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ritmul reparării mașinilor
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Tinerii în luptă
pentru 

îmbunătățirea 
izlazului comunal

și uitelfeloi aqzieole
Mecanizatori fruntași

Succesele obținute 
de către tinerii me
canizatori de la 
S.M.T. Huși, regiu
nea lași, în campa
nia de reparații a 
mașinilor agricole nu 
sînt întimplătoare. 
Un scurt bilanț al 
muncii depuse de ei: 
pînă la 10 ianuarie au 
reparat 31 de tractoa
re din cele 74 care le 
are stațiunea, 14 se
mănători din cele 25, 
50 la sută din numă
rul cultivatoarelor și 
al plugurilor.

Rezultatele frumoa
se obținute de către 
tinerii tractoriști se 
datoresc entuziasmu
lui cu care ei lu
crează și organizării 
minuțioase a mun
cii.

încă de pe vremea 
cînd tractoarele mai 
erau în cîmp, organi
zația de bază U.T.M.

din stațiune în co
laborare cu colectivul 
de conducere, sub în
drumarea organiza
ției de partid, a în
tocmit un plan detai
lat de reparații. O 
primă măsură a fost 
aceea a reamenajării 
atelierului de repara
ții și aprovizionarea 
din timp cu piese de 
schimb, verificarea a- 
paratelor de control 
și a sculelor.

Pentru întrebuința
rea din plin a timpu
lui de lucru, s-au for
mat două schimburi, 
iar în cadrul schim
bului personalul a 
fost împărțit pe pos
turi de lucru, pe an- 
samble 
samble.

Un rol 
în buna desfășurare 
a campaniei de repa
rații l-a avut munca 
politică dusă de orga-

și stiban-

important

?i

bazănizația de
U.T.M. în rindul tine
rilor mecanizatori. 
Sub îndrumarea or
ganizației de partid, 
biroul organizației 
U.T.M. controlează și 
sprijină efectiv pe 
fiecare mecanizator 
în parte, pentru ca 
reparațiile să fie fă
cute din vreme și de 
bună calitate. De a- 
semenea, tinerii sînt 
antrenați la cursurile 
pentru ridicarea ni
velului
Fruntașii sînt popu
larizați periodic la 
gazeta de perete. Pî
nă acuin au și fost 
desemnați cei mai 
buni: tînărul candi
dat de partid Nico- 
lae Romilă, utemiștii 
Nicolee Moraru, Gri- 
gore Negrea și alții.

profesional.

V. APARASCHIVEI

aprovizionare București 
îngreunează ritmul reparațiilor

Baza de

La G.A.S. Domnești din regiu
nea București, reparațiile tractoa
relor și ale celorlalte mașini agri
cole au început de la 20 decembrie 
anul trecut. Îndrumată de organi
zația de partid și cu sprijinul'con
ducerii gospodăriei, organizația de 
bază U.T.M. a luat din vreme o 
serie de măsuri menite să încadreze 
activ pe toți tinerii mecanizatori în 
campania de reparații. In acest 
scop au fost alcătuite trei brigăzi, 
cărora li s-au repartizat sarcini 
precise. Prima brigadă răspunde 
de reparatul tractoarelor, a doua

a
reparatul secerătorilor,

de reparațiile plugurilor, iar 
treia de 
semănătorilor și a celorlalte ma
șini și unelte agricole. Din fiecare 
brigadă au fost numiți cite doi ti
neri care au sarcina să depisteze și 
să recondiționeze piesele vechi. 
In felul acesta utemiștii Constantin 
Decu, Petre Arinici și ceilalți pa
tru tineri au recondiționat un nu
măr însemnat de rulmenți, șaibe, 
șuruburi și alte piese mărunte. 
Două tractoare K.D., două pluguri, 
o semănătoare și un motor stabil 
au fost reparate numai cu piese

Vizitele delegației 
Uniunii Tineretului 

Socialist din R.P.Polonă 
în țara noastră

recondiționate de cei șase tineri 
din cele trei brigăzi.

Cu toate aceste succese, cu toată 
străduința tinerilor mecanizatori, 
reparațiile nu se desfășoară însă 
în ritmul dorit. Și aceasta din 
cauza lipsei unor piese de schimb, 
care, nu pot fi recondiționate nici 
confecționate in atelierul mecanic 
al gospodăriei.

Deși în Baza de aprovizionare 
București există piese și conduce
rea gospodăriei a făcut din vreme 
comenzile pentru piesele necesare, 
Baza tărăgănează livrările. Ajuto
rul de maistru Mihai Tanciuc, de 
exemplu, a fost de șase ori la 
Baza de Aprovizionare București, 
după cîteva piese absolut necesare 
reparării a două tractoare K.D., 
dar s-a întors cum a plecat. Se 
impune ca Baza de aprovizionare 
susamintită să pună la dispoziția 
gospodăriei, conform planului pie
sele necesare reparării tractoare
lor și mașinilor agricole.

B. NICOLAE

Tinerii colectiviști.

Pentru studenții Institutului politehnic din Iași

Un nou laborator
pentru

Recent, la Institu
tul politehnic din 
Iași a intrat în func
țiune laboratorul de 
hidraulică și mașini 
hidraulice. Laborato
rul este utilat cu ma
șini și instalații mo
derne, care dau posi
bilitate studenților de 
li facultățile de 
Electrotehnică, Me
canică și Construcții 
să efectueze numeroa
se lucrări practice. 
Studenții de la cele

lucrările
trei facultăți au po
sibilitatea să efectue
ze lucrări practice 
de : mecanica fluide
lor, hidraulică, ma
șini hidraulice, in
stalații hidro-pneu- 
matice etc.

La sugestia 
prinderilor 
laboratorul 
draulică și
hidraulice din Iași 
va amenaja în cursul 
semestrului I —

practice
o mică hală, care va 
dispune de standuri 
de încercare a pom
pelor și ventilatoare
lor, înainte ca ele să 
fie montate în insta
lații, evitîndu-se ast
fel pentru întreprin
deri neplăcerile ce 
se ivesc din cauza 
necunoașterii caracte
risticilor mașinilor 
respective.

gospodari harnici
Iarna sînt mai puține treburi 

de făcut decît în toiul verii. Cu 
toate acestea, un bun gospodar își 
face — cum spune proverbul — 
vara sanie și iarna car. Așa proce
dează și colectiviștii din comuna 
Mădăraș, raionul Satu-Mare. încă 
din ultimele luni ale anului trecut 
ei au început reparatul uneltelor și 
mașinilor agricole necesare cam
paniei agricole de primăvară. În
drumată de organizația de partid, 
organizația U.T.M. (secretar Cor
nel Covaci) a mobilizat utemiștii și 
tinerii la această importantă trea
bă. De exemplu, utemiștii Ștefan 
Borbei și M. Donca i-au ajutat 
cei de la atelierele de fierărie 
repare 12 pluguri, 8 grape, 
sape și multe alte unelte. Alți 
neri au reparat 4 care din cele 
pe care le are gospodăria. Toate 
uneltele reparate au fost rînduite 
în încăpătoarea remiză pentru 
mașini și unelte agricole re
cent construită, remiză la care 
tinerii colectiviști au depus 
peste 500 de ore muncă volunta
ră. In ce-i privește pe cei doi șo
feri ai colectivei, ei și-au pus la 
punct camioanele și în aceste zile 
transportă veniturile în produse 
ale colectiviștilor pe Ia casele lor.

N. CORNEANU

Pe 
să
50 
ti-
28

Delegația Uniunii Tineretului 
Socialist din R. P. Polonă careJ 
se află în țara noastră la in
vitația C.C. al U.T.M. a vizitat 
în ultimele zile regiunile Plo
iești, Stalin și Hunedoara. In 
aceste regiuni oaspeții au vizi
tat o serie de întreprinderi mari 
ca : Rafinăria nr. 3 de la Plo
ești, Schela Băicoi, uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann" din 
Orașul Sîalin, Combinatul Si
derurgic Hunedoara, precum 
și gospodării agricole de stat, 
gospodării agricole colective, 
școli medii și profesionale, mu
zee etc.

în decursul acestor vizite 
membrii delegației au purtat 
discuții cu tineretul, cu comi
tetele organizațiilor de bază 
U.T.M., cu comitete orășenești 
și regionale ale U.T.M.

Miercuri seară delegația 
reîntors în Capitală.

s-a

Organizațiile U. T. M. 
din regiunea Constanța 

au obținut o nouă victorie
CONSTANȚA (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Acum a- 
proape două luni biroul Comite
tului regional de partid Con
stanța a încredințat tineretului din 
regiune sarcina de a colecta și 
preda cantitatea de 250 vagoane, 
fier vechi în schimbul căreia să 
i se repartizeze regiunii sîrma ne
cesară confecționării spațierilor 
pentru o suprafață de 50.000 hec
tare vie. Organizațiile U.T.M. au 
primit cu un deosebit entuziasm 
sarcina trasată de partid, văzind în 
aceasta încrederea de care se 
bucură tineretul.

Sarcinile reieșite din expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a C.C. al P.M.R., 
cu privire la asigurarea creșterii 
masive a producției de metal în 
anul 1959, au dat un imbold mai 
mare acestei acțiuni. Mii și mii 
de tineri, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., au strîns mari canti
tăți de fier vechi și fontă, predîn- 
du-le organelor I.C.M. La 13 ia
nuarie comitetul regional U.T.M. 
a raportat că tinerii și-au îndepli
nit sarcina încredințată de partid. 
Au fost colectate 250 vagoane de 
fier vechi și fontă, din care 160 
vagoane au fost predate I.C.M., 
restul de 90 de vagoane de fier 
vechi aflate în diferite centre ui
mind a fi predate I.C.M. pînă la 
1 februarie 1959.

L. BENEȘ 
funcționar

între- 
locale, 

de hi- 
mașini

devin 
aceste

In munca de culturalizare a tinerilor desfășurată de organizațiile 
■ ’ _ ‘ ‘ . 't or-

' irme multiple și bogate de ac
tivitate. Multe organizații U.T.M., traducînd în viață documentele

■

La uzinele „1 Mai" din Ploești se fabrică pentru prima oară 
fierbătoare sferice de 3,600 mm. destinate întreprinderilor dim in
dustria chimică.

In fotografie : Comunistul Ion Trifbș dirijîhd la macara fierbă- • 
torul sferic. pct0 . AGERPRES

La uzinele de tractoare „Ernst Thâlmann”

0 nouă inițiativă tinerească 
aduce o economie de 200.000 lei

In procesul'de fabricație a pie
selor pentru tractoare erau cazuri 
cînd la control unele se prezentau 
cu diverse defecțiuni provenite din 
turbare sau din prelucrare. Este de 
înțeles că asemenea piese nu se 
puteau asambla pentru un tractor 
destinat unor importante lucrări a- 
gricole. Așa că asemenea piese luau 
drumul înapoi, spre turnătorie, 
pentru a fi retopite. De la o vre
me însă nu toate piesele rebut, 
dintr-o cauză sau alta, parcurg a- 
cest drum. Comitetul U.T.M. al u- 
zinelo'r de tractoare „Ernst Thăl - 
mann“ din Orașul Stalin, a avut o 
idee interesantă. El a propus ca 
tinerii să aleagă în mod voluntar 
în timpul lor liber dintre piesele 
rebut pe cele care se pot remania, 
și din care să se fabrice tractoare 
bune pentru nevoile interne ale u- 
zinei. S-a apreciat că deocamdată 
se pot face zece asemenea trac
toare.

Tinerii de la sectorul bloc motor 
au început să detecteze piesele re
but pentruca să le remanieze și sa 
facă din ele un motor de tractor 
nou și bun. Piesele rebutate sînt 
remaniate și asamblate de către 
tineri prin muncă voluntară, aju-

tați ds comuniști cu experiență. La 
această inițiativă au răspuns și ti
nerii din alte sectoare ale uzinelor 
pentruca la un tractor intră cam 
peste 2500 de poziții.

Tinerii de la fabrica de radia
toare din Orașul Stalin le-au fur
nizat de asemenea radiatoare pen
tru aceste tractoare. Pentru alte 
piese auxiliare ale tractorului, care 
nu se fabrică în uzină, direcțiunea 
a oferit sprijinul tinerilor’cumpă- 
rînd asemenea piese de la fabri
cile furnizoare.

Acum, 3 dintre cele 10 trac
toare sînt deja în exploatare, 7 
motoare au trecut cu succes „exa
menul" de la bancul de probă dînd 
rezultate foarte bune, și așteaptă 
să fie montate pe șasiul tractoru
lui.

S-au evidențiat în mod deosebit 
tinerii Traian Oțelea, Filon Scri- 
don, Cornel Căileanu, Constantin 
Păun, Ion Drăgănică, Petrică 
Stanciu, Simion AAihălțan și alții. 
In Mul acesta tinerii aduc uzinei 
economii în valoare de peste 
200.000 lei, micșorînd astfel pier
derile uzinei provenite din rebuta- 
rea unor piese.

în anii puterii populare uzinele 
metalurgice „Progresul" diln Brăi
la au cunoscut o mare dezvoltare. 
Paralel cu noile construcții, în 
uzină au fost aduse noi mașini cu 
o înaltă productivitate. Odată cu 
dezvoltarea fabricii a crescut și nu
mărul cadrelor cu o înaltă califi
care.

lată-l în fotografia noastră pe 
tînărul Gheorghe Stoica mînuind 
cu multă pricepere manetele unei 
noi mașini de copilat.

Foto: AGERPRES

O grupă de vreo 50 de tineri 
din Flămînzi. raionul Hîrlău au 
pornit spre tmașul comunei năpă
dit ca-n fiecare an de apă. Cit pr< 
veai cu ochii, numii apă, Ici, colo, 
ciulini și scaieți. Acolo, pe imaș 
cei 50 de tineri s-au întî'nit cu al
te echipe de tineri. In total erau 
peste 300. Sub conducerea direc
torului căminului cultural Gheor
ghe Siminiceanu, a început ofen
siva. Unii cu sape, alții cu lopeți, 
au început săparea unui canal 
pentru scurgere. Și astfel iri cîteva 
zile ei au efectuat 19.945 ore 
muncă voluntară, cărînd peste 
4.000 metri cubi de pămint.

Dar ;ată că au venit și pionierii 
și școlarii. In număr de aproape 
200 ei au nivelat terenul pe o su
prafață de aproape 700 m.p. Din
tre utemiștii care s-au evidențiat 
enumerăm pe Gheorghe Jitaru, 
Constantin Avătămăniței și Gheor
ghe Guroliuc. 
de ei pe cei 
nieri: Elena
Dimideschi, < 
și alții.

In curînd canalul va
Atunci imașui comunei nu va mai 
fi năpădit de apă. Ea va rămîne 
doar o amintire.

. Semnalăm alături 
mai vrednici pio- 
Trolin,

Cornelia
Constantin
Grădinaru

fi terminat.

GHEORGHE MANUCA 
țăran muncitor

Prodasc trainice
la un preț de cost
tot mai redus

în expunerea 
făcută de tov. 
Gh. Gheorghiu- 
Dej ]a ședința 
plenară a C. C. 
al P.M.R. din 
26—28 noiem
brie 1958 se a- 
rată că în acest 
dustriei ușoare va crește cu 6,9 la 
sută față de realizările anului tre- 

Ca urmare a documentelor

Constantin Morărescu
director general adjunct 
Direcția generală industrială 

pielărie și cauciuc
----- •------

în

an producția in-

plenarei, care a 
îmbunătățit pro
iectul de 
pe anul 
sectorul 
are sarcina de a 
spori producția 
globală cu 7 la 

cadrul acestei sarcini 
de încălțăminte va

plan
1959, 

nostru

O discuție despre noile modele de încălțăminte în secția de creație a fabricii „Kirov" din București 
Foto: D. F. DUMITRU

Cum își petrec TINERII
TIMPUL LIBER

: In munca de culturalizare a tinerilor desfășurata de organiza
i U.T.M. din întreprinderi, conduse și îndrumate permanent de 
• ganizațiile de partid, s-au născut foi 
? tiritate. Multa organizații U.T.M.. tr
î Plenarei a 111-a a C.C. al U.T.M., se preocupă permanent de or

ganizarea in timpul liber al tinerilor a unor acțiuni interesante, 
plăcute, bogate în conținut care contribuie nemijlocit la creșterea 
nivelului de cunoștințe politice, ideologice și culturale al tineri
lor. Creînd forme interesante de activitate, multe organizații 
U.T.M. au reușit să antreneze un număr mare de tineri la dife
ritele acțiuni cultural-educative desfășurate în timpul liber.

Din păcate mai sînt unele organizații U.T.M. care nu acordă 
toată atenția petrecerii cu folos a timpului liber al tinerilor, lă- 
sindu-i pe mulți să-și irosească vremea, mulțumindu-se cu cîteva 
acțiuni și acestea în unele locuri searbede, lipsite de conținut edu

cativ.
Pentru a ajuta organizațiile U.T.M. din întreprinderi în găstirea 

și folosirea celor mai bune forme și metode de organizare a tim
pului liber al tineretului, redacția noastră a adresat unui număr 
de tineri muncitori întrebarea : „Cum își petrec tinerii timpul 
liber ?“

Iată unele din răspunsurile primite de reporterii noștri :

Pentru ca întreaga 
masi de tineri 
să ia parie la 

activ.tatea culturală

•♦e
I
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I

i
o
I
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ROTARU, secretara comitetului 
U;T.M., pe care am rugat-o să ne 
relateze cîteva aspecte din munca 
dusă de organizația U.T.M. pen
tru antrenai ea unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri la diferi
tele acțiuni cultural educative, în
treprinse în timpul liber. ’

— In mod deosebit — ne spu
ne tov. E. Rotaru — tineretul fa
bricii noastre iși consacră timpul 
liber activității cultural-artistice și 
activității sportive de masă. Noi 
am creat echipe artistice și sporti
ve, am inițiat numeroase acțiuni 
menite să atragă întreaga masă 
de tineri.

De exemplu, avem două brigăzi 
artistilce 
torie și 
gramele

După amiază. Tinerele munci
toare ale Fabricii „Țesătu- 
ra-Iași“ au ieșit de la lu

cru. Clubul, sala de festivități, col 
tul roșu, sala de sporturi 
neîncăpătoare. In toate 
locuri găsești o animație sporită 
de la o zi la alta. Tinerii și ti
nerele, ipuncitoare vin să-și pe
treacă în mod plăcut și instructiv 
timpul liber.

Ne-am adresat tovarășei ELENA bunului mers al producției

de agitație : una la 
alta la Unitatea B. 
lor sînt de un mare

țesă- 
Pro- 
folos 
prin

evidențierea aspectelor pozitive și 
criticarea celor negative care se turile spre a putea cuprinde 
ivesc în fabrică.

Formația de 
de asemenea o 
Recent colectivul 
intreprins' un turneu cu piesa 
zi de odihnă" a lui Valentin Ca- 
taev, la Huși, Vaslui, Podul 
Iloaie. Echipa de dansuri, orches
tra de muzică populară, merită și 
ele a fi evidențiate. Cei 28 de 
membri ai acestei formații duc o 
activitate din ce în ce mai bună. 
Dar numărul tinerilor din fabrică 
se ridică la cca. 2009.

Deși bogate în activitate, deși 
numeroase, formațiile amintite nu 
pot însă cuprinde prea mulți din
tre tineri. Or grija noastră, a co
mitetului U.T.M., este ca fiecare 
tînăr să-și petreacă timpul liber 
într-un chip plăcut și folositor. In 
acest sens biblioteca ne oferă noi 
posibilități. Am observat că pre
gătirea pentru obținerea insignei 
de „Prieten al cărții" prezintă oa- 
recari greutăți pentru unii tineri. 
Spre a înlătura aceasta am creat 
în luna decembrie 10 cercuri 
citit în 
in care
180 de 
pînă in

Activitatea sportivă ocupă 
asemenea un loc important 
ganizarea timpului liber al 
lor.

rină acum am reușit să 
năm în întreaga activitate 
ral-sportivă mal mult de 1300 fete 
și băieți. In continuu ei învață 
noi lucruri frumoase și folositoare, 
devin mai disciplinați, mai harnici 
în producție.

teatru desfășoară 
activitate bogată, 
nostru teatral a 

,,O

de 
colectiv pe lingă bibliotecă 
s-au înscris voluntar peste 
fele și băieți. Rezultatele 
prezent sînt bune.

dc 
or- 

tineri-
în

antre- 
cultu-

Pe viitor noi ne vom spori efor- 
. ' . . ' ‘ pe

toți tilnerii în activități interesante, 
plăcute și educative în timpul liber.

la

Zilnic la clubul C.F.R. „Gri
vița Roșie" din Capitală, au 
loc interesante manifestări 

cultural-educative, la care partici
pă mulți tineri din complex. NI
CO LAE BADEA este ‘ “
muncitor de la secția 
care pe lingă marea 
— fotbalul, are și alte 
interesante, lucru care 
să-i punem cîteva întrebări privi
toare l<a felul cum își petrece el 
timpul liber în afara activității de 
la clubul „Grivița Roșie“, sau a 
activității sportive, la care știam 
că participă regulat.

— Printre multiplele și intere
santele preocupări din timpul li
ber ale tinerilor din complexul 
nostru, se numără și vizitarea în 
colectiv a muzeelor din Capitală. 
Personal, am primit cu bucurie 
inițiativa organizării acestor ma
nifestări de către comitetul U.T.M., 
cu atît mai mult cu cât ele nu au 
constituit pentru mine simple vi
zite, ci o școală în care eu îm
preună cu ceilalți ara învățat să 
înțeleg mai deplin scopul artei, 
mesajul social-politic pe care ea 
îl transmite, cu ajutorul diferite
lor documente, să cunosc mai te
meinic trecutul de luptă al po
porului și partidului nostru.

Pentru creșterea nivelului nostru 
politic și ideologic de un real fo-

un tînăr 
turnătorie, 

sa pasiune 
preocupări 
ne-a făcut

los au fost vizitele organizate 
Muzeul de istorie a partidului. 
Aici, tinerii privind exponatele au 
putut face mai bine legătura cu 
cunoștințele predate la cercurile 
de învățămînt politic, au înțeles 
mai bine lupta dusă de partidul 
nostru, de clasa muncitoare, pen
tru făurirea vieții noastre noi.

De asemenea vizitele organizate 
la Muzeul de artă al R.P.R., la 
Muzeul Militar, ne ajută să cu
noaștem comorile artei noastre, 
ne ajută să ne ridicăm nivelul de 
cunoștințe cultural-artistice.

Pînă acum 500 tineri din com
plexul nostru au vizitat diferite 
muzee și expoziții. Comitetul 
U.T.M. se preocupă în permanen
ță de folosirea judicioasă a timpu
lui liber, vizitele la muzee și ex
poziții contribuind nemijlocit la 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
politice, ideologice și culturale al 
tinerilor noștri. De aceea, pentru 
mine, ca și pentru ceilalți tineri 
de la . Complexul „Grivița Roșie"", 
vizitele la muzee constituie o pre
ocupare plăcută și educativă.

sută. (în 
producția 
crește cu circa 15 la sută).

în întreprinderile sectorului 
nostru, lucrează un mare număr 
de tineri. Conduși de partid, or
ganizați de U.T.M. aceștia au da
toria să lupte pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan. 
Pentru a face față unei pro
ducții mereu sporite este bine a 
se continua acțiunea de organizare 
a tineretului in brigăzi de produc
ție, de calitate, de economii, forme 
care s-au dovedit a fi deosebit de 
eficace în sprijinirea procesului 
de producție. Este necesar ca, 
conducerile întreprinderilor, or
ganizațiile U.T.M. și sindicale să 
acorde o atenție mai mare tine
retului, încredințîndu-i sectoare, 
secții și schimburi și atrăgîndu-1 
în măsură tot mai mare în con
ducerea și buna gospodărire a în
treprinderilor.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 a pus un accent 
deosebit pe problema valorificării 
rezervelor interne în vederea rea
lizării de economii pentru obține
rea unor costuri de producție cît 
mai reduse, care să ducă la spo
rirea acumulărilor socialiste nece
sare înfăptuirii unui ritm mai 
rapid al industrializării socialiste 
a țării noastre. Pe baza calculelor 
făcute în urma angajamentelor 
luate de întreprinderile din sector, 
preconizăm să realizăm în acest an, 
prin reducerea consumurilor spe
cifice, economii de cea. 18.000.00!) 
lei față de proiectul de plan. In 
realizarea acestui angajament fie
care tînăr trebuie să-și aducă con
tribuția, folosind cu pricepere 
materia primă și materialele, 
realizînd din aceeași cantitate un 
volum mai mare de produse. Con
siderăm că este demn de urmat 
exemplul tinerilor care alături de 
ceilalți muncitori, și-au luat în 
cadrul inițiativei „Ianoș Herbak" 
angajamente importante de eco
nomisire a materiilor și materia
lelor. Astfel la uzina „Ianoș Her
bak" — Cluj angajamentul de 
economii însumează 1.801.000 lei. 
întreprinderea „Flacăra Roșie" 
din Capitală urmează să economi
sească 1.442.000 lei, 
de 
iar fabrica de cauciuc Orașul Sta-

Combinatul
cauciuc „Jilava" 2.500.000 lei,

(Continuare în pag. 3-u)

La șantierul 
„Floreasca"

__

UD 
educativ

La șantierul de construcții 
„Floreasca“ din Capitală 
unde muncesc mulți tineri 

harnici ne-am adresat tovarășei 
LUCIA OPREA, din echipa de 
zugravi. Știam că acolo se organi
zează cu regularitate „joi ale ti- 
neretului“ și de aceea am rugat-o

(Continuare în pag 3-a)

Elevii clasei a X-a C de la 
Școala medie „Dimitrie Cante- 
mir" pun mult preț pe orele de 
laborator. Ei au găsit cheia 
succesului în munca de învăță
tură în îmbinarea teoriei cu 
practica.



Combativitatea 
utcmlștllor- 
condiție a îmbunătățirii
procesului instructiv - educativ

Directoarea Școlii medii mixte nr. 1 din Capitală, tovarășa Le- 
normanda Benari și-a deschis caietul de însemnări.

— Nu încep cu relatarea unor fapte pozitive pentru că așa este 
tradiția, ci pentru că realitatea mă obligă să fac acest lucru, rezul
tatele bune precumpănind, progresul muncii școlare fiind evident. In 
trimestrul I, pot spune cu certitudine, s-au creat premizele unei 
bune activități școlare în tot restul anului școlar. De la începutul 
anului s-a pornit cu hotărîrea să ridicăm pe fiecare elev la acel 
nivel de conștiință îneît să-și dea seama singur că o notă proastă 
e similară cu un rebut, că superficialitatea deschide drum repeten- 
ției, corijentelor. Incepînd cu lecția pe care o predă profeso
rul, elevul a putut simți că școala face eforturi să-i ușureze 
munca, să-l ajute să se pregătească mai bine, mai temeinic, să-și în
sușească noțiunile de bază ale lecției, încă din timpul orei în curs.

Controlul muncii individuale a elevului are o mare importanță, 
pentru ca acesta să se deprindă de la început cu un ritm de 
muncă constant, ritm pe care să-1 mențină pînă la sfîrșitul anului. 
De aceea, le-am cerut profesorilor noștri să interogheze pe elevi re
gulat la lecții, să le controleze temele, sa lucreze cu întreg colecti
vul atunci cînd se fixează lecția în clasă. Mulți profesori au luat 
inițiativa de a da extemporale, care nu erau notate, ci aveau doar 
menirea să-l ajute pe profesor să constate nivelul de pregătire al 
clasei, la un moment dat. să vadă asupra căror părți ale materiei 
trebuie să insiste, să vadă care elevi au nevoie de ajutor. In acest 
fel, orele de meditații, organizate de la începutul anului au putut 
fi inițiate pe bază științifică și numai pentru acei elevi care aveau 
realmente greutăți în munca de pregătire. S-a luat măsura de a-i 
aduce pe unii elevi la școală, să învețe sub îndrumarea profesorilor; 
uneori, mai mijiți elevi se adună acasă la un coleg și învață sub su- 
p avegherea părinților ; ajutorul reciproc între elevi a fost mult mai 
eficace.

— Și care sînt rezultatele ?
— Rezultatele ? Un număr mare de elevi cu note bune, peste 8, 

și un procent ridicat de promovați — spre deosebire de alți ani — 
de la primul trimestru. Rezultatele care s-au născut dintr-o muncă 
plina de răspundere, asidua, aș putea spune migaloasa, dusa cu fie
care elev. Organizația U.T.M. a susținut efortul școlii, a avut o pu
ternică influență asupra comportării morale a elevilor și îndeosebi 
a utemiștilor, dezvoltînd preoc- parea acestora pentru învățătură. Dar 
despre aceasta este mai potrivit sa vorbească tovarășul Aurel Co- 
rodeanu, secretarul comitetului U.T.M.

— Tocmai voiam să ne adresăm tovarășului Codreauu cu această 
întrebare, sa-1 rugam să ne spună cum a contribuit organizația

U.T.M. din școală la ridicarea nivelului la învățătura și la întărirea 
disciplinei.

— Voi încerca să răspund străduindu-mă să fiu cît mai concis. 
Tovarășa directoare a arătat că elevii au avut toate condițiile să 
învețe bine. Alături de profesori, sub conducerea organizației de par
tid, organizația U.T.M. trebuia să fie un factor mobilizator, să-i de
termine pe elevi să folosească din plin aceste condiții, să învețe, să 
aibă o demnă comportare morală. Aș putea afirma că organizația 
U.T.M. din școală a constituit un asemenea factor mobilizator.

Adunările generale U.T.M. au fost în acest sens, o bună școală 
de educație. Aici, problema muncii de învățătură a fost dezbătută 
întotdeauna ca o sarcină de organizație. In fiecare adunare generală 
U.T.M., biroul U.T.M. al clasei prezenta utemiștilor situația la învă
țătură a fiecăruia dintre ei, stimulîndu-i să-și spună părerea, să 
gaseasca singuri mijloacele pentru continua îmbunătățire a muncii, 
iar cei ce aveau note proaste, sau indisciplinații, au fost obligați să 
dea socoteală în fața adunării generale pentru această atitudine. Ți- 
nînd mereu trează atenția utemiștilor asupra îndatoririlor lor și în- 
demnindu-i să vegheze ei înșiși la bunul mers al învățăturii și disci
plinei, în școală, s-a creat la ei o mai puternică responsabilitate pen
tru calitatea muncii fiecărui membru al colectivului.

In clasele în care birourile U.T.M. n-au considerat lucruri mă
runte actele de indisciplină și au acționat împotriva lor, treptat 
elevii și-au schimbat comportarea. Aceasta s-a răsfrînt, direct, asu
pra învățăturii. Biroul U.T.M. al clasei a X B a subapreciat însă 
această sarcină și iată rezultatele: elevii clasei sînt indisciplinați iar 
mulți dintre ei sînt amenințați să rămînă repetenți și corijenți.

— Totuși, după cum arată bilanțul acestui trimestru, mai sînt în 
școală elevi căzuți la mai multe materii, elevi indisciplinați. Cum se 
explică aceasta ?

Tovarășa Benari a intervenit din nou în discuție :
— Exista opinie a elevilor, dar ea uneori acționează pînă la jumă-

tate de drum : colectivul sezisează 
vorba să acționeze împotriva aces
tor manifestări, falsa colegialitate 
învinge. Am ținut să atrag aten
ția organizației U.T.M. asupra a- 
cestei probleme, pentru ca de la 
începutul trimestrului II ea să-și 
concentreze toate forțele pentru 
întărirea spiritului de combativita
te în rîndul elevilor. Să nu admită 
nici o indulgență, să ceară de la 
utemiști mai mult, să-i tragă Ia 
răspundere, să nu se abată nici o 
clipă de la fermitatea cu adevărat 
comunistă.

Secretarul comitetului U.T.M. a 
încredințat-o pe directoarea școlii 
că va ține seama de acest sfat.

— în prima ședință cu activul 
U.T.M. pe școală, pe care o vom 
ține peste cîteva zile — a men
ționat acesta — vom discuta în
deosebi despre necesitatea creșterii 
combativității utemiștilor. Vrem să 
deschidem în școală o largă discu
ție despre nivelul muncii de învă
țătură al fiecărui elev, despre 
comportarea lor în școală și în a- 
fara ei. Pe aceasta cale vom ob
ține — credem — mobilizarea tu
turor pentru îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ.
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faptele, sfătuiește, dar cînd este

al anului școlar — cel de-al doilea. In fața unei etape 
arunci privirile înapoi, să vezi cum ai muncit, 
activității care începe, s-o îmbunătățești substanțial

De cîteva zile a început un nou trimestru 
nai de muncă, este bine întotdeauna să-ți 
care sânt roadele, să reflectezi adine asupra 
în trimestrul doi. Acum la început de nou trimestru, toți factorii care răspund de buna desfă
șurare a muncii ae instruire și educație in școală și în afara ei — profesori, organizațiile U.T.M., 
părinți — dezbat cu multă seriozitate rezultatele obținute in trimestrul I, caută cele mai bune mij
loace pentru ca munca de pregă tire școlară, munca educativ-politică să se îmbunătățească continuu. 
Cîteva din aceste concluzii despre activitatea trecută și cîteva din proiectele activității viitoare, le-am 
cuprins in raidul nostru întreprins in școli in primele zile ale noului trimestru.
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c©n| «nulul

învățămîntului
In centrul activității organiza

țiilor U.T.M. din școlile medii pi- 
teștene stă, acum, ca o sarcină 
importantă, problema îmbunătăți
rii conținutului învățămîntuiui 
politic U.T.M. Și în primul tri
mestru s-au obținut rezultate 
bune în activitatea cercurilor po
litice ; organizațiile U.T.M. au 
pus însă accent mai ales pe pro
blemele organizatorice legate de 
mobilizarea elevilor la orele de 
învățămînt politic. Problemele 
privind nivelul de pregătire al 
fiecărui cursant, nivelul discuți
ilor, privind conținutul predări
lor astfel ca lecțiile să fie intere
sante și strîns legate de activita
tea practică, de zi cu zi, să sti
muleze spiritul combativ al dis
cuțiilor — au fost, într-o măsu
ră, neglijate. în trimestrul doi 
tocmai aceste probleme vor con
stitui obiectivul principal al mun
cii organizațiilor U.T.M. din șco
lile medii din Pitești. Se vor 
lua, pe această linie, o seamă de 
măsuri. La Școala medie nr. 1. 
de pildă, elevii participă regulat 
la cercurile politice, dar nivelul 
lor de pregătire nu este întotdea
una corespunzător. Comitetul 
U.T.M. din această școală Inten
ționează să facă o anchetă în rîn
dul elevilor, să afle cum se pre 
gătesc, care sînt greutățile ce le 
întîmpină în studiu și, după a-

ceea, să ia măsurile corespunză
toare pentru ajutorarea cursanți- 
lor să se pregătească mai temei
nic. La Școala medie nr. 2 comi
tetul U.T.M. a hotărît să inițieze 
cu cursanții discuții premergătoa
re semi narii lor, pe grupe de e- 
levi.

Există de asemenea, în preocu
parea organizațiilor U.T.M. sar
cina alcătuirii unui program de 
acțiuni care să ajute elevilor să 
cunoască nemijlocit realizările re
gimului nostru, care să-i fami
liarizeze cu principalele eveni
mente politice din viața internă 
și internațională, să dezvolte la 
ei respectul pentru tradițiile de 
luptă a'e poporului nostru. Toate 
acestea vor contribui la educarea 
elevilor în spiritul patriotismului 
socialist. în această privință or
ganizațiile U.TM. de la Școlile 
medii nr. 1 și 2 au și acumulat 
o experiență pozitivă. Acolo s-a 
organizat vizitarea unor între
prinderi productive din localitate, 
a Muzeului istoric regional și al 
celui de la Golești. La Școala 
medie nr. 2 s-au ținut confe
rințe despre realizările regimului 
democrat-popular, despre legali
tatea populară, despre caracterul 
antiștiințific al religiei.

în loc de concluzii la aceste 
scurte observații, culese în rai
dul întreprins prin școlile piteș-

Fiecare s-a întors din vacanță cu un noian de impresii. Și fie
care consideră că ar fi păcat să le păstreze doar pentru sine.

«fi fi
politic

tene, preferăm să relatăm o con
vorbire cu secretarul comitetului 
orășenesc U.T.M. cu problemele 
de școli medii și pionieri, tova
rășul Ion Tudor. L-am găsit pre- 
gătindu-și raportul pe care4 va 
susține în fața biroului orășenesc 
U.T.M. în legătură cu activitatea 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. din școli în primul tri
mestru. Cum e și firesc, prima 
întrebare s-a referit la aprecierea 
pe care o dă activității politico- 
educative desfășurate.

— Se poate sipune, în lumina 
realizărilor obținute în această 
perioadă — ne-a răspuns dînsul 
— că a crescut simțitor preocu
parea organizațiilor U.T.M. pen
tru educația politico-ideologică a 
elevilor. Participarea de masă a 
elevilor la activitatea politică în 
general și la învățămîntul poli
tic în special este fără îndoială 
unul din rezultatele principale ale 
muncii duse de către organizațiile 
U.T.M. în rîndul elevilor. Nu 
peste tot însă a fost asigurat a- 
cestei activități un conținut co- 

. respunzător, profund, bogat în 
idei.

— Cum va ajuta comitetul oră
șenesc U.T.M. activul de organi
zație din școli să lichideze această 
deficiență.?

— In primul rînd, vom îmbu
nătăți instruirea activului în pro
blemele activității politico-educa
tive. Cea mai apropiată ședință 

!de instruire va trata,■ de pildă, 
printre altele, o temă despre or
ganizarea unor acțiuni cum sînt 
vizitele în întreprinderi produc
tive, în S.M.T.-uri, G.A.S.-uri, în- 
tîlniri cu muncitori fruntași. In 
al doilea rînd, plănuim ca la pri
ma întîlnire cu propagandiștii să 
dezbatem împreună problemele 
îmbunătățirii conținutului muncii 
în cercurile politice, ale îmbună
tățirii predării pentru ca lecțiile 
și dezbaterile să fie strîns le
gate de viață, de practica con
strucției socialiste din patria noa
stră, precum și de activitatea de 
fiecare zi a organizațiilor U.T.M. 
din școli. Pentru realizarea unui 
util schimb de experiență între 
propagandiști vom organiza în 
fiecare școală lecții model des
chise. De asemenea, vom trimite 
în organizațiile U.T.M. din școli 
pe cei mai buni activiști ai noștri 
care să îndrume cu competență 
și să ajute îndeaproape comitete
le U.T.M.

Munca in uzină 
să dezvolte dragostea 

pentru profesiuni. direct productive
Orașul Stalin este un puternic centru in

dustrial. Fiecare întreprindere grăiește con
vingător despre faptul că ritmul actual de 
dezvoltare a tehnicii, a industriei, cere cadre 
cu o largă pregătire de cultură generală, ca și 
de specialitate, capabile să stăpînească tehnica 
nouă, procesele tehnologice mereu mai com
plexe, mai noi. Organizațiile U.TJV1. din șco
lile medii ale orașului, și-au propus să ajute 
elevii să cunoască această realitate direct, în 
uzină. Faptul că fiecare școală este patronată 
de o întreprindere din oraș a ușurat mult a- 
ceastă sarcină.

îndrumate de comitetul orășenesc U.T.M.. 
organizațiile U.T.M. din școli și cele din în
treprinderile ce funcționează au reușit să or
ganizeze numeroase activități comune care să 
creeze posibilitatea educării elevilor în spi
ritul dragostei pentru munca fizică.

Intre școala medie nr. 6 și muncitorii uzi
nelor „Steagul Roșu“, de pildă, s-a stator
nicit o colaborare trainică. încă din vară, din 
timpul peribadei de practică, uzina a devenit 
pentru elevi a doua școală — școala muncii 
practice. De curînd, organizația U.T.M. din 
uzină împreună cu cea din școală, sub îndru
marea directă a comuniștilor, au luat iniția
tiva să canalizeze interesul elevilor pentru

munca practică în realizarea unui obiectiv con
cret : un grup de tineri muncitori, împreună 
cu un grup de elevi lucrează, în timpul lor 
liber, la amenajarea unui atelier de politehni- 
zare în incinta școlii.

Relațiile de colaborare între Școala medie 
nr. 3 și uzina de tractoare „Ernst Thâlmann" 
care o patronează s-au născut atunci cînd s-a 
pus temelia noii construcții pentru șco.ală. 
Acum școala este gata; au lucrat la ridicarea 
ei și muncitori și elevi, cot la cot. Cît de 
trainică a devenit colaborarea, prietenia dintre 
elevi și muncitori I S-au stabilit acele legă
turi caracteristice oamenilor, care năzuiesc 
spre același ideal, spre același țel. Pînă la 
terminarea construcției școlii elevii mergeau, 
în timpul lor liber, la muncă voluntară pe 
șantier. Acum multe ore din timpul lor liber 
și le petrec în uzină. Disciplina în muncă, 
seriozitatea muncitorilor, le-au fost transmise 
elevilor odată cu deprinderile muncii fizica Ele 
se fac simțite în munca de zi cu zi a fiecărui 
elev, în școală. Elevii au devenit mai discipli
nați, sînt tot mai rare cazurile cînd se întîr- 
zie de la ore, iar împotriva acelora care mai 
vin nepregătiți la școală se îndreaptă tot mai 
ascuțit critica colectivului clasei.

In procesul acestei munci, ca o consecință 
a relațiilor noi între școală și uzină, s-a năs
cut firesc, ca o necesitate, dorința reciprocă a 
muncitorilor și elevilor de a fi cît mai mult 
timp împreună și în afara programului de 
muncă. Activitatea culturală este una din căi
le prin care se realizează această dorință. Or
ganizațiile U.T.M. din școli și cele din între
prinderi au stabilit planuri comune de activi
tate culturală. Elevii școlii medii nr. 5 au pre
gătit împreună cu muncitorii uzinei „Steagul 
Roșu" un simpozion cu tema „Influența fol
clorului în literatura cultă" ; cercul literar al

elevilor din Școala medie nr. 6 este organi
zat împreună cu tinerii muncitori. Ajutorul 
tinerilor muncitori în orientarea tematică a 
cercului a fost substanțial.

Faptele sînt lăudabile. Cum e firesc, însă, 
cel ce face cunoștință cu aceste fapte, se în
treabă : au determinat^toate acestea o schim
bare radicală în conștiința elevilor? Și în fi
nal, cîți dintre ei s-au hotărît ca după absol
vire să lucreze în uzină, într-o muncă direct 
productivă ? Din păcate, la întrebările acestea 
nu mai pot răspunde nici organizațiile 
U.T.M., nici comitetul orășenesc U.T.M. Ele 
au depus străduințe să creeze cadrul organi
zatoric pentru desfășurarea unei activități 
educative în scopul întăririi dragostei tineri
lor pentru munca fizică. Activitatea aceasta 
s-a oprit însă la jumătatea drumului. 
Realizarea țelului care trebuie urmărit în
deosebi prin această activitate educativă — o- 
rientarea unui mare număr de elevi spre pro- I 
fesiuni direct productive — a fost aproape j 
complet neglijată. Am discutat de pildă, cu | 
elevii claselor a XI de la școlile medii nr. 1,4 
și 5. Nici unul dintre aceștia nu se gîndește 
să meargă după absolvire, direct în produc
ție să se califice și apoi, paralel, să urmeze 
și o facultate.

Comitetul orășenesc U.T.M. va trebui, de 
aceea, să orienteze mai temeinic activitatea 
organizațiilor U.T.M. din școli astfel îneît 
acestea să cunoască ,pe fiecare elev, să știe 
ce gîndește despre viitorul său, să-l îndru
me atunci cînd calea ce vrea s-o urmeze 
este greșită. Atunți munca iui va fi așa cum 
se impune să fie : profundă, plină de conți
nut, închinată scopului de a-i călăuzi pe cît 
mai muilți dintre elevi, spre profesiunile ne
cesare industrei noastre noi, spre munca 
direct productivă.

, . Pr’nța întîlnire a comitetului de U.T.M. de la Școala medie nr. 22 din București, în cel de M 
doilea trimestru... Se discută planul de muncă.

Un început 
promițător 
Cîteva însemnări în legătură cu colaborarea 
dintre școală, organizația U.7.M. și părinții 

elevilor de la Școala medie mixtă
„M. Sadoveanu"—Herăstrău

Discuția a durat cîteva ceasuri: 
este greu s-o cuprindem în spațiul 
restrins al unui articol. Ne vom 
mărgini, de aceea, să reproducem 
esențialul.

La Școala medie mixtă „Mihail 
Sadoveanu" din Herăstrău, există 
foarte multe mărturii că s-au depus 
eforturi, în primul ' trimestru al 
anului școlar, pentru ca părinții 
elevilor să fie cît mai aproape de 
școală, s-o sprijine. Prima mărtu
rie este însăși școala bine îngrijită, 
pe care mai ales părinții o gos
podăresc. ■

Școala pune mult temei pe spri
jinul părinților. Comitetele de 
părinți pe clasă și cel pe școală 
ființează cu adevărat. Numeroase 
fapte arată cît de importantă este 
activitatea părinților pentru viața 
școlii. Problema mult discutată, ca 
părinții să nu fie antrenați exclu
siv la rezolvarea sarcinilor ad- 
ministrativo-gospodărești ale școlii, 
ci în întregul proces educativ ce se 
desfășoară cu elevii, anul acesta, în 
primul trimestru, a început să fie 
rezolvată.

In școală disciplina nu mai este 
o problemă. Fără îndoială că cei 
ce au statornicit în școală discipli
na sînt profesorii, ajutați de orga
nizația U.T.M. și însăși colectivele 
de utemiști și elevi. Dar părinții au 
avut o contribuție importantă la 
îmbunătățirea disciplinei.

înainte vreme părinții, prinși cu 
treburi și bazîndu-se exclusiv pe 
efortul școlii de a-i instrui și educa 
pe elevi, veneau să afle ce se 
întîmplă cu fiii lor doar la sfîrșit 
de an. Și nu rareori atunci cînd 
veneau se trezeau în fața unor 
surprize neplăcute. Chemîndu-i 
mereu la școală, intensificînd vi
zitele diriginților acasă, la pă
rinți, aceștia au ajuns să înțeleagă 
că numai contribuind împreună cu 
școala la rezolvarea problemelor 
de educare ale elevilor ae vor pu
tea obține cele mai bune rezultate. 
Asupra elevilor a avut o mare in
fluență faptul că părinții cunosc 
faptele lor — ți pe cele bune și 
pe cele rele.

Seara, sau după orele de curs, 
mulți părinți vin la școală să afle 
ce s-a întîmplat în acea zi în clasă, 
în școală, să discute cu profesorii. 
De asemenea, la orele de meditații 
organizate în cele două săli în care 
elevii vin să-și pregătească lecțiile, 
întotdeauna alături de profesorul

de serviciu sînt și părinți, care 
controlează munca individuală a 
elevilor, îi ajută pe copii. Dacă un 
elev lipsește de la aceste ore, unul 
din părinți merge acasă la acesta, 
stă de vorbă cu părinții pentru a 
afla cauzele absenței. S-a creat o 
strînsă legătură și între părinții e- 
Iovilor.

Treptat, părinții sînt ajutați de 
școală să devină și ei buni peda
gogi, să complecteze acasă educația 
pe care o primește elevul în școală 
de la profesori și organizația 
U.T.M.

— Un început bun pe care vrem 
să-l continuăm — ne-a spus direc
toarea școlii. încă n-am reușit să-i 
activizăm pe toți părinții, lucrăm 
încă mai mult cu comitetele de pă
rinți ale claselor. Avem însă nume
roase propuneri pentru strîngorea 
legăturilor dintre părinți și școală. 
Vrem să le solicităm ajutorul mai 
mult în organizarea timpului li
ber al elevilor, în organizarea acti
vității practice, și în ce privește 
organizarea și controlul studiului, 
în unele clase s-au purtat discuții 
pe. diverse teme legate de activita
tea concretă a elevilor și pe teme 
mai generale, privind problemele 
educative și politice ; la acestea 
au participat elevii împreună cu 
părinții lor. în aceste clase, dat 
fiind că i-am pus față în față pe 
copii cu părinții lor, situația la 
învățătură și disciplină este mult 
mai bună. Ceea ce ne îndeamnă să 
generalizăm această metodă.

Și mai este încă o problemă. Or
ganizația U.T.M. din școală a par
ticipat cu toate forțele la îmbună
tățirea muncii în școală. Dar legă
turile sale cu părinții sînt foarte 
slabe. Părinții nu sînt invitați la 
acțiunile inițiate de organizația 
U.T.M., iar birourile U.T.M. de 
clasă n-au fost invitate să partici
pe la adunările părinților, deși ele 
ar putea ridica aici probleme im
portante oontribuind astfel la lua
rea unor măsuri pentru îndeplini
rea cărora să lupte toți factorii — 
școala, organizația U.TJM. și pă
rinții. Primul nostru gînd, în tri
mestru pe care l-am început, este 
acela de a întări aceste legături, 
de a alcătui planuri comune de 
activitate, pe care împreună să le 
realizăm. Și, desigur, ne vom bu
cura, la sfîrșit de an, de roade mai 
bune decît cele obținute în primul 
trimestru.

Q In dasa a X-a de la Școala
V medie nr. 2 din Deva a luat 
v ființă o brigadă artistică de a-
V gitație. Inițiativa a pornit de la 
<? un grup de utemiști inimoși în 
x frunte au Nicolae Lazăr.
\ Totul a fost pregătit în mare 
\ taină. Numai dirigintele clasei, 
x profesoara Aura Clipii știa, și 
\ ajuta. Mai întîi, cei din briga- 
x dă s-au sfătuit în privința a 
a ceea ce e mai vrednic din viața 
x clasei de... înțepat. Apoi au por- 
x nit la treabă. Lazăr și Floren- 
Xtina Morărescu au scris versu- 
X rile, cupletele, potrivindu-le cu 
X muzica. Badinschi Lia, Egri Iu- 
X liana, Lupu Ileana, s-au apucat 
Acu sîrg să învețe textele și mu- 
X zică. N-a fost ușor. Ba chiar a 
Most un moment cînd, după o 
x repetiție nereușită, îndoiala pu- 
zsese stăpînire pe regizorul im- 
* provizat al brigăzii — Lazăr. 
$ Totuși nu s-au lăsat.

\Drept 
\la fintă
) Brigada și-a făcut debutul cu d 
) prilejul unei adunări generale A 
) U.T.M. a clasei închinată dis- A 
) cutiei despre frumusețea de ca- d 
) racter a tînărului constructor al () 
) socialismului. Surpriza a fost d 
? mare, iar brigada — aplaudată Q
> din plin. Cu atît mai mult că <0 
) săgețile sale s-au dovedit bin,e ă 
2 ascuțite și aruncate... drept la d
> țintă. (>
i Cei înțepați s-au recunoscut v 
’ imediat, deși în cupletele vesele <? 
' ale brigăzii nu se spunea exact x 
'despre cine e vorba. Intr-unui x 
?era vorba despre o fată cu a- x 
: titudini domnișorești, mare a- x 
Amatoare de plimbări și baluri x 
?care avea, în schimb, o îngri- \ 
'jorătoare situație la învățătură. x 
i Eugenia Nedelcu a știut ime- \
diat că despre ea e vorba. To- Ă 

, ma Ritivoi a înțeles și el des- A 
i pre cine-i vorba în cupletul des- A 
i pre unul care mereu se plînge A 
că n-are timp să participe la (j 
acțiunile școlii. A

Pe scurt, brigada a trecut cu V 
succes examenul. Cheia suc- V 
cesului stă, desigur, în faptul $ 
că și-a legat activitatea de via- v 
ța de fiecare zi a clasei. S-a și x 
hotărît de altfel ca în viitor x 
brigada să se numească „Drept x 
la țintă". ()

Acum, brigada pregătește in- \ 
tens clasei a X-a noi „surpri- x 
re“. Solicitată, brigada pregă- x 
tește, de asemenea, un program \ 
pentru stația de radioamplifi- x 
care din oraș. x

Membrii brigăzii nutresc însă A 
și un vis mai mare, de perspec- v 
tivă: să pună în scenă chiar o x 
piesă satirică, una adevărată, x 
pe care s-o joace pe o scenă j? 
adevărată.

La Școala medie nr. 20 trimestrul II se anunță cu o bogată activitate culturală. Elevii dintr-a 
Xl-a care au hotărît să pună în scenă piesa „Nota zero la purtare" au și început repetițiile.
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CUM IȘI PETREC TINERII
TIMPUL LIBER
(Urmare din pag. l-a) 

să ne spună cum își petrec timpul 
liber tinerii, ce lucruri noi și folo
sitoare învață în cadrul acestor 
”îoi“’

— In activitatea profesională 
tinerii de la noi obțin rezultate 
frumoase. Nu același lucru se poa
te spune și despre activitatea lor 
culturală.

E drept că săptămânal are loc 
„joia tinerelului“. Dar cum este 
organizată această joie a tineretu
lui, la ce ne folosește ea ? Biroul 
organizației noastre înțelege ca 
„joia tineretului’1 să cuprindă doar 
dans. Sîntem tineri., ne place să 
dansăm, dar nu ni se pare firesc 
să ne petrecem timpul liber nu
mai în acest fel. Această distracție 
în sine nu poate să ajute cu ni
mic la creșterea bagajului nostru 
de cultură generală. Noi nu vrem 
numai să dansăm pur și . simplu, 
oi să și învățăm ceva.

Eu, împreună cu o serie de ti
neri, vedem altfel organizarea „joii 
tineretului“.

Astfel se pot organiza con
cursuri „fulger^ de soliști vocali, 
recitatori și chiar de dans. Se poa
te organiza o seară de basme sau 
poezii, o recenzie a unei cărți in
teresante sau un referat despre ul
timele realizări ale știnței, teh
nicii și artei, expuneri și confe
rințe despre căile concrete prin 
care tineretul nostru poate parti
cipa la lupta de reducere a prețu
lui de cost al construcțiilor, la îm
bunătățirea calității acestora. Se 
poate organiza o seară de întrebări 
și răspunsuri pe teme educative, o 
seară satirică, etc.

Lipsa de preocupare a biroului 
organizației noastre U.T.M. pen
tru folosirea judicioasă a timpului 
liber al tinerilor este cauza prin
cipală pentru care pe șantierul 
nostru nu există nici o formație 
cultural-artistîcă, deși avem in _____ ____ _ _
mijlocul nostru tineri talentați dor- ganizarea timpului lui liber. în a-

nici să participe în diverse echipe 
artistice.

Acestei stări de lucruri care du
rează de multă vreme trebuie si 
i se pună capăt de îndată. Biroul 
organizației U.T.M. trebuie să ia 
măsuri urgente, să treacă la o ac
tivitate concretă de sprijinire, în- 
drumare și organizare a timpului 
liber al tinerilor de pe șantier, în 
așa fel ca utemiștii și tinerii de 
aici să devină fruntași și în munca 
culturală. Eu, tovarășe reporter, 
asta am avut de spus !

Comitetul U. T« M. 
poate să organizeze 

o bogată 
și instructivă 

activitate culturală

Lucrez la uzina „Unirea" din 
Cluj și fac parte din orga
nizația U.T.M. de Ia secția 

sculărie — ne-a declarat tov. pon- 
tatoare MARIA PRUNEANU. 
Mie-mi place mult teatrul, opera, 
și-n orașul nostru avem posibilita
tea sâ vizionăm multe spectacole. 
Sînt unele spectacole pentru care 
simt însă nevoia să discut cu cine
va anumite probleme mai dificile 
de înțeles, fie că e vorba de textul 
propriu-zis, fie ca e vorba de in
terpretare. Și ca mine sînt mulți 
tineri care simt nevoia să discute 
pe marginea spectacolului vizionat.

Știu că în multe întreprinderi 
comitetele organizațiilor U.T.M. 
s-au ocupat să organizeze diferite 
cercuri de cultură generală, ca 
prietenii teatrului, ai muzicii, ai 
cărții etc.

Deși mulți tineri și-au manifes
tat dorința ca organizația noastră 
U.T.M. să se ocupe de organizarea 
în timpul liber a unor asemenea 
acțiuni folositoare, vechiul comi
tet U.T.M. de la uzina noastră s-a 
ocupat prea puțin de munca cultu
rală în rîndul tineretului, de or-

dunarea de alegeri a noului corni4 
tet utemiștii și-au manifestat din 
nou dorința să participe la o vie 
activitate culturală.

Eu aș propune să se înființeze 
în uzina noastră cercuri de prie
teni ai muzicii, ai teatrului, ai 
filmului etc. Personal aș frecven
ta bucuroasă asemenea cercuri. 
Sînt mulți tineri cărora le place 
muzica, înființarea unui cerc 
„Prietenii muzicii" ar ajuta pe 
mulți în orientarea cunoștințelor 
lor muzicale, în recunoașterea și 
combaterea formelor decadente 
manifestate în unele melodii de 
muzică ușoară occidentală.

Toate aceste forme cultural-edu
cative ar fi deosebit de atractive 
și educative pentru toți tinerii din 
uzină. Este necesar Insă să existe 
din partea comitetului U.T.M. o 
preocupare pentru organizarea 
timpului nostru liber, inițiind 
astfel de acțiuni Ia care să fie an
trenați cîți mai mulți tineri, care 
să participe la o bogată și instruc
tivă activitate culturală.

Cîteva membre ale brigăzii artistice de agitație a uzinelor 
textile „7 Noiembrie" din Capitală la unul din spectacole.

Un luptător neînfricat pentru 
cauza clasei muncitoare

80 de ani de la nașterea lui Ștefan Gheorghiu

Oberlânder
In legătură cu declarațiile dom- mele refugiaților", a afirmat re

nului T. Oberlânder, ministrul fe. cent la Bonn. în cadrul unei con- 
deral pentru „problemele refugia- ferințe de presă, că autoritățile 
ților". Agenția Romînă de Presă competente din Republica Federală 
— Agerpres — este autorizată să Germană condiționează prelungi-

După cum se știe, în ultimii ani 
Republica Populară Romînă și-a 
lărgit considerabil legăturile co
merciale, cu statele străine. Pe 
baza principiilor binecunoscute ale 
egalității și avantajului reciproc, 
Republica Populară Romînă a în
cheiat acorduri economice cu o se
pie de țări capitaliste. Pe această 
bază au fost reluate și relațiile 
comerciale dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Federală 
Germană.

Schimburile efectuate între fir
mele vestgermane și organizațiile 
romînești de comerț exterior s-au 
dezvoltat apreciabil, dovedindu-se 
avantajoase ambelor părți. Nume
roși oameni de afaceri, reprezen- 
tînd firme importante vestgermane 
și-au exprimat în repetate rînduri 
satisfacția în legătură cu modul 
cum decurg schimburile comercia
le între cele două țări.

Aceasta, precum și faptul că au
toritățile romîne nu impun nici un 
fel de restricții în efectuarea schim
burilor comerciale, a determinat, 
după cum este și firesc, interesul 
crescînd al cercurilor industriale 
din Republica Federală Germană 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice cu Republica Populară Romî
nă. care este în măsură să ofere 
noi și importante comenzi de uti
laje, instalații și alte produse ce-i 
sînt necesare.

Exprimînd însă poziția acelor 
cercuri din Republica Federală 
Germană, ostile schimburilor eco
nomice și comerciale cu Romînia 
și în genere ostile colaborării in
ternaționale și relațiilor normale 
între state, domnul T. Oberlânder, 
ministrul federal pentru „proble-

du-se în rezolvarea ei de consi
derente umanitare. Guvernul ro
mîn riu vă îngădui insă nici un fel 
de amestec din afară în legătură 
cu această problemă care este ex
clusiv de competența sa.

Poziția reprezentanților guver
nului federal, Care caută să con
diționeze prelungirea acordului 
comercial cu Republica Populară 
Romînă de probleme ce nu au ni
mic 'Comun cu schimburile econo- • 
mice, constituie o încercare inad
misibilă de amestec în proble
mele interne ale statului romîn 
și este respinsă de partea ro
mînă.

Precum se știe, organizațiile 
de comerț exterior al Romîjiiei 
primesc din partea firmelor și ‘ ” 
cercurilor de afaceri din alte țări 
numeroase oferte de utilaje in
dustriale, instalații și alte produ
se necesare economiei naționale 
a Romîniei. Desigur că organi
zațiile de comerț exterior romî
nești se vor orienta spre acele 
piețe ce garantează schimburi 
reciproc-avantajoase fără a pune 
condiții care nu au ce căuta în 
relațiile economice.

Este desigur de competența o- 
piniei publice vestgermane să a- 
precieze dacă inspiratorii unor
astfel de măsuri de împiedicare 
_ —...... ’—ii_.’ economice sînt
preocupați de interesele cercurilor 
de afaceri din Republica Fede
rală Germană sau, dimpotrivă,
servesc alte interese.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne este dispus să sprijine 
și în viitor realizarea schimburi
lor între organizațiile comerciale 
romîne și cele vestgermane. Insă, 
orice încercare de a condiționa 
relațiile comerciale, bazațe pe a- 
vantajul reciproc, de probleme 
ce nu au nimic comun cu ace
stea, nu poate decît să împiedice 
desfășurarea normală a schimbu
rilor economice dintre cele două 
țări.

rea acordului comercial existent în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Federală Germană de o 
problemă care nu are nimic co
mun cu relațiile economice, cum 
este aceea a stabilirii în Republi
ca Federală Germană a unor ce
tățeni romîni 
mană.

Declarația 
conducătorul 
ciafizat în , 
dării în relațiile' între state,
cum este ministrul federal
pentru „problemele refugiaților", 
este desigur tipică mentalității a- 
celor cercuri vestgermane care 
continuă să considere oamenii 
drept obiect de tranzacții. Ceea ce 
este însă mai mult decît straniu, 
aste faptul că factorii de răspun
dere din economia Republicii Fe
derale Germane se situează pe a- 
ceiași poziție cu domnul Oberlăn- 
der.

Trebuie precizat din capul locu
lui că afirmațiile cum că foruri 
de stat din Republica Populară 
Romînă ar fi încheiat vreun acord „„
privind repatrierea unor cetățeni a schimburilor 
romîni de origină germană din 
Republica Populară Romînă sau 
că ar consimți lă tranzacții de 
genul celor care formează obiec
tul preocupărilor domnului Ober- 
lănder sînt lipsite de orice temei.

în cazul acelor cetățeni romîni 
de naționalitate germană care și-au 
exprimat dorința de a se reuni cu 
familiile lor aflate în Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală Germană sau ale acelo
ra care vor să-și reunească fami
liile în Romînia, se știe că guver
nul romîn acordă acestei proble
me înțelegerea cuvenită, călăuzin-

da naționalitate ger-

aceasta, făcută de 
unui organ spe- 
menținerea încor-

Miercuri la amiază Ia Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
avut loc festivitatea înmînării 
unor decorații.

Au luat parte acad. Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Cheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Marin Stancu, adjunct al mini
strului Agriculturii și Silvicultu
rii, general-maior Al. Nicolschi, 
secretar general la Ministerul 
Afacerilor Interne și alții.

Cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani de rodnică activitate. Institu
tului agronomic „Prof. Ion Io- 
nescu de la Brad" din Iași i-a 
fost conferit Ordinul Muncii cla
sa I-a. De asemenea, a fost con
ferit Ordinul Muncii cl. 111-a 
tovarășilor Emil Roșu, An
ton Liahu, Dumitru Roșea, Vasi
le Zăhărescu, Gheorghe Drăgan, 
Ana Gafencu și Nicolae Bucur, 
cadre didactice.;'

Prin același 
Marii Adunări 1 
ferit „Medalia j 
cadre didactice .

Pentru merite 
nute în muncă, pentru priceperea 
și devotamentul de care au dat 
dovadă în îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu, s-au conferit ordine 
ale R.P. Romîne unor ofițeri din 
Ministerul Afacerilor Interne.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, acad. Ion 
Gheorghe Maurer i-a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu- 
le noi succese în muncă.

In numele celor decorați prof. 
Emil Roșu șl locotenent colone
lul Petre Socol au mulțumit pen
tru înaltele distincții acordate.

(Agerpres)

rilor. întreaga lui activitate era 
îmbinată cu combaterea opor
tuniștilor, agenți ai burgheziei 
în sînul mișcării muncitorești, 
care căutau să abată muncito
rimea de la lupta împotriva 
exploatării și asupririi.

Arestat, întemnițat și schin
giuit în repetate rînduri de 
autoritățile burghezo - moșie
rești, Ștefan Gheorghiu, deși 
cu sănătatea grav zdruncinată, 
a continuat să lupte pînă la 
sfîrșityl vieții sale pentru cau
za clasei muncitoare. Sub con
ducerea lui s-au organizat o 

serie de uniuni 
sindicale. Tot 
el a condus gre
va din Brăila 
din anul 1913, 
grevă care s-a 
extins în Galați 
și în alte cen
tre din țară, ter- 
minîndu-se cu 
victoria munci
torilor care au 
înfrînat rezisten
ța patronilor.

Răpus de boa
lă, Ștefan Ghe
orghiu și-a în
cheiat, după o 
suferință înde
lungată, la 19

martie 1914, drumul său scurt, 
dar cinstit, de luptă revoluțio
nară în slujba cauzei clasei 
muncitoare.

Viața lui de luptă a fost via
ța unui revoluționar de la care 
învățăm să luptăm cu neînfri
care pentru cauza celor ce 
muncesc, pentru victoria de
plină a socialismului în patria 
noastră.

Se împlinesc 80 de ani de 
la nașterea lui Ștefan Gheor
ghiu, erou de frunte al clasei 
muncitoare din Romînia.

Născut la Ploeștl, la 15 ia
nuarie 1879, în familia unui 
muncitor dulgher, Ștefan Ghe
orghiu a simțit din fragedă 
copilărie mizeria și sărăcia Ia 
care erau condamnați oamenii 
muncii în orînduirea burghe- 
zo-moșierească. Cunoscînd din 
plin suferințele exploatării ca
pitaliste, el s-a încadrat, încă 
înainte de a fi împlinit 18 ani, 
în mișcarea muncitorească, în- 
cepînd să mili
teze cu înflăcă
rare pentru in
teresele 
ale clasei 
citoare.

Atunci 
sub influența 
primei revoluții 
ruse din 1905, 
mișcarea mun
citorească c 
țara noastră 
luat un i 

avînt, Ștefan 
Gheorghiu s-a 
aflat în fruntea 
luptelor munci
torimii din Va
lea Prahovei a- 
jutînd-o să se organizeze în sin
dicate bazate pe principiul lup
tei de clasă.

Luptînd pentru a-i convinge 
pe muncitori că numai în uni
re vor găsi puterea de a-și cu
ceri o viață mai bună, Ștefan 
Gheorghiu — care a fost și un 
ziarist talentat — a dezvăluit 
în articolele sale viața grea a 
muncitorilor, chemîndu-i la 
luptă împotriva exploatato

cinci,

Un grup d« țărani membrii ai divanurilor

Primele jocuri 
din campionatul 

de hochei
5 Miercuri s-.au desfășurat pe pa

tinoarul artificial din parcul spor
tiv „23 August" primele jocuri 
din cadrul campionatului republi
can de hochei pe gheață ediția 
1959. Iată rezultatele tehnice în
registrate : Știința Cluj — Pro
gresul Gheorghieni 6-2; C.C.A.— 
Dinamo-Tg. Mureș 4—2 ; Voința 
Miercurea Giuc—Recolta Miercu
rea €iuc 2—3.

* In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Costa Rica, 
echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Praga a jucat cu echipa 
„Teoofinta Arenas" de care a 
dispus cu scorul de 7—1 (3—1). 
După ce își va încheia turneul 
în Costa Rica, echipa Dukla va 
evolua în Mexic.

* In cadrul unui concurs de 
patinaj viteză desfășurat la Ce- 
liabinsk, sportiva sovietică Lidia 
Skoblikova a parcurs distanta de 
3000 m. în 5’23”8/10. Aceasta 
este una din cele mai bune per
formanțe mondiale.

vitale 
mun-

Alo ? ...Ați greșit numărul I — 
PATRIA, BUCUREȘTI, ALEX. 
SAHIA, CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT ; Numai o femeie — RE
PUBLICA, I. C FRIMU, VASILE 
ROAITA, LIBERTĂȚII ; Melba - 
MAGHERU, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ; Vraja dragostei — V. 
ALECSANDRI. LUMINA. 13 SEP
TEMBRIE ; Legea mării - CEN
TRAL, GH. DOJA, 23 AUGUST; 
Fata cu chitara — MAXIM 
GORKI ; Legenda dragostei — 
VICTORIA, CULTURAL ; Program 
de filme docurrenteare și de dese
ne animate - TIMPURI NOI,

PRODUSE TRAINICE
la un preț de cost tot mai redus

ale institutului.' 
decret Prezidiul 
Naționale a con- 
Muncii" altor 15 
ale institutului.

: deosebite obți-

ALEX. POPOV; Două mame - TI
NERETULUI ; Zile de dnagoste - 
8 MARTIE ; Pasagerul clandestin 
— GRIVIȚA; Vagabondul (ambe
le serii) — 8 MAI ; Jucătorul de 
loterie - 1 MAI, B. DELAVRAN- 
CEA ; S-a tnttmplat la Penkov — 
UNIREA: Cei trei din pădure - 
C. DAVID, AUREL VLAICU ; Mi 
sterul castelului părăsit — FLA
CĂRA, DONCA SIMO, G. COȘ 
BUC; Vrăjitoarele din Salem - 
ARTA; Idiotul - MUNCA, N 
BALCESCU; Aida - MIORIȚA;
Trapez - POPULAR .

(Urmare din pag. l-a) 

lin 1.158.000 lej ete. în realizarea 
acestor angajamente este de dorit 
ca tineretul să-și aducă din plin 
contribuția sa activă, studiind 
toate posibilitățile pentru a rea
liza cît mai multe economii. înde
osebi așteptăm să facă acest lucru 
tinerii de la „Cauciucul Quadrat" 
din Capitală, fabrică care s-a an
gajat cu prilejul consfătuirii de 
lansare a planului să economiseas
că o sumă sub posibilitățile care 
există aici.

Deși în lupta pentru economii 
s-au obținut succese de seamă, 
există din păcate și cazuri de ne
glijență care duc la irosirea mate
rialelor. Uneori la Combinatul de 
cauciuc „Jilava", la Fabrica „8 
Mai" Mediaș, la întreprinderea 
Romînă de piele Timișoara nu se 
ține întotdeauna seama de impor
tanța folosirii raționale a materiei 
și materialelor ceea 
consumuri mari.

Este necesară 
muncă politică 
neretului pentru 
devină 
țeleagă eficacitatea 
inițiativei clujenilor.

în fiecare întreprindere 
mari de

ce duce la

temeinică 
rîndul ti- 
fiecare să 

să în-

o 
în

_ ca __
un bun gospodar, 

economică a

. există
posibilități mari de economii. 
Pentru valorificarea lor este nece
sar să antrenăm un număr cit mai 
mare de tineri în mișcarea de in
venții și inovații după exemplul, 
tinerilor de la fabrica „Encsel 
Mauriciu", îndrumarea acestora 
către sprijinirea acțiunii de eco
nomii. De asemenea, trebuie în
drumată și sprijinită activitatea 
tinerilor creatori de modele ea 
aceștia să realizeze modele fru
moase cu materii prime mai pu
ține, care să asigure durabilitatea 
și să corespundă cerințelor consu
matorilor.

Un aport deosebit în acțiunea 
de economii îl așteptăm din par
tea posturilor utemiste de control. 
Cunoscînd căile prin care se pot 
realiza economii, sezisînd deficien
țele, ele trebuie să facă în mod 
continuu propuneri privind inten
sificarea muncii tineretului pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate. 
Popularizînd experiența dobîndită 
de fruntași, succesele acestora, 
posturile utemiste de control au 
posibilitatea să mobilizeze pe toți 
tinerij *n lupta pentru economii.

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 subliniază necesita
tea îmbunătățirii calității pro
duselor. în domeniul luptei 
pentru calitate pentru lichi
darea rebuturilor va avea o mare 
influență pozitivă aplicarea mă
surilor prevăzute în rezoluția con
sfătuirii organizată în anul 1958 
cu toate conducerile tehnice și cu 
toți tehnicienii de bază din între
prinderile sectorului dintre care 
menționăm înființarea secțiilor de 
proiectare a încălțămintei la în
ceput pe lingă marile întreprin
deri, (în cadrul acestor secții se 
vor stabili în mod științific pro
cesele tehnologice pentru sorti
mentele și modelele noi, elabo- 
rîndu-se întreaga documentație 
tehnologică și produeîndiu-se ex
perimental o cantitate semiindu- 
strială), organizarea a încă 11 
benzi de calitate în sectoarele de 
încălțăminte din piele și cauciuc, 
unificarea proceselor tehnologice 
de finisaj și de pregătire a piese
lor pentru părțile interioare ale 
încălțămintei etc.

în realizarea acestor prevederi 
așteptăm în mod deosebit contri
buția tinerilor muncitori, 
cieni și ingineri.

îmbunătățirea continuă a 
ții produselor este strîns 
de ridicarea permanentă a

tehni-

cării profesionale, de specializa
rea cadrelor. în acest sens, este ne
cesară o largă acțiune de califica
re superioară a tinerilor prin 
cursurile de minim tehnic și prin 
cursurile de economie 
Tot în această direcție 
deosebit de 
schimburile 
trebuie să 
permanentă
unor produse de calitate superioa
ră. Organizațiile U.T.M. au posi
bilitatea prin schimburi de ex
periență organizate intre brigăzi 
și între tinerii din diferite între
prinderi, prin diferite concursuri 
tehnice, să pună la îndemîna tu
turor tinerilor experiența înainta
tă.

Firește, căile de îmbunătățire a 
calității sînt numeroase. Ele tre
buie analizate și extinse la speci
ficul fiecărei întreprinderi. Con
ducerile întreprinderilor sînt da
toare să colaboreze cu organiza
țiile U.T.M. să le sprijine pentru 
realizarea unei acțiuni comune 
privind antrenarea tuturor munci
torilor și tehnicienilor în procesul 
de producție, în lupta pentru ri
dicarea calificării, să cultive la 
întregul colectiv spiritul de răs
pundere pentru marca fabricii, 
pentru o mai bună gospodărire a 
bunurilor poporului.

tmbogățindu-și metodele de 
muncă, luptînd pentru reducerea 
consumurilor specifice, pentru 
continua îmbunătățire a calității 
produselor, tineretul va lupta ast
fel pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru privind creșterea 
producției și productivității mun
cii pentru reducerea prețului de 
cost, contribuind la dezvoltarea 
economiei naționale, și la crește
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.

conoretă. 
un rol 

important îl au 
de experiență. Ele 
devină o metodă 
privind realizarea

Pre’gătindui-se să sărbătorească 
centenarul Unirii Țărilor Romîne, 
poporul nostru muncitor se mîn- 
drește cu amintirea luptei pline 
de avînt a maselor populare care 
au înfăptuit actul de la 24 ianua
rie 1859, act progresist, de mare 
însemnătate istorică.

Masele populare de la orașe și 
sate au fost acelea care au avut 
cuvîntul hotărîtor în realizarea 
actului Unirii. Să răsfoim împre
ună mărturiile și documentele 
anilor aceia, istoria acelor ani.

...In perioada care a urmat re
voluției din 1848 chestiunea Uni
rii a devenit problema centrală în 
viața social-politică a țărilor ro- 
mînești. Problema înlăturării 
domniei relațiilor de producție 
feudale, a fărâmițării statale 
feudale și. a jugului otqman care 
constituiau tot atîtea piedici în 
calea dezvoltării politico-sociale, 
în calea dezvoltării capitalismu
lui se punea cu deosebită ascuți
me. Ideea Unirii care corespun
dea necesităților vitale ale dez
voltării societății, legilor obiective 
ale trecerii de la feudalism Ia 
capitalism cuprinsese, masele 
largi populare căpătînd prin 
aceasta caracteristicile unei pu
ternice forțe materiale.

Diferitele forțe sociale înțele
geau însă fiecare în mod diferit 
conținutul ț: caracterul Unirii, 
potrivit intereselor lor de clasă 
diferite.

Masele populare de la orașe și 
sate legau aspirațiile spre unire 
de idealul spre care năzuiau fier
binte și care izvora din interesele 
lor vitale: al înlăturării iobăgiei, 
al înfăptuirii unor adînci reforme 
sociale și politice.

Țărănimea, masele populare de 
la sate legau Unirea de sfărîma- 
rea dublului jug al turcilor și al 
boierimii, nădăjduind să scuture 
lanțurile iobăgiei și să și croias
că o viață omenească. Masele

populare de Ia orașe, tîrgoveții, 
lucrătorii și meșteșugarii exploa
tați ai orașelor erau cu tot sufle
tul pentru Unire fiindcă vedeau 
în ea o poartă deschisă spre în
făptuirea unor reforme social-po- 
litice.

Tocmai acestea au fost forțele 
care s-au ridicat cu cea mai mare 
consecventă și însuflețire la lupta 
pentru înfăptuirea Unirii.

Burghezia, interesată în dez
voltarea pieții interne care să a- 
sigure dezvoltarea, industriei și 
comerțului era în general pentru 
Unire. Dar nu întreaga burghe
zie înțelegea în același fel conți
nutul Unirii. Elemente mai avan
sate ale burgheziei, cum au fost 
Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, Costache Negri, 
Alexandru I. Cuza, Vasile Măli- 
nescu, C. A. Rosetti, Dimitrie Bo- 
lintineanu. Cezar Boliac etc. ex- 
primînd tendințele obiective de 
progres social, legau de idealul 
făuririi Unirii, aspirațiile fierbinți 
ale maselor populare de lichidare 
a robiei feudale, de înfăptuire a 
unui șir întreg de reforme bur- 
ghezo-democratice între care re
forma agrară. Tocmai faptul că 
erau mai apropiați de năzuințele 
maselor și au acționat în direcția 
progresului social a făcut din a- 
ceste elemente avansate ale bur
gheziei adevărate personalități 
marcante ale anilor unirii, figuri 
luminoase de patrioți. Cea „ mai 
mare parte a burgheziei însă, le
gată prin interese economice de 
moșierime și temîndu-se de mase, 
vedea în unire doar o cale pentru 
satisfacerea intereselor ei înguste 
de clasă, alunecînd mereu mai 
mult pe calea înjghebării „mon
struoasei coaliții" pe calea înțe
legerii și compromisurilor cu mo- 
șierimea.

Cît privește moșierimea, mulți 
dintre boieri au acceptat la în
ceput ideea unirii dar, pe măsura

CENTENARUL UNIRII ȚĂRILOR RQMÎNE

Masele -- iânr Moarelc Uniriim
■w

ganizări a Țărilor Romîne sînt în 
parte trecute pe seama poporului 
romîn, prin hotărîrea de a se 
convoca Divanuriie Ad-hoc, lupta 
pentru Unire ia o deosebită am
ploare. La Iași se organizează un 
comitet central al Unirii. Din 
toate părțile țării sosesc nenumă
rate acte și adrese de adeziune. 
„Venind vremea a vorbi și noi 
— declară într-un document oră-

desfășurării evenimentelor, dîn- 
du-și seama că făurirea unirii nu 
putea să nu amenințe existența 
relațiilor feudale, ei au devenit 
cei mai înverșunați dușmani aj 
Unirii, căutînd cu orice chip să 
împiedice Unirea.

E necesar să mai adăugăm 
aici că, în afară de forțele so
ciale interne, a căror poziție Ș* 
fel de a înțelege conținutul Uni- ------,------- — —
rii le-am trecut în revistă mai sus, șenii din Bacău — pentru binele 
au existat și forte externe care au 
acționat. Turcia care era intere
sată în menținerea mai departe a 
separației, Anglia interesată în 
menținerea imperiului otoman
care-i era subordonat, Austria
care se temea că formarea unui 
stat romînesc puternic ar fi pu
tut frîna expansiunea ei spre ră
sărit — se împotriveau cu îndîr- 
jire Unirii. Sprijinitoare a unirii 
a fost Rusia — interesele guver
nului țarist de slăbire a Turciei 
coincizînd în mod obiectiv cu nă
zuințele poporului romîn de a-și 
făuri statul său național. Unirea 
a fost sprijinită și de Franța 
care urmărea să-și asigure în ță
rile romîne un debușeu economic 
și o influență politică dominantă.

Spre vara anului 1856 după 
încheierea tratatului de la Pa
ris, cînd — ca urmare a luptei 
poporului romîn, a solidarității 
și presiunii opiniei publice pro
gresiste internaționale și a pozi
ției favorabile a unora din marile 
puteri — problemele viitoarei or-

țării noastre a ne arăta dorințele 
unui viitor mai bun, ne-am strîns 
acum într-un cuget și într-o gîn- 
dire, dezbătînd cu mare cumpă
nire asupra tuturor împrejurări
lor noastre politice: toți ne-am 
hotărît din suflet pentru Unirea 
Principatelor și iarăși pentru Uni
rea Principatelor ! Dorim această 
Unire din sufletul nostru și o în
tărim".

In iulie 1856 domnii din cele 
două țări sînt înlocuiți prin 
caimacami Teodor Balș în Mol
dova și Alexandru Ghica, în Țara 
Rornînească. Dacă cel din urmă 
îngăduia — într-o anumită mă
sură — desfășurarea acțiunii u- 
nioniste, Balș dirijează un întreg 
sistem represiv, căutînd să stă
vilească avîntul maselor. Func
ționarii unioniști sînt izgoniți din 
slujbe, presa unionistă este su
primată.

Mișcarea unionistă nu poate fi 
însă înăbușită și atunci cînd la 
reprezentarea piesei lui Vasile 
Alecsandri -„Tîndală și Păcală"

publicul cere . executarea „Horei 
Unirii", ceea ce are loc în „acla
mații frenetice" încercarea de o- 
poziție a prefectului de poliție 
n-a izbutit.

Prima lună a anului 1857 este 
marcată prin emiterea firmanului 
de convocare a Divanurilor Al- 
hoc. Masele pătrunse de însem
nătatea zilelor ce le trăiau, parti
cipă din plin la evenimente. In 
februarie este reconstituit la Iași 
un comitet central al Unirii, care 
se declară pentru o adunare 
„care să reprezinte interesele în
tregii națiuni" și cere „toate re
formele care sînt îm stare de a ne 
civiliza societatea și a ne întări 
nația". In Țara Rornînească, în- 
tîlnim comitete unioniste în majo
ritatea orașelor, toate grupate în 
jurul unui comitet central al Uni
rii din București.

Ideea Unirii cuprinsese adînc 
masele. Masele refiiză să se încli
ne în fața amenințărilor și perse
cuțiilor caimacanului. La Bîrlad 
cîrmuitorul este silit de popor să 
îngăduie să se joace Hora Unirii 
în grădina publică. Proteste și re- 
clamații curg apoi necontenit 
spre comisia puterilor de la 
București — iar atunci cînd o 
parte dintre membrii comisiei vin 
într-o vizită în Moldova acest 
fapt prilejuiește puternice mani
festări de mase. La Bacău unul 
din membrii acestei comisii este 
primit de mii de oameni „Po
porul informează comitetul unio-

București, masele se string în 
preajma Adunării, fără <a tine în 
seamă vremea ploioasă. întreg 
poporul urmărește cu înfrigurare 
dezbaterile. Voturile pentru Uni
re ale celor două Divanuri din 7 
și 9 octombrie sînt întîmpinate cu 
un nestăvilit entuziasm, cu ma
nifestări și iluminații. Pline de 
bucurie și nădejdi masele popu
lare vedeau în acest vot de unire, 
un prim pas spre înfăptuirea nă
zuințelor lor de progres social.

Divanuriie își spuseseră cu
vîntul pentru Unire; în schimb 

' . j în discuție,
probleme referitoare la organiza
rea internă și în deosebi chesti
unea agrară, eliberarea de clacă, 
împroprietărirea țăranilor, diver
gentele izbucnesc pe fată. Repre
zentanții boierimii și cea mai 
mare parte a reprezentanților 
burgheziei au respins orice pro
punere privind reforme social- 
politice mai adînci. Silită în ca
drul Divanurilor cu majoritate 
prounionistă să se pronunțe pen
tru unire, boierimea a respins cu 
înverșunare furibundă, orice în
cercare de a se aduce măcar în 
discuție problema desființării clă- 
cii, a împroprietăririi țăranilor. 
Deputății țărani din amîndouă 
Divanuriie, își spun însă cu ho- 
tărîre cuvîntul arătîndu-și răspi
cat revendicările, felul cum înțe
legeau ei unirea. Gheorghe Lu- 
pescu depune un amendament în 
Divanul muntean, în care carac
terizează pe țărani ca „fii vitregi 
în casa părintească", și în care 
cere „un guvern constituțional, 
cu o singură Adunare obștească 
largă, alcătuită de înfățișătorii 
luati din toate stările de oameni 
ai tării". Mai tîrziu Tănase Con
stantin, afirma din nou dreptul 
„incontestabil" al țărănimii de a 
fi chemată să participe la viitoa
rele Adunări. In Moldova jalba 

Țăranilor este un puternic act de

nist din Bacău, a îmbulzit trăsu
ra comisarului, s-a agățat de ca
pră, coada și pe scările trăsurii, 
i-a prezentat hîrtia ce cuprindea cînd âu fost puse 
descrierea suferințelor ce sim- ---- ——
țese". Evenimentele se precipită. 
In Moldova listele electorale sînt 
definitivate, sau mai bine zis omi
siunile din liste. In fata abuzu
rilor caimacaniei în materie elec
torală poporul se ridică într-o 
mare manifestare de protest. La 
comitetul Unirii din Iași vin pe
tiții din întreaga tară. O petiție 
cu mii de semnături este trimisă 
la București comisiei europene, 
protestîndu-se împotriva falsifi
cărilor electorale, calificate pe 
drept cuvînt un „scandal pu
blic".

In iulie au loc alegerile, o a- 
devărată farsă, care asigură o 
majoritate totală separatiștilor, 
anti-unioniști.

Ca urmare a uriașului protest 
al maselor și al conducătorilor 
unioniști falsele alegeri din Mol
dova sînt anulate. Noile alegeri 
au dat o majoritate prounionistă. 
Componența Divanurilor Ad-hoc 
(atît în Moldova cît și din Țara 
Rornînească) era însă departe de 
a asigura reprezentarea maselor 
largi. Majoritatea au constituit-o 
reprezentanții burgheziei și boie
rimii.

Deschiderea celor două diva
nuri are loc în aceiași atmosferă. 
La Iași, mulțimea salută cu 
bucurie pe deputății țărani, iar la

acuzare. „Pînă în ziua de azi, 
spun între altele țăranii, toate 
sarcinile cele mai grele numai 
asupra noastră au fost puse și 
noi mai de nici unele bunuri ale 
țării nu ne-am îndulcit,, iar alții, 
fără să fie supuși la nici o pova
ra, de toată mana tării s-au bu
curat ...Suspinul, durerea noastră 
de toate zilele, dorința cea mai 
mare este căderea boierescului... 
Voiam să scăpăm, să ne răscum- 
părăm de robia în care sîntem..., 
să nu mai fim ai nimănui, să fim 
numai ai tării și să avem și noi 
o Țară... am îngenunchiat, am îm- 
brîncit cu totii, cum sîntem nu o 
mai putem duce îndelung..."

Majoritatea din Divanuriie Ad- 
hoc, majoritar*» burghezo-boie- 
rească ă rămas iasă surdă în 
fața acestor revendicări. Ea înțe
legea să realizeze unirea numai 
în interesul său propriu, fără să 
permită înfăptuirea unor adînci 
reforme social-politice.

In decembrie 1857, Divanuriie 
Ad-hoc, își încetează activitatea. 
Odată cu aceasta se termină și’ 
cea dintîi fază a luptei militante 
a maselor pentru Unire. Poporul, 
își spusese din plin cuvîntul. Ac- 
ționînd pentru o cît mai justă 
componență a Divanurilor Ad-hoc, 
pentru respingerea uneltirilor 
reacționare separatiste și pentru 
asigurarea victoriei ideii Unirii . 
Țării Romînești cu Moldova, 
idee în care vedeau oglihdirea nă
zuințelor lor de a se lichida rîn- 
duielile feudale și a se păși pe 
calea unor adînci reforme social- > 
politice, masele pline de un nestă
vilit entuziasm, au impus prin 
lupta lor voturile Divanurilor în 
favoarea Unirii țărilor romîne.■ 
Tot masele vor fi acelea, care în 
anii următori își vor duce maiv?’ 
departe acțiunea și vor dobindi. i • 
prin lupta lor Unirea Țării Ro, - 
mînești cu Moldova.

DAN BER1NDEI



40 de ani de la asasinarea

Puternicul ecou international 
al proiectului sovietic al Tratatului

de pace cu Germania
Conducătorii partidelor democratice din R.D.G 

sprijină proiectul sovietic
BERLIN 14 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite declarațiile con
ducătorilor partidelor democrate 
din Republica Democrată Germa
nă care sprijină proiectul sovietic 
al Tratatului de pace cu Germa
nia.

H. LOCH, președintele Partidu
lui Liberal-Democrat din Germania 
și- vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, a de
clarat : Nota Uniunii Sovietice și 
proiectul Tratatului de pace cu 
Germania reprezintă o nouă măr
turie că Uniunea Sovietică își con- 
t;nuă politica consecventă de pace 
și ajută poporul german să re
zolve problema sa națională. în
cheierea Tratatului de pace ar duce 
la slăbirea încordării în Germania 
și Europa, precum și în întreaga 
lume și ar constitui un sprijin pen-

Guvarnul R. F. G.

tru apropierea celor două state 
gernjane.

După cum a declarat H. HO
MAN, vicepreședinte al Partidului 
National-Democrat din Germania, 
proiectul Tratatului de pace cu 
Germania, propus de guvernul 
U.R.S.S., ține seama de năzuința 
poporului german pentru ca pacea 
să fia asigurată în prezent și în 
viitor. El a subliniat că oricine do
rește o pace trainică pentru po
porul german trebuie să sprijine 
pe deplin propunerile sovietice. Un 
tratat de pace încheiat pe baza 
propunerilor sovietice ar consti
tui o garanție că reînvierea națio
nală a poporului german se va face 
pe o bază pașnică și democratică 
și poporul german va crea penîru 
prima dată în istoria sa un stat 
păcii în întreaga Germanie.

respinge tratativele
și a ministrului Afacerilor 
terne, von Brentano, care au a- 
rătat că guvernul R.F.G. nu do
rește să ducă în prezent tratative 
cu privire la Tratatul de pace cu 

anexat la Germania. Purtătorul de cuvînt 
al guvernului a declarat de ase
menea că guvernul vestgerman 
nu. intenționează să Tacă contra
propuneri în legătură cu proiectul 
sovietic al Tratatului je pace cu

al

Numeroși oameni politici din R.F.G. 
aprobă propunerile sovietice

BERLIN 14 (Agerpres). — nul de Ia Bonn, sfătuindu-1 să nu 
TASS transmite: Numeroși oa
meni politici din Germania occi
dentală și Berlinul occidental a- 
probă noua inițiativă a guvernului ‘pondentuiui agenției A.D:N., W. 

KRESSMAN, membru în Senatul 
Berlinului Occidental din partea 
P.S.D.G. și primarul cartierului’ 
Kreuzberg din Berlinul Occidental, 
a caracterizat propunerile sovieti
ce drept „un punct de plecare pen
tru tratative" și a subliniat că do
rește în mod sincer slăbirea încor
dării.

Cunoscutul social-democrat I. 
Grunner, din Berlinul occidental, 
a declarat că încă din 1952 pute
rile occidentale trebuiau să accep
te propunerile Uniunii Sovietice 
in problema tratatului de pace cu 
Germania. 1. Grunner s-a pronun
țat împotriva tendinței unor oa
meni de stat vestgermani de a îm
piedica tratativele în problema ger
mană.

soyietic cu privire la încheierea 
unui tratat de pace cu Germania. 
La 13 ianuarie, ziarul „Berliner 
Zeitung" a publicat o declarație a 
lui T. DEHLER, fost președinte al 
Partidului Liber 
Germania.

în propunerea sovietică, a de
clarat T. Dehler, se spune că reu- 
nificarea Germaniei este un drept 
al poporului german. Poporul ger
man trebuie să se folosească în 
mod activ de acest drept. Repu
blica Federală, a spus el în con
tinuare, trebuie să dea dovadă în 
fapt de bunăvoință față de încheie
rea unui tratat de pace cu puterile 
învingătoare. Nu este suficient să 
se vorbească despre aceasta în 
note. T. Dehler avertizează guver-

Democrat din

se pripească să respingă propune
rile sovietice.

Intr-un interviu acordat cores-

Interviu! acordat postului de televiziune 
„Los Angeles Times**

LOS ANGELES 14 (Agerpres). 
TASS transmite: In seara zilei 
de 12 ianuarie la invitația stu
dioului de televiziune „Los An
geles Times", A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte a Consiliului 
de Miniștri, a dat un interviu lui 
Paul Coates, corespondent al ace
stui studio. Interviul a fost trans
mis timp de 25 minute la postu
rile de televiziune.

Prezentîndu-1 pe A. I. Mikoian 
telespectatorilor, Coates a spus 
că acesta este poate cel mai im
portant interviu din toată seria 
de emisiuni asemănătoare. Scopul 
vizitei lui A. 1. Mikoian, a spus 
el, este crearea unei atmosfere 
de bunăvoință și slăbirea încor
dării între cele două țări ale noa
stre. El și-a exprimat convingerea 
că răspunsurile lui A. 1. Mikoian 
vor prezenta interes pentru toți 
telespectatorii, indiferent de con
cepțiile lor politice.

Fiind întrebat dacă nu crede că 
situația din Berlin poate duce Ia 
un război, A. 1. Mikoian a răs
puns că Uniunea Sovietică nu do
rește război și că propunerile so
vietice cu privire la retragerea 
tuturor trupelor străine din Ber
lin și la transformarea Berlinu
lui Occidental într-un oraș liber 
sînt îndreptate tocmai spre asi
gurarea păcii.

— V-ați convins că poporul a- 
merican nu dorește război? — a 
întrebat corespondentul.

— Judecind după starea
spirit a oamenilor cu care m-am 
întîlnit, a răspuns A. I. Mikoian, 
poporul american dorește pacea.

La întrebarea care este princi
pala piedică în calea consolidării 
păcii, A. I. Mikoian a răspuns:

— Războiul rece. Pentru a pune 
capăt războiului rece și actualei 
primejdii de război trebuie să se 
îmbunătățească relațiile dintre 
țările noastre.

In continuare Coates a spus că 
dansatorii lui Igor Moiseev au 
fost admirabili „soli" sovietici și 
a întrebat dacă A. I. Mikoian cu
noaște impresia pe care a pro
dus-o asupra lor America. A .1. 
Mikoian a răspuns că dansatorii 
Ansamblului au fost entuziasmați 
de publicul american și de pri
mirea călduroasă care li s-a fă
cut. Prețuim atitudinea amicală 
față de „solii" noștri și noi nu-i 
întîmpinăm pe artiștii americani 
mai rău decit îi întîmpinați dv. 
pe ai * noștri. Așa că în această 
privință există deplină reciproci
tate.

Fiind întrebat despre libertatea 
de deplasare a turiștilor, A. I. 
Mikoian a răspuns că în Uniu
nea Sovietică turiștii se bucură 
de deplina libertate de deplasare. 
Singurul lucru pe care nu-1 ară
tăm sînt obiectivele militare, a 
adăugat el, dar pe adevărații tu
riști asemenea obiective nici nu 
trabuie să-i intereseze.

Corespondentul a întrebat dacă

Uniunea Sovietică intenționează 
cu adevărat să întreacă America 
în ce privește producția pe cap 
de locuitor.

— Intenționează cu adevărat, 
a răspuns A. 1. Mikoian. Dar in
tenționăm să atingem ' acest țel 
prin munca noastră și aceasta nu 
poate dăuna americanilor.

Fiind rugat să enumere acele 
concepții ale americanilor despre 
Uniunea Sovietică pe care el le 
consideră greșite, A. I. Mikoian 
a răspuns că asemenea concepții 
greșite și prejudecăți sînt multe 
și că enumerarea lor ar necesita 
o emisiune întreagă.

Următoarea 
dacă oamenii 
cepție greșită 
S-ar putea ca 
răspuns A. I. Mikoian. Dar con
cepția generală a oamenilor so
vietici despre .Statele Unite este 
mult mai justă decit concepția 
americanilor despre Uniunea So
vietică.

La întrebarea dacă nu dorește 
să împărtășească ideile pe care 
intenționează să le exprime pre
ședintelui S.U.A. în cadrul viitoa
rei întîtniri, A. 1. Mikoian a răs
puns că preferă să nu facă acest 
lucru.

întrebare a fost 
sovietici au o con- 

despre America, 
unii să aibă, a

de

$

lui Karl Liebknecht 
și a Rozei Luxemburg

BONN 14 (Agerpres).— TASS 
transmite: Guvernul R.F.G. a 
discutat la 14 ianuarie nota din 
10 ianuarie 1959 a guvernului so
vietic și proiectul Tratatului de 
pace cil Germania, 
notă. Un purtător de cuvînt al 
guvernului a declarat in cadrul 
unei conferințe de presă că dis
cuția s-a desfășurat pe. baza de
clarațiilor cancelarului. Adenauer Germania.

ZIARUL „AȘ-ȘAABU: Poziția Occidentului 
reprezintă o amenințare

CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Toate ziarele din 
Cairo continuă să acorde mulsă 
atenție noilor propuneri sovietice 
cu privire la încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania.

Comentînd proiectul sovietic al 
Tratatului de pace cu Germania 
și notele guvernului sovietic în 
această problemă, comentatorul 
politic al ziarului ,,Aș-Șaab“, 
Muhammed El-Hamuli,’’ scrie :

„Uniunea Sovietică insistă pen
tru retragerea trupelor de ocupa
ție din Germania și declară că 
vrea să înceteze ocuparea Berii- 

și
a*

Ex

nului. Uniunea Sovietică face 
o serie de alte propuneri in 
ceastă problemă importantă.

Pe de altă parte Occidentul, 
special Statele Unite ale Ame-

in

la adresa păcii generale
ricii, insistă pentru continuarea 
ocupației Berlinului de către pu
terile occidentale... Această pozi
ție a puterilor occidentale consti
tuie o mărturie a faptului că Oc
cidentul nu dorește deloc să a- 
corde poporului german dreptul 
la autodeterminare, încâlcind ast
fel principiile dreptului interna
țional.

Poziția pe care se situează pu
terile cccidentale în probema 
Germaniei confirmă încă odată 
că puterile cccidentale continuă 
să ducă o politică imperialistă, o 
politică de menținere a încordării 
internaționale, care poate duce ia 
ciocniri și la un nou război mon
dial. Astfel poziția Occidentului 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcii generale.

Conferința reprezentanților par
tidelor comuniste din Danemarca, 

Finlanda, Norvegia și Suedia
COPENHAGA 14 (Agerpres). 

TASS transmite: Ziarul „Lang 
og Folk" anunță că în zilele de 
9 și 10 ianuarie a avut loc la 
Stockholm conferința reprezentan
ților partidelor comuniste din 
Danemarca, Finlanda, Norvegia 
și Suedia. La conferință s-a dis
cutat 
nală, 
ropa, 
pace 
ropei 
rile de creare a piețelor comune 
și lupta oamenilor muncii pentru 
asigurarea intereselor lor.

La conferință a fost adoptată 
o declarație în care se subliniază 
că „în rîndurile popoarelor din 
Europa de nord crește îngrijora 
rea din cauză că puterile occiden
tale 
mod 
vire 
duce 
terzicerea

despre situația internațio- 
îndeosebi situația din Eu- 
intensificarea luptei pentru 

a popoarelor din țările Eu- 
de nord, precum și planu-

refuzînd să ajungă în 
serios la o înțelegere cu pri- 
la măsurile care ar putea 
la slăbirea încordării și in- 

armei atomice, conti-

nuă cursa înarmărilor și politica 
de pregătire a războiului.

Popoarele țărilor din Europa 
de nord — se arată în declara
ție — sînt tot mai conștiente că 
existența N.A.T.O.. militarizarea 
Germaniei occidentale și înarma 
rea ei cu arma atomică creează o 
gravă primejdie pentru pace. Ini
țiativa Uniunii Sovietice pentru 
rezolvarea problemei Berlinului 
are de aceea cea mai mare im 
portantă pentru popoarele Euro
pei de nord.

Conferința care s-a caracterizat 
printr-o deplină identitate de ve
deri asupra tuturor problemelor 
discutate, a ajuns la concluzia că 
internaționalismul proletar bazat 
pe învățătura marxism-leninismu- 
iui, solidaritatea muncitorilor din 
toate țările și solidaritatea cu 
acele țări care construiesc socia
lismul, constituie chezășia pro
gresului și a viitorului luminos 
al omenirii".

★
NEW YORK 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : 
de 13 ianuarie a
York, venind de la Los Angeles, 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. A. I. Mikoian a fost în
soțit de M. A. Menșikov, amba
sadorul |J.R S.S. în S.U.A., și de 
alte persoane.'

Pe aeroportul din New York 
A. I. Mikoian a fost întîmpinat 
de R. Pattterson, reprezentantul 
primarului orașului New York, R. 
Dowling, conducătorul organiza
ției „Teatrul Național American 
și Academia de dramă", A. A. 
Sobolev, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., și de 
membri ai reprezentanței sovieti
ce la O.N.U.

in seara zilei 
sosit la New

Germania, ianuarie 1919. Sînt 
40 de ani de atunci. Planul im
perialiștilor, al reacțiunii inter
naționale tn cârdășie cu condu
cerea de dreapta a P.S.D. din 
Germania, de a înăbuși prin 
singe mișcarea revoluționari 
germană care cuprinsese masele 
largi ale celor ce muncesc, a 
început să fie pus în aplicare. 
Din rîndul celor care — după 
gloriosul exemplu al proletaria
tului rus — ridicaseră poporul 
la luptă împotriva războiului 
imperialist care costase Germa
nia atitea jertfe, împotriva foa
metei și a nedreptății sociale, 
au căzut Karl Liebknecht și 
Roza Luxemburg.

încă din timpul primului 
război mondial, cei doi condu
cători ai proletariatului ger
man, întemeind Uniunea revo
luționară „Spartakus", nucleul 
viitorului partid comunist, au 
organizat luptele și grevele 
muncitorilor îndreptate împo
triva războiului imperialist. In 
fruntea acelora care au înțeles 
sensul desfășurării evenimente- /cu sprijinul S.U.A. și al altor 
lor și faptul că victoria deplină 
a proletariatului nu poate fi 
obținută fără existența unui 
partid de tip nou, revoluțio
nar, s-au situat Karl Liebkne
cht și Roza Luxemburg. La 30 
decembrie 1918 cei doi condu
cători. revoluționari împreună 
cu alți fii devotați ai clasei 
muncitoare germane au înteme
iat Partidul Comunist din Ger
mania.

împotriva tînărului partid de 
atunci însă și-a dezlănțuit pri
goana guvernul social-democrat 
de dreapta care a arestat și a- 
sasinat mișelește la 15 ianuarie 
1919 pe cei doi neuitați con
ducători ai proletariatului ger
man. V. I. Lenin scria atunci .• 
„Lipsesc cuvintele pentru a ex
prima întreaga grozăvie și jos
nicie a acestei măcelăriri la

care se dedau unii așa-ziji so
cialiști...

Sîngele celor mai buni fii ai 
Internaționalei proletare mon
diale. al neuitaților conducă
tori ai revoluției socialiste in
ternaționale, va uni mase tot 
mai largi de muncitori la lupta 
pe viață și pe moarte. Și această 
luptă va duce la victorie".

Cuvintele marelui Lenin s-au 
adverit. Victoria cauzei pentru 
care s-au jertfit Karl Liebk
necht și Roxa Luxemburg a 
triumfat astăzi. In Republica 
Democrată Germană, sprijin de 
nădejde al forțelor iubitoare 
de pace din întreaga Germanie, 
sub conducerea P.S.U.G., oa
menii muncii își unesc forțele 
pentru construirea unui stat so
cialist, pașnic, pentru întărirea 
lagărului păcii in frunte cu 
Uniunea Sovietică. Ei luptă, a- 
lături de toți oamenii cinstiți de 
pe glob pentru a infrina poftele 
cercurilor reacționare din cea
laltă parte a Germaniei, din 
R. F. Germană, de a reînvia —

$

0

M .. 1
î O

tagrC.. 1jjjX .. -

Otto Grotewohl a avut 
o a doua întrevedere 

cu ]. Nehru
DELHI 14

A.D.N. transmite: La 13 ianuarie. 
Otto Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, care se află 
în vizită la Delhi, a avut a doua 
întrevedere cu Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei.

Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al Afacerilor Externe, care-1 înso
țește pe O. Grotewohl, a avut o 
convorbire cu Krishna Menon, mi
nistrul Apărării al Indiei, și cu 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Indiei. Ger
hard Weiss, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior și Interger- 
man, a avut o întîlnire cu L. B. 
Șastri, ministrul Comerțului și In
dustriei al Indiei.

G
(Agerpres).

Cu fiecare zi ce 
trece, tot mal mult 
se înrăutățește ni
velul de viață al 
oamenilor muncii 
din Mexic. Datori

tă înăspririi exploatării maselor, 
au loc tot mai multe acțiuni re
vendicative.

In fotografie: Poliția intervine 
împotriva unor muncitori greviști 
din Mexic.

Măreția Franței nu se poate făuri 
pe mizeria poporului

Raportul prezentat de Jacques Duclos
PARTS 14 (Agerpres). — TASS 

transmite: In raportul cu privire 
la situația politică și la pregăti
rile. în vederea alegerilor munici
pale, prezentat la 13 ianuarie în 
cadrul plenarei C.C. al Partidu
lui Comunist Francez, JACQUES 
DUCLOS, secretar al C.C. al P. C. 
Francez, a analizat politica exter
nă, precum și măsurile financiare 
și economice luate de guvern și 
a arătat care sînt sarcinile Parti
dului Comunist Francez în condi
țiile noii situații din țară, în con
dițiile nemulțumirii crescînde față 
de politica guvernului ale celor 
mai diferite pături ale populației.

In interesul poporului și al na
țiunii, a spus Duclos, această po
litică trebuie înfrîntă. Acest lucru 
este posibil, însă, numai în condi
țiile unității luptei clasei munci
toare și ale alianței ei cu toți cei 
care au avut de suferit de pe ur
ma politicii monopolurilor capita
liste.

Pregătindu-se în vederea alege
rilor municipale, a spus J. Duclos,

comuniștii trebuie să lupte pe.ntru 
această unitate, străduindu-se să 
spulbere iluziile pe care le mai 
nutresc încă cei care așteptau ca 
venirea la putere a lui De Gaulle 
să schimbe în bine situația.

Duclos a respins teza răspîndită 
de propaganda oficială că marile 
jertfe impuse poporului francez în 
interesul monopolurilor ar „asigu
ra măreția Franței". „Măreția na
țiunii nu se poate făuri pe mizeria 
poporului, a spus el, și ea nu poa
te fi edificată pe baza dependen
tei economice față de alte țări, de
pendență în care se află Franța 
față de Germania occidentală".

Duclos a expus în continuare

programul pe care Partidul Comu
nist Francez îl propune ca bază 
pentru acțiunile, comune ale for
țelor democratice în vederea ba- 
rării drumului reacțiunii și fascis
mului : pace în Algeria pe calea 
tratativelor, reducerea considera
bilă a cheltuielilor militare, asi
gurarea independenței Franței, ri
dicarea nivelului de trai al mase
lor de oameni ai muncii, apărarea 
francului, reforma democrată a 
sistemului impozitelor.

PARIS 14 (Agerpres), — Co
mitetul Centra) al Partidului Co
munist Francez a adoptat rezolu
ția cu privire la tactica electorală 
în alegerile municipale.

COLONIALISTUL: — Simt că-mi vine rău de atîta mișcare.
Caricatură de C-TIN MAZ1LU

Intre 2*8 februarie va avea loc la Cairo

Conferința tineretului din țările 
Asiei și Africii

A fost format noul 
cabinet finlandez

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
După o criză guvernamentală de 
40 de zile, președintele Finlandei, 
U. K. Kekkonen, a numit la 13 ia
nuarie noul cabinet format de pre
ședintele parlamentului V. 1. Suk- 
selainen, liderul Uniunii agrare.

Intrucît partidul de coaliție și 
partidul social-democrat, cu spriji
nul conducerii reacționare a parti
dului popular suedez, vrînd să a- 
sigure in guvern vechea dominație 
a dreptei, au zădărnicit numeroa
sele încercări de formare a 
unui ' guvern, fracțiunea parla
mentară a Uniunii agrare și-a asu
mat la 13 ianuarie inițiativa re
zolvării crizei guvernamentale care 
s-a soldat cu formarea noului ca
binet.

I

In fotografie: Tineri din R.P.D. Coreeană pornesc cu entuziasm pe șantierul unei viitoare
____ _ _ hidrocentrale, „ ■ - -* ■

Eleanor Roosevelt mulțumește delegației 
sovietice de la Geneva pentru eforturile depuse

GENEVA 14 (Agerpres). TASS 
transmite: D-na Eleanor Roose
velt. văduva fostului președinte al

WK '

pentru e- 
hotărîrea 
un acord 
privire la

S.U.A., a adresat șefului delega
ției sovietice la conferința de la 
Geneva pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară o scrisoare 
în care mulțumește delegației U- 
niunii Sovietice pentru eforturile 
depuse în problema încheierii unui 
acord cu privire la încetarea pen
tru totdeauna a experiențelor cu 
arma nucleară.

In scrisoare se spune:

„Ca semnatară a apelului „Că
tre oamenii de la Geneva" vă mul
țumesc din toată inima 
forturile dv. sincere și 
fermă de a se ajunge la 
eficace și permanent cu
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Primejdia creată de ra
diații și urmările degajării unor 
produse nucleare constituie un mo
tiv de îngrijorare pentru toți oame
nii. Este însă îmbucurător să-ți dai 
seama că se face o încercare de a 
îngrădi această primejdie. Voi con
tinua să vă sprijin în această cau
ză măreață și sper sincer că efor
turile dv. vor fi rodnice și vor avea 
drept efect slăbirea încordării in
ternaționale și lichidarea experien
țelor atomice — cea mai mare 
primejdie care amenință sănătatea 
oamenilor de pretutindeni.

Cu stimă, a dv. Eleanor Roose
velt",

CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Tn cadrul unei confe
rințe de presă, Abdel Halek Allam, 
secretar general al Comitetului in
ternațional de pregătire a convo
cării conferinței tineretului din ță
rile Asiei și Africii, a declarat că 
scopul convocării acestei conferin
țe este de a contribui la întărirea 
legăturilor dintre tineretul celor 
două continente și a solidarității 
lui în lupta împotriva imperialis
mului, împotriva discriminării ra
siale. pentru ridicarea bunăstării 
tineretului și a popoarelor din țări
le Asiei și Africii, pentru întărirea 
păcii generale,

în cadrul acestei conferințe de

presă a luat cuvîntul și Adel.Ta- 
her, secretar general al Consiliului 
superior pentru problemele tinere
tului din R.A.U., care a spus că, în 
urma hotărîrii Comitetului interna
țional de pregătire, conferința tine
retului din țările Asiei și Africii 
va avea loc la Cairo între 2 și 8 
februarie. Se așteaptă ca la aceas
tă conferință să participe reprezen
tanți ai tineretului din aproximativ 
50 de țări.

Tineretul din regiunile egipteană 
și siriană ale Republicii Arabe U- 
nite, a spus în încheiere Taher, va 
organiza la Cairo, în perioada cînd 
se va desfășura conferința, un fes
tival al tineretului' care va dura 
șapte zile.

PRAGA. După cum transmite a 
genția Ceteka. W Siroky. preșe
dintele guvernului R. Cehoslovace 
a comunicat lui M. Urrutia, preșe
dintele provizoriu al Cubei, că gu
vernul cehoslovac a recunoscut gu
vernul provizoriu al Cubei.

PARIS. Tn prima ședință a nou
lui Consiliu de Miniștri francez 
s-au adoptat o serie de măsuri de 
amnistiere a unor condamnați po
litici algerieni. Astfel, s-a hotărî! 
eliberarea a 7.000 de algerieni de
ținuți în lagărele de concentrare 
din Franța și Algeria. Tn aceeași 
zi, Roger Frey, ministrul Informa
țiilor în guvernul Debie, a ținut să 
precizeze că ..politica algeriană a 
guvernului se va inspira din poli 
tica guvernului precedent" (adică 
a guvernului De Gaulle).

MOSCOVA. Pînă l.a 15 ianuarie 
or.a 6 dimineața cel. de-al treilea 
satelit artificial sovietic a înconju-
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Opinia publică cere:
Să fie eliberat

Manolis Glezos!

puteri imperialiste — milita- 
rismul și spiritul revanșard, de 
a face din Germanici occiden
tală un cap de pod pentru dez
lănțuirea unui al treilea război 
mondial nimicitor. Recentele 
inițiative ale Uniunii Sovietice 
privind problema Berlinului și 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, au tocmai meni
rea să ducă la îngrădirea acelor 
forțe războinice în numele că
rora au fost uciși mișelește 
neuitații fii ai clasei munci
toare germane, Karl Liebkne
cht și Roxa Luxemburg. Amin
tirea lor strălucește vie în ini
mile tuturor acelora care luptă 
astăzi pentru socialism, pentru 
pacea și progresul omenirii.

BERLIN 11 (Agerpres). Secre
tariatul Federației Democrate in
ternaționale a Femeilor a tri
mis o telegramă regelui Gre
ciei, Paul 1. in telegramă 
se spune . Federația DetnqCrată 
Internațională a Femeilor care cu
prinde milioane de femei din toate 
părțile lumii se alătură numeroa
selor proteste ale opiniei publice 
mondiale și își exprimă indignarea 
față de măsurile de reprimare a 
partidului Uniunea Democrată de 
Stînga (E.D.A.). Aceste măsuri 
lovesc greu în drepturile democra
tice ale poporului grec. Cerem cu 
insistență să folosiți înalta Dv. 
autoritate pentru eliberarea tutu
ror celor închiși

★
BAGDAD 14 (Agerpres). TASS 

transmite . Opinia publică irakia
nă urmărește cu neliniște soarta 
patriotului grec Manolis Glezos.

Ziarul „Saut Al Ahrar", pronun- 
țîndu-se în apărarea lui Glezos, a- 
mintește că în mai 1941, riseîn- 
du-și viața acest luptător neînfri
cat pentru independența Greciei a 
smuls de pe Acropole drapelul fas
cist detestat de poporul grec și a 
înălțat drapelul național al Gre
ciei și că Manoliș Glezos a luat 
parte activă la mișcarea de elibe
rare națională a poporului grec. 
Ziarul „Az-Zaman" protestează 
împotriva sentinței care se pregă
tește pentru Manolis Glezos.

BANGKOK 14 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă anunță că 
în luna februarie Statele Unite 
vor furniza armatei tailandeze 
tunuri atomice.

La 5 februarie în orașul Bang
kok s-au deschis cursuri la care 
peste 100 de ofițeri din armata 
tailandeză studiază sub conduce
rea ofițerilor americani tactica și 
strategia războiului atomic. 
Rasme Rajanivat, comandant 
adjunct al statului major al ar
matei tailandeze, a spus în cti- 
vîntarea sa rostită în cadrul fes
tivității care a avut loc cu prile
jul deschiderii acestor cursuri că 
menirea lor este să ofere ofițeri
lor din armata tailandeză cunoș
tințe de bază în domeniul răz
boiului atomic, deoarece într-un 
viitor apropiat armata tailandeză 
va dispune de arma atomică.

Comisia a recunoscut Israelul vi* 
novat de încălcarea spațiului ae
rian al R.A U.

rat pămîntul de 3 384 ori. Satelitul 
va trece deasupra Bucureștiului la 
ora 8,33 (ora locală).

BUENOS AIRES. Ziarul „La 
Hora“ ariutită că între 10 și 11 ia
nuarie la Buenos Aires a avut loc 
plenara lărgită a C.C. al Parti
dului Comunist din Argentina. Ple
nara a discutat situația internațio
nală și internă a țării. Raportul a- 
supra acestei probleme a fost pre
zentat de Victorio Codovilla. secre
tar al Comitetului Central. La ple
nară a fost adoptată hotărîrea de 
a se convoca între 18 și 25 apri
lie în orașul Buenos Aires cei de-al 
12 lea Congres al Partidului Co
munist.

CAIRO. Potrivit relatărilor pre* 
sei, la 13 ianuarie la Cairo a avut 
loc ședința extraordinară a comi
siei egipteano israeliene pentru ar
mistițiu, care a examinat plînge- 
rea R.A.U. împotriva Israelului.

BRUXELLES. Recentele eveni
mente care au avut loc la Leopold
ville au determinat guvernul bel
gian să treacă prin parlament un 
„program" de reforme care să ducă 
în viitor \3 proclamarea indepen
denței populației din Congo Bel
gian.

MOSCOVA. La 14 ianuarie sa 
deschis la Moscova a XIV-a con
ferință orășenească de partid care 
va discuta tezele raportului pe 
care Nikita Hrușciov îl va prezen
ta la Congresul al XXI lea al 
P.C.U.S. și va examina sarcinile 
organizației de partid din Mosco
va tn lumina sarcinilor planului 
șeptenal.
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