
Pentru continua dezvoltare 
a luvâtămîntulul seral 

$l iară frecventa
Alături de toți oamenii mun

cii din țara noastră, tineretul 
muncitor a primit cu bucurie 
și recunoștință Hotărîrea Co
mitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, privind îmbu
nătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură 
generală și superior. Citind 
Hotărîrea, fiecare dintre noi 
simte un puternic sentiment 
de mîndrie: numai într-un stat 
în care puterea se află în mîi- 
nile celor ce muncesc poate 
exista o asemenea grijă pentru 
dezvoltarea tuturor aptitudini
lor și capacităților oamenilor 
muncii, pentru ridicarea nive
lului cultural și științific al 
clasei muncitoare.

A crea din ce în ce mai bune 
condiții de învățătură oameni
lor muncii care, fără a ieși din 
producție, iși însușesc o înaltă 
calificare și un nivel de cultu
ră generală ridicat — iată 
ideia care străbate Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

Așa cum se arată în Hotă
rîre. îndeplinirea sarciniloi 
construcției socialiste cere o 
necontenită creștere a nivelu
lui de pregătire a muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor din 
industrie, agricultură, trans
porturi. atît din punct de ve
dere profesional cît și in ce 
privește cunoștințele teoretice 
și de cultură generală. Iar 
viața demonstrează că cea mai 
bună cale de formare și de 
educare multilaterală a cadre
lor necesare economiei și cul
turii este strînsa îmbinare a 
procesului de învățămînt cu 
munca productivă.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
cuvîntarea rostită la cea de-a 
doua Conferință Națională a 
U.A.S.R. „DRUMUL CEL MAI 
SIGUR SPRE 1NVĂTAMIN- 
TUL SUPERIOR, SPRE O 
CALIFICARE PROFESIONALA 
ÎNALTA DUCE PRIN ȘCOA
LA MUNCII IN FABRICA, IN 
UZINA, IN MINĂ, IN GOS
PODĂRIA AGRICOLĂ DE 
STAT, IN GOSPODĂRIA A- 
GRICOLA COLECTIVA". Prac
tica a arătat că tocmai din
tre acei tineri care lucrînl 
în producție au absolvit în a- 
celași timp cu succes școala 
medie și apoi învățămîntul su
perior, se formează cei mai
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ingineri, tehnicieni, 
bine pregătifi pen- 
pentru participarea

destoinici 
specialiști, 
tru viață, . 
activă și rodnică la construcția 
noastră socialistă în plin a- 
vînt.

Invățămîntul seral și fără 
frecvență de cultură generală 
și superior are de aceea o deo
sebită importanță în crearea 
cadrelor necesare construcției 
noastre socialiste. Invățămin- 
tul seral și fără frecvență a 
înregistrat în anii regimului 
nostru democrat-popular reali
zări însemnate, o bogată expe
riență pozitivă. In multe școli 
medii și instituții de învăță
mînt superior numeroase cadre 
didactice au desfășurat și des
fășoară o muncă intensă și pli
ni de însuflețire pentru temei
nica pregătire a oamenilor 
muncii care își complectează 
studiile fără a părăsi produc
ția. Din rîndurile elevilor și 
studenților de la cursurile se
rale și fără frecvență s-au ri
dicat muncitori cu un înalt ni
vel profesional, tehnicieni și 
ingineri de valoare, buni spe
cialiști.

Dar, în decursul funcționării 
învățâmîntului seral și fa’.ă 
frecvență, pe lingă succesele 
obținute, au ieșit la iveală de
ficiențe serioase și abateri de 
la hotărîrile de partid și de 
stat. Astfel, cu ioate că învă- 
țâmîntul seral și fără frecven
ță a fost creat de statul nostru 
pentru muncitorii aflați direct 
în producție, în unele locuri a 
fost încălcată această hotărîre, 
permițîndu-se înscrierea în a- 
ceste școli șt a unor tineri care 
nu lucrau în producție în în
treprinderi industriale și agri
cole; la aceasta a contribuit 
faptul că unele cadre din între
prinderi lipsite de răspundere 
au eliberat cu ușurință actele 
necesare înscrierii la învăță- 
mîntul seral și fără frecvență 
unor oameni care nu aveau ni
mic comun cu întreprinderea 
respectivă. De asemenea, nu în 
toate întreprinderile au fost 
create muncitorilor condițiile 
prevăzute de partid și guvern 
pentru a învăța. O altă lipsă a 
fost aceea că în unele cazuri 
canducerile întreprinderilor n-au 
dovedit suficientă exigență, tri- 
mițînd în învățămîntul seral și 
fără frecvență nu pe cei mai 
buni, mai temeinic pregătiți 
tineri muncitori; în acest fel au

pătruns în acest Invățămînt 
elevi slab pregătiți. Au exi
stat totodată serioase defi
ciențe în ce privește preocu
parea pentru nivelul 
tiv-educativ, pentru crearea 
tuturor condițiilor 
bunei funcționări a cursurilor 
serale, pentru asigurarea ace
stora cu cadre didactice bine 
pregătite.

Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. prevede îmbu
nătățirea învățămîntului seral 

și fără frecvență, ridicarea lui 
la nivelul cerințelor puse de 
viață, de mersul nostru înainte 
spre socialism.

Pentru a asigura muncitori
lor din producție condițiuni 
din ce în ce mai bune, pentru 
frecventarea cu succes a aces
tor cursuri, C.C. al P.M.R. șl 
Consiliul de Miniștri al R.P. 
Romîne au considerat necesa
ră reorganizarea, începînd din 
anul școlar 1959—1960, a în- 
vătlmîntului seral și fără 
frecvență, asigurîndu-se regle
mentarea sa unitară și înlă- 
turîndu-se deficiențele existen
te pînă acum.

Hotărîrea stabilește că învă
țămîntul seral și fără frecvență 
va fi organizat în: învățămînt 
seral de cultură generală, 
cu o durată de 4 ani și învăță-

instruc-

necesare

„Scînteîa tineretului'*

B R I
doresc să-și petreacă 
timpul liber în mod util

A fost un timp cînd pentru or
ganizarea plăcută, educativă a 
timpului liber al brigadierilor de 
pe șantierul național al tineretului 
din Govora se inițiali acțiuni in
teresante. Astfel în fața brigadieri
lor se țineau conferințe pe teme 
variate, se organizau Joi ale ti
neretului, tinerii învățau cîntece, 
se organizau excursii etc.

Din păcate însă despre toate, 
acestea nu se poate vorbi decît la 
timpul trecut.

Acum bunul obicei de a se ține 
conferințe în fața tineretului a fost 
părăsit. Joile tineretului sînt rezu
mate de multe ori numai la dans.

Tinerii brigadieri sînt dornici ca 
în timpul liber să și citească. 
Comitetul U.T.M. al șantierului și 
comandamentul brigăzilor de tine
ret nu s-a ocupat însă pînă acum 
de asigurarea brigadierilor cu un 
număr suficient de cărți.

Pe șantier există un club. Aici 
tinerii ar putea să-și petreacă in 
mod plăcut, folositor timpul liber. 
Este necesară însă organizarea acti
vității clubului, pe baza unui plan 
de perspectivă strîns legat de preo
cupările și sarcinile actuale ale bri
gadierilor.

in activitatea de viitor a clubu
lui un loc important trebue să-l 
aibă conferințele ca mijloc de edu
cație politico-ideologică a briga 
dierilor, și de răspîndire largă a 
cunoștințelor științifice, culturale. 
Comitetul U.T.M. și comandamen
tul brigăzilor de tineret ar trebui 
să organizeze cu mai multă regu
laritate conferințe în fața brigadie
rilor pe teme politice, economice, 
științifice etc.

Să se organizeze conferințe des
pre viața grea a tineretului in tre
cut, despre lupta revoluționară a 
clasei muncitoare condusă de 
partid pentru eliberarea poporului 
nostru de sub jugul exploatării, 
despre realizările regimului nostru 
de democrație populară, despre 
viața nouă a tineretului nostru și 
despre îndatoririle sale în lupta 
pentru construirea socialismului.

La cluh s-aț putea organiza de 
asemenea interesante și variate ac
țiuni pentru popularizarea celui 
de al Til-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, pro
grame artistice în cinstea fruntași
lor în producție etc. La club pot 
fi organizate de asemenea con
cursuri de genul ..Drumeților ve
seli" sau „Cine știe, cișligă" pe di
verse probleme de producție, ști 
ință, tehnică. Asemenea concursuri 
pot avea ca rezultat îmbogățirea 
cunoștințelor brigadierilor, spriji
nirea activității în producție etc.

Comitetul U.T.ill., comandamen
tul brigăzilor trebuie să ia măsuri 
urgente pentru organizarea unei 
brigăzi artistice de agitație a bri 
gadierilor la care să fie antrenați 
cei mai lalentați tineri. Ea trebue

menirea de a populariza
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să aibă 
realizările brigadierilor fruntași, 
de a critica — folosind ascuțișul 
satirei — fenomenele negative din 
muncă, pe cei care nu folosesc în 
mod rațional timpul de lucru, sau 
fac risipă de materiale, manifestă
rile străine moralei comuniste.

Sarcina principală în organiza
rea plăcută, educativă a timpului 
liber al tinerilor brigadieri revine 
comitetului U.T.M. și comanda
mentului brigăzilor de tineret. Pen
tru aceasta este necesar însă să se 
privească munca culturală de masă 
cu mai multă răspundere ca pînă 
acum, ea fiind un factor important 
în formarea unei înalte conștiințe 
socialiste a tinerilor constructori. 
Pentru aceasta comitetul U.T.M. 
poate să antreneze un larg activ 
de utemiști, pasionați pentru ac
tivitate culturală, capabili să mo
bilizeze în munca culturală în
treaga masă de brigadieri. Tre
buie organizate asemenea acțiuni 
care să asigure o bogată activitate 
cultural-educativă la care să ia 
parte întreaga masă a brigadie
rilor.

Grădina botanică din București 
are o bogată activitate și în se
zonul de iarnă. Mii de specii și 
soiuri de plante sint îngrijite în 
serele grădinii.

Tovarășa Spiridon Lucreția, 
cercetător, se ocupă cu grijă de 
forma dezvoltării cacteelor.

4 PAGINI — 20 BANI

TINERETUL
• o

la construcții

Și-au amenajat 
școala

De curînd elevii Școlii medii 
mixte nr. 11, cu limba de predare 
maghiară, din București, au avut 
bucuria să primească un nou local 
de școală mai mare și mai spațios 
care le-a fost pus la dispoziție de 
Sfatul Popular al Capitalei.

înainte de a se începe cursurile 
în noul local, acesta a necesitat re
parații și transformări însemnate. 
Sfatul popular al Capitalei a alocat 
fondurile necesare în acest scop- 
Elevii școlii, mobilizați de organi
zația de bază U.T.M., îndrumați de 
profesori, au luat hotărîrea să 
muncească în mod voluntar la 
amenajarea sălilor de clasă și a 
celorlalte încăperi ale școlii,

în timpul liber, elevii avînd ca 
exemplu pe utemiști, au muncit cu 
elan și însuflețire la amenajarea 
școlii. Ei au curățit curtea de mo
loz, au pavat-o cu piatră. De ase
menea elevii au amenajat atelierul 
de timplărie și lăcătușerie, sala de 
gimnastică, clubul, laboratoarele, 
colțul viu, etc. Prin munca lor, ei 
au realizat însemnate economii bă
nești

L. DUNAJECZ
profesor

100 (le

de școli
În satele raionului Buzău
în raionul Buzău, acțiunea de construire a 

localuri de școală a atras mase largi de tineri care 
au participat și participă cu entuziasm la , aceste 
construcții. In adunările generale, utemiștii și-au 
propus să sprijine această acțiune, formind brigăzi 
utemiste de muncă patriotică care ajută la trans
portul materialelor de construcție.

Pentru a veni în ajutorul fiilor de petroliști care 
locuiesc în satele Robești, Sătuc și altele, s-a luat 
inițiativa construirii în satul Berea a unui internat 
cu 40 de locuri. Tinerii din această comună se pot 
mîndri cu aportul pe care l-au adus la construirea 
internatului cît și la construcția noului local de 
școală.

Alături de cetățenii din comunele Pleșcoi, Bentu, 
Maxenu, tinerii au lucrat intens atît la transportarea 
pietrișului, nisipului din albia riului Buzău, cit și la 
arderea cărămizilor necesare pentru construcție. In 
satul Piele, prin participarea maselor de țărani mun
citori și în special a tineretului, prin valorificarea 
resurselor locale, și ajutorul dat zidarilor s-a reali
zat la construcția școlii o economie de peste 10.000 
lei. La construcția acestei școli s-au prestat 1-720 
ore muncă voluntară-

In satul Pogoanele construcția școlii se apropie de 
sfirșit. Nu peste multă vreme, satul va avea o școală 
nouă, spațioasă, la construcția căreia tineretul și-a 
adus o contribuție de seamă. Felicia Dumitrache, 
Ana Matei, Tudor Coclea, Tudor Stoica sînt numai 
cîțiva dintre tinerii care au muncit voluntar la con
struirea școlii.

cărămizi
Numărul elevilor din comuna 

Ogoarele, raionul Fetești a crescut 
mult în ultimii ani. Acest fapt a 
dus la situația că localul vechii 
școli a devenit neîncăpător.

Totodată dezvoltîndu-se munca 
culturală în comună, vechiul cămin 
cultural nu ma; corespunde cerin 
țelor.

De aceea într-o adunare popu-
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Noi blocuri 
pentru muncitori

în orașul Baia Mare, în centre
le muncitorești Baia Mare, în cen
trele muncitorești Baia Sprie, 
Cavnic și Baia Borșa, la Sighet și 
la Satu Mare și în multe alte 
părți ale regiunii Baia Mare se ri
dică noi blocuri de locuințe pen
tru oamenii muncii.

Anul acesta, în această regiune 
vor fi date în folosință 495 apar
tamente, iar alte sute de aparta
mente vor intra în construcție. Nu
mai în orașul Baia Mare se vor 
termina pînă la sfîrșitul anului 177 
de apartamente, iar locuitorii ora
șului Satu Mare vor primi pînă în 
luna mai 18 apartamente, urmând 
să înceapă construcția altor 167 
apartamente»

Numeroase blocuri se vor ridi-

ca pentru minerii băimăreni la 
Cavnic, Baia Sprie și Baia Borșa. 
în aceste localități miniere vor fi 
construite din fondul întreprin
derii 167 de apartamente din care 
97 vor fi date în folosință anul a- 
cesta. La exploatările miniere 
Băiuț și Nistru se vor construi 
pentru nefamiliști două mari că
mine.

întreprinderea „Cloșca" din Baia 
Mare, „I. C. Frimu“-Carei și în
treprinderea industrială mixtă din 
Satu Mare s au angajat să asigure 
aprovizionarea cu materiale de 
construcții a șantierelor de locuin
țe, precum și a construcțiilor in
dustriale din regiune.

(Agerpres)
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D. KUHTA

In secția de gravură a Țesătoriei „llie Pintilie" din București luc rează și brigada de tineret condusă 
de Antonia Cobîrzan. Organizînchu și bine munca tinerii din această brigadă sînt fruntași în muncă, 
indeplinindu și cu cinste sarcinile de plan, lată in fotografie pe ti nerii Maria Găgeanu și Constantin 

Sioicescu lucrind la imprimarea unui desen pe valț la mașina Pantograf.
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

DAN GHEORGHE
tehnician

Iară colectiviștii din comună au 
hotăr t construirea unui nou local 
de școală, mai mare și încăpător 
și a unui nou cămin cultural.

Utemiștii, care sînt sufletul ac
tivității la căminul cultural, au 
primit cu multă bucurie această 
hotăr're. Nu odată eț au fost într-o 
situație grea neavînd spațiu cînd 
trebuiau să facă repetiții la cor. 
teatru sau dansuri.

Utemiștii studiind posibilitățile 
prin care ar putea să vină în aju
torul acestor construcții și-au pro 
pus să aducă o economie de 4.000 
lei la ambele construcții. Acești 
bani se vor realiza prin munca 
brigăzii utemiste de muncă patrio
tică care va ajuta meșterilor 
structori. Totodată fiecare 
din comună va lucra cîte o 
de cărămizi pentru aceste 
strucții.

con- 
tînăr 
sută 
con-

TOMA MAREȘ 
secretar al comitetului raional 

U.T.M. Fetești

Proletari din toate țările, uniț'-va!
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Pe brigadierul pe care-l ve 
deți in fotografia noastră îl chea
mă Vasile Ginghină. Are nu
mai 18 ani și a venit pe șan- 
tier de prin părțile Bârladului.

i A îndrăgit meseria de con- 
j structor și deși e de puțin timp } 
[ pe șantier a și devenit zidar i 
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Anul trecut, sondorii, briga
dierii și inginerii din sectorul de 
foraj Liliești-Drăgăneasa-Cîmpina 
nu și-au îndeplinit planul de re
ducere a prețului de cost. Nici în 
primele două luni ale anului ace
sta, sarcina reducerii prețului de 
cost n-a fost realizată. Neîndepli- 
nirea acestui important indice 
economic se datorește printre al
tele neprimirii la timp și de bună 
calitate a devizelor de foraj, risi
pei de materiale, timpului nepro
ductiv mare din . pricina defec
țiunilor tehnice, indisciplinei în 
muncă etc.

In sectorul de foraj LilieștuDră- 
găneasa-Cîmpina lucrează peste 
120 de tineri. Cum au luptat a- 
ceștia pentru reducerea prețului 
de cost pe metru forat ?

Colectivul sectorului Liliești- 
Drăgăneasa-Cîmpina se mîndrește 

cea mai bună briga- 
este brigada de tine- 

de brigadierul Ion 
a forat anul trecut 
metri, depășind cti

cu,, faptul că 
da de foraj 
ret condusă 
Vlaicu, care 
circa 10.000 
regularitate vitezele comerciale în
tre 10—70 la sută. In felul acesta, 
membrii brigăzii au predat pro
ducției sondele săpate cit 5—16 
zile înainte de termen, economi
sind astfel peste 300.000 lei. Da
torită muncii lor însuflețite, pri
ceperii și abnegației lor, tinerii 
din această brigadă au cîștigat în
trecerea pe minister pentru fora
rea rapidă și economică a sonde
lor. In mai multe rînduri ei au 
fost premiați atît de conducerea 
sectorului cît și de minister.

Dar tot așa cum cu o floare nu 
se face primăvară, tot așa nici cu

Pentru a contribui prin econo- rea metalelor vechi. Numai pînă la 
miile lor la înflorirea patriei 9 .martie tinerii de la „Grivița 
noastre socialiste, comitetul U.T.M Roșie" au colectat și predat circa 
de la Complexul C.F.R. „Grivița 70, tone metale feroase și neferoase, 

de Dîndu și seama de economiile pe 
care le aduc inovațiile și raționa- 

în producție, comitetul 
și-a propus 
mare atenție extinderii

. „Grivița 
Roșie" a organizat o .ședință 
lucru cu toți secretarii organizații
lor de secții U.T.M. cu prilejul 
căreja s-a discutat pe larg despre 
chemarea tinerilor de la Reșița si 
S-a întocmit lin plan concret de 
măsuri care să ducă la realizarea 
angajamentelor luate. In acest plan 
se prevăd economiile pe care le 
vor realiza utemiștii din fiecare 
organizație de bază, precum și prin 
ee mijloace. Astfel fiecare utemist 
va avea un cont personal de econo
mii în care se vor trece econo
miile obținute prin folosirea rațio
nală a sculelor, economii care pe 
întregul complex se vor ridica. în siliciu la cuptorul electric de o 
acest an, la circa 95.000 lei. Eco
nomiile realizate prin folosirea ra
țională a metalelor vor fi înregis
trate în cotiturile de economii co
lective existente ia fiecare brigadă 
de tineret

Conturile de economii ale tine
rilor vor fi sporite și prin colecta-

comitetul 
să acorde

lizările 
U.T.M. 
o mai 
inițiativei tinerilor de la „Enesel 
Mauriciu", în acest scop, pe lingă 
popularizarea celor mai prețioase 
inovații, se va urmări modul cum 
sînt aplicate și extinse inovațiile 
realizate de tineri, sursă importantă 
de economii. De pildă, numai prin 
aplicarea inovației realizate de tî
nărul inginer Victor Mindru, pe 
baza căreia se obține mărirea du
rabilității bolților de cărămidă din

tonă și jumătate — se va econo
misi anual circa 80.000 lei. Și, a- 
semenea inovații care aduc impor
tante economii a realizat și tînărul 
inginer Alexandru Preda, ulemistul 
Nicdlâfe Șelaru și alții.

C. Ml HAI

o floare
face primăvară

succesele brigăzii conduse de tî
nărul sondor Ion Vlaicu, întregul 
sector nu-și poate realiza planul 
de reducere a prețului de cost. în 
sector lucrează numeroși tineri. 
Era de așteptat ca organizația 
U.T.M. să pună în centrul aten
ției sale problemele de producție 
și, învățînd din documentele ple
narei a Vl-a a C.C. al U.T.M., 
să treacă la organizarea de noi 
brigăzi de tineret pentru a mobi-

(Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Din vina comitetului U.T.M. de la sectorul 
Liliești-Drăgăneasa-Cîmpina, numai o singură 

brigadă de tineret se preocupă în mod 
organizat de reducerea prețului de cost pe 

metru forat

Pentru folosirea cu maximum de 
randament a acestor utilaje, este 
necesar ca tinerii să aibă un înalt 
nivel tehnic și profesional. Din pă
cate, organizația U.T.M. de aici 
nu desfășoară nici un fel de mun
că în sprijinul calificării tinerilor. 
Deși aici lucrează o seamă de in
gineri tineri, aceștia nu au fost 
antrenați să se ocupe de ridicarea 
nivelului tehnico-profesional al ti
nerilor. Organizația de bază

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIim 
liza tinerii' să contribuie într-o 
măsura cît mai mare la reducerea 
prețului de cost pe metru forat. 
Dar, nu numai atît. Văzînd rezul
tatele bune pe care le obțin tinerii 
din brigada condusă de sondorul 
Ion Vlaicu, comitetul U.T.M. tre
buia să organizeze schimburi de 
experiență în care tinerii acestei 
brigăzi să împărtășească din ex
periența lor în sporirea vitezei co
merciale, în mărirea timpului pro
ductiv. Acest lucru, din păcate nu 
s-a făcut.

Este știut că în ultimii ani au 
fost proiectate și date în folosință 
pe scară industrială numeroase 
instalații, utilaje și scule pentru 
foraj, care au îngăduit obținerea 
unor indici superiori în foraj.

U.T.M. n-a îndrumat tinerii să ci
tească cărți tehnice; rj-a organizat 
nici un fel de acțiune în vederea 
stimulării interesului tinerilor pen
tru folosirea tehnicii noi în vede
rea reducerii prețului de cost. 
Lipsa de pregătire a tinerilor son
dori la nivelul tehnicii actuale a 
făcut ca mașinile să fie folosite 
sub capacitatea lor de producție, 
să se lucreze cu viteze de foraj 
mai mici, să se producă multe 
defecțiuni tehnice care au încăr
cat prețul de cost pe metru forat. 
De pildă, la sonda 601 Drăgănea- 

în plus din această 
lei, iar la sonda 
lei.
care creează greti- 
de producție, tace

sa s-au cheltuit 
pricină 645.000 
564 - 942.000

O altă cauză 
tați în procesul

să nu se îngrijească și să nti se 
folosească utilajele la întreaga lor 
capacitate, lucru care duce la 
scumpirea prețului de cost pe me
tru forat, este indisciplina în mun
că. Mai sînt încă unii tineri ca 
podarii Gh. Hâbeanu și Aurel Mo- 
toroiu de pildă care — cînd sînt 
de serviciu duminică seară — în 
loc să vină la lucru se țin de ba
luri și petreceri, alții ca AL Pre
da și Mihai Manolache, ajutori 
mecanici, care umblă tot timpul 
după scutiri medicale fără a su
feri de vreo boală șl care în felul 
acesta îngreunează mersul pro
ducției, dezorganizează munca.

Organizația de bază LI.T.M. n a 
pus în discuția adunării generale 

■ asemenea cazuri de indisciplină 
deși astfel ar fi putut crea o pu
ternică opinie de masă împotriva 
tinerilor care lipsesc nemotivat și 
care prin comportarea lor îngreu
nează bunul mers al producției.

Toate aceste lipsuri serioase din 
activitatea tinerilor de la sectorul 
foraj Liliești-Drăgăneasa-Cirnpina 
se daforesc în mare măsură sla
bei activități a organizației da 
bază U.T.M. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. n-a luptat pentru 
traducerea în viață a sarcinii sta
bilite de plenara a Vl-a a C.C. al 
U.T.M care a subliniat că princi
pala datorie a tinerilor petroliști 
este aceea de a lupta pentru re
ducerea prețului de cost pe metru 
forat. Așa se explică faptul că nu 
s-a arătat tinerilor importanța

BANCILA
(Continuare în pag 3 a)
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in expunerea făcută la ședința Plenară a C. C. al P. M. R. 
din 26—28 noiembrie 1958, tovarășul Oh. Gheorghiu-Dej a 
precizat rolul și contribuția pe care tineretul este chemat să 

o aducă în vederea realizării și depășirii sarcinilor planului de 
stat in agricultură și silvicultură pe anul 1959. Plenara a Vl-a a C.C. 
al U-T.At. pune în fața organizațiilor U.T.M. sarcina ca sub conduce
rea organizațiilor de partid să mobilizeze tineretul la aceste acțiuni 
patriotice asigurindu-le totodată un caracter politic și educativ. In 
acest scop este necesar să se desfășoare o largă muncă politică și 
organizatorică în rinduriie tineretului din agricultură, să se ge
neralizeze experiența pozitivă a organizațiilor de bază U. T. M- 
fruntașe în acțiunile din anii precedenți. Organizațiile U.T.M. sint 
chemate să mobilizeze întregul tineret de la sate, de a organiza 
brigăzi utemiste de muncă patriotică pentru a participa efectiv la 
acțiunile : de redarea de noi terenuri agriculturii, irigarea cultu
rilor, plantarea de pomi fructiferi și viță de vie, cultivarea sfeclei 
de zahăr și a florii-soarelui, tra nsportul îngrășămintelor, etc.

Utemiștii, tinerii să considere participarea lor la aceste acțiuni 
ca o sarcină patriotică de mare răspundere.

Pă min
In zilele înnoitoare ale lui mar

tie, cînd vînturile calde și ușoare 
ale primăverii îmbrățișează cîmpia 
reînviind-o cu suflarea lor care dă 
viață firului de iarbă și bobului 
de grîu, pe Dunăre incep dezghe
țurile Bătrînul fluviu al Europei 
își lărgește matca și pare, ajungînd 
pe șesurile Olteniei, că nu mai 
poate ține intr-insul atîta potop de 
apă și o revarsă cu dărnicie în 
luncile și bălțile sale.

După dezghețuri încep ploile și 
apele se revarsă și din bălți, aco
perind pămînturi întinse pe care 
încep apoi să alerge, in locul trac
toarelor, lotcile pescarilor, și-și în
temeiază cuiburile sălbăticiunile 
sosite din țările calde. Prin iunie, 
cînd încep căldurile mari și ploile 
se răresc, Dunărea își retrage încet- 
încet apele care-i prisoseau și lasă 
libere întinderile de pămînt pe 
care le cotropise. Peștii și păsările 
pleacă odată cu apele și în urmă 
rămâne doar țipirigul oare se usu
că sub dogoarea verii. Prea tîrziu 
pentru a le mai insămința, oamenii 
le lasă înțelenite, să pască vitele 
prin buruienile lor. Din totdeauna 
oamenii locului priveau cu mîhni- 
re aceste pămînturi care se pier
deau in van. Ce holde ar fi putut 
crește și câți oameni ar fi hrănit 
ele ! Rămăsese în ei credința că 
urgia aceasta colosală a apelor că
rora doar munții le-ar fi stat in 
cale nu poale fi infrîntă de om 
nici prin putere și nici prin vicle
șug. Miile acestea de hectare erau 
socotite pămînturi pierdute.

in anii aceștia s-a pornit însă 
pretutindeni, pe tot întinsul țării, 
din îndemnul fierbinte și înțelept 
al partidului, ofensiva pentru cîș- 
tigarea tuturor pământurilor „pier
dute". încrezători și convinși de 
dreptatea îndemnului celui care 
le-a înțeles și le-a cunoscut puteri
le, oamenii au pornit să cucereas
că mii de hectare de pămînt, sute 
de mii de tone de pline și legume,

turi ci

Cum se înfăptuiesc
angajamentele patriotice

la sateale tinerilor

*«

și noi.

știgate
carne și zahăr. Au înălțat diguri 
și-au săpat șanțuri, cărînd pămîn
tul cu roaba, cu căruța și cu ma
șina cea mai modernă, a devenit 
tuturor familiară și înțeleasă for
ma simplă și concisă sub care e 
cuprinsă această uriașă mișcare — 
„redări de noi terenuri".

...Tractoriștii ședeau noaptea, 
după ce terminau lucrul, să fume
ze pe scara vagonului de dormit 
și să schimbe o vorbă intre ei. Era 
toamnă. Se culeseseră viile și po' 
rumburile, câmpurile erau golașe 
și sure. Nu se simțea incă răcoarea 
sfîrșitului de toamnă, nopțile erau 
calde și blînde. Tinerii tractoriști 
ai gospodăriei de stat Rusănești se 
apropiau cu treburile de sfîrșit.

— Iacă, peste citeva zile ne în
toarcem în culcuș — le spunea 
gînditor celorlalți, Cosma Mitroi.

— Ba, mi se pare co să rămâ
nem pe cîmp pînă la iarnă, vorbi 
de alături Marin Tolu spre mira
rea celorlalți.

— Ce să facem aici, să prindem 
iepuri ?

— Altceva. O să vedeți voi.
— Dacă știi ceva, poți să spui, 

doar nu te ferești de noi.
— Nu mă feresc, doar 

vream s-ajung. Poate n-o să
vină să credeți dacă vă spun. E 
vorba să arăm pământurile astea 
pe care le inundă balta Potelu. Să 
le cîștigăm.

— Asta e o prostie ce spui tu ! 
sări Cosma furios. Ca și cum te-ai 
duce să ari pe Ceahlău. Și după 
ce ari nu vine apa peste arătură ? 
Faci dig in fața Dunării ?

— Și dacă vin apele ce ? La
să mă să-ți spun ce știu și pe urmă 
spui și tu. Am stat de vorbă acu 
vreo două zile cu tovarășul direc
tor și cu tovarășul Caniuc, secreta
rul de partid, ti vedeam că se tot 
uită spre pământurile astea și-am 
intrat și eu în vorbă cu ei.

— Ce mai recoltă ar ieși de 
aici, le-am spus eu. (Fare nu s-ar

aici 
vă

OOO
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Tn unele sate din raionul Bacău, 
îndeosebi în acele localități unde 
sectorul socialist-cooperatist nu 
este încă dezvoltat, mai există ve
chiul obicei de a se arunca la mar
ginea satului sau a unui pîrîu, în 
gropi sau în rîpe, cantități mari 
de îngrășăminte organice. In alte 
locuri, cum sînt de pildă comunele 
Plopana, Dragomirești, Rădeni, 
Satul Nou, Gloduri, Mărăști și Fi- 
lipești chiar și atunci cînd se fo
losesc aceste îngrășăminte ele nu 
sînt dinainte pregătite în platfor
me special amenajate. Din pricina 
aceasta, îngrășămintele organice 
își pierd substanțele hrănitoare, 
și chiar atunci cînd sînt adminis
trate, sporurile de recoltă care, se 
obțin sînt neînsemnate.

Neiolosirea complectă a tuturor 
rezervelor de îngrășăminte orga
nice, existente în satele raionului, 
se datorește unor concepții îna
poiate și păgubitoare care și-au 
făcut loc în mintea multora din 
membri întovărășirilor agricole. 
Astfel întovărășiții din satele Dra- 
gomirești, Negri, Radeni și Colo- 
nești, aruncă pe maidane cea mai 
mare parte a îngrășămintelor na
turale. In alte părți, cum sînt sa
tele Itești, Letea Veche, Prăjești și 
Valea Seacă, prin valorificarea în
grășămintelor naturale se înțelege 
doar folosirea lor la răsadnițe și la 
culturile plantelor legumicole. De 
toate aceste fapte nu se sezisează 
mai ales sfaturile populare comu
nale, tehnicienii și inginerii agro
nomi care își duc activitatea în 
aceste sate și care nu întreprind 
nimic pentru a schimba aceste 
mentalități, nu popularizează cu 
ajutorul demonstrațiilor compara
tive și a faptelor concrete foloasele 
mari aduse de îngrășămintele or
ganice tuturor culturilor agricole.

O serioasă vină poartă pentru 
această situație organizațiile 
U.T.M. din raion, comitetul raio
nal U.T.M. și activiștii săi.

Deși organizațiile U.T.M. s-au 
angajat să mobilizeze tinerii la 
transportarea pe terenurile gospo
dăriilor colective și de stat și pe 
ogoarele întovărășirilor agricole a 
unei cantități de 40.000 tone în
grășăminte organice, pînă acum nu 
s-a făcut aproape nimic. In satul 
Șerbănaști, cu greu poți întîlni un 
tînăr care să cunoască ce sarcini 
concrete ii revine în acțiunea de 
valorificare a îngrășămintelor or
ganice. Organizația de bază 
U.T.M. din acest sat, deși s-a 
angajat să mobilizeze tineretul 
pentru a transporta pe cîmp cel 
puțin 200 tone de îngrășăminte or
ganice n-a făcut aproape nimic 
pentru a duce la îndeplinire anga
jamentul luat. Organizația de bază 
U.T.M. din întovărășirea agricolă 
din satul Buhoci deși a mobilizat 
tineretul la strîngerea unei însem
nate cantități de cenușe și compost 
nu s-a îngrijit în același timp și 
de asigurarea platformelor nece- 
sa.re pefitru depozitarea lor. Aceste 
cantități de îngrășăminte, adunate 
în grămezi, au fost lăsate în bă
taia ploilor. Parte din ele s-au și I

irosit. Comitetul raional U.T.M. 
s-a ocupat în mod cu totul ne
corespunzător de îndrumarea lor 
în această direcție și n-a urmărit 
cu destulă răspundere cum se în
făptuiesc măsurile care au fost 
stabilite pentru realizarea acestui 
angajament.

Nici pînă acum, în plin sezon al 
lucrărilor agricole de primăvară, 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică în număr de 45 nu li s-au 
asigurat numărul necesar de căru
țe și rutiere cu remorci pentru a 
transporta pe cîmp cantitățile de 
îngrășăminte organice care au fost 
depistate si identificate. Situația 
aceasta e bine cunoscută comitetu
lui raional U.T.M., totuși nu se 
acționează 
re, pentru

Slab se 
succeselor 
producției _ ___  __
tăți cooperafist-socialiste care au 
folosit îngrășămintele organice la 
toate culturile agricole. In acest 
sens se luase hotărîrea ca acti
viștii comitetului raional U.T.M. 
să organizeze întîlniri cu tinerii 
colectiviști de la gospodăriile co
lective Săucești, Răcăciuni și 
Ghietriș unde cu ajutorul îngrășă
mintelor organice și a unui com
plex de lucrări agrotehnice au ob
ținut producții medii la hectar de: 
1.800—2.100 kg. grîu, 2.200—3.300 
kg. porumb și 1.600—1.900 kg. 
floarea-soareiui. însă și această 
sarcină a fost dată uitării. Nefiînd 
ajutate, organizațiile de bază 
U.T.M. nu și-au adus aportul lor 
în acțiunea de valorificare a tutu
ror rezervelor de îngrășăminte or
ganice necesare agriculturii, iar 
angajamentul luat de comitetul 
raional U.T.M. nu poate fi înde
plinit la termenele stabilite atîta 
timp cît se va mai tărăgăna mo

și îndrumarea 
organizațiilor de 
această importan-

operativ, cu răspunde- 
rezolvarea ei.
face și popularizarea 
obținute în creșterea 
agricole de acele uni-

bilizarea activă 
permanentă a 
bază U.T.M. în 
tă acțiune.

Construit
din resurse

putea folosi intr-un fel pământuri
le astea ?

— Crezi ? m-au întrebat 
Cum ?

— Păi, uite, noi băieții, ne gin- 
dim cîteodată că din iunie 

pleacă 
nu se

dim cîteodată că 
pină-n primăvară apa 
de-aici. In perioada asta 
poate cultiva nimic ?

— La asta ne-am gîndit 
Tu ce-ai zice de pildă dacă am 
pune niște porumb visconsin pe el? 
Ăsta are o durată de vegetație 
scurtă, de o sută de zile. Ar avea 
timp să se coacă.

Marin tăcu nițel- Cosma se uita 
din întuneric, așteptînd.

— Ascultă, măi, sări el deodată. 
Știi ce trebuie făcut pentru asta ? 
Să arăm acum din toamnă tot lo
cul pentru că apele lasă pe urmă 
aluviunile pe brazde. îngrășămînt 
mai grozav ca asta nu există.

— Lasă că ne-am gîndit și noi 
la asta, îl liniști Marin. Tovarășul 
Caniuc mi-a și zis : „Măi, tu ca 
secretar de U.T.M., ce zici, puteți 
voi utemiștii, tinerii tractoriști să 
arați pămintu-ăsta pînă n iarnă?" 
Cam cite hectare ? am întrebat eu. 
„Vreo mie cincisute" mi-a spus. 
Ei, zic, să vorbesc cu băieții și vă 
spun eu.

— Deștept mai ești, sare iar 
Cosma. Puteai să spui da, fără să 
te mai codești atîta. Tu-ți dai sea
ma ce înseamnă 1.500 ha. porumb 
pe pămîntul ăsta ? Ăsta-i pămînt 
ca de Nil, ceva 
înflăcără el.

Pîrvu Stan, 
timpul, începuse 
coteala cu Rogozeanu cam cît 
rumb o să obțină gospodăria de pe 
pămîntul ăsta, cîtă carne, lapte și 
unt înseamnă asta.

— Cred că trebuie să mergem și 
să cerem să începem lucrul.

A doua zi băieții i-au spus asta 
secretarului de partid.

— Faceți mai bine o adunare 
generală, i-a sfătuit el. Discutați 
mai pe larg, mai serios chestiunea 
asta.

Adunarea generală a sporit en
tuziasmul tinerilor tractoriști. Cu 
toții au cerut să muncească volun 
tar pe aceste terenuri. Trăgînd 
concluziile, Tolu Marin a vorbit 
despre sensurile deosebite, înalte 
ale acestei fapte a utemiștilor, 
care dovedește patriotismul, dra
gostea lor față de avutul țării.

La sfîrșitul toamnei tractoriștii 
au înfipt brăzdarele plugurilor în 
noile pămînturi. Semnele iernii 
încă nu se arătau. Din zori și pînă 
în noapte tîrziu tractoarele răsco
leau adine glia grasă și fertilă, 
odihnită de zeci de ani. Unii, pri- 
vindu-i, se arătau uimiți. Vedeau 
în asta o muncă în zadar. Băieții 
zîmbeau și munceau înainte. Au 
apărut semnele iernii. Fulguia și 
batea 
frigul și 
ceau 
nă. Simțeau parcă foșnind 
lor aevea viitoarele lanuri 
rumb și rîzînd in soare 
mari cu boabele sănătoase.
drie nespusă, o mulțumire lumi
noasă le umplea sufletele la gîndul 
că, prin actul lor care sfida orîn- 
duiala veche a naturii, aduceau un 
folos patriei lor.

Aproape de Anul Nou au termi
nat lucrul. Cele 1.500 hectare își 
așteaptă în tihnă sămânța ce va 
rodi din belșug. Și mă gindesc de 
pe acuma la viitorul reportaj des
pre culegerea primei recolte de pe 
aceste pămînturi noi, cîștigate.

ION BAIEȘU

extraordinar,

care tăcuse 
deja să facă

De la Gostavățul spre satele Dăneasa, Frunzaru și Sprincenata se așterne o cîmpie întinsă. Așezată 
la poalele acestor sate și fiind joasă, cîinpia era mereu supusă inundațiilor de ape provenite din topi
rea zăpezilor și a ploii. Sătenii de prin partea lotului, ia îndemnul comuniștilor, au luat hotărîrea să 
stăvilească furia apelor care le amenințau recoltele. Și astfel s-a deschis șantierul unui canal cen
tral, lung de 17 km. și a canalelor secundare pentru scurgerea apelor. Vestea aceasta a fost primită 
cu multă însuflețire de tinerii săteni. Mobilizați de organizațiile U.T.M., tinerii din cele patru co
mune s-au constituit în 12 brigăzi utemiste de muncă patriotică. Pînă acum aceste brigăzi — așa 
după cum se vede și în fotografie — au contribuit la săparea canalului central pe o lungime de 
1 km. Prin săparea acestor canale vor fi salvate anual de la pericolul băltirii două mii hectare.

L. PETRE
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S-au apropiat de
430 hantri pe tractor 

convent io nai

Tinerii patronează 
sectorul pomicol

Gospodăria agricolă de stat 
Cisnădie din regiunea Stalin are 
un pronunțat caracter pomicol. In 
acest sector lucrează 5 brigăzi for. 
mate în mare parte de tineri. Din 
acestea trei sint brigăzi pomicole 
de tineret.

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația de bază U.T.M. 
și-a adus necontenit o contribuție 
însemnata la dezvoltarea patrimo
niului pomicol. Intr-o adunare ge
nerală a organizației de bază 
U.T.M. cei 80 utemiști au dezbătut 
pe larg Documentele plenarei 
a Vl-a a C.C. al U.T.M. și și-au 
luat numeroase angajamente me
nite să ducă la mobilizarea activă 
a tinerilor, pentru creșterea renta
bilității gospodăriei. Așa, de pildă, 
in acest an vor face lucrări de în
treținerea pășunilor și fînețelor pe 
o suprafață de 70 hectare, vor 
săpa 2000 m.l. de canal pentru a- 
sanări, vor complecta golurile in 
livada de pomi etc.

Printre altele, utemiștii și tinerii 
din cele trei brigăzi pomicole au 
cerut ca sectorul pomicol să fie 
luat sub patronajul lor.

Totodată utemiștii din brigada 
condusă de Ion Bunea au Făcut 
propunerea ca ei să fie în același 
timp și brigadă utemistă de mun
că patriotică. Adunarea generală 
a aprobat în unanimitate iniția
tiva acestei brigăzi.

Totodată, această brigadă a 
chemat la întrecere și cele
lalte brigăzi, pentru îndepli
nirea următoarelor obiective : să 
planteze 1000 de pomi fructiferi, 
să redea agriculturii 6 hectare te
ren degradat, nefolosit de zeci de 
ani prin plantarea lui cu pomi 
fructiferi, să cultive intercalat 
printre pomii din livadă 6 hectare 
cu sfeclă de zahăr de pe care să 
obțină peste 105.000 kg. sfeclă de 
zahăr, dintre care un hectar va fi 
lucrat prin muncă voluntară, să 
amenajeze 1000 metri liniari de 
drumuri, să transporte 50 tone de 
gunoi de grajd și altele.

Pentru efectuarea în bune con
diții a
membru al brigăzii utemiste de 
muncă patriotică și-a luat angaja
mentul să realizeze peste 100 de 
ore muncă voluntară și să facă 
economii în valoare de 1000 lei 
fiecare, realizîndu-se astfel 25.000 
lei economii pe întreaga brigadă, 
încă din luna ianuarie, organizația 
de bâză U.T.M., â mobilizat pe 
toți utemiștii la învățămîntul po
litic U.T.M. Lecțiile ținute, seriiina-

riile ca și discuțiile purtate au fost 
axate pe importanța economica ce 
o reprezintă dezvoltarea pomicul- 
turii în țara noastră și îndeosebi 
extinderea suprafețelor cu pomi pe 
terenurile improprii culturilor a- 
gricole.

Cele patru cercuri agro-pomicale, 
înființate în gospodărie au ajutat 
mult pe tineri în cunoașterea tna'i 
bine a lucrărilor și â metodelor 
ce trebuie aplicate în acest sec
tor. La lecțiile predate, tinerii au 
învățat cum să înființeze o livadă, 
cum trebuie făcute tăierile la 
pomi, cînd și cum se tace altoiul, 
cum pot fi combătuți dăunătorii 
vegetali și animali, cum pot ex
tinde suprafețele plantate cu pomi,

Pornind cu elan la muncă, bri
gada pomicolă, devenită și brigadă 
utemistă de muncă patriotică și-a 
îndeplinit de pe acum unele anga
jamente- Astfel, a transportat peste 
550 tone gunoi, din care 50 de tone 
prin muncă voluntară, a făcut 
700 gropi pentru pomi și a redat 
în circuitul agricol cele 6 hectare < 
teren. Pe acest teren erau pomi 1 
bătrîni, cioturi, mărăcini. Munca 
însuflețită a brigăzii a făcut ca 
numai în două zile acest teren să 
fie eliberat de cioturi, de spini, de 
cei 1000 pomi bătrîni, realizin- 
du se economii în valoare de peste 
1000 lei In prezent brigada își 
continuă munca la plantarea po
milor fructiferi; meri, perie, nuci și 
pruni, de asemenea la săparea unui 
canal de doi km. lungime pentru 
asanarea părții de teren cultivată 
cu alte culturi agricole. Săparea 
gropilor continuă atît pe cele 6 hec
tare cît și în livezile de pomi unde 
trebuie complectate 1700 de goluri.

Tinerii brigăzii utemiste de 
muncă patriotică luptă pentru 
a-și depăși angajamentele luate, 
conștienți fiind Că prin contribuția 
lor vor aduce un aport deosebit la 
realizarea mărețelor sarcini ce stau 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură.

Una din cele mai importante sar
cini puse în fața tinerilor mecani
zatori de către documentele Con
sfătuirii de la Constanța este aceea 
de a folosi la maxim capacitatea 
de lucru a tractoarelor și mașinilor 
agricole.

Această sarcină a fost pe deplin 
înțeleasă de către tinerii mecaniza
tori din stațiunea de mașini și trac
toare Fibiș din regiunea Timișoara. 
Nu mult după apariția documente
lor, conducerea stațiunii a ținut o 
ședință cu toți mecanizatorii unde 
s-a analizat activitatea fiecărui me
canizator în parte și s-au luat o 
serie de măsuri menite să îmbună
tățească activitatea de producție pe 
întreaga stațiune. Printre măsurile 
luate de către organizația de partid 
și conducerea stațiunii de cea mai 
mare importanță a fost permanen
tizarea brigăzilor pe locul de pro
ducție. în repartizarea brigăzilor 
la cele 12 gospodării agricole co
lective și 11 întovărășiri deservite 
de stațiune s a ținut cont de capa 
eitatea de lucru a fiecărui tractor 
și de planul de lucrări a fiecărei 
unități deservite. Prin aceasta s-a 
eliminat timpii morți cu deplasă
rile inutile de la o unitate la alta și 
s-a mărit responsabilitatea tineri
lor mecanizatori față de calitatea 
lucrărilor executate și de produc
țiile obținute la ha. Aceste măsuri 
judicioase au fost sprijinite cu în
suflețire și de către organizația 
U.T.M.

în vederea întrebuințării din 
plin a timpului și a capacității de 
lucru a tractoarelor s-au organizat 
cîte două schimburi pe fiecare trac, 
tor. Apoi s-au întrebuințat cupluri 
și agregate de mașini agricole, ceea 
ce a permis executarea mai multor

lucrări deodată, precum și folosirea 
mai rațională a capacității de lu
cru a tractoarelor.

Reparațiile de calitate efectuate 
la tractoare și utieltele agricole au 
constituit un alt factor care a per
mis obținerea de rezultate bune. 
Printr o bună și riguroasă organi
zare a muncii și a controlului în 
cursul anului trecut s-a micșorat 
timpul pierdut la numai 10 ore de 
lucru de fiecare tractor.

Datorită muncii politice dusă de 
către organizația de bază U.T.M. 
în rîndul tinerilor mecanizatori și 
a elanului cu care fiecare utemist 
și tînăr a luptat pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție, anul 
trecut s-au realizat 417 hantri de 
fiecare tractor convențional. Unele 
brigăzi au realizat peste 500 hantri, 
cum ar fi, de pildă, brigada con
dusă de candidatul de partid Ilie 
Munteanu, care a fealizat 523 han
tri pe tractor convențional. De alt
fel, S.M.T. Fibiș a realizat anul 
trecut 28.060 hantri, în Ioc de 
23.365 hantri cît avea planificat.

Organizația de bază U.T.M. a 
controlat zi de zi felul cum își în
deplinește sarcinile de producție 
fiecare utemist și tînăr. Periodic, 
a făcut dări de seamă pe brigăzi 
și a luat măsuri imediate pentru a 
înlătura lipsurile ivite pe parcurs. 
Toate aceste măsuri, au creat, pre
misele luării unor angajamente și 
mai mari pentru anul în cura. 
De exemplu, tinerii mecanizatori 
din S.M.T. Fibiș au hotărît ca 
anul acesta să realizeze pe fiecare 
tractor convențional peate 430 
hantri, să nu aibă nici un fel 
de defecțiuni în timpul oampa- 
niilor, să reducă prețul de cost 

lucrărilor executate

la sută și altele. Organizația de 
bază U.T.M., desfășurînd o susți
nută muncă politică în rîndul ti
nerilor mecanizatori sub conduce 
rea și îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, și-a asumat 
răspunderea că în cadrul întrece 
rilor pe profesii, pentru titlul de 
cel mai bun tractorist, cel mai bun 
combainer și cea mai bună brigadă 
de tractoare, nici un tînăr me 
canizator să nu fie sub plan. An
gajamentul lor este : „Cu fiecare 
tractor convențional să se r^lizeze 
cel puțin 430 hantri", „Saluptc 
pentru aplicarea regulilor agroteh 
nice astfel ca fiecare hectar să pro 
ducă atîta cît nu a produs nicio
dată".

V. APARASCHIVEI

acestor lucrări fiecare

L. MOLDOVAN

DIGUL

un vînt rece, 
vintul, băieții 

și nu se temeau

tnvingînd. 
mun- 

de iar- 
in fața 
de po- 
știuleții 
O mîn-

In cinstea celui de al Vll-leal 
Festival Mondial al Tineretului v 
și Studenților, comitetul oomu t 
nai U.T.M. Modelu, îndrumat X 
de organizația de partid din f 
comună, a hotărît indiguireaT 
unui mal al brațului Borcea I 

♦ Veche pentru a da spre folo- f 
Tsire gospodăriei agricole colec-T 

tive supraf ața de 40 ha. teren X 
arabil și 32 ha. izlaz. f

Brigăzile utemiste de muncă T 
patriotică constituite în urmă X 
cu citeva săptămini, și-au pro f 
pus ca obiectiv principal, par T 
ticiparea lor la construirea <fi-I 
gutui,

Intr-o singură zi , trei bri 4- 
găzi utemiste de muncă patrio- f 
tioă, din care fac parte 80 de Ț 
tineri, au săpat și transportai 4 
aproape 70 metri cubi de pă- f 
mint. Pe o lungime de 30 del 
metri, digul

Neglijează împăduririle

metri, digul a fost construit
Comitetul U.T.M. pe comună 

s-a angajat să mobilizeze toate 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică la terminarea cît ma- 
grabnică a lucrărilor de con 
struire a digului. In primăveri: 
acestui an, pe cele 40 ha. teren 
arabil, tractoarele vor răsturna 
brazde adinei, 
fi ferit pentru 
furia apelor și va aduce colec
tiviștilor mari beneficii.

Una din importantele 
acțiuni ale tineretului din 
agricultură este de a 
contribui la lărgirea pa
trimoniului nostru silvic.

Printre comitetele ra
ionale U.T.M. care au 
mari posibilități în a- 
ceasta direcție, se numă
ră și Comitetul raional 
U.T.M. Găești. Anul a- 
cesta, din cele 140 ha. 
care se vor planta cu 
puieți de arbori, 60 de 
hectare Vor fi plantate cu 
forțele tineretului. De 
aceea datoria comitetului 
raional U.T.M. este de 
a se preocupa în mod

permanent de mobiliza, 
rea tineretului în acți
unea de împăduriri și de 
îngrijire a suprafețelor 
plantate. Comitetul raio
nal U.T.M. nu a dat însă 
atenția cuvenită îndepli
nirii acestei sarcini. Bi
roul comitetului raional 
U.T.M. s-a mulțumit 
doar cu faptul că s-a or. 
ganizat un număr de șa
se brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, care 
ău sarcina de a lua parte 
efectivă la plantațiile de 
puieți fără a stabili în 
mod concret împreună 
cu ocolul silvic raional

măsurile ta vederea 
deschiderii șantierelor 
de muncă.
Tot tărăgănînd de la 

o zi la alta începerea 
lucrărilor de plantare, din 
zece hectare planificate 
a fi împădurite în primul 
trimestru, nu s-a reali
zat încă nimic. Slaba 
preocupare do care a dat 
dovadă comitetul raional 
U.T.M. rezultă și din 
faptul că nici pînă acum 
nu s-a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, nu se cunoaș
te numărul tinerilor care 

necesari fiecărui

șantier de lucrări, nu s-a 
întocmit graficul de exe
cutare a lucrărilor, nu 
s-au asigurat uneltele de 
muncă etc.

In vederea lichidării 
aceste’ stări de lucruri, 
comitetul raional U.T.M. 
are datoria să ia măsuri 
imediate pentru ca lu
crările de împăduriri să 
înceapă în cel mai scurt 
timp. Numai în felul 
acesta va fi îndeplinită 
una dintre principalele 
sarcini trasate tineretului 
de către plenara a Vl-a 
a C. C. al U.T.M.

A. VASILE

Tinerii mecanizatori de la S.M.T. Radomirești din regiunea Pitești 
și-au luat angajamentul ca în această primăvară să execute lucrări 
de bună calitate pe ogoarele gospodăriei agricole colective „Tudor 
Vladimirescu» din localitate. Agronomul de sector constată că tinerii 

mecanizatori își îndeplinesc acest angajament.

---------------------------------------------—-i. . ......... .-------------OOO------------=

Cu simț...

O nouă construc
ție zootehnică reali
zată din resurse lo
cale de tinerii din 
G. A. 6. „Ștefan 
Gheorghiu» din co
muna Osmanu, raio
nul Brăila.

P. LUNGU

Ședința ținută acum vreo două 
luni cu secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. și instructorii de pio
nieri era pe sfîrșite. Așa că în 
încheiere, câțiva activiști ai comi
tetului raional V,TJH. au ținu/ să 
le amintească încă odată cam a- 
cestea :

— Tovarăși, să priviți cu spirit 
de răspundere sarcinile ce v-au 
fost trasate... tn raionul nostru, 
Domnești, tinerii au multe posi
bilități ca să crească păsări și 
iepuri de casă. E drept că prin 
părțile noastre iepuri de casă sint 
cam puțini dar... comitetul raional 
U.T.M. o să vă sprijine, tovarăși 
etc.

Și pentru ca cele spuse să nu 
rămînă vorbe goale, Comitetul ra
ional U.T.M. Domnești a trecuț 
imediat după aceea la măsuri. 
După socoteli și frămîntări in... 
birou s-a ajuns la o mare ^con
cluzie" : întocmirea Unui plan. 
Planificarea, ăsta-i esențialul! Res
tul... vine pe urmă. S-a apreciat 
ded că 41 de organizații de bază 
U.T.M. din raion pot și trebuie să 
crească păsări. S-au făcut reparti
zări „precise, matematice" pe bază 
de studierea posibilităților tocmai 
din... birou. Și a hotărît atunci Co
mitetul raional U.T.M. Domnești ca 
tinerii din raion „să crească circa 
2.000 de păsări". (Cifra asta a 
trebuit să fie cît mai modestă pen
tru că în raion există un incuba
tor modern care scoate mii de

an,

Acest teren va 
totdeauna de

î NICOLAE STOENENCO
♦ instructor al Comitetului raional
♦ U.T.M.-Călărași
X

birocratic
pui pe 
cazul să fie 
nizațiile de bază U.T.M. cu sar
cini prea mari). Și s-au așternut 
pe hârtie... repartizările, tn drep
tul organizațiilor de bază U.T.M. 
din G.A.C. s-a trecut cifra 100, cu 
zero în formă de ou, (asta pentru 
estetică) în dreptul celor din 
școli — cifra 50, iar în dreptul ce
lor de la sate 30. 20. 15. Lucrul 
ăsta nu s-a făcut oricum, ci după 
„minuțioase" constatări tot din... 
birou. Treaba cu păsările era deci 
„rezolvată". Răminea să se facă 
„repartizările" iepurilor. Și che
stiunea asta trebuia bine gîndită, 
cu atît mai mult cu cît li se re
comandase și secretarilor organi
zațiilor de bază U.T.M. să proce
deze la fel.

După chibzuințe și dezbateri (nu 
prea îndelungi pentru că trebuia 
dată situația la regiune) s a sta
bilit că organizațiile de bază U.T.M. 
din raionul Domnești vor crește 96 
iepuri de casă. Rețineți cită chib
zuință, cită precizie în planificarea 
nici 90, nici lOP, ci 96.

Apoi, după ce cu mare trudă și 
un nemaipomenit simț de răspun-

așa că... nu era 
„încărcate" orga-

dere s-a stabilit „enorma" cifră, 
cineva prepuse solemn: itsâ trecerii 
la repartizarea sarcinilor".

— Care vq să zică, școala ele-^ 
mentară din Darriari va ctește...

— Ciți iepuri ?
— Nicitinul ! Organizația asta 

nu are posibilități. Chiar aici in 
sat e secția unui institut care sa 
ocupă cli studiul speciilor de roză
toare. Secția are iepuri. De ce 
mai „încărcăm" școala ?

— Sigur. E destul că cresc ti
nerii de la secția institutului 
iepuri. Mai depana

— Școala Bulbucata, pentru că 
aproape de secția institutului și 
să aibă sprijin — 5 iepuri.
Și in dreptul fiecărei organizații 

de bază U.T.M. urmează die un 
3 ori 3 fdupă posibilități) și... — 
(liniuță). Apoi se trage concluzia 
că... îndeplinirea acestor angaja
mente va face să cpntțactăm < 
statul 33.840 kg- camei care vor 
duce economii de... 33.840 lei.

lată un „plan" despre care 
poate spune că e întocmit < 
mare sitnț de... birocrație !

NICOLAE BARBU

10

o

cu
a.

s« 
cf



15 ani ch la masacraraa luptătorilor ontlfa»cl;ti
în tnchkoaraa da la Rîbnlța

Scrisoarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
trimisă din lagărul de

După finalele de schi ale Spartachiadei

Scrisoarea pe care o publicăm 
mai Joi a fost scrisă de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej — 
care era internat tn lagărul de 
la Tg. Jiu — curînd după ce 
In lagăr a ajuns vestea asasi-

Dragă „32“,

mea,Din motive independente de voința 
am fost nevoit să amin răspunsul cuvenit 
celor transmise de tine. Sper că aceasta nu 
te-a mihnit și dacă Intîrzierea ți-a dat o

de crimele, jafurile și toate nelegiuirile să- 
vîrșite de bestiile lui Hitler.

Fiara încolțită va mai putea face încă 
mult rău, dar nu va scăpa de la pieire; de 
aceea mușcă turbată și fără alegere, urmă
rită de spectrul morții apropiate.

Tot ce intîlnește in calea ei, lipsit de apă
rare, sfișie cu ferocitate. Astfel au căzut 
victime și tovarășii noștri, de care ne leagă 
atitea amintiri scumpe.

Vestea cutremurătoare, adusă de singu
rul supraviețuitor scăpat de la mișelescul 
asasinat, a însemnat o grea și neașteptată 
lovitură pentru mine.

Noi am pierdut atîtea ființe dragi, 
partidul nostru niște luptători de elită. La
zăr era unul dintre aceștia.

Am petrecut cu el cei mai frumoși ani din 
viața noastră, am împărtășit laolaltă bucu
riile și amărăciunile pe frontul închisorilor. 
Acolo ne-am cunoscut mai bine, în luptă 
s-a cimentat prietenia noastră și considera
ția ce o aveam unul față de altul.

Pentru toți mă doare. In fiecare dintre 
ei păstram ceva din viața mea proprie, din 
viața și năzuințele noastre ale tuturor.

Echipa de dansuri germane a casei de cultură a Combinatului Meta
lurgic din Reșița

O clipă, steagurile partidului lui Lenin
Stalin s-au plecat îndoliate peste trupurile 
lor ciuruite de gloanțele asasine, iar noi, 
cei rămași la datorie, ne plecăm cu respect 
in fața jertfei aduse cu atîta generozitate 
cauzei noastre înalte, clasei muncitoare și 

clipă un sentiment neplăcut, te rog să mă poporului romîn. 
ierți.

De altfel, am ținut să-ți mulțumesc prin 
Chivu pentru cele ce mi-au fost înmînate, 
urmînd ca ulterior să-ți răspund în scris 
sau verbal.

Desigur, slnt multe de spus referitor la 
ceea ce ne apasă pe amindoi, Ceea ce simte luptei și tncordînd puterile noastre, 
întregul partid și toți oamenii de bine, față purta mai departe steagul partidului, pînă

"la înfăptuirea deplină a idealurilor care au 
însuflețit viața celor dispăruți.

In locul rămas gol vor veni sute și mii 
de noi luptători, alăturîndu-se cauzei pen
tru care ei au înțeles să dea jertfa su
premă.

Pentru aceasta voi munci neobosit.
Este cel mai înalt omagiu ce se poate 

aduce unor revoluționari cu care am luptat 
alături-

Obiectul purtat cu demnitate de Lazăr 
— și retransmis ca un ultim salut — îl voi 
păstra ca o amintire frățească; m-a. zgu
duit în tot ce am mai adine omenesc-

Alături de el voi păstra și rindurile tale, 
atît de adinei și frumoase, ca o caldă in
terpretare a simțămintelor lui Lazăr, 
tale și de asemenea ale mele.

Cele ce-ți scriu acum sînt numai o 
față la comunicarea pe care — Cind 
prejurărlle 0 vor permite ~~ o vom face îm
preună cu toți.

( Urmare din pag. l-a) 

mîntul superior seral și fără 
frecvență.

In Hotărîre se prevede că 
atît selecționarea muncitorilor 
care urmează a fi admiși la 
cursurile învățămintului seral 
de cultură generală, cit și se
lecționarea candidaților reco
mandați pentru concursul de 
admitere în învățămîntul supe
rior seral și fără frecvență, se 
vor face în fiecare întreprindere 
de către o comisie formată din 
directorul întreprinderii, dele
gatul organizației de partid, 
secretarul organizației U.T.M., 
președintele comitetului de în
treprindere. Pentru învățămîn
tul seral de cultură generală 
selecționarea se va face dintre 
muncitorii cu bune rezultate în 
producție și cu o activă parti
cipare la viața obștească. Pen
tru învățămîntul superior seral 
și fără frecvență selecționarea 
va fi făcută dintre tinerii mun
citori care și-au complectat stu
diile medii de cultură generală, 
au dat bune rezultate în pro
ducție, participă activ la viața 
obștească, manifestă dorința 
să-și ridice nivelul profesional.

Tinerii muncitori din patria 
noastră au, prin grija partidu
lui și a guvernului, cele mai 
depline posibilități de a-și dez
volta aptitudinile, de a-și com
plecta studiile și a păși, pe baza 
capacităților lor, spre o califi
care profesională înaltă, spre 
dobîndirea unui înalt nivel de 
cultură generală.

Pentru aceasta sînt asigura
te toate condițiile.

Hotărirea prevede numeroa
sele înlesniri care vor fi acor
date elevilor și studenților în
scriși la cursurile serale și 
fără frecvență. înlesniri ce ur
măresc asigurarea unei cît mai 
bune pregătiri a cursanților 
(programarea în schimburi de 
producție care să le permită 

nării bestiale de către fasciști, 
în închisoarea de la Rîbnița,*a 
52 deținuți politici antifasciști, 
între care' se numărau activiști 
de frunte ai Partidului Gomu- 
nist. In 
adresată

scrisoare, care a fost 
unui colectiv de inter-

e'6-n.titt.ucL dezMltate
a ÎLiaățămîntatuL setaL

coreșpun- 
didactice 

salariu.

frecventarea zilnică a cursuri
lor și pregătirea lecțiilor, acor
darea de concediu de studiu 
plătit în afara concediului de 
odihnă, scutire de taxe școlare, 
asigurarea cazării și cantinei 
în timpul examenelor etc.).

Pentru buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ, 
pentru o cît mai temeinică pre
gătire a elevilor, la școlile se
rale, directorii și profesorii vor 
fi numiți dintre cele mai bune 
cadre didactice, care au o te
meinică pregătire profesională 
și pedagogică, cu stagiu de ca
tedră de cel puțin 5 ani, cu ni
vel politico-ideologic 
zător; aceste cadre 
vor primi un spor de

Aplicarea în viață a Hotărî- 
rii C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. 
este menită să ducă la ridica
rea învățămintului. seral și fără 
frecvența de cultură generată 
și superior la înălțimea cerin
țelor economiei și culturii noas
tre socialiste in plină dezvol
tare.

Un rol înseninat de înfăp
tuire a acestei Hotăriri de mare 
importanță pentru tineretul nos
tru muncitoresc îl au organiza
țiile U.T.M. Organele și orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate 
să ducă o muncă entuziastă și 
temeinică de creare în rindurile 
tinerilor din uzine, din fabrici 
și din unitățile agricole de stat 
a unui puternic curent pentru 
înscrierea în învățămîntul se
ral și fără frecvență. Ele trebuie 
să cultive in rindurile tuturor 

nați politici antifasciști, acest 
colectiv este desemnat — din 
motive conspirative — prin ci
fra „32“, iar semnătura tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej prin 
cifra „64“.

Partidul nostru poate fi mîndru de ei. 
Devotamentul lor, spiritul de sacrificiu și 
hotărirea care i-au animat in cele mai grele 
împrejurări sînt pentru noi pilde vii, de la 
care nu ne vom abate niciodată.

Cu rindurile strinse, căliți în asprimea 
vom

Biblioteca fabricii de Confec ții Brăila posedă un număr consi derabil de volume. Aici, după orele 
de producție, vin tinerele muncitoa re să-și îmbogățească cunoștințele tehnice din manuale de specialitate 
sau să facă o lectură plăcută.

In fotografie: Un grup de tinere muncitoare, în sala de lectu ră a bibliotecii,

INFORMAȚII

ale

pre- 
îm-

Cu prietenești salutări, 
„64"

In Editura Politica 
a apărut

,,V. I. LENIN : Raport asupra 
păcii. Cu privire ia politica 
internă și externă a Repu

blicii"
264 pag. 4,35 lei
Lucrarea constituie o cule-, 

gere de articole și cuvîntări ale 
lui V. I. Lenin consacrate pro 
blemelor politicii externe a Uni
unii Sovietice și coexistenței 
pașnice a celor două sisteme 
socialist și capitalist.

♦
♦

♦
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O zi de munca patriotica
Vestea a-a răspîndit ca ful

gerul în toată uzina, de la om la
om — începu să povestească Nico- 
lae Ioniță, secretarul comitetului 
U.T.M. al Uzinei Mecanice Cîm- 
pina. Toată lumea știa că a doua 
zi, duminică, avem muncă patrio
tică în uzină.

Au venit peste 60 de tineri pre
cum și numeroși vîrstnici. Munca 
s-a desfășurat cu avînt. Tractoa
rele, mașinile și cărucioarele elec
trice, erau într-un continuu „du-te- 
vino“. S-au cărat peste 300 tone 
materie primă: blocuri de fontă, 
oțel și fier profilat, de la locul de 
descărcare (rampa C.F.R.) uzină, 
la locul de muncă, distanță de 
5—600 metri, așa încât turnăto
ria, construcțiile metalice și alte 
secții au fost suficient aprovizio- 

fi {ară free&ență
tinerilor dorința și hotărirea de 
a se pregăti în vederea intrării 
în școli medii și superioare 
muncind in producție, în fa
brică, în uzină, în mină, în 
gospodăria agricolă de stat, în 
gospodăria agricolă colectivă și 
desfășurind o bogată activitate 
obștească, social-politică. Sar
cini deosebite revin în acest 
sens organizațiilor U.TJH. din 
școlile medii de cultură gene
rală, care trebuie să dezvolte în 
rîndul elevilor dragostea pentru 
munca fizică, dorința de a mer
ge să lucreze în fabrici și 
uzine în rîndul oamenilor mun
cii.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să intensifice educarea tinerilor 
muncitori din industrie, a ti
nerilor din sectorul socialist al 
agriculturii în spiritul unei exi
gențe mereu sporite față de pre
gătirea lor tehnică și culturală, 
față de pregătirea lor politică, 
față de activitatea lor obștească 
și de organizație. Fiecare Or
ganizație U.T.M. din întreprin
dere are datoria să se preocupe 
ca pentru îhvățăminiul seral și 
fără frecvență să fie selecțio
nați cei mai înaintați, mai ac
tivi, mai bine pregătiți și mai 
capabili tineri muncitori. Pen
tru aceasta e necesar ca orga
nizațiile U.T.M. să cunoască 
îndeaproape pe cei ce doresc să

la Tg. Jiu Mărturii despre succesele
de masăsportului

ale tinerilor sportivi, des*

ooo

A APĂRUT

„Tînărul Leninist44
nr. 2

revista „Tî-

secretarilor

Revista „Tînărul Leninist" edi
tata intr-o prezentare grafică 
nouă, conținînd un material care 
răspunde mai direct problemelor 
muncii organizațiilor U.T.M., a a- 
parut în cel de al doilea al sau nu
măr din acest an.

In noua orientare, 
nărui Leninist" pune la dispoziție 
activiștilor ntemiști, 
organizațiilor de bază U.T.M., pro
pagandiștilor, instructorilor de 
pionieri, un bogat material din 
experiența organizațiilor U.T.M. 
în munca acestora de educare co
munistă a tineretului, de mobili
zare a acestuia la înfăptuirea sar
cinilor pe care i le-a încredințat 
partidul în construirea socialismu
lui.

In rubrici ca : In ajutorul propa
gandistului ; Răspuns la întrebări
le cititorilor ; Viața U.T.M. ; Tri
buna secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M. ; Mișcarea pioniereas
că ; Informații ; Din experiența 
Comsomohtlui ; Ce să citim etc. 
revista oferă un bogat material de 
îndrumare practică a activității 
organizațiilor de bază U.T.M.

In numărul 2 al revistei „Tînă
rul Leninist" puteți citi: Cuvînta- 
rea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la cea de-a II-a Confe
rință pe țară a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romină; 
Scrisoarea Conferinței Naționale a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
către C.C. al P M.R. și Consiliul 
de Miniștri a| R. P. Romîne: Con
gresul construcției desfășurate a 
comunismului: D Costea — Legă
tura cu sarcinile concrete ale con
strucției socialiste — principalul 
în învățămîntul politic al U.T.M.; 
„Dicționar politic" — un bogat iz

nate cu materie primă pentru pre
lucrare.

Alte brigăzi au muncit în secții. 
La mecanica II-a s-a descongestio
nat hala secției. Bucăți de fier 
provenit din prelucrare, peste 500 
kg., au fost strînse și transportate 
la rampa I.C.M. ului din curtea 
uzinei, urmînd a fi trimise la 
cuptoarele de la Reșița. Pe de 
altă parte s-a introdus în secție, 
aproximativ 2,5 tone material tu
bular, necesar pentru confecționa
rea linerilor de 1.3/4 țoii, piesa 
absolut indispensabile sondelor 
extracție. S-a făcut curățenie 
secții, mașinile au fost șterse 
unse, ca a doua zi munca să 
mai ușoară, mai plăcută...

LUCIA TH. GHERGHICEANU 
operatoare

de 
în

fie

recomandați 
seral și fără

studieze, pe cei care merită în
crederea de a fi 
în învățămîntul 
frecvență. Să fie un titlu de 
mindrie pentru fiecare organi
zație U.T.M. acela de a pro
mova în învățămîntul seral și 
fără frecvență tineri muncitori 
care să devină fruntași la învă
țătură.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să sădească în rîndul tinerilor 
promovați în învățămîntul se
ral și fără frecvență mîndria 
de a reprezenta cu cinste la 
locul de învățătură pe munci
torii întreprinderii unde lu
crează, uzina lor, clasa mun
citoare căreia aparțin.

Cu cea mai mare atenție 
trebuie să vegheze organizații
le U.T.M. ca minunatele condi
ții de învățătură asigurate 
cursanților să fie folosite din 
plin, ca tinerii muncitori elevi 
și studenți 
muncească 
se pregăti 
se dovedi 
care li se

Una din 
zațiilor U.T.M. din întreprinderi 
trebuie să fie discutarea, anali
zarea felului cum se pregătesc 
tinerii promovați in învățămîn
tul seral și fără frecvență.

să fie ajutați și să 
cu rîvnă pentru a 
temeinic, pentru a 

la înălțimea grijii 
poartă.
preocupările organi-

vor de documentare; S. loachim 
— Întemeietorul concepției științi
fice despre originea omului; Cum 
se creează o brigadă utemistă de 
muncă patriotică; Cum trebuie să 
activeze sfatul unității de pionieri; 
M. Olteanu — Despre stilul de 
muncă : controlul îndeplinirii hotă- 
rîrilor (II) ; N. Popescu-Bogdă- 
nești — Freamătul tineresc al con
structorilor ; N. Olteanu — Tinerii 
metaluigiști de la „Mao-Țze-dun" 
luptă pentru economii; Al. Ștefă- 
nescu — Educarea comunistă — 
principalul scop al activității case
lor raionale de cultură ale tinere
tului ; 1- Alexandru — Să educăm 
la tinerii actori o înaltă conștiință 
socialistă ; P. Ioan — Practica de 
producție a elevilor în centrul a- 
tenției comitetului U.T.M.; 1. Po
pescu — Cum îndrumă comitetul 
comunal al U.T.M. organizațiile de 
bază ; S. Burlacu — Să luptăm 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor ; N. Crainic — 
Pentru o largă mobilizare la spar- 
tachiada. pionierilor și școlarilor; 
M. Tăcutu — Grijă și răspundere 
pentru primirea în organizație o 
noilor pionieri; N. Schibinșki — 
Din experiența colaborării instruc
torilor de pionieri cu cadrele di
dactice ; A- Rusu — O tradiție dra
gă ; 12.000.000 lei economii an-
tecalculate ; Sectorul II al tinere
tului ; întovărășirea utemistelor ; 
500 ha cu sfeclă de zahăr vor fi 
cultivate Cu forțele tineretului în 
regiunea București; 1.000.000 ore 
de muncă voluntară ; Acțiuni inte
resante în cercurile ..Micilor natu- 
raliști" ; M. Muzafarov — „Joile 
comsomoliste" ; V. Linski — Să 
faci singur totul ; I. D. Bălan — 
Alecu lvan Ghilia : ..Cîntece de 
drumeție" ; N. Petruț — 1. Dobro- 
lenskaia : „Bucuriile de tnîine".

—-—. •.® • •——

Conferință de presă 
la ambasada 
R. P. Ungare

Marți dimineață, la ambasada 
Republicii Populare Ungare a avut 
loc o conferință de presă consa
crată aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii Sovietice 
ungare.

Cu acest prilej Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București a vorbit despre însem
nătatea și semnificația glorioase
lor zile ale Revoluției Socialiste 
Ungare din 1919.

Au participat numeroși repre
zentanți ai ziarelor centrale și co
respondenți ai presei străine acre
ditați la București. (Agerpres).

Bună pregătire a tinerilor 
muncitori-elevi și a tinerilor 
muncitori-studenți, rezultate
le lor în învățătură trebuie 
să devină o cauză a întregii 
organizații U. T. M., a tutu
ror utemiștilor și tinerilor din 
întreprindere.

Organizațiile U. T. M. pot 
și trebuie să se preocupe activ 
de organizarea consultațiilor și 
meditațiilor, de găsirea și fo
losirea celor mai bune forme 
și metode de ajutorare a tine
rilor muncitori din întreprinde
rea respectivă în procesul de 
învățătură. Organizațiile U.T.M. 
trebuie 
nerilor 
rea de 
pentru 
sau facultate pentru toți elevii 
și studenții de 
de zi.

Sub conducerea 
lor de partid,
U.T.M. trebuie să aducă o con
tribuție activă la îmbunătățirea 
continuă a învățămîntului seral 
și fără frecvență — mijloc im
portant 
dre cu 
sională 
cultură, 
sei muncitoare 
muncitoare, devotate trup și su
flet cauzei construirii socialis
mului în patria noastră scumpă.

Acum, în întreaga țară tine-

să cultive în rîndul ti- 
elevi și studenți hotărî- 
a învăța cu dîrzenie, 

a fi exemplu în școală

la cursurile

organizații- 
organizațiile

de formare a unor ca- 
înaltă calificare profe- 
și cu nivel ridicat de 
ieșite din rindurile cla- 

și țărănimii

telecomunica- 
de radiodifu- 
ți A.V.S.A.P.

Marți au părăsit Capitala ple- 
cînd în turneu în Uniunea Sovieti
că soprana Teodora Lucaciu, ba
ritonul Ladislau Konya și pianistul 
acompaniator Dagobert Buholtz. 
Artiștii romîni își vor da con
cursul la mai multe spectacole de 
operă și vor susține recitaluri la 
Moscova, Leningrad și în alte ora
șe ale Uniunii Sovietice.

★
Marți la amiază a avut loc la 

Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală deschide
rea expoziției „100 de ani de la 
nașterea lui A, S. Popov, inven
tatorul radioului". Expoziția este 
organizată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu concursul Departs 
mentului poștelor și 
țiilor, Comitetului 
ziune și televiziune

★

Oaspetele german Adolph Deter, 
secretar al Comitetului pentru o 
Germanie unită, care ne vizitează 
țara la invitația Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii, a 
ținut în sala S.R.S.C., precum și 
în fața muncitorilor de la fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală și de la rafinăria „1 
Mai" din Ploești, o serie de con
ferințe despre Tratatul de pace cu 
Germania și problema Berlinului.

In cursul vizitei Adolph Deter 
a avut o întîlnire cu reprezentanți 
ai presei din Capitală și a vorbit 
telespectatorilor în legătură cu 
problema unificării celor două sta
te germane.

Marți dimineața, Adolph Deter 
a avut o întrevedere cu membri ai 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii din R. P. Romînă, iar 
seara a conferențiat la Casa de 
cultură a 
Preoteasa".

studenților „Grigore

■ooo—

D-ale carnavalului — Patria, 
București. înfrățirea între popoare. 
Libertății ; Vo’untariî — Republica. 
I Mai ; Un cintec din caval — 
Magheru, I. C. Frimu ; Moralita
tea d-nei Dulska — V. Alecsandri, 
Lumina, Gh. Doja. Flacăra ; Visul 
spulberat — Central, Arta ; Patru 
pași în no'i — 13 Septembrie, 16 
Februarie ; Lumea tăcerii — Maxim 
Gorki ; Răsfățatul — Victoria, 
8 Martie N. Bălcescu ; Program 
de filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Isprăvile cârlionțatului — Ti
neretului ; Comunistul — Grivița; 
Prima zi — Vasile Roaită, Munca ; 
Marinarul îndrăgostit — Cultural, 
Ilie Pintilie; Călătorie peste 3 
mări — 8 Mai; Cerul infernului — 
Unirea. Clubul C.F R. „Grivița 
Roșie" ; Vraja dragostei — C. Da- 
vid, T. Vladimirescu ; Tatăl meu

retul muncitor care a primit cu 
entuziasm Hotărirea, își expri
mă recunoștința fierbinte față 
de partid, față de puterea popu
lară care-i creează toate condi
țiile dezvoltării aptitudinilor șl 
capacităților sale. Aceasta se 
exprima în hotărirea de a depu
ne o rîvnă și mai mare în 
muncă și învățătură.

Organizațiile U.T.M. din toa
te întreprinderile industriale, de 
construcții și transporturi, din 
G.A.S.-uri, G.A.C.-uri și S.M.T.- 
uri trebuie să organizeze adu
nări generale de U.T.M. des
chise, cu toți tinerii pentru a 
dezbate Hotărirea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. în așa fel îneît 
fiecare tînăr să cunoască și să 
înțeleagă pe deplin prevederile 
concrete ale Hotăririi, marea în
semnătate a acestei Hotăriri, 
toate avantajele și înlesnirile 
pe care le acordă partidul și 
guvernul muncitorilor care vor 
să învețe. Asemenea dezbateri 
trebuie organizate și în toate 
școlile și cursurile serale și 
fără frecvență accentuîndu-se 
asupra sarcinilor ce revin elevi
lor și studenților muncitori în 
lumina Hotăririi. De asemenea 
Hotărirea trebuie dezbătută în 
școlile medii de cultură gene
rală cu elevii, mai ales cu cei 
din ultimele clase care se apro
pie de absolvire.

Dezbătînd larg ’ Hotărirea, 
desprinzînd din ea sarcinile 
ce le revin, utemiștii, întregul 
nostru tineret muncitor, va ști 
să răspundă prin fapte grijii 
partidului, împletind munca în 
producție și activitatea obșteas
că cu învățătura, obținînd re
zultate din ce în ce mai bune 
pe minunatul drum deschis ti
nerei noastre generații de că
tre partid și guvern.

Vreme de mai bine de patru ani, 
iernile capricioase din țara noastră 
n-au oferit condiții prielnice orga
nizării finalei pe țară a edițiilor, 
precedente ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De aceea orga
nizarea întrecerilor pe țară ale ac
tualei ediții a spartachiadei s-a 
făcut cu o atenție deosebită.

Evoluția celor aproape 150 de 
concurenți a răsplătit eforturile 
făcute pentru organizarea finalei 
prin succese de o remarcabilă im
portanță pentru sportul de masă 
din țara noastră. Evident, pe pri
mul plan, s-a situat afirmarea unui 
lot numeros de tineri între 14 și 
16 ani care au intrat deja in cen
trul atenției federației romine de 
specialitate in scopul pregătirii și 
promovării acestora în loturile 
sportivilor fruntași. Deosebit de 
semnificativ este faptul că o mare 
parte dintre aceștia sini tineri ță
rani muncitori de la sate, care au 
participat pentru prima oară anul 
acesta la un concurs oficial. Dotați 
realmente pentru schi ei au înlo
cuit de minune lipsa unei expe
riențe îndelungate prin calități de 
ordin moral : voință, putere de 
luptă. O imagine concludentă asu
pra afirmării categorice a tinerilor 
schiori de la sote ne-a fost oferită 
de disputa fondiștilor. Deși n-au 
concurat direct, ci in categorii se
parate dar pe același traseu, timpii 
realizați de tinerii săteni au 
fost adesea superiori celor de la 
orașe. Boboc Doina din. satul Pre- 
duleț Bran a realizat in proba de 
senioare fond 5 hm., un timp cu 
aproape două minute mai bun 
decit al ciștigătoarei din proba se
nioare fond oraș. Și nu este acesta 
singurul exemplu. Pe aceeași linie 
s-au comportat Elena Cojan (salul 
Bran), Bujor Olteanu (satul Fun
data). Succesul acestor tinere ele
mente a fost întregit de comporta
rea meritorie a tuturor reprezen
tanților din mediul sătesc, inclusiv 
a celor din regiunile Bacău, lași, 
fără vechi tradiții in materie de 
schi. Neîndoielnic, această îm
bucurătoare afirmare a tinerilor 
schiori de la sate, este rodul grijii 
permanente pe care o poartă sta- 

, tul nostru democrat-popular, par
tidul nostru dezvoltării sportului 
de masă.

Voința, dîrzeniă, elanul și pu
terea de luptă i a caracterizat 
pe sportivii de la sate antre
nați in disputa finala a probei de 
schi. Deși vremea n-a fost 
deloc prielnică, în prima zi ză
pada muiată sau pe alocuri așezată 
intr-un strat insuficient, iar pirtia 
de slalom plină de gheață, numărul 
abandonurilor a fost extrem de re
dus, provocate doar de apariția 
unor defecțiuni de ordin tehnie 1 
ruperea schiurilor sau defectarea 
legăturilor. Această constatare vor 
bește de la sine despre trăsăturile 

actorul — Alex. Sahia, Miorița ; 
Dezertorul — 23 August, Olg.a 
B.ancic; Razia — Donca Simo. 
Drumul Serii ; Procesul se amină
— Popular ; Legenda dragostei — 
M. Eminescu ; Romanța periferiei
— G. Coșbuc : Viața nu iartă — 
Aurel Vlaicu, G Baco via ; Omul 
meu drag — B Delavrancea, 30 
Decembrie. Tamango — Clubul 
„Boleslaw Bierut".

Pentru următoarele trei zile tn 
(ară : Vremea se va încălzi ușor, 
exceptînd răsăritul țării, unde se 
va menține rece cu deosebire 
noaptea. Cer schimbător Vînt slab 
pînă la potrivit Temperatura în 
creșter® ușoară, mai ales tn sud- 
vestul țării: minimele vor oscila 
tntre plus 3 șl minus 10 grade, iar 
maximele între plus 3 și plus 14 
grade, fiind local mai ridicate. 
Ceață locală. La sfârșitul interva
lului cerul va prezenta tnnourări 
mai accentuate în sud-vestul țării 
unde se vor semnala precipitații 
locale.

morale
pre preocuparea atentă a organiza
ției noastre pentru educarea spor
tivilor intr-un spirit sănătos.

★
Întrecerile finale de schi ala 

celei de a IV-a ediții a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului au 
scos la iveală o seamă de carențe 
care privesc modul defectuos in 
care s-au desfășurat in unele re
giuni etapele anterioare ale acestei 
mari competiții de masă. Este 
vorba mai cu seamă de comporta
rea nesatisfăcătoare a reprezentan
ților regiunilor Oradea, Pitești, 
Baia Mare. Această stare de lucruri 
s-a prezentat sub două aspecte : 
la startul întrecerilor finalei de schi 
din aceste regiuni (Oradea în mod 
special) s au prezentat un număr 
mai redus de concurenți. Cel de al 
doilea aspect privește comportarea 
sub orice critici a unor concurenți, 
care au demonstrat o slabă pregă
tire tehnică și morală.

Dar dincolo de aceste deficiențe, 
finalele Spartachiadei reprezintă 
un succes deosebit al sportului de 
masă din țara noastră.

V. RANGA

Cu o floare 
nu se face 
primăvară 
(Urmare din pag. l-a) 

economică și politică a reducerii 
prețului de cost pe metru, forat, 
că nu li s-a arătat tinerilor că 
participarea cu toate forțele la ac
țiunea de reducere a prețului de 
cost este o datorie principală a 
tuturor utemiștilor și tinerilor. 
Lipsa unei temeinice munci poli
tice de masă desfășurată de or- ' 
ganizația U.T.M. a avut astfel 
drept rezultat slaba contribuție a 
tineretului la îndeplinirea sarcinii 
importante de reducere a prețu
lui de cost

Este timpul ca organizația de 
bază U.T.M. din' sectorul de fo
raj Liliești—Drăgăneasa—Cîmpi- 
na să se ocupe in mod temeinic 
de problemele producției, punînd 
în centrul activității sale, sar
cina de a mobiliza tinerii petro
liști la reducerea prețului de cast 
pe metru forat. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. trebuie 
să înțeleagă că la baza mobili
zării tuturor forțelor tineretului 
pentru realizarea acestei sarcini 
trebuie să stea munca politică. 
Explicarea concretă și profundă 
a importanței deosebite pe care 
o prezintă îndeplinirea acestei 
sarcini în cadrul adunărilor ge
nerale care să discute concret 
posibilitățile tinerilor de a redu
ce prețul de cost al forajului, cu 
ajutorul gazetelor de perete, al 
muncii de agitație de la om la 
om, în cadrul consfătuirii de pro
ducție — are o mare valoare edu
cativă și mobilizatoare.

In acțiunea concretă de mobi
lizare a tinerilor la reducerea 
prețului de cost al forajului, or
ganizația U.T.M. trebuie să-și 
îndrepte atenția spre organizarea 
tinerilor tn brigăzi de produc
ție, spre ridicarea nivelului teh
nic și profesional al tinerilor pe 
toate căile posibile — consfătuiri, 
schimburi de experiență, organi
zarea unor cursuri de minim teh
nic, citirea cărților tehnice etc —• 
pentru folosirea din plin a uti
lajului. Trebuie creat și dezvol
tat un puternic curent de opinie 
împotriva oricărora manifestări .de 
indisciplină, împotriva celor ce ab
sentează nemotivat îngreunînd ast
fel bunul mers al producției. In 
toată această muncă, organizația 
U.T.M. trebuie să primească un 
sprijin mai concret și mai califi
cat din partea Comitetului U.T.M. 
al schelei Băicoi precum și din 
partea Comitetului raional 
U.T.M. Ctmpina care pînă acum 
au neglijat activitatea tinerilor 
din această organizație de bază 
U.T.M.
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Semnarea acordului cu privire la colaborarea 
economică și tehnică între U.R.S.S. și Republica Irak
^MOSCOVA 17 , (Agerpres). — Comitetului de Stat pentru rela

țiile economice externe de pe lin
gă Consiliul de I" ’ 
U.R.S.S., și dr. Ibrahim Kubba,

TASS transmite : La 16 martie a 
avut loc în Marele Palat al Krem. 
linului semnarea acordului cu pri
vire la colaborarea economică și 
tehnică între Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Repu
blica Irak.

Acordul a fost semnat de I. I. 
Kuzmin, vicepreședinte a! Consi
liului de Miniștri al U. R. S. S.. 
î. V. Aihipov, vicepreședinte al

A.
A.

Kozlov, 
Pospelov, 

Polianski ;
., . . , ..... .. _______ Kabanov,

ministrul Economiei al Republicii S. V. Kurașov miniștri ai U.R.S.S.
•-o-ît-L..- șj a]tg persona|j|jțj

Din partea Irakului la semnarea 
acordului au asistat general-maior 
dr. Muhammed Aș-Șavvaf, minis
trul Ocrotirii Sănătății, și alți 
membri ai delegației guvernamen
tale ai Republicii Irak.

I. Kiricenko, F. R. 
I. Mikoian, P. N.

Miniștri al A. N. Kosîghin, D. S.
A. Gromîko, I. G.A.

$
%

Vizita delegației 
Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. R. în R. P. Albania

Poporul irakian nu va preeupeți 
nimic pentru a-și apăra cuceririle

Irak, dr. Talaat Aș-Șaibani, 
ministrul Construcțiilor și Recon
strucției.

La semnarea acordului din par
tea sovietică au asistat A. B. Aris< 
tbv, E. A. Furțeva, N. S. Hrușciov,

TIRANA 17 (Agerpres). — De
legația Uniunii Tineretului Munci
tor romin, care se află de citeva 
zile in capitala Albaniei, își con
tinuă vizitele prin țară. După ce a 
vizitat districtul Kortcha, delega
ția tineretului romin a plecat spre 
Luchnia.

In cursul acestei vizite delegația 
tineretului romîn a vizitat coope-

rativa agricolă „Prietenia albano- 
romînă", unde a luat cunoștință 
de felul cum muncește în această 
cooperativă tineretul albanez. După 
vizitarea cooperativei, delegația 
tineretului romîn s-a îndreptat 
spre orașul Valora, unde a avut 
loc o întilnire între membrii Birou
lui Comitetului regional al Uniu
nii Tineretului Muncitor albanez și 

membrii delegației tineretului romin.

ooo

Un nou pas pe calea dezvoltării
colaborării prietenești sovieto-irakiene

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita în Uniunea So
vietică a delegației guvernamen
tale a Republicii Irak. Cele două 
părți au declarat în comunicat că 
doresc să dezvolte colaborarea 
prietenească pe baza respectării 
reciproce a suveranității, a egali
tății in drepturi și a neamestecului 
reciproc în treburile interne 
și-au exprimat convingerea că 
ceastă colaborare oa contribui 
întărirea păcii și a securității 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

In urma tratativelor care s-au 
încheiat cu succes a fost semnat 
un acord cu privire la colaborarea 
economică și tehnică între Uniunea 
Sovietică și Republica Irak. Potri
vit acordului, Uniunea Sovietică 
va acorda Republicii Irak un aju
tor tehnic in construcția unei serii 
de întreprinderi ale industriei gre-

a- 
la 
în

9

le, constructoare de mașini, chi
mice, alimentare și ușoare. Spe
cialiștii sovietici vor efectua lu
crări în domeniul lărgirii rețelei de 
irigație, lucrări de prospecțiuni 
geologice și vor executa proiecte 
pentru construirea unor șosele. U- 
niunea Sovietică va acorda sprijin 
în pregătirea de specialiști ira
kieni.

Pentru realizarea acordului în
cheiat, guvernul sovietic a acordat 
Republicii Irak un credit în suma 
de 550 milioane ruble cu o do- 
bîndă de 2,5 la sută anual. Credi
tul va fi compensat de către gu
vernul Republicii Irak în 12 rate 
anuale, după trecerea unui an de 
la terminarea livrării de către Uni
unea Sovietică a utilajelor com
plecte.

Uniunea Sovietică va acorda de 
asemenea guvernului din Irak un 
ajutor tehnic în construirea unei 
serii de obiective industriale și 
agricole, cu achitarea cheltuielilor

pe baza acordului comercial ira- 
kiano-sovietic în vigoare.

Partea irakiană a declarat că ea 
consideră semnarea acestui acord 
ca un nou pas pentru dezvoltarea 
colaborării prietenești dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Irak și 
este de părere că această colabora
re va contribui la lichidarea grab
nică a grelei moșteniri lăsate de 
colonialism, va contribui la întări
rea independenței 
țării.

Partea sovietică 
această colaborare 
fără nici un fel de condiții politice 
și alte condiții care să știrbească 
suveranitatea și demnitatea națio
nală a Republicii Irak.

In desfășurarea tratativelor, cele 
două părți și-au exprimat dorința 
de a dezvolta legăturile de priete
nie dintre cele două țări.

economice a

a confirmat cu 
se va înfăptui

Se lărgește colaborarea economica 
între R. P. R. și R. D. Germana

BERLIN 17 (Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 16 martie 
1959 a avut loc la Berlin semna
rea unui protocol între Republica 
Populară Romînă și Republica De
mocrată Germană.

Protocolul semnat stabilește vo
lumul schimburilor la principalele 
produse pentru perioada 1959-1965 
și se referă de asemenea la unele 
probleme de colaborare economică 
între cele două țări.

In baza protocolului semnat, care 
va servi la încheierea unui acord 
comercial de lungă durată, precum 
și a unor acorduri comercjale a- 
nuale, schimburile vor putea crește 
în anii următori cu peste 50 la 
sută față de nivelul schimburilor 
comerciale din anul 1958.

Tratativele s-au

Protocolul a fost semnat din 
partea R. P- Romîne de tov. M- 
Novac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat a! Planificării din R. 
P. Romînă, iar din partea R. D. 
Germane de tov. G- Henke, mem
bru în Comitetul de Stat al Plani
ficării al R, D. Germane.

La semnare au fost de față din 
partea romînă tov. A. Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, și 
membrii delegației romîne. Au fost 
de față de asemenea tov. I. Puvac, 
ambasadorul 
Berlin, și alți 
dei.

Din partea 
față Balkow,
lui Comerțului Exterior, precum și 
membrii ai conducerii Comitetului 
de Stat al Planificării și Ministe
rului Comerțului Exterior.

R. P. Romîne la 
membri ai ambasa-

germană au fost de 
adjunct al ministru-

Cînd intri în Căminul studențesc 
nr. 2, primul lucru care te impre
sionează este liniștea. O liniște 
atît de profundă incit crezi la pri
mul moment că aci nu locuiește 
nimeni. Chiar și portarul, cu o voce 
greu perceptibilă, pentru a nu tul
bura această liniște, te întreabă pe 
cine cauți, îți cere legitimația și 
te lasă să urci la etaj, bineînțeles 
după ce ți-a atras politicos atenția: 
„va rugăm sa nu faceți zgomot, 
băieții studiază". Trecînd prin 
dreptul camerelor auzi totuși mur
mure, iar urechea prinde cu greu 
cuvinte rostite în franceză, en
gleză, chineză, rusă, arabă, etc., 
etc. Ați ghicit probabil că este 
vorba de căminul pentru studenții 
străini care invață in țara noastră.

Scopul prezenței mele aici : o 
convorbire cu Reda Jamil din Irak, 
student în anul II la Institutul de 
petrol și gaze, căruia cu o zi 
înainte i-am anunțat vizita, L-am 
găsit pe acesta în camera sa, stînd 
la masă și răsfoind un manual de 
economie politică. Colegul său de 
cameră și compatriot Beny El-Hury 
se pregătea să „fugă" la facultate. 
El este student în anul 11 la Fa
cultatea de medicină. Am mers cu 
Reda Janul într-o sală de studii. 
Convorbirea noastră s a înfiripat 
repede, datorită amabilului meu in
terlocutor, care a ținut de la în
ceput să-mi spună :

— Vă așteptam cu nerăbdare. 
Acum cîteva zile am primit o scri
soare din Irak de la un prieten 
care mă roagă să vorbesc tinere
tului romîn despre lupta poporului, 
a tineretului irakian pentru inde
pendența patriei noastre, despre 
sprijinul unanim de care se bucură 
guvernul Kassem, și despre pri
mele noastre realizări.

Această comunicare prețioasă 
m a făcut să intru direct în su
biect. Deci prima întrebare :

— Cum apreciați mișcarea de 
elilierare națională din țările 
rabe ?

— După cel de al doilea război 
mondial, mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor din Asia și 
Africa, aflate sub dominația colo
nialistă a luat un puternic avînt. 
Acest lucru se datorește faptului că 
mișcarea a devenit mai puternică, 
mai organizată, și ceea ce este 
foarte important, a unit în cadrul 
ei toate popoarele subjugate. Po
poarele arabe care au cunoscut în 
trecut, sub dominația imperialis
mului o cruntă mizerie, trăind in 
teroare și întuneric au văzut în 
mișcarea de eliberare națională, po
sibilitatea de a fi libere, de a cu
ceri independența țărilor lor, de a 
munci pentru interesele lor proprii. 
Popoarele din Irak, Siria, Egipt și 
din celelalte țări arabe s au unit 
in cadrul acestei uriașe mișcări de 
eliberare națională. Imi aduc a- 
minte de zilele anului 1956 cînd E- 
giptul a fost atacat de imperialiștii 
anglo-franco-israelieni. Atunci în 
țara mea, domnea o teroare nemai
pomenită. Călăul poporului ira
kian, Nuri Said, tăia și spînzura. 
In ciuda acestor condiții grele, cu 
prețul sacrificiului vieții lor, pa- 
trioții irakieni au organizat mari

demonstrații în sprijinul Egiptului, 
exprimindu-și astfel solidaritatea 
lor cu poporul egiptean.

Puternica mișcare de eliberare 
națională din Irak în care s-a in
tegrat întregul nostru popor a dus 
la alungarea slugii imperialiștilor 
anglo-atnericani; Nuri Said. Rodul 
luptei de eliberare națională a fost 
revoluția din 14 iulie 1958, cind 
Irakul și-a cucerit adevărata inde
pendență și libertate. Poporul ira
kian și-a vărsat singele pentru in
dependența țării sale. Și dacă va 
fi nevoie — acest lucru s a dovedit 
recent — el nu va precupeți nimic, 
pentru a-și apăra cuceririle sale 
sfinte: independența și libertatea.

— Care sînt factorii care contri
buie la încordarea situației 
rientul Arab ?

— Cei care au interes ca 
rientul Arab să nu existe 
sînt imperialiștii. Ei nu pot 
cu ochi buni, cum popoarele
cucerindu-și și consolidindu-și in
dependența țărilor lor. își apără 
bogatele avuții naționale, de care 
n-au avut niciodată parte. De a- 
ceste avuții profitau numai și nu
mai imperialiștii, care sugeau din 
țările arabe colosale venituri. După 
cum știți Irakul este foarte bogat

în O-

în O- 
liniște 
vedea 
arabe

CU
Convorbire 

studentul irakian
Reda Jamil

a-

purtat într-o

Cuvîntarea
lui Ibrahim Kubba

MOSCOVA 17 (Agerpres)). — 
TASS transmite : Luind cuvîntul 
la recepția care a avut loc la 
Kremlin la 16 martie, dr. Ibrahim 
Kubba, conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Irak, a 
declarat ca tratativele de la Bag
dad și de la Moscova constituie o 
mărturie a comunității constante a 
multor -principii fundamentale a 
politicii celor două țari și a uni
tății țelurilor celor două popoare.

In cuvîntarea sa Ibrahim Kubba 
a relevat poziția ireproșabilă a U- 
niunii Sovietice în problemele 
menținerii păcii și a coexistenței 
pașnice.

Dr. Kubba a declarat : Irakul ca 
parte a națiunii arabe pășește 
ferm pe calea deplinei solidarități 
cu țările arabe care s-au eliberat 
și acorda din toate puterile sprijin 
material și moral popoarelor arabe 
care lupta împotriva imperialis
mului. Irakul își stabilește poziția 
sa față de unitatea arabă pornind 
de la condițiile reale de viața în 
țările arabe, izolate între ele, pe 
o bază care contribuie la întărirea 
unității arabe în lupta împotriva 
imperialismului și reacțiunii, pe o 
bază care oferă maximum de liber
tate și care asigură maximum de 
progres pentru arabi. Poziția Ira
kului în această problemă asigură 
de asemenea o cale justa pentru 
găsirea celor mai utile și trainice 
forme de legătură între țările 
arabe, a unor astfel de forme care 
corespund condițiilor concrete ale 
țărilor arabe și intereselor mase
lor populației arabe, înlesnind 
prin aceasta realizatea de către

națiunea arabă pe cale democra
tică normală a țelului ei scump — 
unitatea națională.

Dr. Kubba a arătat că, din pri
mele zile ale revoluției din Irak, 
în relațiile dintre Irak și Uniunea 
Sovietică s-a deschis o nouă pagi
na de prietenie. Nu încape nici o 
îndoiala, a subliniat dr. Kubba, că 
politica de coexistență pașnică, de 
neamestec în treburile interne ale 
altor (ari, politică de colaborare 
internațională, pe bază de egali
tate în drepturi și prietenie dezin
teresata cu diferite țări și îndeo
sebi cu tarile arabe, politică pe 
care o duce Uniunea Sovietică, a 
fost și rămîne baza trainică de în
tărire și de dezvoltare a prieteniei 
și colaborării între Irak și Uniu
nea Sovietică.

Dr. Ibrahim Kubba a arătat ma
rea importanță a 
to-irakian semnat 
urma tratativelor

acordului sovie- 
la 16 martie in 
economice.

Olienhauer:

Delegația 
guvernamentală 

a Republicii Irak 
a p'ecat spre patrie
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 martie 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Irak a plecat spre patrie cu 
un avion „11-14“.
în drum spre Bagdad delegația 

guvernamentală a Republicii Irak 
va face un scurt popas în Capita
la Gruziei — Tbilisi.

Pe aeroport, Iosif Kuzmin, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și dr. Ibrahim Kub
ba, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Irak, au 
rostit cuvintări.

•*O'

între U.R.S.S. și Australia
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

T‘.SS transmite: Guvernele Austra
liei și Uniunii Sovietice au căzut 
de acord cu privire la restabilirea 
reprezentanțelor diplomatice ale 
celor două țări la Moscova și Can
berra.

Acordul a fost realizat în urma 
tratativelor dintre Richard Casey, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Australiei și Nikolai Firiubin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., care au avut loc 
în luna martie în orașul Broad 
beach Queensland (Australia).

atmosferă prietenească.

Poporul irakian poate fi asemuit 
cu o pasăre închisă ani de zii* 
într-o colivie și care odată luir.du și 
zborul, știe să prețuiască și să a- 
pere libertatea dobîndită. 1 inert și 
bătrini muncesc și invață cu un 
entuziasm de nedescris. tn același 
timp, ei fac de gardă la poduri, m 
jurul instituțiilor centrale, la căile 
ferate fiind gata oricind să-și a- 
pere libertatea cucerită. Prietenii 
îmi scriu că invață și muncesc cu 
multă seriozitate și se plîng doar 
de un singur lucru : n-au timp su
ficient pentru toate ce au de lacul.

Pentru consolidarea tuturor cu
ceririlor noastre, ale popoarelor 
arabe, care s-au scuturat de jugul 
colonialismului este necesar astăzi 
mai mult ea oricind întărirea uni
tății lor împotriva uneltirilor im
perialiștilor. Divergențele existen
te intre statele arabe nu sînt de.it 
spre folosul puterilor coloniale, 
care după cum am mai spus sînt 
interesate în dezbinarea ți slăbi
rea statelor arabe.

Reda Jamii îmi vorbește cu en
tuziasm despre realizările obținute 
de poporul irakian în timpul scurt 
de cînd și-a cucerit libertatea :

— Șase stații de hidrocentrale, 
numeroase școli și spitale la sate 
și în mahalalele orașelor, un mare 
spital pentru cei bolnavi de TBC. 
De curind s-au deschis porțile uni
versității din Bagdad, care numără 
12.000 studenți Aci a început con
struirea unei colonii studențești, cu- 
prinzînd cămine, cantine, biblio
teci, laboratoare. Cu ajutorul U- 
niunii Sovietice construim o uzină 
metalurgică. Membrii Uniunii Na
ționale a Tineretului și ai Uniunii 
Naționale a Studenților din Irak 
desfășoară o activitate neobosită 
în domeniul alfabetizării populației 
de la sate și de la orașe. Pentru 
viața noastră nouă, pentru viitorul 
fericit care ne așteaptă, poporul 
irakian nu-și cruță eforturile pe a- 
cest drum deschis de revoluție și 
desigur el va ști să și I apere.

In încheierea convorbirii noastre 
1 am rugat pe Reda Jamil să ne 
vorbească despre felul cum se 
simte la noi în țară.

— Am sosit in Romînia la sluți
tul anului 1956. Pot să vă spun că 
de atunci nu a existat nici un mo
ment în care să mă simt ca un 
străin. Dragostea cu. care .înt în
conjurat, m-a făcut să mă simt ca 
acasă. In ceea ce privește învăță
tura vreau să subliniez cit de feri
cit sînt că pot invăța in Romînia. 
Condițiile foarte bune, înaltul nivel 
de studiu, grija permanentă pe 
care o simt din partea decanatu
lui, profesorilor, asistenților și co
legilor mei romini sint argumente 
pentru ceea ce am spus mai îna
inte. Eu port corespondență cu 
compatrioți de ai mei, care studiază 
în Anglia. Franța și chiar S.U A. 
Cu toții mă invidiază. Și-mi rela
tează condițiile grele în care in
vață ei, de faptul că nimeni nu le 
acordă nici o atenție, că sînt ți
nuți la distanță de către profesori 
și colegi.

Acum patru luni, am fost în 
vacanță acasă, în Irak. In ziua 
cînd am venit s-a adunat in jurul 
meu atita lume, incit aveam im
presia că mă aflu la un miting. Oa
menii mi au cerut să vorbesc des
pre Romînia democrat-populară, 
despre muncitorii petroliști și me
todele lor de muncă. Tinerii mi-au 
cerut adrese ale linerilor romini 
cu care să poată purta corespon
dență. Poporul irakian nutrește 
sentimente de dragoste față de po
porul rotnîn, pentru că el șlie să 
deosebească cine îi este prieten și 
cine dușman. Noi nu putem uita 
că Romînia a fost printre primele 
țări care a recunoscut independența 
irakului. Noi știm că poporul ro
mîn ne este prieten și un prieten 
credincios.

l-am mulțumit lui Reda Jamil 
pentru convorbirea plăcută ; tot
odată i-am spus că acum poate 
să-i răspundă prietenului său din 
Irak, deoarece rugămintea acestuia 
a fost satisfăcută. I-am urat tot
odată succes la lucrarea de con
trol pe care o are chiar astăzi la 
economie politică.

R. LUCIAN

în petrol, și aceasta n-o pot uita 
ușor magnații monopolurilor impe
rialiste. Pe de altă parte, teritoriul 
în care trăiesc arabii constituie 
puncte strategice in planurile mili
tare agresive ale imperialiștilor, 
lată cauzele pentru care imperia
liștii angloamericani 
toate căile să dezbine 
arabe, urzind și înfăptuind complo
turi, sabotaje ctc. cu scopul de a 
reinstaura în aceste țări vechile 
rinduieli colonialiste.

Să luăm, de pildă, pactul agre
siv, care poartă numele capitalei 
țării mele Bagdad. Cu toate că

caută pe 
popoarele

tului

după revoluția din Irak acest
pact a rămas doar un petec
de hîrtie fără valoare, el nu a
sucombat totuși complect. La o
conferință a membrilor pac-
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Dorim relații prietenești 
cu Uniunea Sovietică

BERLIN 17 
conferință a

(Agerpres). — La 
cadrelor Partidului 

din Germania, 
la 

Occidentală),

o
Social Democrat 
care a avut loc zilele acestea 
Fuerih (Germania 
președintele P.S.D.G., Olienhauer, 
s-a pronunțat în favoarea tratati
velor Est-Vest. „In ciuda tuturor 
atacurilor la care am fost supus 
din cauza întrevederii avute cu 
Hrușciov, a spus Olienhauer; dacă 
aș fi chemat să mai am o aseme
nea discuție aș spune fără îndo
ială ,,da“. Noi, a continuat Olien
hauer, dorim relații prietenești cu 
Uniunea Sovietică, fără nici o res-

tricție, deoarece ele sînt pentru noi 
o necesitate vitală. Negocierile 
sînt posibile și necesare și există 
șanse să ajungem la un rezultat". 
Acum mai mult ca întotdeauna 
sînt in favoarea ducerii de nego
cieri".

In încheiere președintele 
P.S.D.G. a arătat că este necesar 
ca R.F.G. să părăsească 
iar R.D.G. pactul de la 
și s a pronunțat pentru 
unei zone de 'reducere a
armate în conformitate cu planul 
Rapacki.

ooooo----------

N.A.T.O.,
Varșovia 

crearea 
forțelor

Declarațiile belicoase 
ale generalului american Taylor

WASHINGTON 17 (Agerpres). sa dezlănțuie un război general 
— TASS transmite : Subcomisia pentru a „păstra“ Berlinul Occi- 
senatorială pentiu problemele pre- dental, 
gătirii militare a dat publicității, 
după ce a fost cenzurată de Pen- ' 
tagon, stenograma ședinței sale se
crete din 11 martie. La această 
ședință șeful statului major a] ar
matei americane, generalul Taylor, 
urmărind să alimenteze isteria răz
boinică, a făcut o serie de decla
rații războinice, amenințătoare în 
legătura cu Berlinul. Răspunzînd 
la întrebările puse de unii membri 
ai subcomisiei Taylor a declarat 
că armata americană dispune de 
planuri „amănunțite** de acțiune în 
cazul „cînd“ situația din Berlin 
„s-ar agrava**.

Taylor a declarat că forțeb 
mate americane în Europa, 
numără aproximativ 226.000 
soldați și ofițeri (în unități 
luptă) se află în permanență 
picior de război’*..

Senatorul Saltonstal a întrebat : 
„Planurile dv. de operații militare 
limitate includ folosirea armei ato
mice ?“ La aceasta întrebare Tay
lor a răspuns cu emfază : „Tot
deauna pornim la operații militare 
pregătiți să folosim arma atomică, 
deoarece nu putem ști niciodată 
care va fi sfîrșitul acestei opera
ții**. Războinicul general a decla
rat că S.U.A. trebuie să fie gata

e ar
ca re 

de 
de 

i pe

în Republica Federală Germană continuă „lupta împotriva morții 
atomice". Sub lozinca „Dortmund a dat un exemplu", la Hanovra s-a 
organizat o veghe atomică, care a reușit să strîngă în cîteva ore 
peste 400 de semnături pe o petiție adresată tuturor partidelor din 
parlamentul de la Bonn, cerind să se pună capăt înarmării ato
mice a Germaniei occidentale.

In fotografie : „Veghea atomică" din Hanovra.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
din Franțamunicipale

PARIS 17 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ministerul Afacerilor 
Interne al Franței a dat publicită
ții datele definitive asupra rezul
tatelor alegerilor municipale. A- 
ceste date nu se referă însă la nu
mărul voturilor întrunite de dife
rite partide politice, care ar 
oglindi cel mai complect repartiția 
forțelor politice în țară, ci numai 
la numărul mandatelor obținute de 
aceste partide în consiliile muni
cipale.

Partidul Comunist Francez a ob
ținut în consiliile municipale din 
diferite orașe și sate 20.454 locuri, 
Partidul Socialist 52.145 locuri, U- 
niunea pentru noua Republică 
22.253 locuri, Partidul Catolic 
M.R.P. 32.347 locuri, Partidul „in
dependenților"

O trăsătură 
gerilor a fost

ooo-----------

DELHI. — La 17 martie P. K. 
Ponomarenko, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. in India, a oferit o recep
ție in cinstea delegației guverna
mentale a U.R.S.S. care se află 
in vizită oficială de stat in India.

Din partea sovietică la recepție 
au participat membrii delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice. iar din partea Indiei, dr. Sar- 
■vapalll Radhakrishnan, vicepreșe
dintele Repub icii India, primul 
ministru Jawaharlal Nehru, mi
nistrul Apărării Krishna Menon, 
precum și alte personalități.

LONDRA. — La 17 martie, minis, 
trul Afacerilor Externe al Italiei, 
Pella, care se află la Londra, a în
ceput tratativele cu Selwvn I.ioyd, 
ministrul Afacerilor Externe al An
gliei.

■ Comentatorul diplomatic al a- 
genției Press Association anunță 
că cei doi miniștri au discutat po
litica Occidentului față de Germa
nia. securitatea europeană șl de
zarmarea. Lloyd l a informat pe 
Pella asupra convorbirilor pe care 
el și primul ministru Macmi.lan

169.840 locuri 
distinctivă a ale- 
faptul că pen-
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le-au dus la Moscova, Bonn și 
Paris.

BRUXELLES. — Profesorul F. 
Claessens a ținut recent o confe
rință cu subiectul „Mihail Emines- 
cu, poet romin, poet al lumii", 
după care a urmat prezentarea 
unui documentar cinematografic 
despre R. P. Romină și premiera 
filmului „Erupția".

ANVERS. — La o editură din 
Anvers se află sub tipar romanul 
lui Zaharia Stancu „Rădăcinile 
s’nt amare". în traducere flaman
dă.

SALISBURY. — Agenția Associa
ted Press anunță că unități engleze 
evaluate la W de oameni înzes
trați cu armament modern au des> 
fășurat o ..acțiune de curățire" in 
sudul coloniei Npâs.saland " pentru 
„a impune controlul guvernului a- 
supru tribu'ilo' răsculate de ăcolo".

KOLN. — Recent a avut loc la 
Koln premiera piesei „O scrisoare 
pierdută" de I l Caragiale. in 
traducerea actriței berlineze Maria 
Gnrvin și in direcția de scenă a 
lui P. Zadek.

ultimii 12 ani în 
fost prezentate 
candidați comu- 
alți republicani.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 
MTI transmite : La 16 martie nu 
început în diferite orașe și regiuni 
ale Ungariei festivitățile comemo
rative ale aniversării a 40 de ani 
de la proclamarea „Comunei un
gare" care a avut loc în 1919. La 
17 martie, în opt săli ale muzeului 
național din Budapesta a fost des
chisă o mare expoziție comemora
tivi a Republicii Sovietice Ungare. 
Sînt expuse aici numeroase obiecte, 
documente și reproduceri ilustrînd 
perioada glorioasă a istoriei primu
lui stat proletar în Ungaria.

de la Bagdad, care a 
avut loc la Caraci, Iranul, Turcia 
și Pakistanul, sub directa condu
cere a S.U.A., au elaborat un plan 
agresiv împotriva Irakului, care 
prevedea ocuparea tării cu ajutorul 
forțelor armate. Recent, S-U.A. au 
încheiat acorduri militare bilate
rale cu Turcia, Iran și Pakistan, 
acorduri care au o legătură direc
tă cu complotul antiguvernamental 
pus la cale la Mossul și zdroizit de 
poporul irakian. Nu întimplător a- 
cest complot mîrșav a izbucnit în 
nordul Irakului, la granița cu 
Turcia. Riposta drastică pe care 
au primit-o trădătorii poporului 
irakian și cei care au ptis la cale 
complotul dovedește unitatea între
gului nostru popor, sprijinul larg 
de care se bucură guvernul Kas- 
sem.

Aș vrea să vă descriu numai un 
fapt relatat de presa noastră, și 
care dovedește pină unde a mers 
mina criminală a complotiștilor. La 
Mossul avea loc un miting, la care 
au participat aproximativ 250.900 
de persoane. Era un miting închi
nat apărării păcii. Complot’stii nu 
au ezitat să tragă cu armele, folo
sind și tancuri, asupra acestor oa
meni pașnici. Poporul a știut însă 
să-i zdrobească fără cruțare, iar 
complotul a suferit un eșec total.

— Aș vrea să ne vorbiți acum 
despre lupta poporului irakian pen
tru consolidarea independenței țării 
sale.

— Ieri am primit o scrisoare de 
fa mama. O femeie în virstă de 
peste 55 de ani. Vă redau o frază : 
„învăț să scriu și să citesc, în a- 
celași timp mă pregătesc pentru a 
fi gata la nevoie să-mi apăr pa
tria". Mama este o femeie bătrînă 
și cuvintele ei redau foarte bine ac
tuala atmosferă din țară.

tru prima oară în 
marile orașe au 
liste comune de 
niști, socialiști și 
Mii de alegători socialiști au votat 
pentru candidații Partidului Co
munist, mai ales acolo unde liderii 
socialiști de dreapta au intrat în 
cîrdășie fățișă cu reacțiunea.

Reacțiunea franceză este neli
niștită de influența partidului co
munist în suburbiile muncitorești 
ale Parisului. în prezent 29 din 
cele 80 de municipalități ale de
partamentului Sena se află sub 
conducerea unor primari comu
niști.

ooo

Lucrările celui de-al Ill-lea

■*o-
A patra plenară 

a C.C. al U.T.C.
din R.P.Chineza

PEKIN 17 (Agerpres). — 
China Nouă transmite : Intre 
23 februarie și 7 martie 1959 la 
Pekin a avut loc cea de-a patra 
Plenară a celei de-a treia se
siuni a C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din China. La 
lucrările plenarei au luat parte 
120 de membri supleanti ai C.C. 
al U.T.C. din China.

Plenara a făcut bilanțul ex
perienței în muncă a U.T.C. din 
China și a tinerelului în cursul 
mara'ui salt realizat în 1958 și 
a discutat sarcinile și munca 
U.T.C. legate de producția in
dustrială și agricolă, de organi
zarea învățămîntului tineretu
lui în condițiile realizării în 
arul 1959 a unui salt multilate
ral și mai mare în construcția 
socialistă a țării. In încheierea 
lucrărilor plenarei a luat cuvîn
tul Hu lao-ban, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. din China.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
După cum transmite PAP, în șe
dința din seara zilei de 16 martie 
a celui de-al Ill-lea Congres al 
P.M.U.P. R. ZAMBROWSKI. mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al P.M.U.P. a pre
zentat raportul „Cu privire la mo
dificările în statutul Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez",

Modificările și amendamentele 
în statut prezentate spre aprobare 
Congresului al IlI-lea, a spus R. 
Zambrowski, își propun ca scop 
să sublinieze principiile lui funda
mentale leniniste, și să țină seama 
de schimbările esențiale care s-au 
petrecut în activitatea practică a 
partidului de la cel de-al II-lea 
Congres, îndeosebi după cea de-a 
VIII-a plenară a C.C.

R. Zambrowski s-a ocupat de a- 
semenea de 
partidului. 
450.000 de 
care fac
P.M.U.P., constituie osatura sa po
litică și ideologică.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții partidelor comuniste 
frățești din Siria și S.U.A.

★

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția P.A.P„ 
la 17 martie. în cea de a 7 a zi 
a lucrărilor celui de-al 3-lea Con
gres al P.M.U.P. au continuat dis
cuțiile la rapoarte.

Primul a luat cuvîntul Arka 
deusz Lasiewicz, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Bialystok al 
P.M.U.P.

A urmat la cuvînt R. Strzelecki, 
ministrul Căilor Ferate și al Tran
sporturilor și Z. Siedlecki, secreta
rul organizației de partid de la

problemele creșterii 
El a arătat că cei 
muncitori conștient! 

parte din iîndurile

uzina siderurgică „Mala Panetv" 
din Katowice.

Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, s a ocupat, printre altele, 
în cuvîntarea sa de lupta partidu
lui împotriva revizionismului. El 
a arătat că revizioniștii au încercat 
să prezinte hotărîrile juste ale ce
lei de-a VII l-a plenare a P.M.U.P. 
ca fiind începutul unei etape în 
realizarea vederilor lor, ceea ce ar 
fi echivalent cu restaurarea cap I 
talismului.

In afară de faptul că au încer
cat să ponegrească partidul, pu
terea populară, construcția socia
listă în Polonia, revizioniștii au 
încercat totodată să submineze 
prietenia cu U.R.SS. și alianța fră
țească cu țările lagărului socialist. 
Z. Nowak a subliniat ci ar fi naiv 
să se presupună că P.M.U.P. ar fi 
încheiat lupta 
nismului sau 
sectarismului

împotriva revizio- 
împotriva rămășițelor 

și dogmatismului.

Partidul nu poate răspunde decît 
printro puternică ofensivă ideolo
gică, printr-o vastă activitate ideo
logică educativă. In continuarea 
cuvîntării sale Z. Nowak a vorbit 
despre activitatea consiliilor popu
lare și s-a ocupat de unele proble
me ale producției agricole.

Jan Sylwester Wieczorek, lucră
tor pe lărîm științific de la școala 
politehnică de la Wroklaw, a vor
bit despre rolul Uniunii Tineretu
lui Socialist în școlile superioare.

La 17 martie congresul a fost 
salutat de Cari Hermansson, șeful 
delegației P-C. din Suedia, mem
bru al Biroului Polis™- -ș C.C. al 
Partidului, de J. IVolff, șeful de
legației P.C. din Olanda, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului, de L. G, Lopez, secretarul 
general al P.C. din Chile, precum 
și de reprezentanții partidelor fră
țești din Argentina, Mexic și Por
tugalia.

Vizita delegației P.M.R. în R.P. Polonă
VARȘOVIA 17—Corespondentul 

Agerpres transmite : La 17 martie 
delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn la cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.U.P., compusă din 
tovarășii Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al .C.C. al P.M.R., 
Paul Niculescu-Mizi', membru al 
C.C. al P.M.R., șeful secției de pro
pagandă și agitație a C.C. al P.Af.R. 
și Maxim Berghianu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Stalin a! P.M.R. au vizitat orașul 
Lublin și fostul lagăr de concen
trare de la Maidanek. Cu acest

delegația romînă a depus o 
de flori și a păstrat un mo
de reculegere în amintirea 
uciși de fasciști în lagărul 
Maidanek.
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Delegația romînă a fost însoțită 
de Jan Skrzypezak, șef adjunct al 
secției de propagandă a C.C. al 
P.M.U.P. și de Makhocki, se
cretar al Comitetului voievodal 
al P.M.U.P. Lublin.

Delegația a fost însoțită de ase
menea de Marin Florea lonescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Var
șovia.
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