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Utemiștii aleg cu dragoste

în organele U.T.M
membrii și cand'dații de partid

Ade vârâtulUMANISM
ft
l”

'T7’ai' de zilele bietului uma- 
|/ nisrn cind încape pe mîi- 

nile preacuvioșilor pro
povăduitori ai modului de viață 
burghez. Este îmbrățișat cu 
atîta „înfocare11 îneît își pierde 
răsuflarea ; praf și pulbere se 
alege pînă la urmă de el. lată 
numai o singură pildă : docto
rul Edward S. Alpen de la la
boratorul de radiologie al ma
rinei S.U.A. sfătuiește, după 
cum ne informează ziarul „San 
Francisco Chronicle**, pe co. 
mandanții de vapoare să nu 
intre în panică în eventuali
tatea că vasele lor vor fi atinse 
de precipitații nucleare și mai 
ales să nu facă gestul „nedeli- 
cat“ de a se îngriji de oamenii 
atinși de radiații ci să-i lase să 
lucreze mai departe, pînă ce-i 
va ajunge moartea din urmă, 
să-i folosească în continuare 
căci nu vor sucomba atît de 
repede.

Curat vai de zilele bietului 
umanism cînd încape pe mîi- 
nile burgheziei. Adevăratul u- 
manism, nu în vorbe ci în fap
te, este cel socialist, umanis
mul care poate fi întîlnit la tot 
pasul în viața noastră nouă, 
lată un singur exemplu. De 
curînd am primit un telefon la 
redacție de la tov. Marin Iancu 
Nicolae care ne-a 
vizităm acasă. Cine 
Iancu Nicolae ? Nu 
decît acela despre 
rul nostru a scris 
bine de doi ani, < 
cît curaj lupta el împotriva 
bolilor care-l asaltau ca ur
mare a mizeriei și suferințe
lor îndurate în timpul regi
mului burghezo-moșieresc. A- 
flînd despre situația lui Marin 
Iancu Nicolae, zeci și sute de 
tineri au venit în ajutor fie îm-

Brigada inovatorilor 
de ia uzinele „Tim
puri Noi“ din Capi
tală, condusă de to
varășul Ilie Gheorghe, 
este cunoscută pen

tru succesele sale, lafă-i pe mem
brii brigăzii făcind proba noului 
dispozitiv pentru freză. Brigada a 
primit de curînd drapelul de frun
tașă în producție.

Foto : V. CHIRCEV

Succesele
petroliștilor

Aplicînd procedee tehnice noi, 
organizînd noi brigăzi și echipe de 
tineret, organizîndu-și mai bine 
locul de muncă, tinerii schelelor 
petrolifere Zătreni și Rășina au 
reușit ca din cele,peste 25 de son
de luate sub patronaj să dea pro
ducției 15 sonde din foraj cu cite 
15—40 zile înainte de termen. /î- 
plicind metoda forajului rapid, 
sporind viteza comercială, econo
misind diverse materiale chimice, 
tinerii au reușit ca în acest an să 
economisească 2,8 milioane lei. Ac
țiunea patriotică de sporire a vi
tezei de foraj continuă. Tinerii pe
troliști sînt hotăriți ca în cinstea 
aniversării Republicii noastre Popu
lare să sporească cifra economiilor 
cu încă 500.000 lei.
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„Tînărul

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

Cu planul anual

Noi colective ale unor întreprinderi industriale din diferite loca
lități ale țării raportează îndeplinirea înainte de termen a planului 
anual de producție.

invitat să-l 
■ este Marin 
i este altul 
i care zia- 

acum mai 
arătînd cu

>
>
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' bărbătîndu-l prin scrisori și viu 
grai, fie ajutindu-l în diferite 
feluri. O organizație U.T.M, a 
inițiat repararea aparatului de 
radio prin care omul lipsit de 
vedere se simțea legat de lumea 
din afara casei sale, alții l-au 
ajutat să-și scrie încercările lui 
literare ș.a.m.d Acest sentiment 
al solidarității, al grijii colecti- 

' vului față de el l-a întărit în 
așa măsură pe Marin Iancu Ni- 
colae îneît nu numai că a re
zistat cu bărbăție atacurilor ne. i 
miloase ale bolilor, ci a învins î 
starea sa de suferind, devenind I 
din nou un om folositor socie- ▼ 
tații, un luptător activ pentru I 
socialism. Marin Iancu Nicolae 4 
a devenit scriitor. Nu de mult 4 
i-a apărut prima sa carte, vo- ♦ 
tumul de schițe „Focosul", în J 
care povestește despre viața 4 
grea a oamenilor muncii de pe ♦ 
vremea burgheziei și moșieri- | 
r-ii, despre ridicarea poporului 
de azi spre lumină și progres. J 

Vizita pe care i-am făcut-o i 
\lui Marin Iancu Nicolae a avut | 
un caracter deosebit. El sărbă- | 
torea cu acest prilej un dublu i 
eveniment. Sărbătorea apariția ♦ 
cărții sale „Focosul" și în for-1 
mat special, scrisă cu alfabetul 4 
Braille pentru orbi — prima J 
carte pentru orbi scrisă de un 4 
orb la noi în țară — și primi- i 
rea unei locuințe noi din par- ’ 

jfea Sfatului Popular. N-am 
vrut să prelungim prea mult vi
zita la scriitorul lipsit de ve- 
lere, deoarece, ajutat mai de
parte de tovarășii care nu pierd 
icazia de a-l sprijini, el pregă
tește noi volume pentru apari
ție, volume din care fără indo- 
ală orice cititor va înțelege 
liferența dintre umanismul so. 
'.ialist și falsul umanism bur
ghez.

♦
4

Pe lista întreprinderilor care au 
îndeplinit înainte de termen pla
nul de producție pe anul 1958 
și-a înscris numele și uzina 
mănătoarea" din Capitală, 
sfîrșitul lunii trecute muncitorii 
de aici au realizat planul anual 
la producția globală. Cu o săptă- 
mînă mai tirziu, la 
a fost îndeplinit și 
la producția marfă, 
totodată și ceilalți 
mici.

In primele 10 luni ale acestui 
an au fost fabricate de peste 3 
ori mai multe combine decit în 
întreg anul trecut. Productivita
tea muncii de fiecare muncitor al 
uzinei a sporit cu 9,4 la sută 
față de plan, iar prețul de cost 
al fiecărei mașini agricole a fost 
mu'.t micșorat. Fiecare combină 
fabricată anul acesta este mai 
ieftină cu aproape 20 la sută față 
de cit prevedea planul prețului 
de cost. Printr-o gospodărire 
chibzuită a metalului, care repre
zintă 60 la sută din prețul de 
cost al unei combine, constructo
rii de mașini de la uzinele „Se
mănătoarea" au economisit in 
cursul a 10 luni 614 tone de me
tal. Valoarea materiilor prime e- 
conomisite ca și sumele rezultate 
din micșorarea a'.tor cheltuieli 
reprezintă costul a aproximativ 
200 de combine de cereale.

Mașinile realizate de muncito
rii de ia „Semănătoarea" au con
stituit un important ajutor în e- 
fectuarea muncilor agricole din 
acest an.

In aceste realizări se oglinde
ște munca entuziastă a întregului 
colectiv, îndrumat de organizația 
de partid.

Comuniști ca inovatorul Nico- 
lae Dincă, lăcătușul Tudor Piro- 
ne, strungarul Ion Mischie, me
canicul Ion Biaconu și alții nu 
au precupețit nici un efort, antre- 
nînd prin exemplul lor pe ceilalți 
tovarăși de muncă. După pilda 
lor numeroși muncitori ca Mihai 
Stan, Gheorghe 
situat lună 
fruntașilor.

„Se- 
La

6 noiembrie, 
planul anual 
rea!izindu-se 
indici econo-

față de, plan, iar prin reducerea 
prețului de cost au realizat eco
nomii în valoare de 900.000 lei.

Și la exploatarea minieră Sur- 
duc planul anual a fost depășit la 
toți indicii. Minerii de aici au spo
rit productivitatea muncii cu 12 
la sută față de plan și au redus 
prețul de cost pe tona de cărbune 
cu 24,66 lei.

La întreprinderea minieră Baia 
de Arieș, care a realizat planul 
anual de producție cu mai mult de 
două luni înainte de termen, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 20 
la sută față de plan, iar prin redu
cerea prețului de cost s-au realizat 
economii în valoare de peste 
1.800.000 lei. (Agerpres)

Tinerii

de
Marin 
lună

și alții s-au 
in rîndul

★

uzineilor
Cîmpia Turzii, impor

tantă întreprindere a industriei 
noastre siderurgice, a realizat pla
nul anual atît la producția globa
lă cît și Ia producția marfă cu 
aproape 40 zile înainte de termen. 
Siderurgiștii de aici au sporit pro
ductivitatea muncii cu 7,6 la sută

Colectivul 
sîrmii” din

„Industria

B. DUMITRESCU

La șantierul naval 
din Brăila ■ ■■
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Anul acesta, la Șantierele „ 
ii” din Brăila au fost construite 
ntru prima dată vase fluviale 
erite pentru transporturile 
dta Dunării.
i fotografie :
i nou gabăr, 

treilea, con 
uit la Șantie- 
le „

ntru

O1 Mai" 
pregătit 
lansarea la apă.
Fototext: AGERPRES

Tinerii din între
prinderile metalurgice 
din regiunea Con
stanța desfășoară o 
activitate susținută 
pentru realizarea u- 
nor cît mai însemnate 
economii de metal și 
materii prime.

Pînă acum, în în
treaga regiune, tine
rii au realizat econo-- 
mii în valoare de

Tineretul

1.080.000 lei. Numai 
în trimestrul III al 
acestui an, prin apli
carea inițiativei tine
rilor de la uzi
nele „ Progresul
Brăila (21 de între
prinderi) și prin por
nirea întrecerii ino
vatorilor după mode
lul întrecerii tinerilor 
de la fabrica „Encsel 
Mauriciu", au fost

sprijină electrificarea 
satelor

realizate economii de 
metal în valoare de 
650.000 lei.

In fruntea întrece
rii pentru realizarea 
de cît mai multe eco
nomii s-au situat ti
nerii de Ia Șantierul 
Maritim Naval Con
stanța, I.M.U. „Med
gidia”, „Cimentul 
Păcii”.

I. ȘERBU

Tinerii din regiunea Hunedoa-a 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
sprijină prin muncă voluntară elec
trificarea satelor. In frunte cu co
muniștii, urmînd pilda acestora, 
tinerii din sațul Turdaș, raionul O- 
răștie, au executat prin muncă vo
luntară 80 la sută din lucrările de 
săpare a gropilor, transportarea și

Aiorlul unei brigăzi
Acum cîteva luni comitetul ra

ional U.T.M. Craiova a luat ho
tărîrea să înființeze o brigadă de 
n-rncă patriotică raională.

La chemarea comitetului raio
nal U.T.M. au răspuns individual 
peste 300 de utemiști care s-au și 
înscris în această brigadă de 
muncă voluntară.

Prima sarcină trasată a fost 
aceea de a aduna cel puțin

I 25.000 kg. ghindă și de a însămîn-

montarea stîlpilor în vederea elec
trificării satului.

In satul Turdaș a pătruns lumi
na. In satele Bîrcea și Cristur, ra
ionul "
U.T.M. au mobilizat tinerii la efec
tuarea tuturor lucrărilor necesare 
electrificării.

Hunedoara, organizațiile

P. JURCON1

patriotice raionale
ța suprafața de 50 ha. cu acest fel 
de sămînță.

Utemiștii și tinerii brigăzii 
luntare de muncă patriotică 
lunile octombrie și noiembrie 
reușit nu numai să-și îndepli
nească sarcinile dar chiar să 
depășească.

Datorită muncii voluntare pre
state, brigada a reușit să econo
misească aproape 50.000 lei.

ION TEOHAR1DE

La uzina

și tona^
Tinerii din întreaga regiune Pi

tești au str'.ns, cărat și împrăștiat 
pînă acum pe terenurile G.A.S., 
G.A.C. și întovărășirilor agricole 
cantitatea de 11.540 tone gunoi de 
grajd.

Numai la G.A.S. Piatra-Sat și 
Curtișoara tinerii au transportat 
și împrăștiat pe cîmp 970 tone de 

' . Tineri ca 
Constantin Popescu, 

• la 
sîr- 
510 
De 

Do-

îngrășăminte naturale. 
Ion Bocea, C_ 
Nicolae Tănase și alții de 
G.A.S. Piatra-Sat au muncit cu 
gtiință transportînd pe cîmp 
tone de îngrășăminte naturale, 
asemenea, tinerii de la G.A.S. 
bronit au strîhs și cărat pe c;mp 
numai în ultimul timp 270 tone, 
iar în timpul lor liber, elevii 
școlii de tractoriști și-au adus și ei 
contribuția la îngrășarea solului 
transporiînd la cîmp 80 tone gu
noi de grajd.

Rezultatele acestea au fost ob
ținute în urma prețioasei inițiative 
„Tînărul și tona" pornită de tine
retul din raionul Slatina, în ve
derea mobilizării tineretului la 
transportarea îngrășămintelor natu
rale pe ogoare.

C. ANGELESCU

„Uniunea Ti
neretului Munci
tor își desfășoară 
întreaga activi
tate sub condu
cerea Partidului 
Muncitoresc Romîn” 
in Statutul organizației noastre. A- 
sigurarea conducerii de către pâr
tia este o condiție esențială a în
tregii activități a U.T.M. Partidul 
a dat U.T.M.-ului un scop înalt, 
măreț, educarea comunistă a tine
retului, mobilizarea acestuia la 
lupta activă pentru construirea so
cialismului și apoi a comunismului 
in patria noastră.

Comuniștii, oameni cu expe
riență, înconjoară cu grijă parm- 
tească pe utemiști, pe acei ce tre
buie astfel crescuți și educați in
cit să poată deveni la rîndul lor 
demni de cinstea de a intra în rin- 
durile partidului. Ei îndrumă or
ganizațiile U.T.M. în educarea ti
neretului, în antrenarea acestuia 
la lupta și munca întregului popor 
pentru construirea socialismului. 
Conducerea de către partid asi
gură organizațiilor U.Î.M. intro
ducerea liniei politice a partidului 
in masele largi ale tineretului, 
mobi izîndu-1 la aplicarea în viață 
a sarcinilor de partid.

Una din formele concrete prin 
care organizațiile U.T.M. își asi
gură conducerea de către partid o 
constituie alegerea în organele 
conducătoare U.T.M. a membrilor 
st candidaților de partid. In alege, 
rile ce au avut loc în anul trecut 
ca și cele ce se desfășoară acum 
in organizațiile de bază U.T.M., 
utemiștii au propus și ales în bi
rourile și comitetele organizațiilor 
de bază un mare număr de can
didați și membri de partid. In Ca
pitală aproape 3000 candidați și 
membri de partid activează nemij
locit în organele conducătoare 
U.T.M., își aduc aportul lor în
semnat la buna desfășurare a acti
vității organizației U.T.M. pentru 
educarea tineretului în spiritul 
dragostei față de partid și popor, 
al dragostei față de muncă, al par
ticipării active la opera construc
ției socialiste. Aproape 700 dintre 
aceștia sînt secretari ai organiza
țiilor de bază U.T.M.

Pe comunistul Constantin Chin- 
garu de la uzinele „Timpuri Noi" 
de pildă, utemiștii îl aleg de peste 
cinci ani ca secretar al organiza
ției U.T.M. din sectorul prelucră-

Toma Marinescu 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.-București

—XX

— se prevede

tor. El a acordat 
o deosebită gri
jă ridicării cali
ficării tinerilor. 
Personal a cali
ficat la locul de 
tineri, cum estemuncă numeroși 

de exemplu tînărul Dumitru Dima, 
care acum este autorul a cinci ino
vații. Exemplul său personal — el 
însuși autor al mai multor inova
ții — a avut o influență pozitivă 
asupra muncii din această organi
zație de bază U.T.M. De curînd 
Chingaru a fost reales în unani
mitate secretar de cei 130 de ute- 
miști de la sectorul prelucrător. 

. Și turnătorul Păun Pîrlog este 
unul dintre comuniștii care mun
cesc in conducerile organizațiilor 
de bază U.T.M. de la uzinele „Se
mănătoarea”. El este și responsa
bilul unei brigăzi de tineret care 
a adus uzinei economii în valoare 
de 20.000 lei prin returnarea dife
ritelor deșeuri de fontă. El se 
bucură de multă autoritate în rîn
dul tineretului și se ocupă cu in
teres de educarea tinerilor, de com
portarea tor, atit în uzină cît și 
în afara ei. Asemenea lui, mai pu
tem da exemplu pe comunistul Ca
rol lonescu, secretarul organiza
ției de secție U.T.M. — sudură, 
de la uzinele „Tudor Vladimirescu" 
care se ocupă cu multă pricepere 
de antrenarea tineretului la învăță- 
mîntul politic de organizație, in- 
grijindu-se personal de informa
rea politică a tineretului cu hotă- 
rîrile și directivele partidului și 
mobilizind tinerii la traducerea lor 
in viață.

Experiența bogată și maturita
tea politică a comuniștilor educați 
de partid au făcut ca organizațiile 
de bază U.T.M. în care își desfă
șoară activitatea să devină o for
ță principală de mobilizare a ti
neretului la aplicarea în viață a 
liniei politice a partidului noslru, 
la îndeplinirea și depășirea planu
lui de producție. Membrii și can- 
didații de partid Bălan Tudor de 
la uzinele „Semănătoarea", Gheor. 
ghe Radu de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu", Carol Dima de la 
uzinele „23 August", Stela Căilea- 
nu de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Marian Goldstein 
de la întreprinderea poligrafică 
nr. 1 și mulți alții se bucură de 
aprecierea și respectul utemiștitor. 
pentru munca pe care au depus-o 
în organele de conducere ale or
ganizației U.T.M. Ei au muncit in 
așa fel îneît au ridicat pe o treap
tă mai înaltă activitatea organi
zațiilor respective, contribuind la 
creșterea maturității politice a ti
neretului, la răspîndirea învățăturii 
marxist-leniniste în rînduriie ti
neretului.

Munca politică desfășurată în 
permanență de comuniștii aleși de 
tineret în conducerea organiza
țiilor de bază a dus la creșterea 
combativității revoluționare a ti
neretului. Comuniștii, oameni edu
cați de partid, crescuți Ia înalta 
școală marxist-leninistă a parti
dului nostru, au imprimat ute- 
miștilor spiritul combativ, revolu
ționar, cu care au fost înarmați 
de către organizațiile de partid.

Ei inșiși au dat exemplu de 
fermitate și intransigență revolu
ționară. lată-l de pildă pe comu
nistul Marin Ghiță, membru în 
biroul organizației de bază U.T.M., 
de Ia secția mecanic șef a uzine
lor Mao Țze-dun. Ducîndu-se aca
să la Dumitru Perju pentru a-i 
repara instalația electrică, a vă
zut că acesta avea un adevărat de
pozit de piese și scule furate de 
la uzină. Comunistul Marin Ghi
ță a anunțat organele de miliție 
și astăzi Dumitru Perju, fost jan
darm, dușman al regimului no
stru, strecurat în rîndul muncito-

O zi obișnuită la căminul copiilor feroviarilor din București 
Foto: N. STELORIAN

rea izînc1 și depășind sarcinile <Je plan

contribuie prin munca lor
la formarea fondului întreprinderii
Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu privire la constituirea și 

sțrea fondului întreprinderii a trezit un viu interes în rîndul 
rilor muncitori din fabrici și uzine. Plini de entuziasm,

folo- 
tine- 

i rilor muncitori din fabrici și uzine. Plini de entuziasm, folosind din 
iplm priceperea șl puterea lor de muncă, tinerii muncitori din întrea

ga țară, au hotărît să-și sporească eforturile pentru a produce mai 
multe bunuri și cu un preț de cost cit mai scăzut, contribuind astfel 

t prin munca lor la creșterea rentabilității întreprinderilor, Ia forma- 
* rea fondului întreprinderii.

Uzina textilă din Cisnădie a 
luat ființă nu de mult, prin uni
ficarea a trei unități de producție 
cu .i.-clpș’ prof.l din loczl'tate. Ă- 
ceasta pentru îmbunătățirea proce
sului de fabricație a produselor fi
nite a căror calitate suferea dato
rită lipsei de flux tehnologic. Pro
cesul unificării a creat necesita
tea reorganizării instalării unor 
mașini în raport cu fluxul tehno
logic, reorganizare care, făcîndu-se 
din mers, a creat unele greutăți. 
In această situație, organizațiilor 
U.T.M. din fiecare secție le-a re
venit răspunderea de a intensifica 
munca în rîndul tinerilor, de a le 
arăta că datoria lor este să de
pună efortul necesar pentru reali
zarea la timp a sarcinilor de plan 
chiar și în aceste condiții.

De exemplu, la jumătatea lunii 
octombrie, secția țesătorie rămăse
se mult în urmă din cauză 
că se crease o disproporție 
prea mare între secțiile prepara- 
ție și țesătorie. Analizînd situația, 
conducerea secției, împreună cu bi- 
roul organizației de bază U.T.M., 
sub îndrumarea organizației de 
partid, au hotărît să convoace o 
ședință de producție cu (oate cele 
trei brigăzi de tineret din secție. 
Cu acest prilej tinerii s-au angajat 
să recupereze rămînerea în urmă, 
și s-au ținut de cuvînt.

Tinerii de aici duc o continuă 
luptă și pentru a aduce însemnate 
economii uzinei prin eforturi pro
prii. De pildă, la un moment dat 
se punea problema mutării în in
cinta unității I-a a unor

șini printre care patru qarde și 
două selfactoare. Această treabă 
atrăgea după sine pe lîngă pierde
re de timp prețios din producție 
pentru demontare, transport și 
montare și mari cheltuieli bănești. 
La propunerea organizației de 

filatură, 
din Ion 
Gherard 
tînărului 
cerut să

bază U.T.M. din secția 
echipa de tineri compusă 
Opriș, Ion Martan și 
Gaat, sub conducerea 
maistru Aurel Toader, a 
facă această operație în afara pro
gramului de lucru pentru a nu 
stînjeni producția.

Mobilizarea activă a tineretului 
din uzină de către organizațiile 
U.T.M. la rezolvarea problemelor 
care influențează pozitiv creșterea 
producției, a productivității mun
cii și a reducerii prețului de cost, 
a dezvoltat și mai mult activita
tea lor creatoare. Astfel brigada 
condusă de tînărul Constantin Cîr- 
stea de la secția covoare a reușit, 
printr-o mai bună organizare a 
locului de muncă și aplicînd pre
țioasa inițiativă a colectivului de 
muncă de la „Industria Bumbacu
lui" B, din Capitală, de mărire a 
randamentului la mașini, să reali
zeze lună de lună sarcinile de 
plan la toți indicii. Folosind din 
plin capacitatea de lucru a ma
șinilor, numai în luna octombrie 
de exemplu, brigada și-a depășit 
planul fizic de producție în pro
porție de 7,1 la sută, obținînd tot
odată și o economie de 1194 kg. 
de fire.

Antrenarea tuturor tinerilor tex- 
tiliști la realizarea sarcinilor de 
plan, obținerea unor însemnate re
zultate la fiecare loc de muncă, 
s-au reflectat direct în realizările 
obținute de întreaga uzină. Astfel, 
valoarea producției marfă cumulată 
la zi în cele trei trimestre a fost 
realizată în proporție de 105,8 la 
sută. In primele nouă luni aie a- 
nului pe întreaga uzină s-au făcut 
economii în valoare de 1.482.000 
lei la materii prime și auxiliare. 
Acestea au contribuit direct ca 
prețul de cost să se reducă în mod 
simțitor. Tot în perioada celor trei 
trimestre uzina a obținut beneficii 
peste plan în valoare de 2.100.000 
lei

Cu toate că în perioada de 
reorganizare colectivul uzinei nu 
a putut să-și îndeplinească planul 
de producție și în volumul de sor
timente stabilit, el a recuperat ră
mînerea în urmă și a izbutit să 
realizeze un fond al întreprinderii 
de aproape 500.090 lei.

P. PALIU
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Bătrîmd feldmareșal Mont
gomery și-a dat, nu de mult, 
demisia din postul de coman
dant suprem adjunct al forțe
lor N.A.T.O. din Europa. Fap
tul în sine n-ar prezenta nici 
un interes. S-ar părea că 
Montgomery 
lord — ajungînd la o 
înaintată, se va ocupa 
grădinărit și nepoțel, 
o parte ocupați
ile sale militare.

Îndată însă 
după demisie, 
faimosul Mont
gomery și-a pier
dut subit liniș

tea, ce și-o do
resc toți bătrâ
nii. Și, iată-l pe 
Monty (cum i 
se spune în in
timitate), ținînd 
conferințe sau făcind declara
ții despre lucruri pe care po
stul său >l obliga să le treacă 
sub tăcere.

Ca un veritabil maniac, 
Montgomery a început să flu
ture ideea sa fixă, care-l obse
da și înainte de â-misie — 
ideea unei „cruciade împotri
va comunismului", devenită 
leit-motivul „conferinței" ținu
tă de el la Institutul regal mi
litar unit din Londra. De fapt, 
acest lucru nu prezintă o nou
tate. Conferința a prezentat 
însă alte aspecte, pe cure le 
considerăm demne de luat în 
seamă.

Montgomery, cuprins de pa
nică că „măreața sa treabă" va

S-ar părea
— fMmareșal fi 

virstă 
acum de 
lăsînd la

rămîne neînfăptuită (așa denu
mește el viitorul război), a 
început cu totul neașteptat să 
critice cu furie, să-i arate cu 
degetul pe cei vinooați, în lim
bajul său, „de necazurile noa
stre de astăzi". Astfel, a ajuns 
bătrinul Monty să-și verse nă
duful asupra N.A T.O. și a in
spiratorilor lui, S.U.A.

înfuriat, Montgomery decla
ră că întreaga organizație 
N.A.T.O. nu face nici cît o 
ceapă degerată. Cum a ajuns 
el tocmai acum la o aseme
nea con 'luzir'P Pentru că, de
clară cti competentă 
șalul de la catedră, N A.T.O. 
nu este suficient de puternică 
pentru o cruciadă 
împotriva comunismului I

feldmare-

mondială
Or-

V1Z1UMLE
RIN SI O MAR ULUI 
MONTGOMERY

ganiza'ea ei este „împovără
toare și mult prea întortochia- 
tă". iar „gîndirea strategică" 
este complect confuză. In con
tinuare, Montgomery nu se 
sfiește să spună că S.U.A. și 
aliații săi sînt incapabili să 
elaboreze o polPi.ă globală ge
nerală.

Mai mult, a acuzat pe par
tenerii săi americani că simpa
tizează cu comunismul.

Pensionarul Monty dă din 
mîini și din picioare și mai ales 
din gură așa, în neștire. In 
cuvîntarea sa, Montgomery dă 
și soluții practice pentru ca 
N.A.T.O. să poată înfăptui 
„măreața treabă". In primul 
rînd, vezi bine, trebuie să se 
împartă din. nou posturile de

conducere și să se revizuiască 
sediile consiliului. Nu este ad
misibil, spune Montgomery, ca 
în timp ce consiliul N.A.T.O. 
se găsește la Paris, organul său 
militar să fie la Washington.

Critica la adresa N.A.T.O. 
făcută de Montgomery a stir- 
nit in lumea occidentală două 
feluri de reacții. Washingtonul 
și unele cercuri guvernante en
gleze au reacționat cu mînie. 
Au și de ce! Altora, în schimb, 
le-a plăcut. „Critica la adresa 
N.A.T.O. — scrie „Sunday 
Times" — este spri/inită de 
mulți conducători militari, in
clusiv și de John Slesser, ma
reșal englez. Concepțiile lui 
Montgomery găsesc, de aseme
nea, sprijin și în cercurile mi

litariste ale Ger
maniei occiden
tale". De unde 
se oede, că dis
cordiile în sinul 
N.A.T.O. au de
venit fenomene 
trecvente.

In privința 
aiurelelor de
mente ale lui 
Montgomery de
spre „cruciada 

ace- 
avut 

tăcut 
lignit

— O J y'U l M
tmpotriva comunismului", 
iași parteneri n-au 
nimic de spus, au 
chitic. Montgomery i-a 
pe nedrept pe americani, fă- 
cîndu-i simpatizanți ai comu
nismului. Dulles și comoanla sa 
de generali belicoși. dimpotri
vă, încearcă tot ce le stă în 
putință pentru a fi vrednici de 
ideile fixe ale lui Montgomery.

Istericii generali activi sau cei 
care miros a naftalină nu vor 
să se astîmpere. Pălăvrăgesc I 
Ar face mai bine să meargă cu 
toții sub un duș rece care să-i 
trezească la realitate.
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politic în școliînvățăm Wui

La muncă

timpul liber

Pentru un conținut 
legat de viață, combativ al

Partidul a încredințat organizațiilor U.T.M, din 
școli sarcina de a face educația comunistă 
elevilor, de a forma din fiecare tînăr un 

viitor constructor devotat poporului, care să-și 
dedice întreaga sa capacitate de muncă, zidirii 
societății socialiste. Pe drumul cuceririi științei și 
culturii înaintate, tînărul trebuie să aibă în fiece 
clipă drept călăuză învățătura marxist-leninistă. 
Organizațiile U.T.M. din școli au de aceea sarcina 
de a ajuta pe elevi să-și ridice necontenit nivelul 
politic și ideologic.

Organizațiile U.T.M. din școli depun eforturi 
susținute pentru realizarea acestor sarcini de seamă.

hivățămîntul politic U.T.M, introdus în anul tre
cut în școli, aduce o contribuție însemnată la ridi
carea nivelului politic și ideologic al elevilor. Stu
diind în cadrul cercurilor politice Statutul orga
nizației U.T.M., utemiștii și numeroși alți elevi 
șl-au însușit mai bine principiile politice ale orga
nizației revoluționare de tineret. Aceasta a dus la 
creșterea spiritului de răspundere a! utemiștilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor școlare și^ a sarcini
lor de organizație, la creșterea maturității politice 
a elevilor. S-a creat în cadrul organizațiilor U.T.M. 
din școli și în general în rîndul elevilor o atmos
feră mai combativă, mai fermă împotriva manife
stărilor și influențelor moralei străine. Toate ace
stea au influențat pozitiv munca organizațiilor 
U.T.M. din școli, înviorind-o, îmbogățind conținu
tul ei educațiv-politic.

Pentru îmbunătățirea și lărgirea muncii de edu
cație politico-ideologică a elevilor, Biroul C.C. a) 
U.T.M. a hotărît ca în acest an să se organizeze 
în școli, cercuri politice „Să ne cunoaștem pa
tria". Scopul lor este acela de a înarma pe utemiști 
și elevi cu cunoașterea politicii partidului^ nostru de 
construire a socialismului, de a-i ajuta să cunoască 
frumusețile patriei noastre, realizările regimului 
nostru democrat-popular, de a le dezvo.ta dra
gostea pentru patrie, pentru popor, pentru ideile 
socialismului, în a-i mobiliza să participe activ la 
înfăptuirea politicii partidului. Temele care vor fi 
dezbătute în aceste cercuri prezintă o deosebită 
importanță în realizarea scopului pe care-1 urmă
rește invățămîntul politic. Se vor studia teme ca : 
R.P.R. — stat al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, formă a dictaturii proletariatului, despre 
sarcinile ce revin elevilor pentru a respecta și 
aplica legile statului nostru democrat popular; 
despre rolul P.C.R. în lupta revoluționară pentru 
dcborîrea regimului burghezo-moșieresc, pentru 
adevărata independență a țării noastre; despre par
tidul clasei muncitoare — conducător al luptei po
porului pentru construirea socialismului în țara 
ncastră; despre U.T.M. — organizația revoluțio
nară a tineretului muncitor, continuatoarea tradi
țiilor de luptă ale U.T.C. — ajutor al partidului în 
construirea socialismului etc.

învățînd din experiența anului 
trecut, organele și organizațiile 
U.T.M., au pregătit mai bitw des
chiderea noului an de învățămînt 
politic în școli. S-a acordat o 
mai mare atenție recrutării pro
pagandiștilor (de pildă în regi
unea Galați, Suceava, în raioa
nele Medgidia, Botoșani, Cîmpu- 
lung, Orașul Stalin etc.) din rîn
dul cadrelor didactice — candi- 
dații și membrii de partid — al 
activiștilor organizației U.T.M., al 
tehnicienilor și inginerilor. Spre 
deosebire de anul trecut, comite
tele raionale și orășenești U.T.M., 
cu ajutorul cabinetelor de partid, 
s-au preocupat mai serios de in
struirea și pregătirea propagandi
știlor din școli (regiunea Bucu
rești, Craiova, raionul Botoșani). 
A crescut răspunderea organiza
țiilor U.T.M. în desfășurarea in- 
vățămîntului politic. Munca des
fășurată de ele, de la începutul 
anului școlar, a determinat crește
rea numărului utemiștilor și ele
vilor care frecventează cercurile 
politice.

După desfășurarea primei lecții 
s-au putut trage și primele con
cluzii. Se remarcă o mai bună 
pregătire a propagandiștilor, mai 
multă seriozitate din partea cursan- 
ților, mai mult interes pen
tru studiul materialului bibliogra
fic. Au reieșit însă și o seamă

CînJ activitatea în
atelierul școlar devine
o cnestiune în sine

---------- «-x. Q -x.-----------

Maria Toma, elevă in clasa de 
vioară a prof. Dan Cumpătă de la 
Școala de rrvjzfcă din București 
pregătind în sala de studiu lecția 
pentru a doua zi.

«Foto: S. NICULESCI5

de deficiențe. Acestea se referă în special la metoda 
de lucru în cerc. In majoritatea lor, cercurile co
piază fidel desfășurarea orelor de clasă. Lecția pre
dată nu este legată de activitatea de zi cu zi a or
ganizației, a utemiștilor, în seminar se întreabă și 
se răspunde ca pentru notă în fața profesorului — 
aceasta este forma de desfășurare a unor cercuri. 
Elevii studiază, iau notițe, dar nu sînt stimulați 
să-și însușească cunoștințele în mod creator, să ex
plice cu ajutorul lor anumite fenomene, nu este 
stimulat schimbul viu de opinii în care să se dez
volte argumentări profunde.

Comitetele regionale, raionale și orășenești 
U.T.M., sînt datoare să ia măsuri pentru continua 
îmbunătățire a învățămîntului politic, pe parcursul 
anului de învățămînt, atunci cînd se ivesc defi
ciențe. In primul rînd, pe parcurs trebuie întărit 
corpul de propagandiști Trebuie combătută atitudi
nea unor comitete orășenești (București de pildă) 
care au ales cu precădere propagandiștii numai din 
rindul studenților. Ele vor trebui să-și îndrepte 
atenția mai ales înspre oameni bine pregătiți care 
lucrează în producție și care pot face legătura între 
cursanți și uzină. De asemenea, tot pe parcurs mai 
pot fi atrași și alți cursanți în cercurile politice. 
Comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M. 
trebuie să se aplece cu grijă asupra problemelor 
legate de pregătirea propagandiștilor. Propagan
diștii din școli trebuie instruiți in mod diferențiat, 
iar organizațiile U.T.M. trebuie să-i ajute să cu
noască mai indeaproape viața din școală, din or
ganizația U.T.M. a elevilor, viața utemiștilor pentru 
ca să poată face legătura intre problemele discutate 
în cerc și problemele practice, să-i stimuleze pe 
cursanți să discute mai mult despre munca lor.

Mai multă atenție trebuie să acorde organele și 
organizațiile U.T.M. îmbunătățirii metodelor folosite 
în desfășurarea cercurilor. Folosirea unor forme edu
cative ajutătoare va înviora mult activitatea cercuri
lor. Lecțiile despre partid, despre U.T.M., se pot 
desfășura, de pildă, la muzeul de istorie a parti
dului, lecția despre industrializarea socialistă a 
țării se poate ține într-o mare întreprindere etc. 
Fără îndoială că eficacitatea acestor lecții va fi 
mult mai mare, iar interesul cursanților pentru stu
diu va crește. La aceste forme pot fi adăugate sim
pozioanele, întîlnirile cu activiști de partid, confe
rințele pe teme politice, de educație morală, pe 
teme de știință, artă și cultură, concursurile 
„Drumeții veseli" pe teme care se discută in cerc, 
învățarea cîntecelor revoluționare etc.

Asigurîndu-și ajutorul și îndrumarea organiza
țiilor de partid, sezisînd lipsurile și controlînd 
munca în cercuri, luînd măsuri de îndreptare pe 
parcurs, organizațiile U.T.M. vor înfăptui aceste 
sarcini în condiții din ce în ce mai bune, vor întări 
rolul învățămîntului politic ca formă importantă de 
educație politică a utemiștilor și elevilor.

—- O- ■ 1 ■

In școala medie nr. 1 din Tîrgu 
Mureș se desfășoară o bogată 
activitate practică de atelier. Două 
ateliere de lăcătușerie, bine înzes
trate, stau la dispoziția elevilor. 
Cadre de specialitate le îndrumă 
pașii pentru deprinderea unor me
serii. Cu sculele și uneltele simple, 
elevii lucrează de acum cu multă 
dibăcie. Mulți au învățat să lucre
ze la mașini-unelte. Două strun
guri, un șeping, două bormașini e- 
lectrice, polizoarele — sînt obiec
tive în jurul cărora se concentrea
ză atenția elevilor. Alai există în 
școală un atelier de electricitate și 
un atelier de tîmplărie. Baza lor 
materială se lărgește continuu. E- 
levii au depășit stadiul cînd con
fecționau șurubelnițe, dălți, compa- 
se. Acum vor să descopere tainele 
complicate ale mașinilor, vor trece 
la construirea aparatelor electrice, 
a aparatelor de uz casnic etc.

Nimeni n-ar crede că în aseme
nea condiții prielnice pentru a dez
volta la elevi dragostea și prețui
rea pentru munca manuală aceas
ta s-ar putea reduce la valoarea 
unei chestiuni în sine, fără o in
fluență educativă profundă asupra 
concepției elevului despre muncă 
și viață, despre munca fizică în 
special, fără influența cuvenită a- 
supra orientării profesionale de vi
itor a elevului către activitatea în 
producție. Și totuși aceasta e rea
litate. Elev întîlnit seara, tîrziu, a- 
plecat cu atenție asupra strungu
lui — întrebat ce gînduri are pen
tru viitor — îți va răspunde 6enin: 
„merg la facultate, de aceea am 
urmat școala medie!"

Profesorii și organizația U.T.M. 
din școală nu opun nimic acestei 
concepții. Dimpotrivă, circulă prin 
școală „teoria" că elevul nu tre
buie influențat cu nimic în alege
rea profesiei Potrivit acestei 
„teorii", organizația U.T.M. și

profesorii ocolesc cu „consecvență" 
necesitatea formării la elevi a unei 
concepții juste despre munca ma
nuală, în. producție, astfel ca la 
terminarea școlii o mare parte din
tre ei să intre în producție. Intre 
munca de atelier și munca educa
tivă se face o demarcație, deși ele 
ar trebui să se îmbine organic, 
să urmărească deopotrivă scopul 
de a educa la elevi atitudi
nea socialistă față de muncă, 
de a le călăuzi pașii multora 
din ei spre munca direct pro
ductivă. Este aceasta o gravă 
greșeală, o înțelegere simplistă a 
rolului pe care îl are în viața ele
vilor activitatea practică în ate
lier. Hotărît, împotriva acestei 
concepții trebuie luptat. Să orga
nizăm acțiuni educative care să 
aibă rolul să le arate elevilor 
convingător necesitatea și frumu
sețea muncii în producție. Să-i aju- . 
tăm pe tineri să chibzuiască bine| 
asupra drumului pe care și-l aleg 
în viață. Elevul trebuie să afle de > 
la dascălii săi, de la organizația 
U.T.M., că drumul spre o speciali
zare înaltă le este deschis, dar la 
capătul acestui drum se poate a- 
junge cu deplină temeinicie dacă 
pornești din școală în producție și 
apoi din producție pe băncile facul
tății.

ȘTEFAN NEKANIȚKI

Cam folosim
patriotică

In regiunea Stalin tineretul 
participă cu mult avint la ac
țiunea ce se desfășoară în în
treaga țară, de redare de tere
nuri degradate agriculturii.

Duminică, 120 de elevi
și eleve de la școala medie 
nr. 2 cu limbă de predare ger
mană din Orașul Stalin au lucrat 
o dimineață întreagă la dese
carea unor terenuri la Stupini.

in cursul după-amiezii elevii 
participanți la această frun-pa- 
să acțiune patriotică s-au reîn- 
tîlnit la școală pentru a sărbă
tori rodul muncii lor prin cin- 
tec, joc și voie bună.

fiecare clasă

o brigadă artistică
greu să găsești școală unde săEt

nu se fi înfiripat o activitate ar
tistică. Aceasta înflorește, însă, cu 
adevărat numai acolo unde orga
nizațiile U.T.M. reușesc să a- 
tragă în această activitate masa e- 
levilor.

La școala medie „I. L. Cara
giale" se dezvoltă o asemenea ac
tivitate artistică de masă. Ea se 
desfășoară la nivelul claselor și al 
grupelor de clase.

Fiecare grup de clase paralele 
are un ansamblu coral. Ansamblu
rile corale ale claselor desfășoară 
o activitate independentă ; fiecare 
poate susține un program complet. 
Astfel, nu 
in cinstea 
programul 
ansamblul

în clase
nea, independent, o interesantă și 
bogată activitate dramatică. De 
pildă, șezătoarea închinată operei 
lui Mihail Sadoveanu, pe care cla
sa a X-a B (de anul trecut) a pre. 
gătit-o sub îndrumarea profesoa
rei Grațiela Ștefarj, a lăsat im
presii vii elevilor. în cadrul șeză
torii un grup de artiști amatori au 
prezentat dramatizarea unor frag
mente din opera „Nicoară Pot
coavă". Recent clasa a IX-a D. a 
pus în scenă un fragment din 
piesa „Ani negri". Clasa a X-a E 
se găsește și ea în febra pregăti
rii unui simpozion închinat drama, 
turgiei noastre. Exemplificările 
vor fi bogate — din Alecsandri, 
Delavrancea, Caragiale și M. Se
bastian, precum și din cele mai 
bune realizări ale noii noastre 
dramaturgii.

De altfel în aceste zile în toate 
clasele activitatea artistică este în 
plin avint : se pregătesc reuniunile 
de la sfîrșitul trimestrului (tot pe 
grupe de clase) care vOr prilejui 
și o bogată manifestare artistică.

La activitatea aceasta, care con
tribuie în mod practic la, educația 
artistică a elevilor se mai adaugă 
audițiile muzicale, vizionările de 
spectacole, vizite la muzee 
poziții etc.

Comitetul organizației 
din Școala medie „I. L.

de mult, la festivitatea 
zilei de 7 Noiembrie, 
coral a fost susținut de 
claselor a X-a.
se dezvoltă de aseme-

giale“ a hotărît însă să nu se o- 
prească aici, ci să adîncească și 
mai mult caracterul de masă al 
activității artistice. Pentru aceasta 
sînt necesare o serie de 
Astfel, activitatea artistică a gru
pelor de clase va trebui să îm
brace o formă organizată — aceea 
a brigăzilor artistice. în felul a- 
cesta activitatea artistică, va cu
noaște nu numai o participare de 
masă dar și continuitate. Comite
tul consideră de asemenea necesară 
atragerea unor specialiști 
ajute activitatea artistică a elevi
lor, în această privință, el și-a în
dreptat privirea spre Institutul de 
teatru care poartă și el numele 
lui I. L. Caragiale. Cu organizația 
U.T.M din acest institut comitetul

măsuri.

care să

intenționează să intre în legătură 
să-i ceară sprijinul. în sfîrșit 
chiar și în munca de îndrumare a 
activității artistice de către comi
tetul U.T.M. vor fi aduse îmbună
tățiri : în primul rind trebuie li
chidată munca sectară și adîncită 
munca colectivă. în jurul respon
sabilului cu munca cultural-artis- 
tică trebuie atras un colectiv larg 
de colaboratori pricepuți și buni 
organizatori.

Toate acestea oglindesc pe de
plin faptul că în școală activitatea 
artistică este socotită ca unul din 
mijloacele de educație comunistă 
a elevilor, de închegare a colecti
vului școlar, de întărire a activi
tății școlare.

și el

U.T.M.
Cara-

Orașul nostru, 
Alba lulia, are o 
veche tradiție isto
rică. Mărturii ale 
trecutului de luptă 
al poporului sînt 
aici la tot pasul. E- 
lovii școlii noastre 
'șooala medie mixtă 
nr. 1) au pornit (în 
cadrul concursului 
„Să ne cunoaștem 
ținutul natal") să 
cunoască mai bine 
aceste locuri istori
ce, tot ce-i legat de 
tradițiile lor și de 
transformările oare 
s-au petrecut aci in 
anii regimului de
mocrat popular.

Multe din adună
rile organizației
U.T.M. au fost de
dicate cunoașterii 
de către utemiști și 
elevi a monumente
lor istorice, a in
stituțiilor și între
prinderilor mai im
portante din Alba 
lulia și din jurul 
orașului. Discuțiile

au fost urmate de 
vizite la monumen
tele istorice, la lo
curile istorice din 
localitate. N’u există 
elev din școală care 
să nu cunoască in 
amănunt lupta fi 
viața celor trei ță-

M. FLORIAN

Am privit catalogul clasei a 
IX-a B de la Școala medie nr. 1 
din Orașul Stalin, la sfîrșitul ore
lor de curs. Au fost trecute în a- 
ceastă zi și note bune și note rele. 
De pildă, Brantsch Heidrun, pe 
care dirigintele clasei o recoman
da ca pe o elevă silitoare, a mai 
adăugat încă un succes la cele an
terioare. în 
Florin, elev 
a mai luat 
Rezultatele 
diferit este 
dau întrebuințare timpului lor 
liber.

Pe Brantsch am găsit-o acasă 
învățînd, împreună cu colega ei, 
Șerban Doina. A doua zi aveau 
teză la naturale. Amîndouă sînt 
pentru o strictă organizare a 
timpului.

Prin clasa a 8-a și chiar la în
ceputul acestui an Doina obișnuia 
să aștearnă pe hîrtie tot ce-și pro
punea să facă după orele de curs: 
orele rezervate învățăturii, cele 
rezervate recreierii sau pentru alte 
ocupații preferate. Programul îl 
îndeplinea punct cu punct. Res
pectarea lui a devenit o obișnuință 
și acum nu mai are nevoie să-l 
aștearnă pe hîrtie.

„A învăța totul la vremea sa — 
a învăța organizat, disciplinat" 
acesta este unul din principiile de 
bază după care își orînduiesc cele 
două eleve programul personal. 
De aceea, acum, în ajun de teză, 
le dă mîna să se mulțumească doar 
cu o simplă trecere în revistă a 
materiei pe care înainte au învă- 
țat-o temeinic.

Pe Florin Georgescu, în schimb, 
chestiunea organizării timpului 
nu-1 preocupă. „Cum se nime
rește" acesta este principiul lui 
de studiu. De aceea nu-j ajunge

schimb, Georgescu 
cu destule posibilități, 
un 4 la matematică, 
sînt diferite precum 
și modul în care ei

pentru studiu
niciodată timpul, de aceea nu rare, zîndu-1 cu 
ori învățătura se pierde pe pla
nuri secundare, de aceea nu rareori 
nu studiază lecțiile la zi. Așa 
face că la ora de matematică, 
care a luat patru, se înfățișase 
temele nefăcute pretextînd că 
uitat caietul acasă. Așa se face 
a lăsat aprofundarea materiei pen. 
tru teza la naturale în ultima zi. 
Lui Florin îi lipsește deprinderea 
de a studia organizat, disciplinat, 
perseverent. într-o vreme a în
ceput să învețe împreună cu co
legul și amicul său Chirea. Munca 
în comun a doi-trei elevi deseori 
este un bun stimulent la învăță
tură, nu însă în cazul de față, căci 
cei doi elevi sînt amîndoi slab 
pregătiți și nu se pot ajuta reci
proc. Dimpotrivă, întrețin reciproc 
obișnuința de a pierde timpul.

După cum se vede, unii își dră
muiesc bine timpul liber organi-

------------------------------- -----------------

Bogata activitate turistică

se
la
cu 

a 
că

chibzuință, alții nu. 
Unii s-au deprins să muncească or
ganizat, disciplinat. Alții nu.

Organizarea timpului liber al ele. 
vilor trebuie să intre în preocu
pările organizației U.T.M. pe cla
să. Membrii biroului au și fost de 
acum pe la cîțiva elevi pe acasă 
să vadă cum învață, ce preocupări 
au. Acesta e doar începutul. In 
curînd va avea loc o adunare ge
nerală deschisă în legătură cu a- 
ceastă problemă. Se vor purta de 
asemenea discuții la gazeta de pe
rete despre organizarea timpului 
liber.

înlesnind generalizarea experien
ței pozitive în mutica de studiu, a- 
ceastă organizație U.T.M. va ajuta 
în mod real la ridicarea nivelului 
de pregătire al întregii clase.

V. CARABA

La școala medie nr. 2 din Sibiu 
funcționează, sub îndrumarea or
ganizației U.T.M., un consiliu tu
ristic al elevilor.

Țelul pe care și l-a propus a- 
cest consiliu este acela ca în cursul 
acestui an fiecare elev din școală 
să cunoască cel puțin 2—3 locuri 
din regiunea natală. Consiliul tu
ristic are in vedere un plan de ac-

țiune vast, educativ, care să contri
buie la îmbogățirea cunoștințelor 
elevilor. Astfel unele puncte au 
devenit realitate : excursiile de la 
Casolț și Brădet, vizitele de la 
G.A.C. Turnișor și cîteva acțiuni 
organizate în oraș pentru cunoaște
rea monumentelor și muzeelor au 
fost pline de învățăminte.

Echipa de 
baschet a clasei 
a VIII-a B de la 
Școala 
mixtă 
„Matei 
rab“ în timpul 
meciului.

medie
nr. 17

Basa-

în patronaj monu
mentul ridicat aci. 
In preajma zilelor 
eroilor, elevii șco
lii îngrijesc și alte 
monumente istori
ce și cimitirul e- 
roilor. De aseme
nea, la colțul U.T.C. 
se organizează a- 
desea discuții des
pre eroii uteciști, 
despre lupta lor re
voluționară, sub 
conducerea P.C.R. 
Toate acested ajută 
elevilor să cunoas-

că prin fapte condi
țiile pe care azi sta
tul nostru le oferă 
lor pentru a învă
ța, pentru a trăi.

Preocupările e- 
Iovilor noștri pen
tru a cunoaște tot 
ceea ce este legat 
de ținutul lor natal 
sînt multilaterale. 
Elevii din cadrul 
cercului literar au 
cules din regiune 
elemente de fol
clor. S-a editat

Nt cunoaștem
(inutili natal

răni iobagi, Horia 
Cloșca și Crișan, 
care s-au ridicat cu 
atîta curaj împotri
va asupririi. Atunci 
cînd elevii au vizitat 
celula în care au 
fost închiși acești 
trei luptători, au ho
tărît de îndată să ia

că mai profund 
trecutul de luptă 
revoluționară a po
porului, să poată 
mai bine compara 
viața mizeră din 
trecut a poporului 
cu viața lor nouă 
de azi, să prețuias- 
că și să răsplăteai-

o culegere „Horia" 
în care elevii au 
publicat lucrări o- 
riginale, însemnări 
de prin locurile vi
zitate, materiale fol
clorice de prin sa
tele raionului Alba 
lulia. In curînd va 
fi selecționat ma-

terialul pentru a 
doua culegere.

Urmărind să cul
tive în rîndul elevi
lor frumoasele tra
diții ale artei noas
tre populare, or
ganizația U.T.M. yi 
profesorii au antre
nat elevii să lucre
ze cusături inspira
te din folclorul no
stru, obiecte de tra
foraj cu motive 
populare și multe 
altele. Lucrările au 
fost expuse 
modestă 
resantă 
școlară.

...Sînt 
leva crîmpeie 
activitatea 
desfășoară în școa
lă, sub îndrumarea 
profesorilor și a or
ganizației U.T.M., 
în scopul educării 
patriotice a elevi
lor. Numeroase ini
țiative îmbogățesc 
mereu această ex
periență cu form? 
noi, interesante și 
pline de conținut.

MARIA 
NEGRUȚAC 

elevă în clasa a 
tX-a la Școala me
die mixtă nr. 1 

— Alba lulia

într-o 
dar inte- 

expoziție

numai oî-
din 

ce se

închipuiți |
Istoria a înregistrat „ascen- I 

siunea" și decăderea multor f 
„eroi". Ața că nu trebuie să ne 1 
mire faptul că și istoria clasei | 
a Xl-a B, de la Școala medie f 
nr. 12 din București a cunos- î 
cut și ea ridicarea și căderea l 
marilor săi „eroi".

Prin ce a fost marcată as- I 
censiunea „eroilor" ? în primul ♦ 
rînd prin „poză". Și „eroii" cla- ț 
sei a Xl-a B au început prin I 
a poza în fața clasei. „Poza" » 
lor avea mai multe fațete. Cînd ț 
voiau să arate clasei cit de I 
„inteligenți" sînt, ieșeau unul ♦ 
în locul altuia la tablă, atunci I 
cînd profesorul era nou și nu-și I 
cunoștea încă elevii. Altă da/ă. ♦

țineau să-și demonstrez:cînd
suficiența absolută și definiti
vă a pregătirii lor, dezlegau re. 
busuri în timpul orelor de

* 
s

>

t 
cursuri, scriau versuri spre a- ; 
muzamentul unora dintre col-g ț 
în fața cărora „eroii" se cre
deau eroi adevărați. „Soarta" 
însă—fiind crudă de cele mai ț 
multe ori cu asemenea „eroi"
— le-a făcut și ea o poză (de 
astă dată veritabilă), aceea ae 
liminării și a repetenției. ,.E- 
roii" rămîn totdeauna repe- 
tenți într-un fel sau altul.

Clasa avea însă și un altfel 
de „erou", de esență mult mai... 
înaltă. Necșulea — el e „eroul' ;
— -avea un alt clișeu pentru ‘ 
poza lui. El era „superior" 
(pasămite I). El nu-și nota 
nimic la lecții, urmărea de pre 
ferință o muscă sau se uita pe 
fereastră. El n-avea nevoie să 
noteze pentru că el știa lotu’ 
Odată chiar a înzestrat știința 
matematicilor cu o nouă teo.iJ 
care. în loc să fie apreciată 
cum se cuvine, a provocat rîsul 
Ce să-i faci ? Drumul „eroilor" 
nu e întotdeauna neted. Pe lin
gă asta, „eroul superior" iși 
privea colegii cu dispreț. Și 
asta pentru că ei 
„eroi" ca el. Ce să-i faci ? 1... 
toți pot fi „eroi". în consecin
ță, dacă „eroul" te lovea ci. 
mingea în cap (cum i-a făcu, 
de pildă lui Munteanu) nu tre
buia să-i zici nimic pentru ci 
altfel puteai fi lovit mai rău — 
mai... cu intenție. Așa au obi 
ceiul „eroii", să lovească.

Dar, ca și ceilalți, „eroul" dir 
Necșulea a avut și el un sfîrșit. 
(Oare aceeași soartă crudă ai 
toți „eroii" ?). Organizații
V.T.M. a clasei l-a luat în dis
cuție. Și, culmea, cu această o 
cazie „eroul" a auzit stupefia 
cum că el nu e de fapt un e- 
rou, ci un individ rupt de col 
lectiv, indisciplinei, egoist ș. 
îngimfat. La început n-a vrut si 
creadă. Dar înîregul colectiv i-l 
dovedit — cu fapte — că așa e 
„Eroul" e in momentul de fați 
nedumerit. E posibil oare ci 
așa, dintr-o dată, să te trezeșt ■ 
că nu mai ești „erou", că ni 
meni nu te mai respectă ? Aste 
este „tragedia"... „eroilor" 
singura și cea mai profundi 
convingere a lor este aceea cc 
sînt respectați și cînd constati 
contrariul sînt gata să creadi 
că abia atunci au pierdut c< 
n-au avut niciodată : respecta 
și stima oamenilor. Săracii !!. 
(cu duhul)...

Și cel mai bun serviciu pi 
care li-l pot face cei din jur 
este să le arate de la începu, 
că nu se bucură niciodată dl 
respect, ci totdeauna de dis
preț.

ION BAIEȘU

nu erau
Nu:



Soț sau „stâpîn"?
Constantin T., un tînăr de vreo 

24 de ani, lucrează ca contabil 
la „Agevacoop“-Focșani. în acea
stă muncă el e un tînăr corect 
conștiincios, dar numai pînă cînd 
ajunge acasă unde îl așteaptă so
ția. Cum pășește pragul casei 
Constantin T. își schimbă deoda
tă comportarea 
cîtva de unul 
bărbătești din 
Goldoni.

— Ce cauți 
După cine te uitai ?

Soția lui C. T., Mioara, e o 
tînără de 19 ani. Pînă nu de mult 
ea lua parte, laolaltă cu ceilalți 
tineri din cartier, la viața cultu
rală a orașului, participa cu mult 
elan la munca voluntară de în
frumusețare a cartierului, la adu
nările deschise ale organizației 
U.T.M. și fiecare zi îi aducea în 
suflet satisfacția unei trăiri tine
rești. Pentru entuziasmul și pasiu
nea pe care o manifesta ea față 
de problemele vieții colectivului 
de tineri din cartier, utemiști) au 
primit-o în nîndurile lor. Cam în 
aceeași vreme însă, Mioara s-a 
căsătorit și, odată cu acest eveni
ment, în viața ei s-a produs o 
schimbare nedorită. Soțul ei i-a 
interzis cu desăvîrșire să mai ia 
parte la viața organizației. Moti
vul ? E „gelos". La cămin vin 
mulți tineri și dumnealui ii e 
teamă că-și „pierde" soția.

înainte de a se căsători Mioa
ra observase la viitorul ei soț u- 
nele trăsături urîte. Dar îl iubea, 
credea în dragostea lui și nu s-a 
gîndit nici o clipă că mai tîrziu, 
cînd vor fi căsătoriți, nu-și va în
lătura apucăturile. S-a mirat și 

revoltat însă cînd a observat 
a început încă

amintind întru- 
din personajele 
„Bădăranii" lui

la fereastră ?

s-a 
că soțul ei 
de la primele zile de viață 
de familie să se impună ca 
stăpîn ajungînd pînă acolo, 
îneît să n-o lase nici măcar să 
meargă la raionul U.T.M. pentru 
confirmarea ei ca membră a or
ganizației. Temîndu-se să nu dea 
naștere la certuri, Mioara s-a re
semnat. „Am să mă duc cînd n-o 
fi el acasă" și-a zis ea.

Și el a profitat. Fără nici o 
justificare „boala" lui C. T. 
a căpătat tot mai mult un carac
ter cronic. Ordinul său e drastic 
și clar: în toată vremea cînd 
.dumnealui e plecat la servici so-

Intîlnire între muncitori 
tipografi și compozitori 

din Capitală
, Muncitorii zețari de la Combi- 
natul Poligrafic „Casa Scînteii" 
au invitat pe mai mulți compozi- 
:ori de muzică ușoară din Capi- 
ală și alți muzicieni, să vină în 
nijlocul lor. Răspunzînd acestei 
nvitații miercuri seara, la clubul 
Jasei Scînteii, au venit cunoscuții 
;ompozitori de muzică ușoară Ion 
Zasilescu, Nicolae Chirculescu, 
jherase Dendrino, H. 'Mălineanu, 
illy Roman, Aurel Giroveanu, 
■lorentin Delmar, Emanoil Iones- 
u și Jancsi Korossy, care au fost 
htîmpinați cu căldură de munci- 
orii gazdă.

Intr-o atmosferă de caldă prie- 
;nie oaspeții au împărtășit celor 
jrezenți aspecte ” 
reație.
întîlnirea s-a 

ogat program 
i-a dat concursul corul Uniunii 
ompozitorilor din R.P.R. sub 
inducerea lui N. Rădulescu și un 
rup de cuinoscuți interpreți de 
ruzică ușoară.

(Agerpres) •

din munca lor de

încheiat cu un 
artistic la care

> ția n-are voie să iasă din curtea 
I casei.

Acasă Mioara locuiește împre- 
: ună cu părinții ei. Dimineața îi 
I ajută mamei la gospodărie, apoi
■ se urcă în pat și brodează ; bro

dează toată ziua, pe canava, tot
■ felul de desene cu care îmbracă 

cei patru pereți ai camerei în care 
își petrece restul zilei. Apoi stă 
privind tablourile pînă ce se plic
tisește. In aceste momente came
ra ei ia cu adevărat înfățișarea 
unei colivii.

Trebuie să amintim că C.T. e 
și el utemist și utemâstul nu este 
și nu poate fi unul la locul de 
muncă și altul în viața de fami
lie. Aceleași principii trebuie să-l 
călăuzească și cînd se află sub 
controlul opiniei publice și atunci 
cînd singurul lui cenzor îi este 
propria conștiință. Modul cum se 
comportă C.T. față de soția sa în 
familie e nedemn și înjositor. 
Atitudinea lui exprimă în fond 
neîncredere în dragostea soției, în 
integritatea caracterului său. Să 
admitem totuși pentru o clipă că 
acest tînăr ar avea dreptate să 
fie „gelos". Procedeul lui ne 
amintește însă de aceia al „bra
vilor" și dispăruților cavaleri me
dievali care, plecînd la vînătoare 
și vrînd să prevină vreo neplă
cere conjugală, își închideau so
țiile în celule. Acest mod de a 
încerca să-ți întărești familia, să 
cimentezi dragostea care stă la 
baza ei, e nu numai jignitor pen
tru soție dar și ridicol. In conse
cință nu duce la nimic bun.

Am arătat însă că „gelozia" lui 
C. T. nu are justificări. Or, nefiind 
nici o justificare pentru o astfel 
de atitudine, nu înseamnă oare 
că acest tînăr care, dintr-un fals 
orgoliu masculin calcă în picioa
re dorința îndreptățită a soției de 
a activa pe tărim obștesc, se aba
te în mod intenționat de la prin
cipiile etice ale familiei de tip 
nou ? Mioara T. a absolvit școa
la medie și una din dorințele ei 
a fost să învețe mai departe, să 
se califice. Dar soțul i-a interzis 
și acest lucru. „Pentru casă e 
destul cît ai învățat" și-a impus 
el punctul de vedere. In schimb, 
dumnealui a dat examen la fa
cultate. Iată dar că și acest fapt 
dezvăluie clar că pretinsa „gelo
zie" a lui Constantin T. își are cau
zele în conștiința sa în care se gă- 

-sesc încă resturi serioase ale con
cepției burgheze asupra vieții de 
familie.

C. T. va trebui să Înțeleagă 
însă că perseverența cu care 
încearcă să-și izoleze tînăra so
ție de lumea care o înconjoară, de 
problemele vieții tineretului spre 
care e atrasă în mod cu totul fi
resc, e dăunătoare mai ales pen
tru propria sa viață de familie. 
Obligată să trăiască exclusiv in 
lumea strimtă a familiei, ruptă 
de orice preocupare socială, ori
zontul acestei tinere se va în
gusta treptat și, mai devreme sau 
mai tîrziu, între cei doi soți se va 
crea inevitabil o prăpastie care 
va fi apoi greu de înlăturat.

Trebuie să subliniem încăodată 
că nu punem la îndoială drago
stea reciprocă dintre cei doi soți. 
Dar modul cum se manifestă la 
C.T. această dragoste, ca un sen
timent trecut printr-o rațiune de 
stăpîn, despărțită de conștiința 
datoriei față de societate, de o- 
bligația de a crea o familie va
loroasă pentru societate, nu poa
te fi aducătoare de adevărată fe
ricire.

V. BARAN
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ir cinstiți din uzină, dă soco- 
lă in fața justiției poporului, 
exemplul personal al comuni- 
lui Marin Ghiță a avut o mare 
tuență asupra tinerilor din or- 
aizația de bază U.T.M. in a 
ei conducere este, in adună- 
i generale U.T.M. se dezbate 
im cu multă maturitate și exi- 
iță aportul utemiștilor in pro- 
;ție, participarea lor la cursu- 

învățămintului politic etc., 
udinea lor politică și morală.

astfel organizația de bază 
■.M. de la secția mecanică a 
leași uzine, al cărei secretar 
; comunistul Ion Gheorghe a 
lizat în ultimul timp cu 
tă exigență activitatea unor 
niști. Comportarea lui Aurel 
lă și Vasile Harșă care tăceau 
te absențe nemotivate, vor- 
u urît cu maiștrii și cu mun- 
rii vîrstnici, a fost discutată 
severitate de către utemiști 
au fost sancționați de aduna- 
generală. Discuțiile comba-

Echipa artistică a fabricii de 
textile „Flamura Roșie" din 
Capitală cunoaște o bogată 
activitate.

Iată în fotografie echipa de 
dansuri executînd un frumos 
dans popular.

Foto: AGERPRES

Pentru ocrotirea sănătății 
celor ce muncesc

Pentru ocrotirea sănătății celor 
ce muncesc în întreprinderi indu
striale și în instituții, statul de
mocrat popular a creat o largă 
rețea de unități miedico-sanitare.

Peste 5.500 de medici și cadre 
sanitare medii luptă pentru pre
venirea bolilor la locul de muncă, 
acordă tratamente medicale cali
ficate și contribuie la asigurarea 
protecției muncii în întreprinderi 
și instituții. Astăzi, la uzinele „23 
August" și „Republica" din Capi
tală, la uzinele „Ernst Thălmann" 
și „Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin, la Combinatul metalurgic 
„Reșița" și Combinatul siderur
gic din Hunedoara, la uzinele si
derurgice de la 
„Ianoș Herbak", 
hidrocentralei „V. 
Bicaz și în alte 
șantiere există 98 de spitale și 
policlinici de întreprindere, cn 
diferite secții de specialitate și 
farmacii proprii. In alte între
prinderi, instituții și șantiere, a- 
sistența medicală este asigurată 
de cele 435 de dispensare.

(Agerpres)

Calan, fabrica 
pe șantierul 

I. Lenin" de la 
mari uzine și

La amenajarea Complexului școlar din Birlad

Tinerii au depus 10.500

O înalta c aii fie ar e
tinerilor din comerțul socialist

lor socialiste față de muncă, ex
presia nivelului lor înalt de califi
care. Ca acești tineri sînt și alții 
în Tg. Jiu.

Din păcate, însă, alături de a- 
semenea tineri înaintați, fruntași 
în muncă, în unitățile comerciale 
din Tg. Jiu lucrează încă tineri 
slab pregătiți, cu o calificare scă-

Ca urmare a grijii permanente 
pe care o acordă partidul și gu
vernul ridicării buneistări a oame
nilor muncii, rolul comerțului 
socialist a crescut considerabil. 
Lucrătorii din comerț sînt chemați 
să lupte cu toate forțele pentru 
a asigura o deservire atentă, so
cialistă, a consumatorilor cu pro
duse de larg consum.

Tineretul ocupă un loc însemnat 
în comerț. Iată de ce organiza
țiile U.T.M. din acest sector, pe 
lingă activitatea de educare la ti
neri a unei atitudini socialiste 
față de muncă și a apărării avu
tului obștesc, au sarcini importan
te, permanente, privind ridicarea 
calificării profesionale a tinerilor.

La O.C.L. comerț-mixt din Tg. 
Jiu lucrează mulți tineri. Numele 
tinerilor Vasile Nedelcu, Dumitru 
Mocioiu, responsabili de magazin 
sînt bine cunoscute. Pentru merite 
deosebite în muncă, tînărul Vasile 
Nedelcu, de pildă, a fost decorat 
eu Medalia Muncii și a primit in
signa de lucrător fruntaș în co
merțul socialist. Insigna de lucră
tor fruntaș în comerțul socialist a 
primit-o și tînăra Ana Cîrciumaru. 
Asemenea înalte aprecieri consti
tuie urmarea firească a atitudinii

Lipsuri în munca 
unor organizații 

U.T.M. din Tg. Jiu 
pentru pregătirea 

profesională 
a tinerilor lucrători 

din comerț

filmul cehoslovac „Bomba ce va rula m cunnd pe 
ecranele din Capitală

zută, la un nivel inacceptabil pen
tru un lucrător din comerțul so
cialist. Biroul organizație# de bază 
U.T.M. de la O.C.L. nu a desfășu
rat nici cea mai mică activitate 
pentru ca asemenea tineri să-și 
ridice nivelul lor profesional. Ti
neri ca Teodora Popeangă, Florea 
Șarpe, Elena Stăichițeanu și Du
mitru Olaru au o calificare slabă 

■ți obțin din această pricină rezul
tate nesatisfăcătoare în muncă. 
Biroul organizației U.T.M. da aici 
nu a stăruit pe lîngă conducerea 
unității să înființeze un curs de 
calificare, unde tinerii aveau posi
bilitatea să-și îmbogățească cunoș
tințele profesionale.

O situație asemănătoare există 
și la T.A.P.L. unde biroul organi
zației de bază U.T.M. în frunte 
cu secretarul, tovarășul Ion Lo- 
lescu, nu a făcut nimic pentru ri
dicarea calificării tinerilor. In pri
măvara acestui an, în unitate a 
funcționat un curs de calificare în 
specialitate, la care au partici
pat și cîțiva tineri. Printre ei 
a fost Gheorghe Blindea și Ion 
Hurdu care au învățat multe lu
cruri bune.

Una din formele accesibile și de 
mare eficacitate caret asigură des
fășurarea unei munci rodnice pe 
b'nia ridicării nivelului profesional 
al tinerilor și care contribuie la 
antrenarea lor în rezolvarea sarci-

nilor de plan o constituie organi
zarea acestora în brigăzi de bună 
deservire. La O.C.L. 'comerț-mixt 
Tg. Jiu au activat pînă anul tre
cut, cu rezultate bune, două bri
găzi de bună deservire. Cu timpul 
insă aceiste brigăzi s-au dizolvat 
din cauză că tinerii au fost mu
tați în mod nejustificat, dintr-un 
magazin în altul. în fața acestei 
situații era de așteptat ca biroul 
organizației U.T.M. să intervină. 
Dar nici după ce tinerii au cerut 
insistent în cadrul unor adunări 
generale U.T.M. ca aceste brigăzi 
de bună deservire să fie reorgani
zate, biroul organizației U.T.M. 
nu a luat nici o măsură concretă.

Brigăzi de bună deservire nu 
sînt nici la T.A.P.L. cu toate că 
eixistau posibilități. Acest lucru de
notă că ambele organizații U.T.M. 
n-au înțeles încă rolul brigăzilor 
de bună deservire ca formă de e- 
ducare comunistă a tinerilor în 
procesul muncii.

Faptele dovedesc că birourile or
ganizațiilor U.T.M. din aceste u- 
nități comerciale au manifestat 
lipsă de răspundere și neglijență 
față de pregătirea profesională a 
tinerilor. Activitatea nesatisfăcă
toare desfășurată în rîndul tineri
lor de organizațiile U.T.M. de la 
T.A.P.L. și O.C.L. comerț-mixt din 
Tg. Jiu este datorată și slabei 
munci de îndrumare și control du
să de comitetul orășenesc U.T.AL 
din localitate. Tovarășul Gheorghe 
Pop, secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M., recunoaște 
s-a făcut nimic în privința 
rii pregătirii profesionale a 
lor din comerț. Măsurile 
goare se impun de la sine.

Organele și organizațiile U.T.M. 
din comerț sînt datoare să cultive 
la tineri o atitudine socialistă 
față de muncă. O asemenea atitu
dine necesită și un nivel înalt de 
calificare profesională a tineretu
lui.

că nu 
ridică- 
tineri- 
de ri-

P. PETRE

încheierea unei convenții 

privind schimbul de mărfuri

între R. P. Romînd

și Republica Sudan
urma întrevederilor care au 
loc între delegația romînă 

economică sudaneză, 
noiembrie a.c. a fost 
București o conven- 

schimbul de mărfuri 
Romînă și Republica

.In 
avut 
și delegația 
miercuri 26 
semnată la 
ție privind 
între R. P. 
Sudan.

Aceasta este prima convenție 
comercială încheiată între R. P. 
Romiînă și Republica Sudan. In 
baza acestei convenții Romînia

tive, au dovedit influența secre
tarului lor, a comunistului Ion 
Gheorghe care a știut să impri
me și în organizația U.T.M. spi
ritul combativ al adunărilor de 
partid unde Ion Gheerge și-a fă
cut educația revoluționară.

Utemiștii din organizațiile de 
bază U.T.M. în fruntea cărora

va cumpăra din Sudan bumbac 
in schimbul 
romînești.

produselor de export

★
șederii in BucureștiIn timpul

delegația economică sudaneză a 
vizitat uzinele „23 August" și fa
brica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej". Delegația economică 
sudaneză a părăsit țara miercuri 
după-amiază.

(Agerpres)

cației pe care comuniștii le-o fac 
zi de zi.

Grija manifestată de candidații 
și membrii de partid față de creș
terea nivelului politic și ideologic 
al tinerilor pentru dezvoltarea con
științei lor revoluționare, prin adu
nările generale U.T.M., prin con
ferințe, prin organizarea studierii

în organele U.T.M.
se află candidații și membrii de 
partid Gheorghe Marinescu de la 
Griviîa Roșie, Ioana Trandafir de 
la uzinele „7 Noiembrie", Cîrjă Tă- 
nase de la „Timpuri Noi" și mul- 
ie aiie;e au Gevenit de asemenea 
mai exigenți față de activitatea 
fiecărui tînăr atît în producție cît 
și în viața de organizație. Acea
sta este o urmare firească a edu-

Statutului și a ailtor documente 
de partid, a făcut ca în anul a- 
cesta la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" să fie primiți în rindurile 
partidului 85 de utemiști, inova
tori și raționalizatori, fruntași în 
producție și în viața obștească. 
Exemplul lor este demn de urmat 
și de alte organizații de bază 
U.T.M. Trebuie subliniat faptul

Tîmpul nu
Pregătirile în vederea Sparta- 

chiadei de iarnă au început în 
multe întreprinderi și instituții din 
Capitală. Etapa actuală are un 
caracter pregătitor, întrecerile ur- 
mînd să aibă loc la începutul lunii 
decembrie. Pregătirile sînt menite 
— în primul rînd — să antreneze 
mase largi de tineri în activitatea 
sportivă, stăruindu-se în special 
antrenarea de noi tineri la prac
ticarea diverselor discipline spor
tive. In legătură cu aceasta am fă
cut o scurtă vizită la întreprin
derea poligrafică nr. 3 din bulevar
dul 6 Martie.

Există aici mulți tineri iubitori

și mem-

de către 
bază al

că la această uzină, din 38 de 
tovarăși aleși în comitet și în 
birourile de secții U.T.M. marea 
majoritate sînt candidați 
bri de partid.

Asigurarea conducerii 
partid este principiul de
organizației noastre revoluționare 
de tineret. Organizațiile U.T.M. 
poate și trebuie să realizeze acest 
principiu și prin alegerea în orga
nele de conducere ale organiza
ției U.T.M. a cît mai mulțî candi
dați și membri de partid.

Alegerea candidaților și membri
lor de partid în organele condu
cătoare U.T.M. este o necesitate 
vitală pentru activitatea politică a 
fiecărei organizații de bază U.T.M. 
Alegînd în organele conducătoare 
membri și candidați de partid, or
ganizațiile U.T.M. vor avea ga
ranția îmbunătățirii permanente 
a activității lor politice, a educării 
comuniste a tineretului, a mobili
zării cu succes a acestuia la în
făptuirea sarcinilor partidului 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

așteaptă_
de sport și mulți tineri la care 
încă nu a fost cultivat gustul pen
tru această activitate. Faptul care 
generează această stare de lu
cruri își are rădăcina în lipsa de 
grijă pentru dezvoltarea activității 
sportive de masă vădite mai ales 
de organizația U.T.M. Mărturii nu 
lipsesc în acest sens.

In incinta întreprinderii există 
două mese de tenis. Una instalată 
în holul întreprinderii, alta de
montată și nefolosibilă din lipsă 
de spațiu. In același timp, insă, în
treprinderea dispune de o spațioa
să sală de festivități unde comi
tetul sindical organizează cu re
gularitate reuniuni dansante. Tre- 
cînd peste lipsa elementului edu
cativ în organizarea acestor reu
niuni trebuie remarcat faptul foar
te regretabil că pentru o masă de 
tenis nu se găsește loc în timp ce 
amatorii de dans (în ma’-ritate 
„clienți" ai bulevardului 6 Mar
tie) găsesc aici condițiile etalării 
veleităților coregrafice cu care se 
pretind înzestrați.

Pornind de la acest amănunt — 
neînsemnat în aparență — dar 
concludent în ultimă instanță nu 
ne miră faptul că sportul de 
masă nu-și găsește loc în cadrul 
acestei întreprinderi. Comitetul or
ganizației U.T.M. (secretar Ștefan 
Parmac) nu a depus străduințele 
necesare pentru a statornici un a- 
numit prestigiu sportului în a- 
ceastă întreprindere în special în 
ceea ce privește antrenarea fetelor 
(care constituie majoritatea sala- 
riaților) în a practica sportul.

Această situație explică și fap
tul că în prezent, cu excepția unui 
afiș mobilizator, nu s-a întreprins 
nimic în vederea organizării 
Spartachiadei de iarnă, deși faza 
pregătitoare se apropie de sfîrșit.

E cazul unei preocupări mai in
tense pe această linie atît din par
tea comitetului U.T.M. cît și a co
lectivului sportiv. Timpul nu aș
teaptă...

E. P1TULESCU

INFORMAȚII
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romî
ne a emis un Decret cu privire 
la desființarea raionului Ceahlău 
din regiunea Bacău.

Comunele care au aparținut a- 
cestui raion, trec în componența 
administrativ-teritorială a raio
nului Piatra Neamț; regiunea Ba
cău.

★
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, orașul 
de subordonare raională Onești 
din raionul Tg. Ocna, regiunea 
Bacău, a fost trecut în categoria 
orașelor de subordonare regio
nală.

(Agerpres)

■to VE

Cine a fost la Birlad săptămîna 
aceasta a rămas uimit de freamă
tul orașului. Pe jos, cu camioane, 
cu autobuse, tineri muncitori, elevi, 
cooperatori, trec cîntînd gru
puri mari, zeci, sute de tineri 
și un suflu de tinerețe se revarsă 
peste întregul oraș. Sînt tinerii 
care mobilizați de U.T.M. merg la 
Dealul Morilor, unde se înalță o 
masivă clădire impunătoare desti
nată unui complex școlar de tipul 
cel mai modern. Ce fac acolo ti
nerii nu e un secret. Știe tot ora
șul. Merg să ajute prin munca lor 
voluntară la curățirea molozului 
rămas de la construcții, la aran
jarea mobilierului cu care e înzes
trat complexul.

Complexul școlar înălțat pe Dea
lul Morilor este una dintre cele 
mai mari lucrări cu care este în
zestrat învățămîntul elementar și 
mediu. Cîteva cifre vă vor fi edi
ficatoare : o construcție ce se în
tinde pe mai multe hectare, cu 890 
de camere dintre care 70 sînt săli 
de clasă, peste 100 de camere fo
losesc de internat, zeci de labora
toare și ateliere în care elevii vor 
primi vaste cunoștințe politehnice. 
La acest complex școlar vor urma 
cursurile peste 2000 de elevi din 
orașul Bîrlad. 500 de elevi vor 
avea internat și cantină. O bază 
sportivă în aer liber și săli special 
amenajate pentru sporturi de ca
meră stau de asemenea la dispo
ziția elevilor.

Organizațiile U.T.M. ale orașu
lui au hotărît să preia ultimele lu
crări de amenajare. Și i-am văzut 
la lucru pe cei peste 500 de tineri 
veniți într-o singură zi la muncă 
voluntară (de două săptămîni vin 
zilnic cîteva sute de tineri). I-am 
văzut pe elevi cărind bănci și ca
tedre și aranjîndu-le in clase, am 
văzut pe tinerii de la fabrica de 
rulmenți amenajînd atelierele mari 
și moderne, pe tinerii medici țf 
ingineri lucrînd la amenajarea la
boratoarelor etc. Parcă întregul 
oraș vine aici zilnic să pregătea
scă marele edificiu menit să asi
gure cele mai optime condiții de 
învățătură fiilor și ficelor acestui 
oraș. Tineretul a făcut pînă acum 
10.500 ore muncă voluntară.

Clădirea complexului școlar este 
o mărturie a timpurilor noi, a 
marilor realizări pe care partidul 
și guvernul le înfăptuiesc în toa
te colțurile țării. Nici nu există 
termen de comparație cu vechile 
școli dărăpănate în care se învăța 
aici, în urmă cu 20 de ani.

Peste cîteva zile clopoțelul (dț 
astă dată al soneriilor electrice] 
va anunța intrarea în cele 70 de 
clase a celor peste 2000 de elevi 
cărora le este dat să învețe în 
condiții excepțional de bune la 
Complexul școlar Bîrlad. Le urăm 
spor la învățătură!

GH. ANGELESGU

La ce lucrează tinerii
B - - - -din Institutul de cercetări 

farmaceutice
De vorbă cu prof. dr. IONESCU STOIAN, 

directorul Institutului de cercetări farmaceutice 
și controlul medicamentelor

In farmacii apar mereu noi 
noi medicamente, noi și noi sub
stanțe smulse naturii cu ajutorul 
cărora luptăm pentru răpunerea 
bolilor. In această minunată bă
tălie pentru obținerea unor noi 
medicamente, aduc un aport deo
sebit, zeci de tineri din institu
tele speciale de cercetări ale țării 
noastre.

O mică discuție avută acum 
cîteva zile cu prof. dr. farm. Io- 
nescu Stoian, a evidențiat cîteva 
din realizările deosebite ale tine
rilor din Institutul pentru cerce
tări farmaceutice pe drumul obți
nerii unor noi medicamente.

— Am dori în primul rînd să 
cunoaștem principalele direcții de 
cercetare în care activează tinerii 
dvs. colaboratori.

— Tinerii noștri 
teva remarcabile 
drumul obținerii 
stanțe din plante, 
lea rînd în domeniul stabilirii 
unor noi metodologii în controlul 
calității medicamentelor.

— Asemenea cercetări 
importanță practică ?

— Desigur, pe baza lor obți
nem de pildă de foarte multe ori 
imense economii, căci producem 
astăzi multe produse farmaceuti
ce pe care le importam pînă a- 
cum din străinătate.

— Am vrea să ne dați acum 
cîteva exemple.

— De pildă cîțiva dintre cerce
tătorii noștri au reușit să obțină 
un nou 
deosebit 
obținut 
corn de 
alcaloizi 
S-au putut pune astfel bazele pre
parării unui medicament deose
bit de prețios — ergotina.

‘Vi

Și

au obținut cî- 
rezultate pe 

unor noi sub- 
iar în al doi-

au și

tip de corn de secară 
de bogat în alcaloizi. Am 
astfel anul acesta un 

secară cu o proporție de 
între 0,2 și 0,4 la sută.

Al
V’
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— La aceste cercetări au cola
borat și tinerii ?

— Desigur. In obținerea ace
stui nou tip de corn de secară o 
deosebită contribuție a avut-o tî- 
nărui farmacist Bujor Ovidiu.

Tot în direcția studierii fitochi- 
mice a plantelor putem evidenția 
și aportul utemistei Marcela 
Gheorghiu în colectivul de cer
cetări care a reușit să identifice 
prezența a 5 alcaloizi într-o plan
tă foarte răspîndită în țara noa
stră — omagul. Cercetările care 
se fac în continuare asupra oma
gului vor duce în viitorul apro
piat la deplina lămurire a com
poziției chimice a acestei plante, 
la obținerea unor medicamente pe 
care înainte le importam. Și mai 
departe. Un colectiv de cercetă
tori în frunte cu tînăra Rodica 
Oțeleanu, a găsit în florile de 
sailcîm galben, un conținut foarte 
ridicat de rutină (între 15—20 la 
sută) pe care noi o obțineam pînă 
în prezent din hrișcă, pe care o 
cultivam pe întinse suprafețe a- 
gricole. Doi salcîmi dau astăzi 1 
kg. de rutină (un preparat deo
sebit de util în tratamentul boli
lor vasculare) pe care o obțineam 
pînă acum de pe un hectar de 
hrișcă...

— Care sînt realizările mai 
deosebite în domeniul controlului 
medicamentelor ?

— Un grup de tineri cercetă
tori (Burnea, Mangu, Cosmin, 
Vermespher) sub conducerea tînă- 
rului farmacist Vasiliev, au făcut 
o serie de studii teoretice și prac
tice prin care au stabilit o nouă 
metodă de cercetare (numită de 
ei ritritrometrie) care permite do
zarea Tapidă a unei serii de me
dicamente ce se controlau pînă a- 
cum prin metode greoaie ce nece
sitau mult timp de lucru și nu 
aveau precizia necesară.

In sfîrșit, aș vrea să mă folo
sesc de acest prilej, pentru a 
transmite prin intermediul ziaru
lui tineretului, călduroase felici
tări tinerilor noștri cercetători 
pentru remarcabilele lor realizări.

I. SAVA

(CIXEMATOKHAH;)
Trapez - PATRIA, 1 MAI ; Fata 

căpitanului (ecran lat) —■ REPU
BLICA ; Idolul de sare — MA- 
GHERU. I C. FRIMU ; Bomba - 
V. ALECSANDRI. LUMINA; Zile 
de dragoste — VASILE ROAITA, 
N. BĂLCESCU ; Idiotul — BUCU
REȘTI, ALEX. SAHIA, MIORIȚA ; 
S-au cunoscut cu toții — ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE, FLA
CĂRA ; Cei trei din pădure — 
CENTRAL, ARTA, DRUMUL SE- 
RII ; Surorile — 13 SEPTEMBRIE; 
Erupția - MAXIM GORKI; Anul 
1918 — GH. DOJA, DONCA SIMO 
G. COȘBUC ; Pe Donul liniștit 
(seria IlI-a) - VICTORIA, 8 
MARTIE ; Program de fiiltne do
cumentare și desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV; 
Acțiunea „Sabia teutonă" — TI- 
NERETULUI ; Chemarea văzduhu
lui — GRIVIȚA ; Dincolo de brazi
- CULTURAL, M. EMINESCU, 16
FEBRUARIE.; Comunistul •— 8 
MAI ; Ani de neuitat — UNIREA ; 
Prieteni de duminică — C. DAVID- 
Balada voinicului — MUNCA • Pe 
Donul liniștit (seria I-a) - 23
AUGUST ; Noile aventuri ale mo
tanului încălțat - POPULAR ; Ul
tima stație - ILIE PINTILÎE • Pe 
Donul liniștit (seria Il-a) — LI. 
BERTAȚII ; Inima nu uită — OL. 
GA BANCIC ; Invenție diabolică
- AUREL VLAICU, 30 DECEM-
BRIE ; La ondinele dv. — G BA. 
COVIA ; Articolul 420 — B DELA VRANCEA. ' LA
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In Comitetul Politic al O.N.U

ZI u r ■ c a

Anglia nu intenționează
să renunțe la dominația colonială

Angajamentele brigăzilor 
muncii comuniste din Leningrad

asupra Ciprului
s-a 
au 
al 

dez- 
i ri

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
mai anunțat ia 25 noiembrie 
început în Comitetul Politic 
Adunării Generale a O.N.U. 
baterile în problema Ciprului,
clusă pe ordinea de zi la cererea 
Greciei.

In această problemă în Comitet 
s-au și depus trei proiecte de re
zoluție. In proiectul englez Adună
rii Generale î se propune de fapt 
să aprobe măsurile administrative 
ale Angliei în Cipru care ar avea 
drept scop realizarea unei soluții 
„acceptabile pentru toți" a proble
mei Ciprului.

In proiectul de rezoluție grec 
se subliniază înrăutățirea serioasă 
a situației din Cipru și se arată 
că poporul cipriot este acela care 
trebuie în primul rînd să decidă 
asupra viitorului Ciprului.

Proiectul de rezoluție prezentat 
de delegația Turciei cere ca locui
torii Ciprului să nu fie „ațîțați" 
la violențe. In acest proiect se

vorbește „despre două popoare" 
ale Ciprului și se încearcă de fapt 
„fundamentarea" cererii Turciei 
privind împărțirea Ciprului.

Delegatul Angliei, Noble, a elo
giat planul Macmillan. El a afir
mat că în ultimă instanță acest 
plan ar duce la satisfacerea depli
nă a năzuințelor poporului cipriot.

Totodată 
probarea 
nerală a 
pendenței Ciprului, .. 
perspectivă îndepărtată, ar implica 
o mare primejdie. Făcînd această 
declarație Noble a confirmat că 
Anglia nu intenționează să renun
țe la dominația colonială a Cipru
lui nici în prezent și nici în viitor.

-e------------------------
In Comitetul Economic nr. 2

el a declarat însă că a- 
de către Adunarea Ge- 
O.N.U a acordării inde- 

chiar și ca

Interesul stîrnit de proiectele 
de rezoluții prezentate de R.P.R.

NEW YORK 26. — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
Comitetul Economic nr. 2 al Adu
nării Generale continuă dezbate
rile în problema dezvoltării eco
nomice a țărilor slab dezvoltate. 
Delegațiile studiază cu multă a- 
tenție și interes textul proiectului 
de rezoluție prezentat de delega-

——————o_

ATENA: Numeroase organizații de tineret 
cer autodeterminarea Ciprului

ATENA 26 (Agerpres). — In le
gătură cu discutarea problemei 
cipriote in Comitetul Politic al A- 
dunării Generale a O.N.U., care a 
început la 25 noiembrie, organiza
țiile de tineret ale Partidului pro
gresist, Partidului social popular, 
Uniunii democrate, Partidului de
mocrat al poporului muncitor, Par
tidului agrarienilor și muncitorilor 
din Grecia, Partidului Uniunea de
mocrată de stingă, Asociația avo- 
caților din Atena, diferite consi
lii, municipale și alte organizații 
au adresat O.N.U. telegrame în 
care cer dreptul de autodetermi
nare pentru populația Ciprului.

Comitetul administrativ al or
ganizațiilor studențești din Atena

------------------------------------------

In Comitetul de tutelă

și Federația asociațiilor tineretu
lui studios din Grecia au chemat 
tineretul grec să organizeze la 26 
noiembrie în fața Universității din 
Atena un miting sub lozinca „In
dependență și autodeterminare 
Ciprului 1"

LENINGRAD 26 (Agerpres).— 
TASS transmite : La Leningrad a 
avut loc prima adunare a membri
lor brigăzilor muncii comuniste. 
In fața participanților la adunare 
a luat cuvintul Ivan Spiridonov, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Leningrad al P.C.U.S.

A luat apoi cuvintul strungarul 
Mihail Romașov, inițiatorul în
trecerii din Leningrad pentru ob
ținerea titlului de brigadă a mun
cii comuniste.

Biroul Comitetului orășenesc al 
Comsomolului a conferit unui nu
măr de șase brigăzi de tineret din 
Leningrad titlul de onoare de bri
găzi ale muncii comuniste. Prin
tre acestea se află și brigada lui 
Romașov.

Luînd cuvintul Romașov a spus: 
In decurs de șase luni noi am ri
dicat productivitatea muncii cu 
23 la sută, dar luînd cunoștință de 
tezele raportului care va fi pre
zentat de tovarășul Hrușciov am 
ajuns la concluzia că ceea ce s-a 
realizat nu este suficient. Este vor-

ba de construirea comunismului, 
prin urmare aceasta înseamnă că 
trebuie să muncim în stil comu
nist. Noi înțelegem în felul urmă
tor întrecerea pentru obținerea 
titlului de brigadă a muncii co
muniste : să muncim excepțional 
de bine, să învățăm excepțional 
de bine, să ne comportăm în mod 
excepțional în viața de toate zi
lele.

La adunare a fost adoptat un 
apel în care participanții cheamă 
pe oamenii muncii din orașul și 
regiunea Leningrad „să aprindă 
flacăra întrecerii pentru titlul de 
colective ale muncii comuniste".

In scrisoarea de salut adresată 
de participanții la adunare Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice se 
spune : „Vom face să crească rîn
durile membrilor brigăzilor mun
cii comuniste, vom trăi, vom munci 
și vom învăța în stil comunist, 
așa cum ne-a învățat Vladimir llici 
Lenin".

--------------------------------------------- ---------------------------------------------------

S.U.A. nu vor renunța la rămășițele 
regimului de ocupație din Berlin

In hala uriașă a uzinei „Enver 
Hodja" din Tirana, unde lucrează 
sute de strungari, bărbați și femei, 
șeful secției mă conduse spre o 
tînără lucrătoare și îmi spuse: 
iat-o pe Ziurica Dalipi. In fața 
mea stătea o fată de vreo 22-23 
de ani, care îmi zîmhea cu drăgă
lășenie.

— lertați-mă, că vă răpesc cî- 
teva clipe; zîmbind am continuat: 
dar întrucît lucrați de-acum 
contul anului 1959, pot să vă 
pese cîteva clipe.

— Cu plăcere, a răspuns 
mai ales că mi-am îndeplinit 
acum norma zilnică.

Cînd am întrebat-o despre via
ța din trecut, despre părinți, sa
tul unde s-a născut, zîmbetul ei 
pieri.

— Tatăl meu trudea din zori și 
pînă noaptea tîrziu la munca tim
pului; foamea și mizeria i-au răpit 
viața de tînăr. Curînd după el a 
murit și mama.

Anul 1945 a prins-o pe Ziurica 
și pe fratele ei Kemal, în casa de 
copii din orașul Corci. Nici ea, 
nici fratele ei nu vor uita ziua 
cînd au mîncat pe săturate pîine 
și o mîncare caldă, cînd s-au cul
cat pe paturi cu saltele moi și 
cearșafuri albe ale casei de copii.

E. Filo
tînăr scriitor din R. P. Albania

—xox—

în 
ră-

ea, 
de

In anul 1951, Ziurica a căpătat 
bursă de stat pentru a-și continua 
învățătura la școala rezervelor de 
muncă din Tirana. Kemal a înce
put să lucreze la șantierul hidro
centralei „Karl Marx“, de pe rîul 
Mat.

— După terminarea școlii am 
început adevărata viață, aici la u- 
zina „Enver Hodja", continuă să 
povestească Ziurica.

Prima dată am pășit cu emoție 
în luda uriașă a uzinei. Lucrau 
aici circa 400 de strungari, mași
nile vuiau. Mi se părea că totul 
este un vis. Șeful sectorului m-a 
dus la un strung la care trebuia 
Să lucrez. In curînd, am început 
să lucrez la șaibe, dinți pentru 
brazde etc.

Acum locuiesc împreună cu to
varășa mea de muncă, Nidjar Tiu- 
toi, într-o casă minunată, con
struită pentru muncitorii uzinei. 
La început am primit 3000 leki 
(monedă albaneză n.r) pe lună 
iar acum datorită muncii mele 
rodnice primesc 6000 de leki.

— 6000 de leki pe lună, am I

spus eu, e o sumă frumoasă I De- 
sigur că vă rămîne suficient și 
pentru cumpărarea de diverse Iun 
cruri.

Ziurica zîmbi și îmi răspunse t
— De mult mi-am aranjat ca

mera... La cantina uzinei plătesc 
pentru prînz doar 500 de leki pe 
lună. Pentru cameră plătesc nu
mai 85 de leki pe lună, înglobîn. 
du-se lumina și apa. Toate aceste 
avantaje le datorăm uzinei.

— Și restul de bani ? Vă rămîn 
destui.

— Bineînțeles. Carnetul de eco
nomii ce-l posed are de acum c 
vechime de un an.

— Cred că valorează vreo 10.001 
leki.

— Ați greșit I Peste 30.000 di 
leki.

— Frumoasă zestre în vedere: 
măritișului.

Ziurica se roși.
— Nu uita să mă inviți și p< 

mine la nuntă, am adăugat eu 
Voi veni negreșit.

Elevi ai școlii secundare di’ 
Tirana aduc contribuția lor la mur 

ca cîmpului

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
TASS transmite : în cadrul confe
rinței de presă care a avut loc la 
26 noiembrie la Departamentul 
de Stat, secretarul de .stat John 
Foster Dulles s-a ocupat aproape 
în exclusivitate de problema Ber
linului.

Răspunsurile date de Dulles co
respondenților de presă au dovedit 
refuzul Statelor Unite de a renun
ța la rămășițele regimului de ocu
pație la Berlin și de a da astfel 
posibilitatea să se creeze o situație 
normală în capitala Republicii 
Democrate Germane.

Dulles a spus că Statele Unite, 
Anglia și Franța nu intenționează 
să renunțe la „drepturile" lor în 
ceea ce privește Berlinul occiden
tal. Referindu-se la „părerea pu
terilor occidentale", el a afirmat 
că Uniunea Sovietică nu ar avea 
dreptul să predea funcțiile sale în 
ceea ce privește Berlinul autorită
ților Republicii Democrate Ger
mane.

Fiind întrebat dacă puterile oc
cidentale vor consimți să stabileas-

că un contact cu autoritățile 
R.D.G. la punctele de control ale 
liniilor de comunicații spre Berli
nul occidental, secretarul de stat 
a răspuns că s ar putea ea puterile 
occidentale să accepte un astfel de 
contact. însă, a specificat el, pu
terile occidentale nu vor între
prinde nici o acțiune care ar pu
tea da prilej să se spună că ele 
au recunoscut R.D. Germană.

țiile Romîniei și Albaniei în pro
blema petrolului.

Delegația romînă, care depune 
o activitate intensă în problema 
ajutorării țărilor slab dezvoltate, 
a prezentat în Comitetul economic 
împreună cu delegația cehoslova
că încă un proiect de rezoluție în 
problema lărgirii comerțului in
ternațional.

Proiectul de rezoluție prevede 
printre altele studii comune asu
pra schimburilor comerciale între 
diversele regiuni și studii asupra 
posibilităților de extindere a co
merțului internațional în vederea 
ajutorării dezvoltării economice a 
țărilor puțin dezvoltate ; schim
buri de informații și documenta
ții asupra măsurilor luate în do
meniul comerțului cît și schim
buri de cunoștințe practice asupra 
chestiunilor de interes comun.

■..................................O------------------------------------------->•

Ci ]\J H » Dezbaterile din Comitetul 
vx.iv.v' • pentru problemele 

și financiare 
al Adunării Generale O.N.U. dez
bate problema situației economice 
mondiale și a situației economice 
din țările slab dezvoltate.

în ședința din 24 noiembrie a 
luat cuvintul reprezentantul Uniu
nii Sovietice, G. P. Arkadiev, care 
a subliniat că profunda depresiune 
economică din S.U.A. și scăderea 
producției industriale în multe țări 
slab dezvoltate din punct de ve
dere industrial în anii 1957—1958 
are urmări nefavorabile pentru tot 
restul lumii capitaliste și în pri
mul rînd pentru țările mai puțin 
dezvoltate din 
economic.

G. P. Arkadiev a arătat în con
tinuare că Uniunea Sovietică și alte 
țări socialiste depun toate efortu
rile în vederea stabilirii unor con
diții mai favorabile colaborării in
ternaționale, reciproc avantajoasă 
pentru toate țările.

Sîntem de părere, a spus repre
zentantul U.R.S.S., că ar fi indicat 
și util să se convoace o a doua 
conferință internațională pentru 
problemele referitoare la comerț, 
ja posibilitățile de folosire a bra
țelor de muncă, și la alte 
probleme economice importante.

economice
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comitetul pentru 
problemele economice ți financiare

a blocului
—xox—

In vederea celui de al doilea tur de scrutin

Reacțiunea franceză 
manevrează

Adunarea pe întreaga China 
a tinerilor constructori 

ai socialismului

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
La 25 noiembrie Comitetul de tu
telă al Adunării Generale a 
O.N.U. a respins cu 34 voturi 
contra 29 și 9 abțineri o moțiune 
americană prevăzînd amînarea 
dezbaterilor în problema Cameru
nului, care se află sub admini
strație franceză și engleză. Pre- 
textînd că problema Camerunului 
este „complexă" și „nesuscepti
bilă de hotărîri luate în grabă", 
moțiunea americană urmărea în
lăturarea a două rezoluții, care 
se află în fața comitetului și 
care propun convocarea unei se
siuni speciale la începutul anului 
viitor care să discute viitorul Ca
merunului. Respingerea moțiunii

americane constituie o înfrângere 
pentru blocul colonialist care 
caută să amîne fără termen lua
rea unei hotărîri în legătură cu 
acordarea independenței Cameru
nului.

Agenția United Press Interna
tional atrage atenția asupra fap
tului că Marian Anderson, cuno
scuta cîntăreață de culoare și 
membră a delegației S.U.A.. care 
a prezentat moțiunea americană, 
a declarat că nu este de acord 
cu poziția țării sale în această 
chestiune. „Sînt interesată în 
soarta poporului din Camerun pe 
care încercăm să o determinăm"; 
a spus ea, subliniind că a pre
zentat moțiunea deoarece „a pri
mit instrucțiuni în acest sens".

Sosirea lui A A,Gromîko 
la Berlin

punct de vedere
BERLIN 26 (Agerpres). 

TASS transmite: 
Andrei Gromîko, 
rilor Externe al 
la Berlin, capitala R.D. Germune.

A. Gromîko și M. Pervuhin, am
basadorul U.R.S.S. în R. D. Ger
mană, au avut cu Otto Groiewohl, 
primul ministru al R. D. 
ne, Walter Ulbricht, prim 
al C.C. al P.S.U.G., și 
Bolz, ministrul Afacerilor 
al R.D.G., un schimb de vederi n- 
supra problemelor politice actuale 
care interesează U.R.SS. și R. D. 
Germană.

Zilele trecute 
ministrul A face* 
U.R.S.S., a sosit

Germa- 
secretar

Lothar 
Externe

PARIS 26. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In cercurile 
politice franceze domnește o ac
tivitate intensă de pregătiri în ve
derea celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor parlamen
tare care va avea loc la 30 no
iembrie.

In baza legii electorale care, 
pentru a asigura înlăturarea unui 
cît mai mare număr de candi
dați comuniști, permite încheierea 
de alianțe electorale înaintea 
celui de-al doilea tur de scrutin, 
o serie de partide și grupări de 
dreapta au anunțat în majorita
tea circumscripțiilor electorale că 
își retrag candidații în favoarea 
grupării reacționare „Uniunea 
pentru noua republică", a lui Sou- 
stelle.

Ziarele de dreapta duc o cam
panie susținută în favoarea în
cheierii de tranzacții electorale 
între diferite partide de dreapta, 
în special în circumscripțiile în 
care candidații comuniști au ob
ținut în primul tur de scrutin

majoritatea relativă de voturi.
Pentru a dejuca manevrele 

reacțiunii, Partidul Comunist 
Francez a hotărît ca într-o serie 
întreagă de circumscripții electo
rale să-și retragă candidații în 
favoarea acelor candidați ai par
tidului socialist care nu au capi
tulat în fața loviturii de forță 
de la 13 mai și care au votat 
NU în cadrul referendumului a- 
supra noii constituții antidemo
cratice.

PEKIN 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Pekin își desfășoa
ră lucrările adunarea pe întreaga 
Chină a tinerilor constructori ai 
socialismului. In ședința din 25 
noiembrie raportul a fost prezen
tat de Hu Iao-ban, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din China.

In cursul celor trei ani care au 
trecut de la prima adunare, a spus 
vorbitorul, tineretul chinez a ob
ținut mari succese în construcția 
socialistă. Peste 50 la sută din

Manifestații împotriva sosirii 
la Londralui Nixon

rtrtr<57roiQruTTr)rtrtr6^Tr?r?ro^'7rtt^Tro

’ Citind Tezele Comitetului Central 
'al P.C.U.S. și ale Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. „Cu privire la 
întărirea legăturii școlii cu viața și 
la dezvoltarea continuă a sistemu
lui învățămîntului public în țară" 
te cuprinde un puternic sentiment 
de admirație și o nestăpînită bucu
rie pentru perspectivele grandioase 
ale dezvoltării învățămîntului so
vietic.

In decurs de patru decenii, Uniu
nea Sovietică, nu numai că a li
chidat rămînerea în urmă în do
meniul culturii, dar a și ajuns pe 
primul loc din lume în ceea ce pri
vește dezvoltarea învățămîntului 
public, în ceea ce privește nu
mărul specialiștilor calificați pen
tru toate ramurile economiei. 
E suficient să arătăm, de pil
dă, că, față de anul 1914, înva
ță actualmente în U.R.S.S. de trei 
ori mai mulți elevi în școala de 
cultură generală și de patru zeci 
de ori mai mulți elevi în clasele 
superioare ale școlii medii sau că 
numărul studenților sovietici între
ce de patru ori pe cel al studen
ților din Franța, Anglia, Republica 
Federală Germană și Italia luate 
la un loc.

Acum, școala sovietică este în 
pragul unui nou salt uriaș. După 
cum se subliniază în Tezele C.C. 
al P.C.U.S. și ale Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., acum cînd în 
Uniunea Sovietică construirea co
munismului a devenit o chestiune 
a practicii imediate, cînd dezvol
tarea industriei, tehnicii și culturii 
sovietice e tot mai impetuoasă, a 
devenit necesar să se efectueze o 
reorganizare a învățămîntului pu
blic în scopul ca școala medie și 
școala superioară sovietică să joa
ce un rol mai activ în întreaga ac
tivitate conștientă a poporului so
vietic, în construcția comunistă. 
„Școala sovietică — se arată în 
Teze — este chemată să pregă
tească oameni multilateral instruiți, 
care să cunoască bine bazele 
științei și totodată oameni apți 
pentru o muncă fizică sistematică, 
să cultive în rîndurile tineretului 
năzuințe de a fi utili societății, de 
a participa activ la realizarea va- 
]--:lir necesare societății".

Determinat de sarcinile mărețe

O nouă etapă în dezvoltarea
învățămîntului sovietic

ale construcției comunismului, a- 
cest nou salt uriaș al școlii sovie
tice pe calea realizării unor înfăp
tuiri nemaiîntîlnite în întreaga Isto
rie a educației, a devenit posibil 
numai în țara care făurește comu
nismul. Forțele de producție ale 
societății sovietice s-au dezvoltat 
într-o asemenea măsură îneît re
ducerea timpului de muncă și mă
rirea timpului liber au devenit o 
problemă a zilei de azi. In U.R.S.S. 
se înfăptuiește trecerea treptată la 
ziua de muncă de 7 ore, iar în 
unele ramuri industriale la ziua de 
muncă de 6 ore. Aceasta înseamnă 
că fiecare om sovietic va avea tot 
mai multe posibilități să-și îmbine 
munca cu învățătura, cu lărgirea 
orizontului său cultural și satisfa
cerea necesităților sale spirituale. 
Se vădește astfel cu strălucire că 
în societatea sovietică unde forțele 
de producție se dezvoltă impetuos, 
unde se lichidează treptat deosebi
rile esențiale dintre munca fizică 
și cea intelectuală și se afirmă u- 
nitatea dintre munca intelectuală și 
fizică, se accelerează într-o măsură 
gigantică dezvoltarea tuturor latu
rilor nu numai ale activității de 
producție, ci și ale celei spirituale 
a celor mai largi mase ale oame
nilor muncii

In același timp este limpede că 
asigurarea dezvoltării mereu mai 
impetuoase a forțelor de producție 
în comunism cere o creștere conti
nuă a nivelului calificării tuturor 
oamenilor muncii, ridică exigențe 
și mai mari față de toți oamenii 
muncii.

Reorganizarea învățămîntului pu
blic din U.R.S.S. pe baza Tezelor 
C.C. al P.C.U.S. și ale guvernu
lui sovietic are tocmai menirea de 
a deschide drum larg întăririi con
tinue a legăturii dintre școală și 
viață, măririi posibilităților înarmă
rii tuturor oamenilor muncii cu o 
cît mai înaltă calificare, cu cît mai

multe cunoștințe, cu cît mai multe 
valori ale culturii.

Tezele prevăd ca în decurs de 
4—5 ani, începînd din anul șco
lar 1959—1960, să se realizeze tre
cerea la învățămîntul obligatoriu 
de 8 ani, care va constitui prima 
etapă a învățămîntului mediu. In 
școala de 8 ani, care va înlocui 
școala de 7 ani existentă pînă în 
prezent, elevii vor fi înarmați cu un 
volum mai mare de cunoștințe ge-

Pe marginea Tezelor 
C.C. al P.C.U.S.

și ale Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

nerale. Paralel cu studiul, ei vor 
lucra în atelierele școlare de pro
ducție, vor participa pe măsura 
puterilor lor la munca în agricul
tură și la alte activități.

După această primă etapă a în- 
vățămîntului mediu prin care vor 
trece în mod obligatoriu copiii pînă 
la virsta de 15—16 ani, toți tinerii 
vor trebui să se încadreze într-o 
muncă socială utilă, învățămîntul 
de cultură generală împletindu-se 
în mod organic cu munca în in
dustrie sau în colhozuri. Pentru a- 
ceasta se prevăd diferite căi. lată 
una dintre ele : „tinerii și tinerele 
își vor putea continua instrucțiu
nea medie în școli medii politeh
nice cu învățămînt de producție, 
unde vor primi o bună pregătire de 
cultură generală și în același timp 
o profesiune industrială. Odată cu 
studierea obiectelor de cultură ge
nerală și politehnică, elevii școlilor 
medii sătești vor primi, la rîndul 
lor, pregătirea necesară pentru a 
lucra ca brigadieri, tractoriști etc. 
Dar tinerii vor putea păși și pe

altă cale: după terminarea școlii 
de 8 ani. vor putea lucra în uzină, 
sau în colhoz, continuindu-și stu
diile medii în școlile medii specia
le fără scoaterea din producție. 
Cîteva zile pe săptămînă ei vor fi 
eliberați de muncă pentru a studia 
în aceste școli.

Pe astfel de căi fiecare va putea 
primi în același timp și instrucțiu
ne medie și o specialitate. De alt
fel, în Teze se și trasează sarcina 
ca toți muncitorii și muncitoarele, 
colhoznicii și colhoznicele să aibă 
studii medii, apreciindu-se că acea
sta constituie una din condițiile 
cele mai importante pentru con
struirea comunismului.

După terminarea studiilor medii 
complecte, porțile numeroaselor in
stituții de învățămînt superior vor 
rămîne deschise ca și pînă acum 
pentru tineret. Dar înainte de a in
tra in învățămîntul superior tine
rii vor trebui să aibă un însemnat 
stagiu în producție, recomandin- 
du-se chiar ca în primii ani de 
studiu să nu se abandoneze mun
ca în producție, folosindu-se pe 
larg linia învățămîntului seral și 
fără frecvență. Legătura nemijloci
tă cu producția nu numai că va 
îmbogăți și consolida cunoștințele 
studenților, nu numai că-i va 
înarma cu deprinderile practice 
atit de necesare viitorului inginer, 
medic, arhitect sau pedagog, dar le 
va permite să-și dea mai bine sea
ma înspre ce specialitate să se în
drepte conform aptitudinilor lor. 
Dacă se ia în considerare că și în 
instituțiile de învățămînt superior 
studiul va fi mai strîns legat de 
practică, de munca de producție, a- 
tunci se înțelege și mai limpede că 
în U.R.S.S. se creează condițiile ne
cesare pentru pregătirea unor spe
cialiști, care după primirea diplo
mei, vor fi în stare să desfășoare 
o strălucită muncă creatoare de 
cercetare, ducînd pe noi culmi, mai 
înalte, cuceririle științei și tehnicii

sovietice, așa cum o cere impetuoa
sa construcție comunistă din Uniu
nea Sovietică. Așa cum se arată în 
Teze, în anii următori va lua o 
largă dezvoltare pregătirea de in
gineri specialiști în folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, în 
automatică și telemecanică, elec
tronică, tehnologia chimică etc. In 
domeniul învățămîntului universi
tar se va extinde considerabil pre
gătirea de matematicieni, biologi, 
biochimiști, fiziologi, fizicieni, chi- 
miști etc.

Este greu ca într-un articol de 
ziar să schițezi în toată grandoa
rea lor uriașele perspective ale 
dezvoltării învățămîntului sovietic 
așa cum reies din Tezele C.C. al 
P.C.U.S. și ale Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Numai desfășu
rarea construcției comuniste poate 
pune asemenea sarcini mărețe în 
fața școlii. Parcurgînd prevederile 
Tezelor ți se conturează tot —! 
clar trăsăturile omului 
om cu o înaltă cultură 
înaltă calificare — omul 
Proiectata reorganizare 
mîntului sovietic va face 
că rolul școlii în instruirea și edu
carea tineretului, va ridica în mare 
măsură nivelul lui de cultură ge
nerală și calificare concretă, va a- 
sigura mai bine pregătirea de ca
dre de specialiști, pentru toate ra
murile economiei naționale, științei 
și culturii, va contribui într-o mă
sură mai mare la creșterea puterii 
Uniunii Sovietice care înaintează 
ferm spre comunism — visul de 
aur al întregii omeniri.

Învățămîntul sovietic s-a bucu
rat și pînă acum de cele mai înal
te aprecieri în întreaga lume. Mă
surile preconizate în Teze constituie 
prevederi îndrăznețe a căror apli
care va face să crească și mai 
mult prestigiul școlii și științei so
vietice în fața căreia se 
perspectivele unui 
dreptul uimitor, 
studios, întregul 
muncitor urează 
succes deplin în 
ganizării învățămîntului public în 
U.R.S.S.

mai 
comunist, 
și cu o 
viitorului, 
a învăță- 
să creas-

deschid 
progres de-a 

Tineretul nostru 
nostru tineret 

poporului sovietic 
înfăptuirea reor-

EM. RUCAR

REDACUA Și ADM1N1SIRAI1A ; Tiparul: Combinatul Poligrafia Casa Sctntell „I. V. Stalin'

LONDRA 26 (Agerpres). — Vi
zita la Londra a vicepreședintelui 
S.U.A., Nixon, stîrneșle numeroase 
proteste din partea poporului en
glez, care se pronunță împotriva 
transformării Angliei intr-o plat
formă de lansare a rachetelor a- 
mericane, împotriva subordonării 
ei față de politica agresivă a Sta
telor Unite.

Luînd cuvintul la 25 noiembrie 
la un miting de protest organizat 
de comitetul regional Londra al 
Partidului Comunist al Marii Bri
tanii, George Mathews, redactor 
adjunct al ziarului „Daily Wor
ker", a declarat că Nixon nu este 
un reprezentant al poporului ame
rican ci al Wall Street-ului și al 
imperialismului american.

Mai tîrziu pe străzile Londrei a

avut loc o manifestație de masă în 
sprijinul delegației care a depus 
mesajul de protest la ambasada 
americană. Manifestanții purtau 
pancarte cu inscripțiile : „N’ixon 
înseamnă război", „Să se pună ca
păt zborurilor de patrulare ale 
avioanelor avînd pe bord bombe 
cu hidrogen", „Nici un 
chete americane !“, „Să 
interdicția stabilită de 
nite asupra comerțului 
și Vest".

fel de ra
fie anulată 
Statele U- 
dintre Est
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SCURT
MOSCOVA — La 26 noiembrie, 

ambasadorul Republicii Populare 
Federative Iugoslava în U.R.S.S., 
L. Moisov, a făcut o vizită preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov. Intre 
N. S Hrușciov și L Moisov a a- 
vut loc o convorbire.

GENEVA, — Ședința ordinară 
din 26 noiembrie a conferinței de 
la Geneva în problema măsurilor 
de preîntîmpinare a unul atac prin 
surprindere s-a desfășurat sub 
președinția repiezen’antului Cana
dei. Au luat cuvintul reprezentan
ții U.R.S.S., Polon'ei, S.U.A, și 
Canadei

ROMA. — Camera deputaților a 
respins cu 266 voturi contra 247 
pro-’ectul de lege prezentat de gu
vernul Fanfani cu privire la insti
tuirea unor noi impozite asupra 
automobilelor. Deși votul nu va 
forța guvernul să demisioneze, el 
ilustrează totuși dificultățile din 
ultimul timp ale guvernului Fan
fani.

GENEVA. — La ședința ordina
ră din 26 noiembrie participanții la 
conferința celor t'ei puteri pentru 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare au continuat dezbaterile 
pe marginea proiectului sovietic 
de acord cu privire la încetarea 
experimentării a'mei atomice și cu 
hidrogen, a documentului de lucru 
al delegației S.U.A cu privire la 
suspendarea experiențelor, inclusiv 
articolul cu privire la crearea unui 
organ internațional de control, și 
a altor documente.

DAKAR. — Agenția France 
Presse relatează că Adunarea te
ritorială a Senegalului a hotărît 
cu majorita'e de voturi ca această 
țară să devină stat membru al co
munității franceze.

muncitorii țării sînt tineri. S 
conducerea partidului comun 
tinerii muncitori luptă activ pen 
sporirea producției și îmbunați 
rea calității produselor. La înt 
prinderile industriale au fost cri 
te sute de mii de brigăzi de ti 
ret.

in agricultură lucrează 100 : 
lioane tineri, 
cultivat peste 
ogoare de pe 
colte bogate 
orez, porumb 
cole. Tineretul participă activ 
construirea de sisteme de iriga 
la lucrări de împădurire, la or 
nizarea de comune populare. I 
munca sa practică, a subliniat 
Iao-ban, tineretul a adus o con 
buție importantă la mișcarea f 
tru lichidarea analfabetismului, 
dezvoltarea învățămîntului pul 
a științei și culturii din R.P. C 
neză.

Scopul actualei adunări, a i 
liniat vorbitorul, nu constă nu 
în a face bilanțul participării 
nerelului la construcția social 
Sarcina principală a adunării 
mobilizarea tineretului la noi 
lorii în 
lucitele 
nerale 
Chinez.

Anul acesta ei 
10 milioane mu 
care au obținut 
de griu, buml 
și alte culturi a,

muncă, luminate de i 
perspective ale liniei 
a Partidului Come

G. N. Zarubin
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 noiembrie 
1958 a încetat din viață, după o 
boală grea, Gheorghi Nikolaevici 
Zarubin, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Gheorghi Nikolaevici Zarubin 
s-a născut in 1900 in satul Goli- 
țino, raionul Serdobsk, 
Penza. In ' 
muncitor, 
s-a aflat 
Roșii.

in 1919 
Zarubin 
P.C.U.S. Gheorghi Nikolaevici Za
rubin și-a consacrat întreaga sa 
energie și cunoștințele sale cauzei 
Partidului Comunist. După ce a 
fost demobilizat din Armata Roșie 
el a lucrat timp de cîțiva ani ca 
director la diferite fabrici din ora
șele Murom și Melonski.

In 1928 G. N. Zarubin s-a în
scris la Academia industrială 
„Stalin", iar după absolvirea a- 
cesteia a fost trimis intr-o muncă 
de conducere in sistemul instituți
ilor de învățămînt superior. Intre 
1938 și 1940 el a fost comisar ge
neral al sectorului sovietic al Ex
poziției Internaționale de la New 
York.

In anul 1940 partidul i-a încre
dințat o muncă in cadrul Ministe
rului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., unde G. N. Zarubin s-a 
afirmat ca unul din cei mai remar
cabili diplomați sovietici. In peri
oada 1940—1944 el a ocupat pos
turi de răspundere în aparatul 
central al Ministerului Afacerilor 
Extrene al U.R.S.S.

In anii 1944—1946 G. N. Zaru
bin a fost ambasador extraordinar 
si plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Canada, între 1946 și 1952 — am
basador extraordinar și plenipo-

regiunea
1913 el s-a angajat ca 
Intre 1918 și 1924, el 
in rîndurile Armatei

Gheorghi Nikolaevici 
a intrat în rîndurile

tențiar al U.R.S.S. în Anglia 
1952—1957 — ambasador extr 
dinar și plenipotențiar al U.R 
în S.U.A.

In 1958 G. N. Zarubin a 
numit locțiitor al ministrului 
facerilor Externe al U.R.S.S.

G. N. Zarubin a luat parte 
lucrările unei serii de conte 
internaționale.

In toate aceste posturi G. N 
rubin a promovat consecvent 
cațiile Partidului Comunist și 
guvernului sovietic în dom 
înfăptuirii politicii externe de 
a Uniunii Sovietice.

La Congresele al XlX-lea 
XX-lea ale ’ “ ~
bin a fost 
al C.C. al

Partidul 
sovietic au 
țuire meritelor lui G. 
decorîndu-l cu ordinul 
Roșu al Muncii, ordinul 
Război pentru Apărarea 
clasa I și ci* medalii.

G. N. Zarubin a fost 
răș harnic, modest și plin de 
ciludine. Întreaga sa viață a 
un exemplu de slujire cu abr 
ție a Partidului Comunist ș 
porului sovietic.

Amintirea luminoasă a 
Gheorghi Nikolaevici Zarubir 
fiu credincios al Partidului C 
nist, devotat fără de margini j 
noastre patrii, va rămîne p 
totdeauna in inimile tuturor 
lora care l-au cunoscut.

A. Gromîko, V, Kuznețoj 
Zorin, A. Zaharov, V. Sd 
nov, N. Firiubin, I. Mali» 
Menșikov, F. Baranenkoi 
Jukov, M. Zimianin, B. 
țereb, A. Soldatov, I. Td 
nov, S. Țarapkin, A. Sou 
F. Gusev, N. Vajnov și •

P.C.U.S. G. 
ales membru 

P.C.U.S.
comunist 
acordat o
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