. 
Cele zece zile ale Congre
sului de la Pekin, au cristalizat 
realizările eforturilor făcute de 
studenții din lumea întreagă 
timp de aproape zece ani.

In legătură cu aceasta do
resc să vă transmit că secreta
riatul U.I.S. a acordat o înaltă 
apreciere contribuției aduse de 
delegația romînă la succesul 
Congresului.

Fără îndoială, Congresul de 
la Pekin a creat condiții exce
lente pentru dezvoltarea pe 
mai departe a mișcării interna
ționale studențești și pentru în
tărirea U. I. S. Secretariatul 
U.I.S. a și început activitatea 
pentru a traduce în viață hotă
rârile Congresului.

Neîndoios că în munca, în 
studiile și în viața noastră exis
tă și greutăți. Dar perspectivele 
noastre sînt luminoase, cu mult’ 
mai luminoase decît erau pen
tru studenții cehoslovaci acum 
19 ani. Dacă pe atunci stu-, 
denții din Cehoslovacia au lup-, 
tot în țara lor împotriva fascis
mului cu prețul vieții, cind se 
părea că fascismul este invin
cibil, de ce să nu putem noi 
lupta astăzi pentru pace, împo
triva imperialismului, mult slă
bit astăzi ca urmare a lovituri
lor primite, cu o energie și mail 
mare ?

Să muncim și să învățăm rur 
mai multă sîrguință și să fău
rim o nouă lume detpre caret 
generațiile mai vechi putea» 
numai să viseze. '
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