
TINERII Studenfi

la electrificarea satelor
în practica 

de producție

Un sat va fi electrificat de studenți
organizației de _ bazaBiroul organizației de „ baza 

U.T.M. a anului II al Facultății de 
electrotehnică din Timișoara intr-o 
adunare generală de organizație a 
propus studenților să participe la 
electrificarea unui sat din regiunea 
Timișoara.

Studenții au primit eu mult 
entuziasm această propunere. Ei 
au răspuns eu elan chemării or
ganizației U.T.M. a anului, luîn- 
du-și angajamente concrete.

Printre cei ce au răspuns aeestei 
chemări sînt candidați! de partid 
Francisc Demian și Teodor Mi- 
knlicz, utemiștii Simion Aldea,

Ion Tean și alții. S-a constituit o 
brigadă utemistă de muncă patrio
tică din 20 de tineri în rîndul că
rora sînt studenți veniți direct din 
producție, care sînt electricieni.

Studenții care au calificarea de 
electricieni și-au luat angajamentul 
ca pînă la începerea lucrului — 
ce va avea loc în timpul practicii 
de vară, — să inițieze și pe cei
lalți membri ai brigăzii în aceste 
lucrări.

Prin străduința și 
studenților, un sat va 
cat de ei.

VASILE

să organizeze, tncepînd din 
trecut, pentru studenții anu- 
de la diferite institute prac- 
în producție premergătoare

priceperea 
fi electrifr"

BALTAC 
student

Au ajutat la electrificarea a 32 sate
Brigăzile utemiite de muncă pa

triotică din satele regiunii Craiova, 
participă activ la acțiunile de fo
los obștesc. Printre alte obiective 
de muncă cum sînt construcția și 
întreținerea drumurilor, construi
rea de noi școli etc. se află și 
munca voluntară la electrificarea 
satelor craiovene.

Astfel ntemiștii 
nulni Cărbunești, 
comitetul raional 
portă balastrul necesar

din satele raio- 
mobilizați de 
U.T.M. trans- 

turnării 
stîlpilor de beton pentru instala
rea rețelei de înaltă tensiune care 
va aduce curent satelor craiovene. 

Pînă acum brigăzile utămiste de 
muncă patriotică au ajutat Ia lu-

crările de electrificare a 32 de 
sate. Tinerii au săpat gropile de 
plantare a stîlpilor, au ajutat la 
transportul, cojirea, fasonatul și 
ridicarea stîlpilor, de asemenea ei 
au ajutat -electricienilor-la întin
derea sîrmelor ete.

Pe viitor utemiștii vor participa 
în și mai mare măsură Ia aceste 
acțiuni. Organizațiile de 
U.T.M. din 40 de comune 
luat angajamentul să mobilizeze 
utemiștii ca prin 
să contrihuie Ia 
încă 40 de sate.

ION

din București 
de producție 
din Capitală 
printre care

bază 
și-au

muncă voluntară 
electrificarea a

GHEORGHIȚA 
tehnician

Lumina electrică în casele 
colectiviștilor

în vederea electrificării comunei 
Roșiori, raionul Călmățui — Ga
lați, prin grija sfatului popular a 
fost procurat un grup electrogen. 
Numai că în afară de grupul elec
trogen mai trebuiau și alte lucrări 
auxiliare pentru instalarea rețelei 
electrice pe ulițele satului și în 
casele colectiviștilor. în primul 
rînd trebuiau săpate gropîle pen
tru stîlpi, întinse sîrmele etc. Or
ganizația de bază U.T.M. și-a luat 
angajamentul să mobilizeze ute
miștii la această acțiune. Prin 
muncă voluntară ei au contribuit 
la această acțiune, reducînd prețul 
de cost al lucrărilor. In același 
timp ei au ajutat la electrificarea 
comunei într un termen mult mai 
scurt decît cel prevăzut. Fondu
rile economisite prin munca ute
miștilor la lucrările de electrifi-

altecare vor putea fi folosite la 
acțiuni de Colos obștesc.

Utemiștii Virgil Păun, Taehe 
Bonds, Dumitru Pisică au fost 
exemplu în muncă pentru toți ti
nerii. Acum lumina electrică a 
pătruns și în casele colectiviștilor 
din Roșiori.

Legătura mai strînsă a Invăță- 
mîntului superior cu nevoile dez
voltării industriei și agriculturii 
din (ara noastră și necesitatea ca 
viitorii ingineri să cunoască ne
mijlocit, în procesul muncii, o se
rie de probleme ale meseriei pe 
care și-au ales-o, au impus Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii 
anul 
lui I 
tica
studiilor teoretice. In această pe
rioadă fiecare student practicant 
trebuie să învețe o meserie, să 
devină muncitor calificat. *’

De curind, 200 de studenți ai 
anului I de Ia tacultățiie Institu
tului de construcții 
au început practica 
pe diferite șantiere 
și din împrejurimi,
șantierul de construcții de locuin
țe de la Floreasca, șantierul de la 
Filatura „Dacia", de la atelierele 
de reparat utilaj „9 Mai“, șantie
rul de aducțiune de la Arcuda și 
cel pentru construirea podului 
peste rîul Colentina în comuna 
Pantelimon. Viitorii ingineri tre
buie să devină mai • întîi zidari, 
dulgheri, fierari-betoniști, pava- 
tori, instalatori, lăcătuși mecanici 
etc.

Timp de 6 luni el vor lucra efec
tiv în procesul de producție fiind 
încadrați în echipele de muncitori 
existente pe șantier sau formînd 
echipe și brigăzi de lucru sepa
rate, conduse de maiștri și tehni
cieni cu o înaltă calificare. La 
sfîrșituf perioadei de practică stu
denții vor 
a obține 
aleasă.

Practica
toare studiilor teoretice și-a dove
dit deplina utilitate atît în ceea ce 
privește pregătirea temeinică a 
studenților, cît și pentru educarea 
lor comunistă.

da un examen pentru 
calificarea în meseria

de producție premergă-

DAMIAN SOCEANU 
colectivist

(Matoriole roșite în cadrul con
cursului Corespondenților volun
tari). (Agerpres)

energe- 
•porit 

10 la 
realizat

însemnate succese 
ale minerilor de la 

Petrila
De Ia începutul acestui an mi

nerii de la exploatarea carboniferă 
Petrila au extras peste plan aproa
pe 5000 tone de cărbune 
tic. In același timp ei au 
productivitatea muncii cu 
sută față de plan și au
economii în valoare de aproxima
tiv 400.000 lei prin reducerea pre
țului de cost al producției. La a- 
eeste însemnate realizări ale mi
nerilor de aici a-a adăugat marți 
dimineața nn non racees : brigada 
condusă do minerul Haidn Iuliu, 
erou al muncii socialisto, a înce
put aă lucreze în contul anului 
1965. In ultimii 10 ani această bri
gadă a săpat peste 6.000 metri li
niari do galerii. In prezent la mi
na Petrila, 21 de brigăzi, cuprin- 
zînd peste 300 de mineri extrag 
cărbune sau sapă galerii în centul 
anilor viitori.

(Agerpres)

Scurtarea timpului de forare a sondelor constituie una din preo
cupările de seamă ale colectivului schelei petrolifere Băbeni din 
regiunea Pitești. Fotoreporterul nostru l-a surprins pe comunistul 
loan Stănel, directorul schelei, discutlnd cu echipa de la sonda 

nr. 736 unele probleme ale producției.
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. Brigada —- —.
[.producție a ti’
(■neretului de la A
f secția cazange- W W
[rie a uzinelor ” ȘT
( „Mao-Țze-dun"
1 din Capitală realizează zilnic 
[ depășiri de plan între 10—15 
f la sută. In fotografie: respon- 
[ sabilul brigăzii, candidatul de -.
1 partid Gh. Petre, discută cu j 
( tinerii Marin Trandafir și Ni- J 
( colae Pavel.

Foto : D. F. Dumitru [

Un cămin cultural 
cu o activitate 
multilaterală

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Joi 19 martie 1959

Plecarea la Budapesta a delegației de partid 
;i guvernamentală a R. P. Romine 

care va participa la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 

a proclamării Republicii Sovietice Ungare
Miercuri la amiază a părăsit Ca-i 

pitala plecînd spre Budapesta de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne care va participa 
la festivitățile ce vor avea loc în 
R. P. Ungară cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Re
publicii Sovietice Ungare.

Din delegație fac parte tovară-1 
șîi: Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Vaida, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Ccnnitetului regional 
Cluj al P.M.R., și Valter Roman, 
directorul Editurii Politice.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, general-colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voi tec, Janos Fa<

zekaș, de membri ai C.G. al 
P.M.R., membri ai guvernului, ac
tiviști de partid.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Pentru a asista la festivitățile 

organizate cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare, la invi
tația Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar a plecat la Budapesta 
și un grup de 13 tovarăși, cetă
țeni romîni, participanți la revolu
ția proletară ungară din 1919.

• (Agerpres) 1

i Cum vom sărbători ;

Cercurile naturaliștilor
Săptămîna 
Mondială 

a Tineretului

științifică a tineretului
experiențele f_

l, hărți, planșe J

X Ceea ce conferă Săptămînii Ț 
4 Mondiale a Tineretului o at-T 
Îmosferă de primăvară este, în ♦ 

afară de anotimp, tinerețea ce- ț 
lor care o sărbătoresc. 4

Pentru generația noastră ce X 
împreună cu întregul popor 4 

- sub Conducerea partidului — . 
, dă viață idealului măreț de . 
♦ construire a socialismului, săp- ♦ 
itămîna aceasta reprezintă un T 

prilej de manifestare a patrio- Z 
tismului și internaționalismului ♦ 

4 socialist care o însuflețește. J 
♦ Deschiderea săptămînii are 4 
4 loc în ziua de 21 martie cînd 4 
♦ în adunări ale tineretului se va I 
4 vorbi de însemnătatea acestei ♦ 
4 manifestări tinerești. *
4 A doua zi este ziua muncii Z 
4 patriotice. Tinerii se vor întîlni Ț 
♦ pe șantiere. Brigăzile utemiste , 
Z de muncă patriotică — existente 4 
4 și cele ce se vor naște in această 4 
4 zi — vor lucra pe șantierele de X 
* înfrumusețare a orașelor și sa- 4 
4 telor, la repararea de drumuri * 
♦ și poduri, la strîngerea fierului 4 
4 vechi. 4
4 Ziua a treia — ziua luptei X 
t pentru pace — va exprima prin 4 
Z adunări și alte manifestări nă- I 
4 zuința de pace a tineretului Z 
* nostru. solidaritatea sa cu 4 
Z F.M.TJ)., cu tinerii de pretu-T 
4 tindeni ce luptă împotriva Z 
4 războiului, pentru viitorul feri- 4 
f cit al popoarelor. X
X La 24 martie vom sărbători 4 
▼ ziua tinerelor fete. E o zi dedi- 4 
I cată sutelor de mii de tinere 4 
Z fete din patria noastră care T 
4 nu-și precupețesc eforturile în Z 
I lupta pentru construirea soda- 4 
Z Ulmului, zecilor de milioane de î 
4 fete de pretutindeni ce luptă Z 
I cu tenacitate pentru pace. Fete- 4 
Z lor le vom dedica reuniuni to- I 
4 vărășești, festivaluri și clici, Z 
X In ziua a cincea din săptă-1 
T mină — ziua științei și acțiu- X 
țnilor culturale — se va des fă- Y 
Ișura o vie activitate în cercurile X 

științifice studențești, la casele ♦ 
de cultură ale tineretului, la T 
cluburile întreprinderilor și la I 
căminele culturale. Oamenii de t 
știință și cultură se vor întîlni I 
cu tineretul. Pe piepturile mul- X 
tor tineri vor fi prinse în ziua Y 
aceasta insigna de ^Prieten al I 
cărții'. X

La 26 martie — ziua sportu- X 
♦ Zui — tinerii vor fi prezenți în^ 
T număr mare pe terenurile spor- J 
X tive, la competițiile ce se vor X 
> organiza. X
X Ziua Festivalului — 27 mar-± 

‘‘fie. Minunatele zile ale întîlni-^ 
rilor tineretului lumii le vor f 
reînvia expunerile celor ce Ț 
au participat la Festivalurile de 
pînă acum. Anul
Viena, tinerii din 
cinci continente se 
din nou. Despre pregătirile in 
vederea acestei mari sărbători ♦ 
tinerești se vor povesti de ase- X 
menea multe lucruri interesante î 
la colțurile Festivalului.

Săptămîna Mondială a Tine- X 
retului se va încheia la 28 mar- â 

tie prin manifestări cultural- 
artistice și sportive. Sărbători- X 
rea ei cere din partea organiza- * 
țiilor U.T.M. spirit organizat o- T 
ric, inițiativă, astfel incit masa X 
largă a tineretului nostru să fie X 
prezentă în acțiunile din Săptă- 1 

, mina Mondială a Tineretului, 
' exprimîndu și prin aceasta dra- * 
gostea față de partid, față de Z 

, cauza socialismului și solidari- T 
tatea cu tineretul luptător pen X 
tru pace din lumea întreagă. Z
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.

Aici nu se folosesc 
de laborator, diafilme, 
și alte materiale în vederea ușu
rării înțelegerii de către tineri a 
diverselor probleme prezentate în 
cadrul cercului. Aceasta a făcut ca 
numărul tinerilor participanți la 
cercurile naturaliștilor din aceste 
comune să fie redus.

De toate aceste lipsuri existente 
în activitatea cercurilor natUTa- 
liștilor se face vinovat și comitetul 
regional UTM, respectiv secția de 
propagandă ri agitație. Dacă am 
reușit să punem la punct unele 
probleme organizatorice în această 
privință, noi nu am dat încă su
ficientă atentie conținutului acti
vității acestor cercuri, în așa fel 
îneît Ia activitatea lor să ia parte 
un număr din ce în ce mai mare 
de tineri. O atenție deosebită noi 
o vom da în această direcție, aju
torării cercurilor pentru a-ji des
fășura o activitate atractivă, inte
resantă, bogată în conținut. In 
afară de materialul didactic exis
tent la școlile elemental e și că
minele culturale, cercurilor natu
raliștilor le vor fi trimise în conti
nuare o serie de materiale noi și 
în special planșe despre structura 
universului.

Pentru mărirea necontenită a 
numărului de tineri participanți 
la cercurile naturaliștilor, comite
tul regional a luat măsura ca în 
cadrul adunărilor generale UTM 
să se discute pe larg activitatea 
acestor cercuri, utemiștilor reve- 
nindu-le sarcina de a atrage un nu
măr cît mai mare de membri în 
activitatea cercurilor naturaliștilor. 
Comitetul regional UTM studiază 
în prezent posibilitatea acordării 
unei diplome și a unei insigne cu 
brevet, care să constituie un sti
mulent pentru cei mai activi 
membri ai cercurilor.

Biroul comitetului regional 
UTM București va acorda o mai 
mare atenție îndrumării și spri
jinirii concrete a acestor cercuri 
de către comitetele raionale UTM, 
pentru ca ele să-și îndeplinească 
scopul pe care-1 au în educarea 
comunistă a tineretului.

ROVIN ȘUVAILA 
Secretar al Comitetului regional 

UTM București

In munca desfășurată de organi
zațiile UTM pentru educarea ti
neretului în spiritul concepției 
materialist-dialectice despre natura 
și societate, un rol important îl 
au cercurile naturaliștilor. Cu aju
torul lor, organizațiile UTM au 
posibilitatea de a înarma tineretul, de 31 comune, sînt 
cu cunoștințe științifice, de a com
bate misticismul și obscurantismul, 
de a explica caracterul dăunător 
și retrograd al superstițiilor.

In scopul desfășurării unei'ase
menea munci, biroul comitetului 
regional U.T.M. a luat o serie de 
masuri menite să asigure o activi
tate susținuta în cadrul cercurilor 
naturaliștilor, mai ales în perioada 
de iarna. In acest sens s-a urmărit 
întărirea colaborării cu filiala și 
subfilialele S.R.S.C. și secțiile de 
învatămînt și cultură ale sfaturilor 
populare. împreună cu ifjliala re
gională . SRSC. i comitetul regional 
a întocmit pentru acesț an un nu- 
măr de 26 tematici pentru confe- 
rințe cuprinzînd diferite teme ca : 
„Formarea pămintului", „Originea 
și dezvoltarea vieții pe pămîn't", 
„Despre univers", ,;Originea șl 
evoluția omului", „Superstițiile și 
știința", „Originea creștinismului", 
etc. Pînă în prezent au și fost tri
mise tuturor cercurilor un număr 
de 8 conferințe.

In afară de aceasta, biroul co
mitetului regional UTM a indicat 
comitetelor raionale ca în colabo
rare cu subfilialele SRSC, să asi
gure ca grupul lor de referenți să 
întocmească pe plan local asemenea 
conferințe care să țină cont de 
specificul raionului, de pregătirea 
culturală și științifică a tinere
tului, de cele mai importante j»ro- 
bleme științifice care preocupă pe 
tinerii țărani muncitori.

Pentru îmbunătățirea activității 
cercurilor naturaliștilor, comitetul 
regional a sprijinit comitetele 
raionale în organizarea instruirii 
responsabililor de cercuri.

In urma acestor acțiuni numărul 
cercurilor naturaliștilor a crescut 
de la 191 — cîte erau în vara 
anului 1958 — la 313, care cu
prind azi un număr de 13.235 de 
tineri.

Cu toate acestea trebuie spus că 
în munca noastră mai există și o 
serie de lipsuri care s-au râsfrînt

în mod negativ asupra activității 
cercurilor tinerilor naturaliști. 
Mai sînt unele comitete raionale 
UTM care nu se ocupă cu simț de 
răspundere de îndrumarea acti
vității acestor cercuri. In raionul 
Slobozia de exemplu, din totalul 

organizate 
cercuri ale naturaliștilor doar în 6. 
O slabă preocupare în această di
recție o dovedesc și raioanele Ol
tenița, Zimnicea, Brănești și Dom
nești.

Chiar o serie de cercuri ale na
turaliștilor existente deja, cum 
sînt cele din comunele Buftea, 
Răcari, Băneasa, Mihăilești și Bo- 
lintinu din Deal, nu-și desfășoară

.,lll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

din 
Bă-

Sălile căminului cultural 
comuna Bercioiu, 
beni, au devenit neinicăpătoare 
pentru tinerii care vin aici nu 
numai pentru a citi sau a face 
sport, ci și pentru a participa la 
acțiunile interesante organizate în 
cadrul căminului. In mod deosebit 
participă la activitatea căminului 
cultural tinerele fete. Un punct de 
atracție îl constituie înființarea 
cercului de cusături naționale unde 
aproape 20 de tinere învață să coa
se și să brodeze artistic. Siptămî- 
nal, în cadrul căminului are loc o 
seară de întrebări și răspunsuri pe 
tema transformării socialiste a 
agriculturii. Cu ocazia acestor întîi- 
niri, țăranii muncitori din sectorul 
socialist al agriculturii împărtășesc 
tuturor celor prezenți din expe
riența și succesele obținute de ei 
în munca în comun.

La cursurile agrozootehnice, 
participă un număr de 80 săteni ti
neri și vîrstnici. Și biblioteca că
minului e vizitată de foarte mulți 
cititori. Pînă în prezent există în 
comună 23 de purtători ai insignei 
,(Prieteni ai cărții". Acum, încă 42 
tineri participă la concursul ,dubiți 
cartea".

raionul

CONSTANTIN DINESCU 
țăran muncitor

Cum se fac economiile
Elena Pop privea plimbarea 

obișnuită a suveicii, împreunarea 
firelor, cînd deodată auzul îi prin
se un zgomot neobișnuit. Da, „poc
nea războiul". Asta însemna că s-au 
defectat tampoanele și că deci 
există pericolul să se rupă urzeala, 
să se strice chiar piesele. Aleargă 
intr-un suflet la ajutorul de meș
ter Eugen Mihăilescu : 

războiul,— „Pocnește" 
iute.

Tînărul ajutor 
la mașină, asculta 
terveni din mers 
unde era „buba", 
cunde totul reintra în 
Suveica își făcea cursa obișnuită 
împreunînd firele, Elena Pop pri
vea liniștită țesătura netedă, soco
tind bănuții care au fost „salvați". 
Dacă războiul ar fi stat numai 10 
minute — pînă se repara — în
semna că -s ar fi pierdut 48 cm. 
de țesătură, cu alte cuvinte 11 lei, 
adică 1100 bănuți.

De cîtva timp în lupta pentru 
cît mai multe economii, tinerii de 
la fabrica „Flamura Roșie" din 
Capitală socotesc realizările obți
nute în bani. Și aceasta nu pentru 
că economiile realizate ar fi miei, 
ci datorită faptului că ci acordă 
o atenție deosebită descoperirii și 
folosirii tuturor posibilităților și 
mijloacelor — ori cît de mici ar 
fi ele — de realizare a econo 
miilor. Povestea luptei pentru 
economisirea bănuților nu este prea 
veche. La puțină vreme după ce 
din inițiativa organizației de partid 
în fabrică s-a început experimen-

vino

de meșter veni 
atent, apoi in 
cu ‘ _ 

Peste cîteva se-
pricepere,

normal.

tarea măririi turațiilor și creșterea 
indicilor de utilizare la războaiele 
de țesut, comitetul U.T.M. a orga
nizat o adunare generală.

— Cîțiva bănuți e o sumă infi
mă. Și totuși ne'este prețios fie
care bănuț, au spus atunci tinerii 
în adunarea generală. De aici un 
bănuț, de dincolo altul, putem rea
liza economii de zeci și chiar sute 
de mii de lei. Principalul este să 
devenim mai buni, mai atenți și 
mai pricepuți gospodari ai fabricii.

Din ziua aceea, în fabrică la ga
zetele de perete, în adunările ge 
nerale, în cadrul consfătuirilor de 
producție, peste tot s-a vorbit tot 
mai des despre necesitatea econo
misirii bănuților. Comitetul U.T.M. 
a explicat tinerelor concret și căile 
prin care pot contribui la econo
misirea bănuților: trebuie să rea
lizăm economii în fiecare zi, în 
fiecare minut chiar, gospodărind 
materia primă, materiile auxiliare, 
energia electrică, reducînd deșeu 
rile.

Un gram de fir costă 26 de bă
nuți. Un fleac spun unii, pe care 
nici nu-1 bagi în seamă. Dar toc
mai acestui amănunt fetele i-au 
acordat o atenție deosebită. Ele au 
făcut următorul calcul : Un gram 
de fir costă 26 bănuți. Dacă 50 de 
țesătoare ar economisi zilnic nu 
mai cîte 10 grame de materie pri
mă, lunar s-ar realiza economii de 
3.380 lei. Iată deci ce valoare pre
zintă economisirea bănuților.

Au trecut de atunci cîteva luni.
Fetele muncesc sîrguincios. Vin 

mai devreme la lucru, preiau ma
șinile din mers, cîștigînd astfel cîte

5 minute, adică 24 cm. de țesătu
ră în plus care valorează 550 de 
bănuți ; folosesc canetele pînă la 
capăt, produc mai puține defecte 
micșorând metrajul de cupoane. 
Folosind aceste căi, adunînd bă
nuț cu bănuț, Elena Pop a econo
misit într-o lună 250 lei, Ioana 
Alexandru 225 lei, Rada Toader 
213 lei etc.

Simțul gospodăresc, trăsătură a 
atitudinii socialiste față de muncă, 
se manifestă puternic la toți tine
rii din fabrică. Depănătoarele, fo
losind ajutorul comuniștilor, în
grijesc mai bine mașinile și astfel 
realizează mosoare de calitate su
perioară. Dacă în metalurgie tine 
rii au posibilitatea să constate 
rebutul și în unele cazuri să-l 
înlăture, la depănat nu există 
posibilitatea să controlezi firul me
tru cu metru. Tinerele depanatoa
re știu acest lucru, și de aceea 
nu trec cu vederea nici cea mai 
mică neglijență. Odată, observînd 
că o fetișcană nu lucra sculuri- 
le pînă la capăt, fetele dimprejur 
s au simțit datoare să-i atragă 
atenția. I-au amintit de îndatori
rea morală, de conștiința muncito
rească pe care trebuie s-o dove
dească. Vinovata a lăsat privirea 
în jos : tovarășele ei aveau drep
tate. Asemenea discuții au fost 
inlocuite, însă în ultimul timp cu 
altele privind bilanțul realizărilor. 
In asemenea discuții s-a arătat că 
Aurica Dinu a economisit 41.003 
de bănuți, că aceștia împreună cu 
cei 38.000 bănuți ai Elisabetei 
Cristea și cu alți 15.200 ai Elenei 
Măicănescu se adaugă la sutele de

mii de bănuți economisiți de ti
nerii fabricii.

In fabrică, mobilizați de organi
zația U.T.M. sub conducerea or
ganizației de partid, fiecare tînăr 
luptă pentru economii. La atelie
rul strungărie mecanică și mecani
că ajustaj Alexandru Frățilă, 
Elisabeta Pasăre, Victor Dumitraș, 
Mihai Costișanu, Mielu Dinu ca și 
toți ceilalți tineri, recondiționînd 
piese pentru războaiele de țesut și 
pentru preparație, au economisit 
într-o lună 15.000 lei. Și la aceș
tia—ne spune tov. Ana Dumitrescu 
secretara comitetului U.T.M. — 
trebuie adăugați toți ceilalți zeci 
și zeci de tineri care acordind a- 
tenție fiecărui bănuț au contribuit 
alături de ceilalți 
gineri și tehnicieni 
se realizeze o 
237.900 lei.

Ridicînd indicele 
al mașinilor cu 11 
sificînd acțiunea de valorificare a 
rezervelor interne, gospodarii bă
nuților de la „Flamura Roșie” vor 
realiza anul acesta 1.010. 000 lei 
economii, adică suma necesară con
strucției a 272 apartamente. Iată 
de ce, comitetul U.T.M., sub con
ducerea comitetului de partid, 
care îndrumă și ajută zi de zi pe 
tinerii gospodari ai fabricii, a 
trecut ca obiectiv principal în pla
nul său de muncă antrenarea 
tuturor tinerilor în mișcarea de 
folosire intensivă a capacității 
utilajului, în acțiunea de economi
sire a fiecărui bănuț.

muncitori, in- 
din fabrică, să 
economie de

de utilizare 
la sută, inten-

LIDIA POPESCU

In legătură cu conți
nutul activității cercu
rilor naturaliștilor din 

regiunea București
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activitatea în mod eficace și 
susținut, unele dintre ele avînd un 
caracter pur formal. Aceste lip
suri se datoresc atît slabei îndru
mări a birourilor și comitetelor 
U.T.M. pe comună, cît și faptului 
că în coordonarea activității aces
tor cercuri nu sînt atrase institu
țiile culturale cum ar fi de exem
plu căminele culturale, bibliotecile, 
școlile etc., care să contribuie ne
mijlocit la buna desfășurare a acti
vității lor.

In unele cercuri cum sînt cele 
din comunele Comana, Grădiștea, 
Tătărăștii de Jos sau Mînăstirea, 
nu se folosesc materiale demon- 
strative, nu se organizează expo
ziții, au loc expuneri care nu țin 
seama de specificul comnnei, de 
nivelul cultural al tinerilor, toate 
acestea ducînd la o activitate ne
satisfăcătoare, la o participare re
dusă a tinerilor, la scăderea efi
cacității acestor forme importante 
de înarmare a tinerilor cu cuno
ștințe științifice despre natură și 
societate.

Cercurile naturaliștilor din co
munele Bărcănești, Axintele sau 
Bălteni, au o activitate formală, 
neatrăgătoare, lipsită de conținut.
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La o lecție a cercului de acordeon a casei de cultură „Gheorghe Gheorghiu-DeJ“ din Galați
(Foto AGERPRES)
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Elevele clasei a XI-a D. de la Școala medie mixtă nr. 7 din București dau lucrare de control 
la matematică.

ÎNVĂȚĂTURĂLA
in afara brigăzilor utemiste 

de muncă

din școli rul tovarășului diriginte a orga- brilor comitetului U.T.M., auto- 
mulțumirea care domnește în ca
drul acestui comitet trebuie neîn- 
tîrziat înlăturate. Sprijinirea pro
cesului de învățămînt în școală 
este una din cele mai importante 
îndatoriri a lor. Ne aflăm aproa
pe de încheierea celui de-al doilea 
trimestru, va începe ultima etapă 
a anului școlar. Organizația U.T.M. 
din școală, . alături de profesori 
trebuie să ia măsuri concrete, 
eficace pentru ajutorarea elevilor 
la învățătură.. Trebuie organizat 
temeinic ajutorul reciproc între 
elevi, î grupele de învățătură; elevii 
slabi ...trebuie mobilizați să parii* 
ci pe la orele de meditații; trebuie 
să fie extinse discuțiile metodice, 
să fie organizate expoziții cu ca
iete de notițe, discuții la gazetele 
de perete despre metodele de în
vățătură, despre programul zilnic, 
etc. Desigur, sînt numeroase alte 
metode care âtt reieșit din însăși 
experiența de muncă a unor orga
nizații U.T.M. pe clase, experien
ță care trebuie să fie generalizată, 
îmbunătățită. Elevii trebuie aju- 
țati îndeaproape, prin toate mijloa
cele, să obțină rezultate mereu 
mai bune la învățătură,

MELANIA DOBRE

Organizațiile U.T.M. < 
pot avea un rol activ în siimu- nizat în clasa sa 
larea preocupării pentru învățătură 
a elevilor, în îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt.

In acest scop organizațiile 
U.T.M. trebuie să desfășoare o in
tensă muncă educativ-politică în 
rîndul elevilor pentru a dezvolta 
la ei spiritul de răspundere, con
știința îndatoririlor lor, precum și 
să organizeze unele forme con
crete de intr-ajutorare, care au 
rolul să-i sprijine pe elevi să în
vețe mai bine, să-și însușească 
metode de studiu adecvate stimu- 
lîndu-i pe cei bunr, criticînd și a- 
juttadu-i pe cei mai slabi pregătiți, 
pe cei delăsători. Metodele de în
tr-ajutorare a elevilor sînt metode 
verificate în practica muncii orga
nizațiilor U.T.M. ; ele și-au dove
dit din plin eficacitatea și de a- 
ceea trebuie generalizate.

Comitetul, U.T.M. din Școala 
medie mixtă nr. 18 din București 
are în acest sens o experiență "a 
sa proprie, pe care, din păcate, nu 
o folosește îndeajuns.

Situația la învățătură în școală 
la sfîrșitul primului trimestru nu 
este cîtuși de puțin mulțumitoare, 
în diferite ședințe ținute în școală 
domnește o atmosferă de autoli- 
niștire, deși situația celor 126 
elevi corijenți și a celor 60 de 
repefenți ar fi trebuit să le dea 
multă neliniște membrilor comite
tului U.T.M., cu atît mai mult cu 
cit printre cei rămași în urmă la 
învățătură sînt și destui utemiști. 
Ar fi existat nenumărate posibili
tăți ca aceștia să fie ajutați să 
se îndrepte. Desigur nu se poate 
spune că organizația U.T.M. a 
uitat complect de elevii slabi la 
învățătură. Din cînd în cînd co
mitetul U.T.M. își amintește de ei 
inițiind unele acțiuni pentru a-i 
sprijini. După încheierea primului 
trimestru, de pildă, toți elevii care 
au obținut rezultate slabe la Învă
țătură au fost convooați într-o șe
dință, s-a discutat cu ei, li s-a 
promis tot sprijinul. In unele or
ganizații de clasă s-a făcut mai 
mult; de pildă, în clasa a XI-a A 
utemistul Nițescu Petre a primit 
sarcina să se ocupe de patru din 
elevii mai slabi la învățătură. 
Dintre aceștia Tofăneanu Florin și 
Gonciarov Constantin, fiind aju
tați, au început să învețe mai 
bine. Experiența de muncă a bi
roului U.T.M. al clasei a XI-a A 
a dovedit că sistemul de într-aju
torare Între elevi, bine organizat, 
dă rezultate.

De asemenea 
discuțiile organizate în unele cla- greșit că în problemele de î.nvă- 
se cu scopul de a-i ajuta pe elevi 
să-și însușească un stil, o metodă 
cît mai eficace de învățătură. Se
cretarul biroului U.T.M. ăl clasei 
a IX-a B, Victor Orban, cu ajuto-

tginte a org; 
lecții metodice 

„Cum să învățăm". In cadrul unei 
asemenea adunări utemistul F. A- 
lexandru, unul dintre cei mai buni 
elevi ai clasei a vorbit despre fe
lul cum își împarte el timpul în
tre studiu, activitatea obștească, 
distractivă și odihnă. In planul 
de activitate al biroului U.T.M. 
sînt prevăzute și alte lecții meto
dice în care se va vorbi despre 
felul s cum trebuie elevii să folo
sească manualele, cum să studie
ze materialul bibliografic ajută- 

. tor. .
Din i păcate această experiență 

bună și alte cîteva forme de în
tr-ajutorare folosite n-au trecut 
pragul acestor clase, rt-au fost 
transmise mai departe, deși în 
unele clase rezultatele la învăță
tură arată cu prisosință că este 
nevoie ca. eleyii să fie ajutați cum 
să învețe. Sînt multe birouri 
U.T.M. de clasă care n-au dove
dit . inițiativă, preocupare pentru a 
urma exemplul pozitiv al celor 
două clase. In clasa a X-a G de 
pildă, exista un număr mare de 
corijenți șî repetenți. Gu toate 
acestea biroul U.T.M. al clasei n-a 
luat nici o măsură de ajutorare a 
elevilor slabi la . învățătură. Bi
roul U.T.M. trebuia să organizeze 
grupe de învățătură, care să-și 
desfășoare activitatea după orele 
de clasă, trebuia să întărească in
teresul și răspunderea întregului 
colectiv pentru felul cum își face 
datoria la învățătură fiecare elev 
al clasei. In locul acestor măsuri 
în clasă domnește delăsarea. A- 
driana Andreescu de pildă, a- jucat 
într-o piesă și și-a .neglijat învăță
tura, dar nimeni n-a luat nici o 
măsură. La fel s-a întîmplat și cu 
elevul Dan Angheliu, care a ră
mas corijent la două obiecte.

Și în alte clase domnește ace
eași lipsă de preocupare a birou
rilor U.T.M. pentru ajutorarea 
concretă a elevilor Ia învățătură, 
atitudine ce se oglindește în re
zultatele obținute. Vina pornește 
de la comitetul U.T.M. pe școală 
— secretar tovarășa Tatiana Ger- 
năuți. — care nu și-a asumat ro
lul de a promova experiența bună 
de muncă, de a o generaliza. Go- 
mitetul U.T.M. a dovedit pasivi
tate în această problemă, arătînd 
că înțelege îngust rolul său în 
procesul de învățămînt. El a sub
apreciat rolul activității de aju

stat foarte utile forare a elevilor, socotind în mod

țămîrit propriu-zise, organizațiile 
U.T.M. trebuie să se amestece 
mai puțin, această sarcină reve
nind profesorilor.

Această părere greșită a mem-
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Elevii participă
la înfrumusețarea școlii lor

Elevii orașului și 
raionului Bîrlad au 
fericirea de a învăța 
in cea mai modernă 
școală medie din țară 
și anume la „Com
plexul școlar Bîrlad". 
Cite frumuseți sîni 
aici, ce curățenie do
mină peste tot ! 
Bucuria elevilor pen
tru aceste lucruri 
este de nedescris.

Pentru înfrumuse

țarea continuă a 
Complexului s-au for
mat din rîndul elevi
lor 27 
utemiste 
patriotică 
amenaja 
sportive, 
puieți în
vor 
etc.
jurul Complexului va 
crește o mică pădu-

de brigăzi 
de muncă 

care vor 
terenuri 

vor planta 
jurul școlii, 

nivela terenul 
Atunci cînd în

rice, cirul vor fi ame
najate bazele, sporti
ve, școala noastră va 
fi mult mai frumoa
să, noi vom avea sa
tisfacția că am con
tribuit prin munca 
noastră la înfrumuse
țarea ei.

FLOREA ION 
elev în clasa a X-a G 
Complexul școlar — 

Bîrlad
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în cercul politic U.T.M. al clasei a XI*a B de la Școala medie 
nr. 16 din București. Propagandista, profesoara Mioara Nicolau 
deschide seminarul. Elevele sînt atente, se pregătesc să răs
pundă, șă lămurească problema pusă în discuție. Gu siguranță că 
la sfîrșitul seminarului, în urma dezbaterilor, cunoștințele în

sușite individual vor fi mult mai clare.
Foto: D. FLOREA

patriotica
Sadoveanu" din Iași au constituit 
însă uri stimulent în munca pentru 
brigăzile utemiste de muncă patrio
tică ale elevilor școlilor medii din 
Buzău. Asemenea elevilor ieșeni 
și elevii din Buzău au hotărît ca 
fiecare din ei să facă parte dintr-o 
brigadă utemistă de muncă . pa
triotică și au discutat încă de 
pe acum obiectivele muncii pe 
care o vor desfășura în primă
vară și în timpul vacanței de 
vară.

Iată care sînt aceste obiective :

Inițiativa elevilor clasei a X-a 
C. din Școala medie „zWihail Sa- 
dpveanu" din Iași, -ca fiecare din 
ei să devină membru al brigăzii 
utemiste de muncă patriotică, a 
găsit un puternic răsunet în rîndul 
elevilor școlilor medii din orașul 
Buzău. De altfel, aceștia au o 
veche tradiție în ce privește munca 
patriotică.

Angajamentele brigăzii utemiste 
de muncă patriotică a clasei a 
X-a G din Școala medie „Mihail

1. Fiecare cerc de învățămînt politic să devină o brigadă 
utemistă de muncă patriotică.

2. Brigăzile utemiste de muncă 
oraș își iau răspunderea executării lucrărilor agricole de pri
măvară din grădina legumicolă a G.A.S.-Buzău și amenajarea 
eleșteului acestei gospodării în vederea creșterii peștilor și ra
țelor. In vacanța de vară, încă drați în două tabere-șantier, 500 
de elevi din școlile medii ale orașului vor executa lucrări agri
cole în campania agricolă de vară în G.A.S.-Buzău și G.A.S.- 
Stilpu.

3. în taberele-șantier să nu existe nici un repetent.
4. Fiecare tabără se formeze cîte o echipă artistică de agi

tație care să prezinte trei programe artistice în G.A.S.-
Buzău și G.A.S.-Stîlpu. Fiecare tabără și fiecare brigadă va 
învăța cinci cintece revoluționare dintre care două brigadierești.

5. Brigăzile utemiste de muncă patriotică ale școlilor medii 
nr. 1, nr. 3, școlii medii pedagogice și școlii medii tehnice de 
cooperație să colecteze din rîul Buzău și să depoziteze 1332 
m.c. bolovani necesari construcției șoselei Buzău-Orașul Sta
lin. Fiecare școală medie să întrețină parcurile și spațiile verzi 
din apropierea ei, iar Școala medie pedagogică să întrețină în 
mod permanent stadionul sport iv din Cring.

patriotică ale elevilor din COMISIA CU MUNCA
ÎN RINDUL ELEVILOR

A
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Ajutorul reciproc la învățătură a devenit un fapt obișnuit în viața elevilor școlii medii din comuna 
Drăgănești, regiunea Pitești. In fotografia noastră un grup de eleve ale acestei școli învățînd împreună 
pentru ora de Științele naturii. Eleva Elena Tămbălău explică colegelor sale structura frunzei de ferigă.
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1 N T R - II N CERC POLITIC

DISCUȚII SUPERFICIALE
Propagandistul cercului politic 

al clasei a XI-a B de la Școala 
medie nr. 2 din Baia-Mare, profe
sorul Dumitru Olteanu, și-a început 
munca cu seriozitate, cu pasiune 
chiar, înțelegînd rolul pe care 
trebuie să-l joace cercul politic în 
viața elevilor, în pregătirea lor 
politico-ideologică. Discuțiile care 
s-au desfășurat, în seminarul la 
care am participat, au dovedit 
însă că în activitatea cercului mai 
sînt o serie de lipsuri. La seminar 
au răspuns din proprie inițiativă 
un număr relativ mare de cursanți. 
Cei mai mulți dintre ei, însă, și în 
mod deosebit Doina Ilieșu, Lucia 
Buzilă, Mihai Gliga, Virgil Pop 
n-au făcut decît să înșire o sume
denie de evenimente și date me
morate din cartea „Să ne cunoaș
tem patria", dovedind că și-au în- 
sușit-în mod mecanic materialul 
studiat. Cu toate insistențele pro
pagandistului eursanții n-au putut 
ajunge pînă la înțelegerea pro
fundă a sensului unor evenimente, 
la explicarea acestora, la sintetiza
rea principalelor probleme. Unii 
s-au referit chiar la evenimente 
despre al căror conținut nici nu 
aveau idee. Vorbind de pildă, des
pre „trădarea generoșilor", Clau-

dia Mureșanu a fixat-o cu exacti- ențe ale ideologiei burgheze. Era 
tate în timp, dar nici ea, nici 
Doina Ilieșu și nici Dorin Cosma 
n-au putut explica în ce a constat 
„trădarea generoșilor", esența de 
clasă a acestei trădări și ce preju
dicii a adus ea mișcării muncito
rești.

Nu odată în cursul seminarului 
tovarășul Dumitru Olteanu a cerut 
cursanților să actualizeze proble
mele studiate, să lege cele învățate 
de problemele politice actuale in
terne și internaționale. Mulți dintre 
cursanți n-au reușit însă să facă 
acest lucru. Datorită acestui fapt 
cercul politic nu-și poate îndeplini 
una din sarcinile sale esențiale : 
ridicarea nivelului politic al ele
vilor, cunoașterea tot mai profundă 
a hotărîrilor și documentelor de 
partid, mobilizarea tot mai intensă 
a elevilor la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

De asemenea nivelul de combați 
vitate al răspunsurilor a fost foarte 
scăzut cu toate că au fost cazuri 
cînd ar fi trebuit combătute anu
mite formulări incorecte, idei ero
nate ale unuia sau altuia dintre 
vorbitori, atît de către participant 
cit și de către propagandist. La un 
moment dat s-a amintit de influ-

necesar să se arate necesitatea 
luptei permanente pentru apărarea 
purității ideologiei marxist-le- 
niniste, pentru ridicarea vigilenței 
revoluționare. Acesta este doar 
unul din obiectivele principale ale 
învățămîntului politic : să ridice 
nivelul ideologic al cursanților, 
combativitatea lor revoluționară 
pentru a fi capabili să dea o ri
postă fermă oricăror încercări ale 
dușmanului de a-ți strecura ideolo
gia sa reacționară. Cercul politic 
la care ne referitm nu răspunde 
încă acestor cerințe.

Toate aceste lipsuri se explică 
prin aceea că a existat o slabă 
preocupare din partea organizației 
U.T.M. din școală pentru felul 
cum se desfășoară studiul indivi
dual al cursanților, pentru asigu
rarea unui caracter militant al 
învățămîntului politic de organi
zație.

Comitetul U.T.M. pe școală și 
birourile pe clase trebuie să anali
zeze cu toată seriozitatea această 
situație. Trebuie urmărit îndea
proape și îndrumat studiul indivi
dual al elevilor înscriși la învăță- 
mîntul politic, trebuie controlate 
notițele, conspectele. Pentru adîn- 
cirea unor probleme mai dificile 
trebuie să se ceară propagandiști
lor consultații colective sau indivi
duale. Trebuie de asemenea orga
nizate o serie de acțiuni auxiliare 
în sprijinul celor care studiază în 
învățămîntul politic cum ai fi l 
vizite în uzine, întâlniri cu munci
torii fruntași și eu activiști de 
partid și U.T.M., ou deputați ai 
sfaturilor populare, vizionarea 
unor filme, citirea unor cărți be
letristice inspirate din lupta po
porului nostru condus de partid, 
pentru libertate, pentru o viață 
mai bună, excursii, vizite la mu
zee și expoziții etc. Organizația 
U.T.M. trebuie de asemenea să 
tragă la răspundere pe acei cursanți 
care dau dovadă de superficialitate 
în pregătirea lor.

Numai în felul acesta elevii vor 
putea ajunge să înțeleagă profund 
problemele de bază studiate, cercu
rile politice vor prilejui dezbateri 
vii, combative, contribuind la ri
dicarea nivelului politic și ideolo
gic al elevilor.

Prima grijă a comitetului nostru 
orășenesc a fost să formăm co
misiei pentru elevi un stil de 
muncă corespunzător specificului 
sarcinilor școlare. Aveam ne
voie, de oameni buni, pregă
tiți, apropiați de activitatea elevi
lor, care să-și desfășoare munca 
cu pasiune. De aceea am format 
comisia din rîndul celor mai buni 
activiști extrabugetari cu expe
riență În activitatea școlară : pro
fesori, directori de școli, utemiști 
fruntași în munca de învățătură, 
cadre ale organizațiilor U.T.M. din 
școli.

încă de la început am luat mă
suri ca această comisie să nu des
fășoare o muncă birocratică, ci o 
muncă vie pe teren, în organiza
țiile de bază din școli, ajungînd 
să lucreze chiar la nivelul organi
zațiilor de clasă. S-a stabilit ca 

. fiecare membru al comisiei să răs
pundă de activitatea unei organi
zații U.T.M. dintr-o școală. Mem
brii comisiei au reușit de acum să 

i realizeze legături stabile cu școala, 
I s-au integrat temeinic în activita- 
, tea organizațiilor de bază U.T.M. 
de care răspund. Ei urmăresc te
lul cum organizațiile U.T.M. din 

i școli muncesc pentru intensificarea 
muncii politice în rindul elevilor, 
pentru educarea elevilor în spiri
tul răspunderii față de îndeplinirea 
obligațiilor lor școlare. în fiecare 
școală se ridică însă probleme de
osebite, există o experiență de 
muncă proprie. Tocmai de aceea 
s-a simțit nevoia ca membrii co
misiei să se întîlnească tot mai 
des, să-și împărtășească unii al
tora din experiența lor.

Membrii comisiei își aduc o 
contribuție activă la îmbunătăți
rea activității organizațiilor U.T.M. 
din școli. Invățâmintui politic, de 
pildă, s-a îmbunătățit considerabil. 
Cele nouă cercuri politice care 
funcționează în școli, prin nivelul 
lecțiilor, prin conținutul lor, cît și 
prin nivelul discuțiilor au contri
buit în mod vădit la ridicarea ni
velului politic al elevilor, la o 
mai activă participare a lor la 
viața de organizație. Aceasta pen
tru că membrii comisiei se preo
cupă de fiecare cerc, de propagan
diști, de cursanți. Membrii comi
siei ajută pe propagandiști ia în
tocmirea lecțiilor; cunoscind mai 
bine problemele concrete ale vieții 
și activității utemiștilor din cerc, 
ei contribuie ca aceste lecții să 
fie exemplificate cu aspecte luate 
din viața de zi cu zi a școlii, să fie 
astfel mai vii, mai convingătoare, 
împreună cu comitetele U.T.M. din 
școli și cu propagandiștii, membrii 
comisiei participă la discuțiile or
ganizate cu elevii îin prealabil asu
pra bibliografiei studiate, contro
lează studiul, astfel ca la cerc 
cursantul să vină pregătit temeinic.

Membrii comisiei participă și la 
ședințele de instruire a propagan
diștilor, sezisînd aici anumite de
ficiențe, făcind observații în legă

tură cu desfășurarea învățămîntu- 
lui politic. Așa s-a ajuns ca astăzi 
cercurile politice să joace un rol 
mai mare în munca de educație 
politică a elevilor.

Analizind cauza inactivității 
unor utemiști elevi, comisia a pro
pus inițierea unor acțiuni care, să 
dezvolte la utemiști răspunderea 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
organizație, mîndria de a fi mem
bri ai organizației revoluționare a 
tineretului. Una din măsuri a fost 
aceea că s-au creat în fiecare clasă 
grupe de studiere a Statutului 
U.T.M., grupe în care au fost a- 
trași și acei elevi care se pregă
teau să devină utemiști.

Comisia cu școlile medii a fost 
prezentă zi de zi în mijlocul ele
vilor, i-a îndrumat în munca de 
învățătură, le-a urmărit îndeaproa
pe rezultatele, s-a consultat cu 
profesorii diriginți și împreună au 
luat măsuri, atunci cînd situația, o 
cerea. In ultima vreme s-a obtinut 
o serie de rezultate bune în școli. 
La sfîrșitul trimestrului 1 în cele 
mai mari școli din oraș, — 
Școala medie nr. 2, nr. 3 și nr. 5 
— nu au fost utemiști amenin
țați cu repetenția iar procentul co- 
rijenților este foarte mic. Elevii 
au devenit mai disciplinați, frec
vența la ore este foarte bună. S-a 
introdus sistemul de autodeservire 
în toate școlile. Școlile medii nr. 1 
și nr. 6 au lansat chemări la în
trecere pe linia autodeservirii în 
clase, tuturor școlilor medii, peda
gogice, sanitare și profesionale 
din Arad. De asemenea, s-a lan
sat o chemare la întrecere între 
toate școlile medii ale orașului 
pentru cel mai curat internat.

Lipsurile n-au dispărut cu totul 
din activitatea comisiei noastre 
care se ocupă cu școlile medii. 
Comisia a scăpat aproape complect 
din vedere sarcina de a stringe 
legăturile cu părinții elevilor, de 
a-i mobiliza să participe activ la 
munca educativă a școlii.

In ultima vreme, ne-am dat sea
ma că atu scăpat din vedere și un 
alt aspect important al muncii în 
școli și anume problema orientării 
profesionale a elevilor din ultimele 
clase. Comisia trebuie să studieze 
temeinic această problemă și să 
alcătuiască de urgență un plan de 
activitate care să stabilească con
cret ce vom face imediat pentru 
a dezvolta în rîndul elevilor din 
ultimele clase o opinie de masă, 
de a se pregăti să intre în școli 
superioare muncind în producție. 
Conștient că în munca noastră cu 
elevij mai există încă o seamă de 
lipsuri, Comitetul orășenesc U.TJW. 
Arad, va lua de îndată o serie de 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
nqțncii de organizație în școli, ac- 
tivizînd și mai mult comisia care 
răspunde de munca în rindul ele
vilor.

ROZALIA LAZAREANU 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Arad

Cercetători? 
ai istorieiț 
patriei:

ț O caravană de biciclete plea- 1 
4 că aproape în fiecare duminică 4 
fdin curtea Școlii medii nr.lt 
Î*din Oradea, îndreptîndu-su 1

spre una sau alta din comunele 4 
din împrejurimile orașului, Ț 
Pasiunea pentru descoperiri I 
arheologice, este cea care a t 

(dat naștere muzeului arheolo-t 
gic al școlii. Nu este un muzeu I 
de proporții mari, dar cele f 
aproximativ o mie de piese I 
ce se găsesc în micile vitrine, L 
și ele confecționate tot de ele- t 

rvi, sînt rodul muncii mul toi T 
> duminici petrecute de membrii f 
t cercului de istorie în excurs!: * 
I științifice în diferite localități ♦ 
4 ale regiunii. T
t Excursiile științifice constituie 4 
4 o aplicare în practică a cuno-1 
♦ ștințelor teoretice de istorie I 
T căpătate la curs și în cercul de 4 
S istorie. Fiecare excursie îmbo- f

gățea totodată micul muzeu al 4 
școlii cu noi obiecte, astfel că 4 
cercetînd vitrinele muzeului, f 
ai în față itinerariul excursiilor 4 

țpe care cercul le-a făcut. Sînt f 
4 aici urme ale vieții în epoca J 
♦ neolitică din comuna Otomani, ! 
J de la Dealul Cetății, urme ale f 
i epocij de bronz de la Vadul T 
♦ Crișuiui, obiecte din epoca da-1 
Icică etc. ♦
♦ In prezent, pe baza experien-1 
t ței cîștigate, membrii cercului 4 
4 au început să-și organizeze mai f 
4 sistematic activitatea. *
* Pe lîngă urmele istorice din f 
4 trecutul îndepărtat, membrii Ț 
Î cercului au început să studieze^?

locurile și monumentele lega- 4 
te de istoria mișcării muncito- f 
rești din regiune. In legătură 4 
cu aceasta, recent, eleva Gocif 

4 Marcov din clasa a XI-a a adus T 
4cercului o interesantă colecție* 
țde fotografii jlustrînd episoade* 
4 din istoria mișcării muncitorești t 
4 din Oradea. 4
J Atît direcțiunea cît și organi- f 
izația U.T.M. din școală acordat 
▼ un mare ajutor cercului care 4 
t contribuie prin activitatea des- f 
4 fășurată la educarea elevilor t 
î în spiritul patriotismului socia- 4 
4 list. Acțiunile interesante ale f 
4cercului de istorie au atras! 
tatenția multora dintre elevii* 
I școlii care doresc să devină ț 
4 membrj ai cercului. 4

î M. FLORIAN ♦

% GAOBâ

/ 
f

«
♦ Expozifie :
: a tinerilor pictori; 
: amatori ♦
4 De curînd s-a deschis în sala ! 
4 de desene a Școlii medii mixte ț 
f„2Vioofa« Bălceiscu" din Bucu-j 
î rești, cea de a treia expoziție J 
4 de desene și pictură a elevilor ș

— membri ai cercului plastic ! 
„Th. Aman’’ oare funcționează f 
in școală. *

Cultivarea gustului pentru * 
artele plastice a devenit o tra- t 
diție în această școală in oare ț 
au învățat marii pictori: Theo- 4 
dor Aman, G. D. Mirea, Ștefan I 
Luchian, Ion Negulici, Nic. 4 
Cristea și unde au predat dese- ' ’ 
nul profesori ca G. Tattarescu * 
și Const. Lecca

In cadrul cercului plastic
‘ i” tinerii 

însușesc 
socialist, 
sînt inspirate din 
țării noastre, prin 
său activitatea

Una din lucrările prezentate în cadrul expoziției tinerilor pictori 
amatori de la Școala medie mixtă „Nicolae Bătcescu“-București

4;44j4j*'.4g4j444-4,4 ♦4^»^*i4..44 4 4.-4,4.4i4.4,4.r.4.* 44l* 44 4.4 4 4 44 4 4;,

„Th. Aman’ 
amatori tși 
realismului 
tratate de ei 
viața nouă a 
conținutul 
artistică contribuind la culti- ■ ■ 
narea dragostei elevilor față de • ’ 
patrie, față de cuceririle regi- j j 
mului nostru democrat-popular. • •

Lucrări ca : „Muncitor frun-' ’ 
taș", a elevului Bogdan To- j j 
mescu din clasa a XI-a B, com- < • 
poziția „După lecții" sau „Por-’’ 
tret de tînăr” ale elevului ,’. 
Adrian Mafiei din clasa a Xl-a * - 
A, „Tineretul construiește so- '' 
cialismul", studiu de autopor- i 1 
tret și „1907 în fața plutonului" • ■ 
ale elevei Simona Runcan din j' 
dasa a X-a A, sînt numai citeva.. 
din lucrările care ar putea fi' ' 
expuse cu cinst# într-o expozi-'l 
ție de amatori. ,.

ADA BÎRSEANU "
<.

»♦* ♦ ♦ » ♦ ♦4-»^

pictori j' 
metoda ■ • 
temele t

< •



In săptămîna 
aceasta, 

la universitățile 
populare...

Universitățile populare mun
citorești creează un ii mare nu
măr de tineri posibilitatea să-și 
îmbogățească bagajul de cunoș
tințe ideologice și culturale. 
Este instructivă în acest sens 
consultarea programului din 
această săptămlnă a celor 12 
universități populare ce-și des
fășoară activitatea tn Capitală. 
La „Republica*, „Grivifa Ro
șie", „Casa Sctnteii’, „23 Au
gust”, „Kirov". l.T.B. ele., cei 
înscriși la cursurile universită
ților populare au prilejul tn 
zilele acestea să asculte expu
neri interesante In legătură cu 
Invăfătura marxist-leninistă 
despre revoluția proletară și 
dictatura proletariatului. La 
unele din universitățile popu
lare slnt prezentate lecții pe 
probleme de economie curentă 
cum ar fi proprietatea socia
listă In R. P. Romînă. O în
semnătate deosebită este acor
dată însușirii unor cunoștințe 
tehnice legate de profilul în
treprinderii In care universita
tea populară iși desfășoară ac
tivitatea. De exemplu, la uzi
nele „Republica* se va pre
zenta lecfia despre prelucrarea 
la cald a metalelor.

Se acordă o grijă specială 
lărgirii orizontului cultural al 
participanfilor la cursuri. La 
universitatea populară de la 
T.A.P.L. din -aioanele „l. V. 
Stalin” și ,,Tudor Vladimires- 
cu* au loc lecții de limba fran
ceză, la cea de la „Finanfe- 
Bănci* de geografie, la „Kirov”, 
de limba romînă

Universitatea populară de ti
neret de la uzinele ..Tudor 
Vladlmirescu* are vineri în pro
gram un curs de socialism 
științific (lecfia ■ „Cum și de ce 
se dezvoltă societatea*) și un 
curs de literatură romină (lecția 
despre Coșbuc șt Delaurancea).

Simpla enunțare a programu
lui universităților populare 
subliniază valoarea educativă a 
activității pe care aceste insti
tuții — rod al regimului de de
mocrație populară — o desfă
șoară.

A. DRAGU

O nouă piesă în repetiție la Teatrul

Spectatorii bucureș- 
teni vor avea prilejul 
să asiste la premiera 
unei comedii sovietice 
ce fără îndoială va 
cunoaște un frumos 
succes. Este vorba de 
piesa lui D. Ugviu- 
mov „Fotoliul nr. 16" 
ce va vedea lumina 
rampei la Teatrul 
„Constantin Nattara*

„C. Nottara*
Acțiunea piesei se 

petrece tn lumea tea
trului. Ea aduce pe 
scenă povestea amu
zantă a unui tînăr 
scriitor nevoit să 
treacă printr-o mul
țime de peripeții plnă 
în clipa etnd reușește 
să-și vadă montată 
lucrarea sa.

Piesa care a intrat 
acum în repetiții va

avea ca director de 
scenă pe cunoscutul 
actor Marcel Anghe. 
lescu. Printre inter
pret notăm pe Ana 
Barcan, Ion Gheor
ghiu, Ion Lucian, 
Dem. Savu, fana 
Corea, Mircea Ba- 
laban și alții. Decoru
rile vor fi semnate de 
Adriana Leonescu.

S. SPIREA

Parcul Stalin se pregătește pentru 
oaspeții din școli..*

Pentru pionierii și școlarii din 
Capitală, parcul „I. V. Stalin", cel 
mai mare parc al Capitalei, se pre
gătește «din timp Astfel, î.n acest 
an sectorul pionierilor se va ex
tinde prin deschiderea unei noi 
biblioteci’ pentru cei mai mici șco
lari (clasele I—-IV). Pe estrada 
pionierilor se vor desfășura pro
grame artistice ale echipelor artis
tice de păpușari din școlile Capi
talei precum și cele din căminele 
culturale. In parc se vor organiza 
tabere de vară unde se vor pune 
la dispoziția micilor școlari tere
nuri sportive, mese pentru tenis de 
masă, jocuri de șah Activitatea

din tabără va fi deosebit de atrac
tivă prin manifestările ce se vor 
organiza. Astfel, Intre echipele ar
tistice de amatori din școli vor 
avea loc concursuri. Nu vor lipsi 
din programele taberelor nici com
petițiile sportive. Pentru micii ad
miratori ai operelor de artă plas
tică se va organiza vizionarea ex
pozițiilor artistice ce vor funcționa 
în cele 3 pavilioane ale expoziției 
Intr-unui din pavilioanele expozi 
ției se vor organiza expoziții artis 
tice ale școlilor din Capitală.

D. DORIN
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Lucrările Congresului 
al III-lea al P.M.U.P

Noi mașini și utiia>e 
<?grico»e pentru 

campania de primă
vară

8.520.000 batoane
vor consuma

Deși nici primăvara n-a intrat 
deplin în drepturile sale, industria 
locală din București face ultimele 
pregătiri în vederea aprovizionării 
populației cu produse ale sezonului 
de vară : înghețată, ci*ro bragă, 
ghiâță etc. care, alături de siropul 
la ghiață, vor satisface pe deplin 
cererilo consumatorilor.

In sezonul de vară industria lo
cală va livra comerțului 8.520.000 
batoane înghețată populară In 
trimestrul II și III al acestui an, 
chioșcurile de, răcoritoare vor pri
mi 3.200.000 litri citro și 150.000 
litri bragă.

înghețată populară 
bucureștenii

In lunile iunie, iulie și august 
fabricile de ghiață, din cadrul in
dustriei locale vor livra zilnic 
21.100 blocuri de ghiață, iar in 
dustria republicană împreună cu 
halele ..Obor" și fabrica de 
ghiață „Grivița” vor livra de ase
menea zilnic 13.500 blocuri de ghea
ță. Aceasta înseamnă că în total 
pentru consumatorii bUcureșteni se 
vor livra zilnic, în lunile de vîrf, 
aproximativ 34.600 blocuri de 
ghiață.

D. DUȚA

INFORMAȚII

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică vor întreprinde 

importante acțiuni
Prin munca patriotică a sutelor țiuni organizațiile U.T.M. și tinerii 

de mii de tineri, în cursul anului 
1959 vor fi ameliorate și redate 
agriculturii cel puțin 50.000 de 
hectare teren agricol și vor fi iri
gate peste 20.000 hectare. De ase
menea vor fi plantați de-a lungul 
drumurilor, șoselelor, canalelor de 
irigații etc. un milion de pomi, 
vor fi cultivate cu viță de vie în
semnate suprafețe de teren situa
te pe dealuri și coline, vor fi 
transportate la cîmp mari cantități 
de îngrășăminte, vor fi recupera
te prin stringerea spicelor de grin 
rămase după recoltare cel puțin 
2.000 tone boabe de grâu, se vor 
însiloza prin muncă voluntară 
550.000 tone de nutreț etc.

Pentru stimularea acestor ac-

care se vor evidenția în moți deo
sebit în munca patriotică vor primi 
premii și diplome din partea C.G. 
al U.T.M. și Ministerului Agricul
turii și Silviculturii. Se vor acor
da drapelul C.C. al U.T.M. și al 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii, diploma de onoare a C.G. 
al U.T.M. și a Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, precum și 
numeroase premii în obiecte ca: 
automobile, motociclete, biciclete, 
aparate de fotografiat etc. Peste 
KM) de tineri fruntași care vor fi 
premiali vor face o călătorie de 
12 zile în U.R.S.S., R.P. Bulga
ria. R. Cehoslovacă sau R.P. Un
gară.

(Agerpres)

ooo

Pregătiri pentru începerea 
pescuitului de primăvară

Maistrul Ilarie Sarmasan din, 
secția clor lichid a „Uzinelor 
chimice Turda", supraveghează; 
funcționarea noilor agregatei 
cu care a fost înzestrată uzina- 

(Foto: AGERPRES) I

VARȘOVIA 18 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția PAP, 
în ședința din seara zilei de 17 
martie a Congresului al III-lea al 
P.M.U.P., primul a luat cuvîntul 
J. Morawski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. El a 
subliniat că linia principală a dez
voltării țării în decursul celor 14 
ani de putere populară tiasată de 
partid a fost justă. A tost justă 
ae asemenea politica partidului în 
problemele industrializării țării, re
organizării agriculturii și dezvoltă
rii culturii socialiste-

Cunoscutul scriitor polonez Leon 
Kruczkowski a subliniat marea im
portanță a activității creatoare în 
domeniul culturii pentru înfăptui
rea cu succes a construcției socia
liste.

In ședința din după-amiaza de 
18 martie, primul a luat cuvîntul 
A. Rapacki, membru al Biroului 
Politic al C.G. al P.M.U.P., minis
trul Afacerilor Externe al R. P. Po
lone.

Dacă putem vorbi astăzi despre 
influența noastră asupra desfășu
rării evenimentelor internaționale, 
despre politica noastră externă ac
tivă, despre creșterea prestigiului 
internațional al Poloniei populare,

----------ooooo

a spus vorbitorul, acest lucru noi 
îl datorăm faptului că Polonia este 
un stat socialist și face parte din 
lagărul socialist.

Unitatea și forța lagărului state
lor socialiste, alianța și prietenia 
cu Uniunea Sovietică garantează 
independența și integritatea fron
tierelor Poloniei.

Conform intereselor noastre fun
damentale și intereselor socialise 
mului, noi sprijinim pe arena n- 
ternațională politica de pace a U- 
niunii Sovietice și a celorlalte 
state socialiste și ne străduim sM 
aducem contribuția noastră proprie 
la cauza comună.

M. Rybicki, ministrul Justiției, a 
vorbit despre apărarea proprietății 
obștești.

K. Zemajtis, ministrul Industriei 
Grele, a făcut o expunere asupra 
creșterii diferitelor tipuri de pro
duse industriale în cursul următo
rilor șapte ani.

Vorbind după aceea despre aju
torul pe care U.R.S.S. l-a acordat 
și îl acordă în dezvoltarea econo
miei Poloniei, K. Zemajtis a spus: 
In Polonia nu există nici o ramură 
cheie a industriei grele în care să 
nu existe contribuția sovietică.

Industria noastră constructoare 
de mașini contribuie anul acesta 
într-o măsură sporită la mecani
zarea agriculturii. In parcurile 
S.M.T.-urilor și G.A.S.-urilor au 
și intrat un număr de tractoare, 
cultivatoare, semănători de po
rumb și alte mașini moderne din 
producția anului 1959, care vor 
fi folosite la lucrări încenînd din 
campania- agricolă de primăvară. 
Astfel colectivul uzinelor „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin a 
livrat G.A.S.-urilor și S.M.T.-uri- 
lor numai de la începutul anului 
și pînă la 9 martie 800 de trac
toare din cele 1500 ce stnt desti
nate campaniei agricole de primă
vară.

De asemenea, potrivit prevederi
lor planului, muncitorii de la uzi
nele Bocșa Romînă au executat și 
livrat în acest timp peste 300 de 
grape cu discuri, acționate hidrau
lic, iar metalurgiștii de la uzinele 
„Vasile Roaită" din Gapitală, au 
terminat fabricarea a peste 800 se
mănători de porumb din cele 1300 
ce le vor livra primăvara aceasta. 
Gomenzi importante pentru agri
cultură execută constructorii de 
mașini de la uzinele „7 Noiem- 
brie“-Sraiova unde se fabrică sape 
rotative și tăvălugi pentru tractor 
ca și cei de la întreprinderea 
„Elastic“-Sibiu care fabrică grape 
flexibile și grape reglabile.

Gonstructorii de combine de la 
uzinele „Semănătoarea" pregătesc 
de pe acum mașinile ce vor fi fo
losite la stringerea recoltei păioa- 
se. In cele două luni care s-au 
scurs din acest an ei au fabricat 
peste plan 35 de combine de ce
reale.

Faptul ci planul d« producție 
pa lunile trecute a fost depășit 
în majoritatea uzinelor construc
toare de mașini agricole constituie 
o expresie a hotărîrii muncitorilor 
din aoeste întreprinderi de a spri
jini lupta oamenilor muncii din a- 
gricultară pentru executarea în 
timpul optim a lucrărilor de pri
măvară.

(Agerpres)

Revista „Tribuna" (nr. 7) a 
publicat sub semnătura lui Grigore 
Beuran o schiță ciudată intitulată 
„Cîntecul lebedei". Titlul schiței se 
vrea simbolic: se spune de obicei 
că lebăda cîntă înainte de a muri. 
In cuprinsul schiței însă semnifi
cația titlului dispare, nu poți să-ți 
dai seama dacă e cel din urmă, 
dacă e penultimul și, în general, 
nu înțelegi ce a urmărit autorul 
scriind-o și „Tribuna" publicînd-o-

In schiță e vorba despre o fostă 
patroană, o fostă fabricantă care 
din 1948 nu mai ieșise din casă, 
să se plimbe, nu mai schimbase o 
vorbă, să se amuze, nu mai as 
cultase o muzică bună și nu ma1 
luase puțin aer curat; după cum 
ne dezvăluie autorul „naționaliza
rea o sărăcise".......îi tăiase pofta
de lume"-

Așa a dus-o zece ani și mai bine 
cînd, odată, sub influența posturi 
lor de radio reacționare din Occi 
dent, care instigă pe dușmani: 
poporului, fosta patroană și-a pro
pus să se miște. Dora Simolțiu. 
așa se chema eroina, s;mte ne
voia să acționeze. Peste puțin timp 
aflăm cum „acționează" dușmanul 
de clasă In imaginația lui Grigore

Secretarul Comitetului pentru o 
Germanie unită, Adolph Deter, 
care ne vizitează țara ca invitat 
al Societății pentru râspindirea 
științei și culturii, a fost primit în 
ziua de 18 martie la Palatul Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne de către Mihai Cruceanu, 
președintele comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Naționale. 

■ Au fost-de față Siraion Bughici, 
vicepreședinte al comisiei de poli
tică externă a Marii Adunări Na
ționale și Anton Breitenhofer, de
putat în Marea Adunare Națională.

A asistat Herbert Plaschke, se
cretar al ambasadei R.D. Germa
ne la București.

*
deschis în Capita- 
cultură „Grigore 
de-al III-lea con-

Miercuri s-a 
lă, la casa de 
Preoteasa" cel 
curs al formațiilor artistice de a-

matori ale studenților din Capi
tală, organizat de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților din 
centrul universitar București, în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și a 
celui de-ai Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Viena.

La concurs participă formații 
corale, de dansuri, brigăzi artis
tice de agitație, echipe de teatru, 
orchestre de muzică populară și 
ușoară, recitatori, soliști vocali 
instrumentiști și dansatori, se
lecționați la întrecerea care 
vut loc pe institute.

Desfășurarea concursului 
loc sub formă de spectacole
tare și variate ce vor fi prezen
tate în perioada dintre 18 mar
tie și 18 aprilie.

a a-

are 
uni-

Pescarii din întreprinderile pis
cicole din regiunea Constanța fac 
ultimele pregătiri pentru începe
rea pescuitului de primăvară.

Muncitorii de la întreprinderea 
piscicolă Tulcea au și terminat 
toate pregătirile în vederea acestei 
campanii. Ei au asigurat numărul 
necesar de unelte pescărești. Pes 
carii de lu Mila 35 și de la alte 
secții ale întreprinderii au început 
deplasarea spre locurile în care 
vor pescui în noua campanie. De 
asemenea s-au deplasat către locu
rile de pescuit și multe din brigă
zile pescărești ale gospodăriilor 
colective care sînt sprijinite în ac
tivitatea lor de către această în
treprindere piscicolă.

ceaLa mare s-au și instalat in 
mai mare parte talienele pentru 
pescuitul hamsiei și a altor specii 
de pești, s-au pregătit setcile pen
tru scrumbii, panagatele pentru 
calcani, earmacele pentru sturioni. 
La secția Sf. Gheorghe a între
prinderii piscicole Salina se vor 
instala pentru prima dată in pri
măvara aceasta carmace de stu
rioni la o adincime de 42 metri.

întreprinderile piscicole Con
stanța și Sulina vor intensifica in 
primăvara aceasta vînătoarea de 
delfini. Pentru vînatul delfinilor 
cu ajutorul armelor de foc, secția 
Sf. Gheorghe a 
cicole Sulina 
motorizate.

A doua ediție 
a concursului și festi
valului internațional 

„George Enescu"
în cadrul măsurilor pentru cin

stirea memoriei marelui muzician 
romîn George Enescu a fost insti
tuit și concursul și festivalul in
ternațional trienal care îi poartă 
numele. Prima ediție a acestei ma
nifestări muzicale a avut loc în 
septembrie 1958. Ea s-a bucurat 
de un mare succes.

Cea de-a doua ediție a concursu
lui și festivalului iuternațioual 
„George Enescu" se va desfășura 
la București între 5 și 20 septem
brie 1961. Concursul va cuprinde 
în afară de secțiile de pian și 
vioară și secții pentru canto (fe
mei și bărbați). El va fi dotat cu 
premii și mențiuni.

în vederea coordonării pregăti
rilor pentru această importantă 
manifestare artistică se va consti
tui în curînd comitetul de orga
nizare a celei de-a doua ediții a 
concursului și festivalului interna
țional „George Enescu".

La cel de-al doilea festival in
ternațional „George Enescu", pe 
lingă participarea celor mai valo
roși dirijori, 
și vocali din 
invitați mari 
profesori din

BUDAPESTA 18. — Cores
pondentul Agerpres transmite: In
tre 11 și 18 martie a.c. au avut 
loc la Budapesta tratative între 
delegațiile guvernamentale ale 
R.P. Romîne și R.P. Ungare în 
legătură cu încheierea convenției 
consulare dintre cele două țări.

Tn urma tratativelor care au 
decurs fntr-o atmosferă de sin
ceră și strînsă prietenie, conven-

ția consulară a fost semnată la 
18 martie din însărcinarea Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romine de către Vasile 
Pogăceanu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.P.R. 
li Budapesta, și din însăr
cinarea Consiliului prezidențial 
al Adunării de Stat 
gate de către Sebeș Istvan, loc
țiitor al ministrului 
Externe al R.P. Ungare.

OOO .......—

a R.P. Un-

Afacerilor

ooo

întreprinderii pis- 
va folosi 13 vase 

(Agerpres)

Jiul Petroșani eliminat din Cupa
(Agerpres)

Gorul Universității „0. ]. Parhon" din București — la concursul for
mațiilor artistice stud ențești din Capitală

Miercuri s-a rejucat la Simeria 
întîlnirea de fotbal dintre echipele 
Jiul Petroșani și Aurul Brad, con- 
tind pentru șaisprezecimile „Cupei 
R.P. Romîne". Și de data aceasta,

PE SCURT
• La 18 martie s-a deschis 

la Budapesta conferința inter
națională a ziariștilor sportivi, 
organizată în cadrul programu
lui de activitate a organizației 
internaționale a ziariștilor.

La conferință participă zia
riști din Anglia, Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, 
Olanda, Polonia, Romînia, Tur
cia și Uniunea Sovietică.

• într-un meci retur contând. 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal, miercuri la Aue. •- 
chipa IFismut Karl Marx Stadt 
(R.D. Germană) a terminat la 
egalitate : 0—0 cu echipa el
vețiană Young Boys Berna. în 
prima întîlnire disputată zilele 
trecute la Berna, rezultatul a 
fost de asemenea egal : 2—2. 
Cele două echipe urmează să 
susțină un al treilea meci de
cisiv pe teren neutru. învingă
torul din această partidă va 
juca în semifinale cu formația 
franceză Reims.

după prelungirile reglementare, în- 
tilnirea s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 0—0.

Conform regulamentului, pentru 
optimile de finală s-a calificat 
echipa Auru] Brad, care activează 
într-o categorie inferioară. După 
Știința Timișoara, echipa Jiul din 
Petroșani este cea de a doua for
mație din categoria A eliminată 
pîna acum din „Cupa R. P. Ro
mine". In optimile de finală, Au
rul Brad va juca în compania 
echipei Minerul Aninoasa. Jocu
rile din optimile de finală sint 
programate l-a 1 aprilie pe terenuri 
neutre.

(Agerpres)

A apărut nr. 3 
- martie 1959 —

al revistei

ȘTIINIÂ SI TEHNICĂ
Din sumarul, care cuprinde

schiț... „liniștitoare"
Beuran. în mod cît se poate de 
„perfid" și de „satanic", fosta pa
troană merge singură într-un 
local și acolo ce face ?... Bea 
coniac. Se mulțumetșe ea cu un 
singur pahar de coniac ? Nu 
numai că mai comandă un coniac, 
dar cere să i se cînte vechi șla
găre... După Grigore Beuran în 
modul acesta se manifesta dușma
nul de clasă... „Liric", „roman
tic" și inofensiv.

Este inadmisibil să se prezinte 
in felul acesta chipul dușmanului 
de clasă, să se minimalizeze 
fel activitatea pe care acesta 
in stare s-o desfășoare 
potriva oamenilor 
potriva construcției 
cialiste. Prezentînd 
clasă sub chipul 
■•are se mulțumește 
tn pahar de coniac după timpuri 
nai bune pentru ea, se dă o ima
gine falsă a 
Chipul Dorei 
rul la 
nul de 
siv, că 
teze și 
zentare

ast- 
este 
îm- 
îm- 
so-

muncii, 
noastre 
dușmanul de 
unei băbuțe 

să suspine la

caracterului acestuia. 
Simolțiu duce citito- 
concluzie că dușma- 
este complect inofen- 
mulțumește să vege-

ducînd la adormirea vigilenței re
voluționare.

Spre sfîrșit, autorul vrea să ne 
demonstreze că viața e complexă 
că nu trebuie să ne luăm după 
aparențe. Autorul confundă și nu 
știm de ce complexitatea adevă
rată cu lipsa de logică cea mai 
strigătoare la cer. Pe baza acestei 
false complexități, fosta patroană 
devine și nefericită în amor. Uitată 
și părăsită, Dora plînge cu capul 
pe rhasă și cîntă r ....mon amour
perdu".

Realizateă artistică e pe măsu
ra confuziilor ideologice. Scrisul e 
greoi și forțat, dialogul nefiresc și 
analiza psihologică, dacă se poate 
denumi așa, primitivă, banală. 
Banalitățile exercită asupra au
torului, și nu Știm de ce, o forță 
magnetică. Cum a intuit un loc 
comun nu vrea să-i mai dea 
drumul, insistă cu disperare 
asupra lui. „Va intra singură 
în local. Iși închipui rumoarea ce 
se va produce în focal. Dora Simol- 
țiu, singură în local". După ce 
ne-a spus de trei ori că eroina o 
să fie singură în local nutrești spe-

falsa
clasă
el se
să bocească. Această pre- ranța că ne va spune și ceva im-
are un caracter dăunător, portant. Autorul, trage aer în piept

și revine cu energie proaspătă asu
pra aceleiași idei. „Mîine va vui 
Clujul. Dora Simolțiu singură în 
local, la orele douăzeci și trei".

Denaturînd și simpliticînd reali
tatea, schița lui Grigore Beuran 
minimalizează problema acțiunilor 
dușmanului de clasă, prezintă a- 
ceste acțiuni sub o formă naivă și 
inofensivă. Fosta patroană apare 
în fața cititorilor ca oricare altă 
femeie, cu bucuriile și necazurile 
ei, dar mai ales cu suferințele ei. 
In loc să transmită ură și 
dispreț față de fosta pa
troană, care, conform profilului ei 
de clasă, poate fi în stare să se 
dedea la cele mai josnice acțiuni 
împotriva regimului democrat- 
popular, în speranța deșartă de a 
mai redobîndi privilegiul de altă
dată, de a mai jecmăni din nou 
pe oamenii muncii, autorul lasă 
loc liber compasiunii și „înțele
gerii" față de acest personaj urît 
de cei ce muncesc.

Se impune ca revista „Tribuna" 
să dovedească mai multă vigi
lență, mai mult spirit de răspun
dere față de materialele beletris
tice pe care le încredințează tipa
rului.

T. MAZILU

o 
bogată informație științifică și teh
nică din cele mai variate domenii, 
se pot desprinde :

— „Noi realizări ale industriei 
sovietice", în care sint prezentate 
cîteva din noile instalații și ma
șini produse de industria sovietică. 
Cititorul află despre noua secție 
automată intrată în funcțiune la 
Uzina de ceasuri nr. 2 din Mosco
va, linia automată de prelucrare 
a carcaselor pentru electromotoa
re etc.

— „Modelarea prin analogie",
— „Rezonanța în tehnica mo

dernă",
— „Hipersustentația",
— „Izotopii radioactivi, 

de cercetare și 
ției agricole",

— „Milioane 
rator",

— „Chirurgia
— „Noi pași 

dernă",
— „Operatorul R. G„ dirijorul 

circulației trenurilor",
— „Cromarea electrolitică",
— „Cristalele cîntă" și altele.
Revista cuprinde interesantul 

interviu acordat redacției de pro
fesorul arh. H. Maieu în legătură 
cu :

„Congresul Uniunii internațio
nale a arhitecților".

Radioamatorii găsesc în ■ pagi
nile revistei articolul „Construiți 
un receptor cu reacție" 1 De ase
menea pentru fotoamatori este pu
blicat articolul : „Fotografii prin 
binoclu".

Revista — bogat ilustrată — 
prezintă numeroase știri și infor
mații despre cele mai noi realizări 
științifice și tehnice din toată lu
mea.

mijloc
sporire a produc-

de volți în labo-

toracică", 
în oțelăria

artiști instrumentiști 
țara noastră, vor fi 
dirijori, interpreți și 
diferite țări.

(Agerpres).

0 delegație comercială
COPENHAGA 18 (Agerpres).— 

în prezent se află în Danemarca o 
delegație comercială romînă com
pusă din reprezentanți ai unor 
întreprinderi de comerț exterior 
pentru încheierea unor contracte 
comerciale cu firme daneze de 
produse alimentare.

Cu acest prilej, la 16 martie a 
fost organizată o conferință de pre
să la Legația R. P. Romîne din 
Copenhaga, la care au luat parte

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

Vizita grupului de deputați 
ai Sovietului Suprem al U. R. S. S. 

în Anglia

romină în Danemarca
ziariști de la principalele ziare da
neze printre care „Berlingske Tin- 
dende“, „Borsen", „Politiken“, 
„Land Og Folg“ etc.

tn presa centrală daneză de a 
două zi au apărut numeroase arti
cole și fotografii care subliniază 
că scopul vizitei delegației comer
ciale romîne este lărgirea schimbu
rilor comerciale între cele două 
țări.

■*o
Semnarea acordului 

între Radiodifuziunea 
și Televiziunea din 

R.P. Romînă și 8. 0. 
dermană

Miercuri la amiază a avut loc la 
București semnarea acordului de 
colaborare în domeniul radiodifu
ziunii și televiziunii între Comite
tul de Radiodifuziune și Televiziu
ne din R. P. Romînă și Comitetul 
de Stat al Radiodifuziunii R. D. 
Germane.

Au fost prezenți Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune din R. P. Ro
mînă, Nicolae Melinescu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și membn ai Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune 
din R. P. Romînă.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și Willi Perk, prim-locții- 
tor al președintelui Comitetului de 
Stat al Radiodifuziunii R. D. Ger
mane și Willi Zahlbaum, vicepre
ședinte al Societății de Televiziu
ne din R- D. Germană, oaspeți ai 
țării noastre.

Acordul a fost semnat de Sion 
Mihail Bujor, vicepreședinte al Co
mitetului de Radiodifuziune și Te
leviziune din R. P. Romînă și de 
Willi Perck, prim-locțiitor al pre
ședintelui Comitetului de Stat al 
Radiodifuziunii R. D. Germane.

(Agerpres)

LONDRA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 martie 
grupul de deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S în frunte cu 
M- A. Suslov, președintele Comi
siei pentru Afacerile 
Sovietului Uniunii al 
Suprem a] U.R.S.S.. 
din nou cu membri ai 
lui britanic.

In cursul dejunului
loc la ambasada sovietică, depu
tății s-au întreținut cordial și

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

Externe a
Sovietului 

s-a întîlnit 
parlamenta-

care a avut

prietenește cu conducătorii labu
riști H. Gaitskell, liderul partidu
lui laburist, A. Bevan, trezorier al 
partidului. Jennv Lee. membru al 
Comitetului executiv al partidului, 
și alții.

In cursul după amiezii, în clă
direa parlamentului englez a avut 
loc o întrevedere între M. A. Sus
lov și Selwyn Lloyd, ministrul A- 
facerilor Externe al Angliei. La 
convorbire a participat 1. A- Malik, 
ambasadorul U.R.S.S. în Marea 
Britanie.

In apărarea lui
BERLIN 18 (Agerpres). — In 

Republica Democrată Germană 
continuă mișcarea de protest Îm
potriva arestării lui Manolis Gle
zos, eroul național al Greciei, de 
către autoritățile grecești. După 
cum anunță agenția A.D.N., 4.500 
de muncitori, ingineri și funcțio- ... 
nari de la fabrica de becuri eloc- imediata lui’ punere în libertate, 
trice din Berlin au adresat primu
lui ministru al Greciei o telegramă 
în care se arată că procesul însce
nat eroului național grec este o 
crimă împotriva libertății poporu
lui.

Profesorii, conferențiarii, asisten
ții și funcționarii facultății de filo
zofie a Universității „Humboldt”

Manolis Glezos
din Berlin au trimis de asemenea 
o telegramă de protest împotriva 
arestării lui Madolis Glezos. Per
soanele semnatare ale telegramei 
iși exprimă profunda indignare în 
legătură cu arestarea lut Manolis 
Glezos care a devenit un simbol al 
luptei împotriva fascismului și cer

—oxo—
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târfei

D-ale carnavalului — Patria, 
București, înfrățirea între popoare. 
Libertății ; Voluntarii - Republica, 
l Mal : Un clntec din caval —-
Magheru. I. C Fritmi Moralita
tea d-nei Dulska - V Alecsandri, 
Lumina. Gh Doja Flacăra . Visul 
spulberat - Central, Alta . Patru 
pași In nori .13 .Septembrie. 16 
Februarie , Lumea.facerii Maxim
Gorki ; Răsfățatul - Victoria. 
8 Martie N Bălcescu : P-ogram 
de filme documentare șt de desene 
animate - Timpuri Noi. Alex Po 
pov : Isprăvile ctrllontatului - Ti
neretului ; Comunistul Grivița ; 
Prima zi - Vasile Roaită Mutica ; 
Marinarul îndrăgostit - Cultural, 
Ilie Pinti'ie Călătorie peste 3 
mări - s .Mal . Cerul infernului - 
Unirea. Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" : V'aia dragostei - C Da
vid. T Vladimirescu Tatăl meu 
actorul - Alex Sahia. Miorița ; 
Dezertorul - 23 August, Olga 
Banele Razia - Donca Simo, 
Drumul Serii ; Procesul se ami
nă - Popular ; Legenda d agostel
— M Eminescu ; Romanța perife
riei - G Coșbuc Viața nu iartă
— Aurel Vfalcu. G Bacovia . Omul 
meu drag - B Delavrancea. 30 
Decembrie : Tamango — Clubul 
„Boleslaw Bierut"

Ctimviilpimmiaiml)
Pentru următoarele t'ei zile tn 

tară ■ vremea se menține frumos- 
să. în'ă cu nopți reci în estul țării. 
Cerul schimbător. m«ii mult senin. 
Innoniărl mai accentuate Se vor 
produce în vestul țării unde local 
se vor semnala și precipitați’. Vînt 
potrivit cu intensificări tn apus. 
Temperatura în creștere : minimele 
vor oscila între 4 ș’ minus 6 gra
de, iar maximele între ,8 și K 
grade fiind local rrai ridicare. 
Condițiile rărnîn favorabile formă
rii brumei în estul țării, mai ales 
la începutul intervalului.



Sâptâmîna Mondiala
a Tineretului

♦♦ 
♦

♦

Un aspect al marei cocserii „Lauchhammer" una din recentele 
construcții ale planului cincinal al R. D. Germane

Rezultatele alegerilor pentru Sovietele Supreme
————.o<x>-------------

Con-
al P.C.U.S.

-*O

la

în 6 republici unionale

la adunarea 
din orașul și 
cu privire la 
XXl-lea *
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4 Tinerii din întreaga lume, 
J sărbătoresc cu entuziasm, în fie. 
r care an, între 21—28 martie, 
4 Săptămîna Mondială a Tineretu- 
f lui. Această săptămtnă, care mar- 
l chează începutul primăverii a
► intrat în tradiția mișcării inter- 
r naționale democrate de tineret 
L din întreaga lume.
k Tradiția Săptămînii Mondiale 
r a Tineretului este rtrîns legată
► de lupta comună a celei mai
► înaintate părți a tineretului mon- 
ț dial împotriva fascismului și 
, războiului. Istoricul acestei săp-
► tămîni ne poartă în urmă cu 17
* ani, cînd tinerii înaintați de pre- 
, tutindeni se aflau în focul lupte-
► lor eroice împotriva fascismului.
* Organizarea Săptămînii Mondiale 
, a Tineretului a fost una din pri-
* mele inițiative Mâțe de 'CdrisHîiil
* Mondial al Tineretului, constituit
► pentru a coordona acțiunile ti- 
. neretului în lupta împotriva fas-
■ cismului. Atunci, tinerii s-au le- 

gat să sărbătorească în fiecare
■ primăvară prietenia și unita- 
; tea făurită în acei

Istoria consemnează
* dintre acei tineri entuziaști care 
' au sărbătorit prima Săptămînă 
. Mondială a Tineretului și-au

jertfit viata în lupta împotriva 
; fascismului pentru ca idealurile 
. nobile ale libertății și păcii, trans

mise generațiilor următoare, să 
; triumfe, să fie purtate, mai de

parte.
An de an, Săptămîna Mondială minim al muncitorilor agricoli 

a constituit un adulți. în presa americană sînt 
bogat prilej pentru organizarea publicate mereu numeroase fap- 
de ample acțiuni ale tineretului te dramatice care scot în evi- 
în toate continentele, de mani- dentă mizeria în care sînt siliți 

sa trăiască mtîricitorii americani. 
Recent, în statul Texas, Clark 
Sțillon, șomer de aproape un an 
de zile, a fost nevoit să-și vîndă 
cei doi copii spre a-i salva de la 
moartea prin înfometare.

în țările subjugate de colonia
liști, tinerii patrioți, înfruntînd cu 
bărbăție teroarea și măsurile re
presive ale imperialiștilor conti
nuă, alături de popoarele lor, 
lupta pentru independență și li
bertate. Tineretul din întreaga 
lume este solidar cu lupta pentru 
independență pe care o duc po
poarele din Kenya, Camerun. U- 
ganda, Madagascar, Zanzibar, 
Somalia, Africa Ecuatorială, O- 
man, Rhodesia, Yemen, Congo, 
și alte țări. Conferința tineretului 
din țările Asiei și Africii, desfă
șurată în februarie curent, confe
rință care a reprezentat mai mult 
de jumătate din tineretul întregii 
lumi a condamnat imperialismul 
șl a chemat tineretul din toată lu
mea să-și manifeste solidaritatea 
cu tineretul Asiei și Africii.

Nici nu poate fi măcar corn, 
parată viața de mizerie a tineri
lor din țările capitaliste cu viata 
și activitatea tineretului din țările 
lagărului socialist. Solii tineretu
lui din întreaga lume s-au putut 
convinge cu proprii lor ochi, cu 
prilejul festivalurilor mondiale 
ale tineretului de viața luminoasă 
a tineretului din țările socialiste, 
de dragostea sa fierbinte pen
tru pace, pentru un viitor 
luminos al tinerei generații. Ti. 
neretul din țările socialiste fău
rește cu propriile sale mîini, sub 
conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, mobilizat de 
organizațiile revoluționare de ti
neret, o viață nouă și un viitor 
fericit. Acest tineret este vital 
interesat în apărarea păcii în 
lume.

Sărbătorirea Săptămînii Mon
diale a Tineretului constituie un 
prilej deosebit pentru tinerii 
cinstiți din întreaga lume de 
a-și manifesta solidaritatea, în 
lupta pentru nobilele idei ale 
păcii și prieteniei care stau la 
baza celui de al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Studen
ților de la Viena.

Pretutindeni în Întreaga lume 
se desfășoară cu entuziasm nu
meroase acțiuni de pregătire 
pentru Festivalul de la Viena. 
In Franța, în Cehoslovacia, în 
Germania occidentală, în Bra
zilia, în Bulgaria, în Japonia, au 
loc diverse acțiuni culturale și 
sportive, campanii de stringers

ani grei, 
că mulți

♦
4
4
4 ________ __
f a Tineretului

♦

4

♦

festare a dorinței de unitate și 
cooperare a tineretului, de luptă 
pentru o viață mai bună, pentru 
apărarea cauzei păcii. ......

Săptămîna Mondială a Tinere
tului a contribuit la mai buna 
cunoaștere reciprocă a tinerilor 
din diferite țări ale lumii, 
la o mai mare apropiere a di
feritelor categorii și pături de 
tineri, ceea ce a dezvoltat con
tinuu prestigiul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
ale cărei nobile obiective pri
vind apărarea păcii, întărirea și 
dezvoltarea prieteniei între ti. 
neri sînt împărtășite de mase de 
milioane de tineri din întreaga 
lume.

în acest an, Săptămîna Mon
dială a Tineretului se sărbăto
rește în condițiile intensificării 
luptei tinerei generații pentru 
întărirea păcii, pentru sprijinirea 
tuturor acțiunilor care-și propun 
să ducă la obținerea destinderii 
încordării internaționale. Tinere
tul din întreaga lume sprijină cu 

' ' ! me
nite să rezolve problema națio
nală a poporului german, care
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4 tul din întreaga lume sprijin;
Ț căldură propunerile sovietice
J nite să rezolva nrnMnmă n 

♦ . . _
constă în unificarea Germaniei.4 —------- . r_j —
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prin constituirea unei confedera
ții, prin • lichidarea militarismului 
și a revanșardismului vest-german. 
Tineretul din Europa, care a dat 
numeroase jertfe în urma agresi
vității militarismului german, 
condamnă renașterea spiritului 
revanșard în Germania occiden
tală. Așa cum propune guvernul 
sovietic, încheierea unui Tratat 
de pace cu Germania, care să 
prevadă renunțarea Ia pretențiile 
revanșarde teritoriale ale R. F. 
Germane, desființarea organiza
țiilor fasciste militariste din 
Germania occidentală și lichida
rea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental, ar fi primi
tă cu satisfacție de 
retul iubitor de pace 
ga Europă.

In Franța, Anglia, 
ponia, și multe alte țări, tinerii 
sprijină voința popoarelor lor 
oare cer tratative între Est și 
Vest, care ar avea rezultatele 
cele mai bune printr-o întîlnire 
Ia cel mai înalt nivel, cu care 
prilej s-ar putea ajunge la un 
acord în problema germană pre
cum și în alte probleme inter- 

î naționale litigioase.
♦ Tinerii din întreaga lume se 
4 ridică hotărît la luptă împotri-
♦ va imperialiștilor care nu vor să 
4 renunțe la arma atomică, la ex- 
4 periențele cu armele nucleare.
64444444444444444
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*
către tine- 
din întrea-

Italia, Ja.

Săptămîna Mondială a Tineretu
lui prilejuiește o intensificare' a 
acțiunilor tineretului lumii împo
triva pericolului pe care-1 pre
zintă continuarea cursei înarmă
rilor atomice.

Așa, de pildă, „Comitetul 
de acțiune al studenților. din 
Karlsruhe împotriva înarmării 
atomice" a adresat deputaților 
Bundestagului o scrisoare des
chisă în care cere să fie spriji
nită propunerea tratativelor pri
vind proiectul Tratatului de 
pace prezentat de guvernul 
sovietic. Comitetul subliniază că 
dorința sinceră pentru tratative 
și încheierea Tratatului de pace 
cu Germania poate contribuj la 
destinderea încordării în centrul 
Europei și lichidării primejdiei 
-unui nou război.

Cursa înarmărilor promovată 
de guvernele occidentale, înhă
mate la carul politicii agresive 
americane, se răsfrînge în mod 
nefast asupra condițiilor de via
ță și muncă ale tineretului din 
țările capitaliste. în numeroase 
țări capitaliste sute de mii de 
tineri sînt șomeri. Atunci cînd 
au de lucru, tinerii sînt nevoiți 
să lucreze pentru un salariu de 
mizerie. în Argentina, tinerii 
salariati de 16—18 ani suportă 
scăzăminte de salariu de apro
ximativ 30 la sută, iar în Chile 
salariul adolescenților este mai 
mic cu 25 la sută decît salariul

I4-4-4 ♦ ♦ 4 4-44-44 4-44444444' 

a banilor pentru ajutorarea tine. I 
rilor din țările coloniale lipsiți 4 
de mijloacele materiale pentru a J 
veni la Festival, pregătiri pentru 4 
festivaluri naționale etc. Tinere- 4 
tul lumii îmbrățișînd cu entu- | 
ziasm nobilele idei ale Festivalu- 4 
lui, se pregătește cu elan pentru ♦ 
această grandioasă sărbătoare a I 
păci! și prieteniei. 4

Pentru tineretul din țara noas- J 
tră a devenit o tradiție scumpă 4 
participarea la lupta mondială 4 
a tinerei generații pentru apă- I 
rarea păcii. Tineretul nostru 4 
știe că cea mai bună contribuție 4 
a sa la lupta pentru menținerea I 
păcii o constituie munca pen- 4 
tru întărirea și înflorirea scum. 4 
pei noastre patrii. în acest an 4 
sărbătorirea Săptămînii Mondiale 4 
a Tineretului se desfășoară sub 4 
semnul mobilizării întregului ti- 4 
neret la lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin în lumi, 
na Hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958 cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1959. De aceea, în zilele 
Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui, tineretul din țara noastră va 
continua să desfășoare cu și 
mai mult entuziasm acțiunile 
sale, sub semnul mobilizării tu
turor forțelor la lupta pentru în. 
deplinirea sarcinilor de plan, 
pentru ridicarea producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, pentru realiza
rea de noi economii, pentru în
tărirea și dezvoltarea sectorului 
socialist âl agriculturii și obține
rea de recolte bogate, pentru 
dezvoltarea activității educative, 
culturale și sportive. De asemenea, 
în cadrul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, tinerii vor participa 
activ lâ munca voluntară patrio
tică pe diferite șantiere de con
strucții. la înfrumusețarea orașe
lor Și satelor, la acțiunea de co
lectare a fierului vechi etc.

Una din ideile însemnate sub 
care se va desfășura Săptămîna 
Mondială a Tineretului este par
ticiparea însuflețită a tinerilor 
din țara noastră la diferite ac
țiuni dedicate științei și culturii. 
Acțiunile științifice și culturale 
ale tineretului din țara noastră 
vor constitui o vie mărturie a 
pasiunii sale pentru însușirea 
științei și culturii înaintate a 
culturii socialiste, a culturii care 
promovează înțelegerea între po
poare.

Săptămîna Mondială a Tinere
tului se va sărbători sub semnul 
luptei active pentru pace, pentru 
destinderea încordării interna
ționale. Tineretul din țara noas
tră își va manifesta încă o dată, 
prin diferite acțiuni, adeziunea 
și participarea la lupta popoare
lor și a tineretului pentru pace, 
pentru rezolvarea problemei ger
mane, pentru interzicerea arme
lor termonucleare, își va mani
festa atașamentul la activitatea 
dusă de F.M.T.D.
apărării păci; și a 
cit al tinerei generații. O vie 4 
mărturie a participării tineretu- * 
lui nostru la lupta popoarelor și 4 
- „----- -.1... --------------- J
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O amplă relatare a 
expunerii tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej 
publicată în ziarul 

„Pravda “
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Sub titlul „Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. — un triumf al mărețe
lor idei ale comunismului**, zia
rul „Pravda** publică pe o pagi
nă de ziar o amplă relatare a ex
punerii făcute de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej 
activului de partid 
regiunea București, 
lucrările celui de-al
greș
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D. în slujba 4
viitorului feri- 4

a tineretului pentru paoe o con
stituie și recenta Declarație a 
Conferinței Naționale a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă cu privire la colaborarea 
internațională a studenților în 
lupta pentru pace.

Tinerii din țara noastră vor 
sărbători Săptămîna Mondială a 
Tineretului și sub semnul desfă
șurării de acțiunj pregătitoare în 
vederea celui de al VII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, oare va 
constitui o importantă sărbătoare 
a păcii și prieteniei tineretului 
lumii.

Cu ocazia Săptămîni! Mondia
le a Tineretului, tineretul din 
R.P. Romînă transmite F.M.T.D., 
tineretului luptător pentru pace 
și progres din întreaga lume, un 
fierbinte salut de luptă, angajîn- 
du-se că va sprijini lupta pe care 
o duce tînăra generație pentru 
asigurarea unei păci trainice, o 
viață fericită și un viitor luminos.

-o-e-o-o-o
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TIRANA 18 (Agerpres). — ATA 
transmite : Delegația U.T.M. care 
vizitează Albania la invitația C.C- 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Albania, a fost primită la se
diul Comitetului Central al Parti
dului Muncii de Liri Belishowa, 
membră a Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania. Delegația U.T.M. a fost 
însoțită de Todi Loubonia, primul 
secretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor din Albania.

Reprezentanții tineretului romîn 
au avut, de asemenea, o întrevede
re cu membrii Biroului Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania.

Vizita delegației 
romîne în Franța

PARIS 18. — De la corespon
dentul Agerpres : Delegația romînă 
condusă de ing. Mihai Suder, mi
nistrul Construcțiilor, Industriei 
materialelor de construrții și In 
dustriei lemnului din R. P. Ro
mînă, care a sosit zilele trecute la 
Paris cu prilejul deschiderii sa
lonului internațional al construc
țiilor și materialelor de construe 
ții, a vizitat mai multe uzine fran
ceze din regiunea pariziană și din 
provincie.

Conduși de profesorul Campre- 
don, directorul laboratoarelor din 
Paris ale centrului tehnic al in
dustriei lemnului, tovarășul Suder 
și membrii delegației R.P.R, 
vizitat aceste laboratoare, 
vizită la uzina de ceramică 
comprimată „Prefatec" din 
beille (departamentul Seine Ct- 
Oise), membrii delegației romîne 
au vizitat șantierele de construcții 
din Rouen și din împrejurimile a. 
cestui oraș, precum și uzina 
„Coignet** care produce elemente 
prefabricate pentru construcții.

Delegația romînă a plecat apoi 
la Havre. Acesta este unul din ora
șele franceze care a suferit cel mai 
mult de pe urma războiului, ceea 
ce a necesitat un efort serios de 
reconstrucție.

în continuare au fost vizitate 
mai multe întreprinderi industriale 
importante din departamentul 
Seine-et-Oise: uzina de tuburi cea. 
trifugate „Boana“ din Conflans- 
et- Honorine ; uzina de ciment 
„Poliet-et-Chausson“, una din cele 
mai importante din Franța, între
prinderile „Societe generale des 
fonderiee", din Gargenville și ma
rea uzină „Camus" din Montesson, 
unde se produc în serie elemente 
prefabricate pentru construcții.

Membrii delegației s-au intere
sat îndeaproape de produsele și u- 
tilajul industriei franceze precum 
și de realizările obținute în dome
niul reconstrucției.
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Criza economică în care se zbat țările capitaliste face să crească neîncetat numărul celor fără de lucru. Iată, de pildă, la Roma o 
manifestație a mii de muncitori șomeri care cer un loc de muncă

BERLIN 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția ADN, 
Sandor Ronay, președintele Adu
nării de Stat a R. P. Ungare, a 
adresat o scrisoare Iui J. Dieck- 
mann, președintele Prezidiului Ca
merei Populare a R. D. Germane, 
în care i-a comunicat că Aduna
rea de Stat a R. P. Ungare este 
întru totul de acord cu moțiunea 
adoptată de Comisia pentru Aface
rile Externe a Camerei Populare 
a R. D. Germane în legătură cu 
proiectul sovietic al Tratatului de 
pace cu Germania. Moțiunea a 
fost adresată de președintele Pre
zidiului Camerei Populare a R. D. 
Germane Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. Totodată Sandor Ronay 
a transmis președintelui Prezidiu
lui Camerei Populare a R. D. Ger
mane moțiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare în problema Tra
tatului de pace cu Germania. In 
această moțiune care din însărci-1 
narea Adunării de Stat a fost 
transmisă de asemenea guvernului

U.R.S.S., se spune: înfăptuirea 
proiectului Tratatului de pace ar 
da posibilitatea de a lichida în 
Germania Occidentală militarismul 
care ia o dezvoltare rapidă, ar asi
gura poporului german crearea u- 
nei Germanii unite, democrate și 
iubitoare de pace și ar îmbunătăți 
astfel perspectivele unei păci trai
nice în Europa. Pentru poporul 
ungar, care a îndurat multe sufe
rințe de pe urma imperialismului 
german, ar fi o mare ușurare dacă 
în urma încheierii și înfăptuirii tra
tatului de pace menționat mai sus, 
în apropierea frontierelor sale ar 
fi creată o Germanie unită și iubi
toare de pace, care să renunțe pen
tru totdeauna la campaniile în 
Răsărit.

Adunarea de Stat a R. P. Un
gare cheamă Rodată parlamen
tele tuturor statelor interesate 
încheierea unui Tratat de pace 
sprijine propunerea de pace a 
niunii Sovietice.

--------------- 000----------------

întrevedere între reprezentanți 
ai R. Cehoslovace și R. D. Germane

trevederii care s-a desiășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și priete
nească, reprezentanții R. D. Ger. 
mane și R. Cehoslovace au făcut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor care interesează cele 
două țări. Ei au acordat o deose
bită atenție marii însemnătăți pe 
care o are încheierea cît mai grab
nică a Tratatului de pace cu Ger-, 
mania pentru popoarele celor două 
țări, pentru pace și securitate în 
Europa și tn lumea întreagă.

--------------- 0-0-0----------------

Cuvîntarea președintelui Eisenhower 
în problema Berlinului

PRAGA 18 (Agerpres). — Ceteka 
transmite :

La 16 martie Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și președintele Re
publicii Cehoslovace, a primit la 
Hradul din Praga pe Walter UI- 
bricht, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, și pritn-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. In cadrul în-

WASHINGTON
— In seara zilei 
președintele Eisenhower 
îa postul de radio și televiziune 
un discurs consacrat problemei 
Berlinului occidental si proble
melor militare ale S.U.A.

El a făcut un istoric al condi
țiilor în care Berlinul și întreaga 
Germanie au fost ocupate de tru
pele aliaților, după zdrobirea Ger
maniei hitleriste.

Această incursiune istorică a 
avut drept scop să convingă opi
nia publică americană de carac
terul legal 
americane 
14 ani de 
de-al doilea război mondial.

Discursul președintelui a rea
firmat dorința guvernului S.U.A. 
de a prelungi ocuparea Berlinu
lui occidental pe termen nelimi
tat. Eisenhower a prezentat in
tr-un mod denaturat fondul pro
punerilor Uniunii Sovietice- pen, 
tru rezolvarea problemei germane 
și peritru lichidarea statutului de 
ocupație a Berlinului.

Președintele a încercat din nou 
să justifice politica „de pe poziții 
de forță" a S.U.A., susținînd că 
propunerile de pace ale Uniunii 
Sovietice ar crea o amenințare 
pentru „pacea și securitatea" 
S.U.A.

18 (Agerpres). 
de 16 martie, 

a rostit

al prezenței trupelor 
în Berlinul occidental 

la terminarea celui

Referindu-se la nota sovietică 
din 2 martie, Eisenhower a spus 
că „după cît se pare, ea repre
zintă un pas pe calea spre trata
tive pe o bază îmbunătățită".

„Sper că pe această cale noi 
toți vom putea ajunge la un acord 
cu Sovietele in ceea ce privește 
organizarea intr-un timp scurt a 
unei conferințe la nivelul miniș
trilor Afacerilor Externe.

Dacă evenimentele vor evolua 
în așa fel în-it să îndreptățească 
convocarea unei conferințe ia ni
vel înalt, în cursul acestei veri - 
Statele Unite vor fi gata să par
ticipe la acest nou efort".

In ciuda declarațiilor sale des
pre dorința de a duce „tratative 
rodnice", președintele a formulat 
față de ideea tratativelor nume
roase rezerve și a insistat din nou 
ca S.U.A. să se mențină „pe o 
poziție fermă".

Partea a doua a discursului 
președintelui Eisenhower a fost 
consacrată în întregime . elogierii 
puterii militare a S.U.A și susți
nerii programului de înarmări.

El a cerut americanilor să nu 
precupețească mijloacele pentru 
cursa înarmărilor și s-a pronun
țat împotriva „oricăror tendințe 
greșite" de a reduce alocările mi
litare cerute de guvern.

ooo

Oamenii muncii au demonstrat 
din nou coeziunea lor 

P.C. U.S.in jurul
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Moscova au 
fost date publicității rezultatele a- 
legerilor pentru Sovietele Supreme 
ale R.S.S. Gruzine, R.S.S. Azer- 
baidjene, R.S.S. Lituaniene, R.S.S. 
Kirghize, R.S.S. Armene și R.S.S. 
Estone, care au avut loc duminică 
15 martie.

Votind în unanimitate pe candi- 
dațij blocului popular al comu
niștilor și celor fără de partid, oa
menii muncii au demonstrat încă 
odată coeziunea lor in jurul Parti
dului Comunist, hotărîrea lor de 
a îndeplini înainte de termen sar
cinile planului septenal.

La alegerile pentru deputați au 
participat:

In R.S.S. Gruzină, R.S.S. Azer
baidjană, R.S.S Kirghiză, R.S.S. 
Armeană — 99,99 la sută din ale
gători, în R.S.S. Lituaniană —

99,94 la sută, în R.S.S. Estonă -4 
99,59 la sută.

Pentru candidații blocului comu
niștilor și celor fără de partid au 
votat (în procente față de numă
rul total al alegătorilor care au 
participat la alegeri) în R.S.S. 
Gruzină — 99,95 la sută ; în R.S.S. 
Azerbaidjană — 99,84 la sută j 
în R.S.S. Lituaniană — 99,92 la 
sută ; în R.S.S. Kirghiză — 99,60 
la sută ; în R.S.S. Armeană — 
99,80 ia sută ; în R.S.S. Estonă — 
99,53 la sută.

Comisiile electorale centrale din 
susmenționatele republici exami- 
nind materialele fiecărei circum
scripții electorale în parte pe baza 
articolelor corespunzătoare din 
regulamentul alegerilor pentru So
vietele Supreme ale Republicilor, 
au declarat aleși pe deputății din 
toate circumscripțiile electorale.

ooo

O delegație de partid 
guvernamentala a U.R.S.S, 
a plecat în R.P.Ungara

MOSCOVA 18 (Agerpres). — diului Uniunii Asociațiilor Sovieticd 
TASS transmite: La 18 martie 
a-c. a plecat la Budapesta delega
ția de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice alcătuită din to
varășii A. B. Aristov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S. (con
ducătorul delegației), A. A. Miuri- 
sep, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.SJS. Estone, N. 
V. Popova membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., președinta Prezi<

Șl

Ravagiile șomajului în S.U.A

de prietenie și relații culturale cu 
țările străine, E. 1. Gromov, mem-, 
bru supleant al C.C. al P.C.U.S.j 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Un. 
gară, 1. M. Vaș, prim-secretar al 
Comitetului regional din Ucraina 
subcarpatică al P.C. al R.S.S. U« 
crainene.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, delegația de partid și gu-i 
vernamentală a Uniunii Sovietice 
va participa la festivitățile cu pri
lejul sărbătoririi a 40 de ani de lai 
proclamarea Republicii Sovietice 
Ungare.

Ziarul „New York Times" a pu
blicat o culegere de mid reporta
je despre actuala situație a șome
rilor americani și a familiilor lor. 
Potrivit datelor oficiale, luna tre
cută în S.U.A. din 14 muncitori 
unul nu avea do lucru. Numărul 
total al șomerilor depășea cu 
1.628.000 cifra din februarie 1957. 
tn ultimele 14 luni peste 3 mi
lioane de șomeri și-ou pierdut 
dreptul de a primi mizerele aju
toare pentru șomaj.

Șomajul, scrie „New York Ti
mes", nu înseamnă numai cifrele 
seci și lipsite de viață din rapoar
tele guvernamentale. Șomaj în
seamnă „lipsurile și suferințele 
spirituale" a peste 5 milioane de 
americani „care sînt dornici și 
capabili să muncească, dar nu pot 
găsi de lucru". Șomaj înseamnă un 
tinar sănătos care a terminat de 
curînd Colegiul, care timp de trei 
ani a lucrat în aviație și căruia i 
se spune că la 26 de ani este „prea 
în vîrstă" pentru a mai lucra pe 
viitor. Șomaj înseamnă un func
ționar care „s-a împotmolit" cînd 
fabrica textilă la care lucra a fost 
mutată din New York în Carolina 
de Nord, funcționar care în pre
zent trăiește din cîștiguri întîmplă- 
toare și, in sfîrșit, șomaj înseamnă un 
muncitor electrician plin de teamă 
că automatizarea i-a spulberat 
pentru totdeauna șansele de a se 
întoarce la lucru și care vrea să 
știe dacă nu trebuie să se înscrie 
ca voluntar pentru zborurile în 
Lună.

La mijlocul lunii ianuarie, se 
spune intr-unui din reportaje. în 
cartierul industrial al New York- 
ului — New-Jersey (așa-numitul 
marele New York), se numărau 
375.000 șomeri, adică din 12 sala- 
riați din oraș unul căuta de lucru. 
Printre aceștia nu erau numai 
muncitori ci și reprezentanți ai in
telectualității. Iată că așteaptă să 
primească ajutorul pentru șomaj 
James Matews în vîrstă de 36 de 
ani. El a terminat Universitatea

Cofum&umă, apoi g învățat la 
ford și Sorbona. Cunoaște 
limbi. In timpul războiului a 
vit timp de patru ani în flota a- 
mericană. In vara anului trecut 
și-a pierdut serviciul pe care-l a- 
vea la societatea „International 
Goodrich". Căutînd de lucru, re
marcă ziarul, el s-a Convins că pa
tronii au nevoie de lucrători care 
să nu depășească vîrstă de 30 de 
ani.

La East Orange (New Jersey), 
continuă ziarul, locuiește George.

Or 
șase 
MT

Răsfoind ziarul 
„New York Times"

JFoldreep, văduv cu șase copii. 
Are 58 de ani, dintre care 19 a 
lucrat la o uzină a societății „Ge
neral Electric". Din 2.200 de mun
citori la uzină au rămas 300 ți ei 
vor fi de asemenea concediați cînd, 
la sfirșitul acestei săptămîni, so
cietatea va închide uzina deoarece 
nu aduce profituri. George Wold- 
reep va fi de asemenea aruncat în 
stradă.

La sfirșitul lunii ianuarie, se 
spune intr-un alt reportaj în statul 
Pennsylvania se numărau 508.000 
de șomeri ceea ce reprezintă apro
ximativ 11 la sută din forța de 
muncă, tn luna iunie anul trecut, 
cind declinul economic a atins faza 
cea mai puternică în acest stat se 
numărau 520.000 de șomeri.

„Am auzit că declinul a luat 
sfîrșit, a declarat corespondentului 
ziarului un muncitor de la un ate
lier de lăcătușerie din Newcastle. 
Pentru mine nu a luat sfirșit. Nu 
sînt rechemat la muncă". George 
Comes, muncitor la oțelăria 
din Larton peste cîteva săptă- : 
mini nu va mai beneficia de i 
ajutorul de șomaj. El este dator , 
400 de dolari pentru mobilă și nu 
poate plăti chiria. A cerut să i se 
acorde ajutor alimentar, dar a fost * 
refuzat. Comes este disperat că nu I 
știe cum să-și întrețină soția și cei
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PRAGA. Cunoscuta cînt& 
reață romînă, Elena Cernei, și-a 
început turneul de recitaluri și 
spectacole de operă în R. Ceha- 
slovacă.

Primul recital a avut loc luni 
seara în sala „Antonin Dvorak" din 
Karlovy Vary.

PEKIN. — La uzina const'uctoa- 
re de mașini grele din Taiiuan 
(provincia Șanși) a fost fabricat 
primul mare laminor pentru tablă 

. subțire de tip ,.760". Greutatea to
tală a acestui agregat complex este 
de 380 tone. Capacitatea anuală de 
producție a noului laminor, ai că
rui cilindri au un diametru de 760 
țnm, va fi de 30.000 — 50.000 tone 
produse finite.

PARIS. — La Paris a fost dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că între 22 șl 24 martin 
primul ministru francez Debră va 
face o nouă călătorie de informare 
în Algeria.

. DELHI. — După, cum se anunță 
din Calcutta, Comitetul de pregă
tire a conferinței naționale de so
lidaritate a țărilor Asiei și Africii, 
care Se deschide la 2 aprilie în a- 
cest oraș, a hotărît să organizeze 
pînă la 28 martie o campanie de 
întărire a solidarității airo-asia- 
tice.

WASHINGTON. - Ministerul de 
Război al S.U.A. a anunțat la 17 
martie că satelitul artificial ame
rican „Discoverer 1“ lansat la I 
martie pe orbita polară nu mai 
poate fi urmărit și, după cum se 
crede, și-a încetat existența.

DELHI. — La 18 martie delega
ția guvernamentală a Uniunii So
vietice condusă de A. A. Andreev, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a făcut o vi
zită de bun rămas primului minis
tru al Indiei, lawaharlal Nehru.

LONDRA. — Primul ministru 
britanic Macmillan și ministrul A- 
facerilor Externe Selwyn Lloyd au 
părăsit Londra tn noaptea de 17 
martie plecind spre Ottawa Cei 
doi oameni de stat englezi după 
ce vor avea un schimb de vederi 
cu primul ministru canadian John 

. Diefenbaker vor pleca la 19 martie 
(Agerpres) I la Washington.

știu ce să 
acest acti-

Vest 15 la 
al munci-

trei copii. „Sînt de acord 
prestez orice muncă" — declari el. 

Corespondentul ziarului relatea
ză un fapt care i-a fost povestit 
de un lucrător al secției locale a 
sindicatului muncitorilor oțelari. 

venit la mine un tînăr oare a 
adus cu el trei copii. Nu mai am 
nimic, a spus el, n-am rude care 
să mă ajute și trăiesc din ajutorul 
pe care mi-l dau organizațiile de 
binefacere. Nu cred că mă voi mai 
întoarce la munca mea. Ce se va 
întîmpla cu mine ? Nu 
răspund" — a declarat 
vist sindical.

tn statul Virginia de 
sută din numărul total
torilor sînt șomeri, continuă zia
rul. Acest stat este partea cea mai 
întunecată pe harta regiunilor bin- 
tuite de declinul economic. Zeci 
de mii de șomeri au epuizat aju
torul pentru șomaj și acum trăiesc 
din infimul ajutor alimentar acor
dat de guvern. Aproximativ 300.000 
de oameni din Virginia de Vest 
trăiesc din aceste pomeni.

După cum arată ziarul, o situa
ție analoagă se constată și în alte 
regiuni ale țării. In Michigan se 
numără 364.000 șomeri, adică din 
opt muncitori unul nu are de lu
cru. Anul trecut 212.800 de oa
meni au fost lipsiți de ajutoarele 
pentru șomaj.

La Detroit din 7 muncitori unul 
este șomer și scăderea producției 
unor tipuri de automobile ame
nință să provoace un și mai mare 
șomaj în următoarele săptămîni. 
„Cred, a declarat corespondentului 
ziarului Charles Lawrence, dul
gher șomer, că situația din regiu
nea Detroitului este la fel de în
grozitoare ca după uragan... Pen 
tru mine aceasta nu este declin ci 
criză", tn cîteva cuvinte, sublinia
ză ziarul, soții Latvrence au expus 
întreaga situație lipsită de nădejde 
a celor 229.000 de șomeri din De
troit.
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