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Tinerii de la cuptoarele electrice de la Uzinele „23 August", 
mobilizați de organizația U.T.M., sub directa conducere a 
organizației de partid, au studiat și studiază diferitele 

metode de mărire a producției și îmbunătățirii calității oțelului. 
Mărind indicele de utilizare a capacității cuptoarelor, folosind 

oxigenul la topirea și elaborarea șarjelor - metodă aplicată 
pentru prima dată în uzină - oțelarii și-au îndeplinit planul da 
producție pe anul 1959 cu 49 zile mai devreme.

SERBANESCU ION 
CHIRIAC DUMITRU 

corespondenți voluntari

Problemele educației 
comuniste a tinerilor de la sate

în discuția activului 
raional U.T.M.

La Comitetul raional U.T.M. 
Buhuși din regiunea Ba
cău a avut loc duminică o 

țedință cu întregul activ raional 
sătesc în care s-au discutat sarci
nile ce revin organizațiilor U.T.M. 
în lumina planului Biroului C.C. 
al U.T.M. cu privire la activi
tatea ia sate în perioada de iar
nă. La ședință an participat 
membrii comitetelor comunale 
U.T.M., ai birourilor organizații
lor de bază U.T.M., propagan
diști, activiști culturali și tineri 
intelectuali de la sate. De aseme
nea, la ședința activului au luat 
parte tovarășii: Ion Papară, prim 
secretar al Comitetului raional de 
partid Buhuși, Dumitru Popescu, 
membru al Biroului Comitetului 
Central al U.T.M. și Constantin 
Lâcătușu, prim secretar al Comi
te.ului regional Bacău al U.T.M.

(n centrul referatului prezen
tat de tovarășul Nicolae Țugui, 
prim secretar al Comitetului ra
ional Buhuși al U.T.M. și al dis
cuțiilor a stat in primul rînd 
problema contribuției organiza
țiilor U.T.M. de la sate la mun
ca politică desfășurată de orga
nizațiile de partid pentru lărgi
rea și consolidarea unităților a- 
gricole soeialist-eooperatiste.

Ședința a scos in evi
dență faptul că la munca poli
tică desfășurată de organizațiile 
de partid în acest scop nume
roase organizații U.T.M, sătești 
au adus o contribuție activă, in 
comunele Bahna, Racova, Ro- 
tnîni și altele, agitatorii utemiș- 
ti, recomandați de organizațiile 
de bază U.T.M. organizațiilor 
de partid, folosind propriile lor 
exemple, ale familiilor lor, ale 
rudelor, au reușit să atragă 
mulți tineri cu gospodărie indi
viduală pe drumul agriculturii 
socialiste.

Totodată referatul și discuțiile 
au arătat că organizațiile U.T.M. 
trebuie să popularizeze mai 
mult rezultatele celor 6 gospo
dării colective din raion. Se știe 
că cel mai bun mijloc de agitație 
în vederea lămuririi și atragerii 
țărănimii muncitoare pe făgașul 
agriculturii socialiste îl consti
tuie exemplul rezultatelor bune 
obținute de gospodăriile colective 
fruntașe. Gospodăria agricolă 
colectivă din Romîni a obținut 
anul acesta o producție de grîu 
la hectar dublă față de țăranii 
muncitori cu gospodării individu
ale, iar de porumb mai mult 
decît dublă. Dezvoltîndu-se 
averea gospodăriilor colective, 
a crescut mult nivelul de trai 
al colectiviștilor care 
cumpărat aparate de 
mobilă nouă, și-au t™- 
noi. Or, aceste rezultate nu sint 
cunoscute de către toți tinerii 
țărani muncitori.

Pe baza discuțîilo-r și propu
nerilor făcute ședința a trasat 
organizațiilor de bază 
de la sate sarcina 
organiza mai multe

și-au 
radio, 

ridicat case

U.T.M. 
de a 

vizite la 
gospodăriile colective, Ia colec
tiviști acasă cu tinerii din sec
torul individual. De a organiza 
mai multe seri de întrebări șl 
răspunsuri în legătură cu viața 
și munca in gospodăria colecti-

vă, întrebări la care să-i invite 
să răspundă pe tinerii colecti
viști, pe președinții de gospodă
rii colective. De a organiza mai 
multe cercuri de studiere a sta
tutului G.A.C. și al întovărăși
rilor agricole. De a organiza mai 
multe activități comune ale ti
nerilor colectiviști cu tinerii din 
sectorul individual (formații ar
tistice, brigăzi utemiste de mun
că patriotică, excursii, hore, ciă- 
ci, șezători etc.) pentru ca să se 
cunoască mai bine și pentru ca 
aceștia din urmă să cunoască 
viața fericită a prietenilor lor 
colectiviști.

Referatul și discuțiile purtate 
la ședință au analizat felul 
în care organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive au mobilizat tineretul la ac
țiuni concrete pentru consolida
rea economico-organizatorică a 
acestora. La Vădurele și Zănești 
de exemplu, tinerii colectiviști 
au fost în primele rînduri la 
toate muncile din gospodărie. 
Lor li s-au încredințat de obicei 
sectoarele cele mai grele de 
muncă, îndeosebi în perioadele 
de vîrf. Ședința a arătat însă că 
in unele gospodării colective or
ganizațiile de bază U.T.M. n-au 
pus in centrul preocupărilor lor 
antrenarea tuturor tinerilor co
lectiviști la munca de dezv°ltare 
economică a gospodăriilor res
pective. La G.A.C. din comuna 
Costișa, de exemplu, a rămas a- 
nul acest fînul nestrins pe cimp, 
livada a stat tot anul neîngri
jită, plină de buruieni, clădirile 
sînt prost întreținute. La gos
podăria colectivă din comuna 
Gîrleni există condiții pentru i- 
rigarea unor mari suprafețe de 
t..ren, lucrare care are o mare 
importanță pentru asigurarea 
unor producții mari și constante 
la hectar. In ședință organiza
țiile U.T.M. din aceste două gos
podării colective au fost aspru 
criticate pentru lipsa lor de ini
țiativă, pentru lipsa de grijă față 
de păstrarea și dezvoltarea avu
tului obștesc.

Pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective, pen
tru ca ele să mobilizeze mai ac
tiv tineretul la consolidarea a- 
cestora, ședința a stabilit o serie 
de sarcini importante pentru 
perioada de iarnă. Fiecare orga
nizație de bază U.TJV1. are 
datoria să organizeze în fie
care gospodărie colectivă pos
turi utemiste de control care să 
lupte permanent pentru apăra
rea și păstrarea avutului obștesc. 
Să ceară conducerilor gospodă
riilor colective să repartizeze ti
neretului cîteva sectoare de 
muncă. Să recomande tineri oare 
să meargă la cursurile de bri
gadieri și socotitori. Să reco
mande tineri care să lucreze în 
sectorul zootehnic. Să se preo
cupe de munca tinerilor pentru 
repararea uneltelor, pentru pre
gătirea tuturor celor necesare 
campaniei agricole din primă
vara anului viitor. Organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid să i ajute pe 
tinerii colectiviști să înțeleagă

că gospodăria colectivă este a 
lor, că ea le asigură un viitor 
fericit, ca izvorul bunei lor stări 
personale ii constituie averea 
obștească la dezvoltarea căreia 
ei au datoria să muncească neo
bosit.

Ședința a dezbătut apoi pe 
larg problemele muncii de 
educație comunistă a tine

retului de la sate, a răspindirii 
în rrndul acestuia a politicii 
partidului, a îmbogățirii cuno
ștințelor lui politice ideologice 
și de cultură generală, a comba
terii rămășițelor ideologiei și mo
ralei burgheze, a misticismului.

S-a arătat că în ultima peri
oadă s-a îmbogățit munca poli
tică desfășurată de organizațiile 
de bază U.T.M. din raionul Bu
huși pentru educația comunistă 
a tinerilor de la sate. Au fost 
folosite în acest scop mai multe 
și mai variate mijloace. La în- 
vățămintul politic de organiza
ție, la activitatea căminelor cul
turale. la „Joile tineretului", la 
cercurile naturaliștilor, la confe
rințe a fost antrenat un număr 
mai mare de tineri. Toate aces
tea au făcut să crească bagajul 
cunoștințelor tinerilor săteni, să 
crească combativitatea lor, setea 
de a cunoaște, dorința de a ini
ția și de a participa la acțiuni 
de folos obștesc. La Btida, ute
miștii, tinerii au format un co
lectiv puternic de artiști ama
tori cu un bogat program de ac
tivitate alcătuit din peste 60 de
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Tinerii Iulian Popa 
xandru Voinea din secția ca- 
zangerie a Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie“ sînt fruntași 
in muncă. Fotoreporterul no
stru i-a surprins lucrind la 
nituirea unui cazan de loco

motivă.
Foto: N. STELORIAN

Pentru a dezvolta educația 
muzicală a copiilor sala- 
riaților de la Fabrica de 

rulmenți din Bîrlad s-a deschis 
recent — pe lingă clubul fabri
cii — un cerc de pian. Printre 
cei ce frecventează cercul se nu-

mără copii ai muncitorilor de la 
sculerie, bilerole etc.

Instructor al viitorilor pianiști 
este tovarășul 1 Șerbănescu din 
orchestra de muzică populară a 
Sfatului popular orășenesc Bîrlad.

A. POPA 
mecanic

Printre 
Uzinei 
Cîmpina se numără 
și tineri ca tehni
cianul Șendroiu Vic
tor care a făcut de 
curînd o inovație 
ce aduce o econo 
mie în valoare de 
21340 lei.

De asemenea tină- 
rul lehim Ovidiu 
de la sectorul Auto- 
reparații a făcut pînă 
inovații.

Exemplul lor a fost urmat și 
de alți tineri care au prezentat 
în acest an numeroase inova-

ții, ce reduc con
siderabil pierderile 
de materiale, pre
lungesc durata de 
funcționare a utila
jelor și măresc pro
ductivitatea muncii. 
Printre tinerii ino
vatori se mai numă
ră și utemiștii Floș- 
toiu Gh. de la sec. 
ția Cazangerie; teh

nicianul Focșeneanu Ion, sectorul 
Autoreparații ; Deiași Aurel, sec
ția Motoare și mulți alții.

GHERGH1CEANU LUCIA
funcționară

Membrii brigăzii—elevi 
la cursul seral

In orașele șl satele regiunii 
București au fost mult îmbună
tățite anul acesta condițiile ma
teriale pentru buna desfășurare 
a procesului de învațămînt. Prin 
grija sfaturilor populare rețeaua 
școlilor de 7 ani a crescut față 
de anul trecut cu 126 de unități. 
Au fost înființate de asemenea 3 
școli de patru ani, o școală me
die, o școală pedagogică, o 
școală agricolă șj două școli de 
meserii. Numeroase școli au fost 
dotate , cu mobilier nou.

Paralel cu sporirea numărului 
de școli șl săli de clasă s-a îm
bunătățit șl încadrarea lor cu 
profesori și învățători. Anul a- 
cesta au fost repartizați în 
țeaua învățâmîntului de stat 
regiune peste 340 de cadre 
dactice. Toate aceste măsuri 
permis progrese importante
realizarea sarcinii de generali
zare a învățamîntului de 7 aai 
atît la orașe cit și la sate.

(Agerpres) ,

Pentru tinerii care 
alcătuiesc bri
gada de pro

ducție a tineretu
lui de la secția „frî- 
na automată“ din 
cadrul Atelierelor de 
zonă C.F.R. din Ora
dea, intrarea in anul 
1960 a fost sărbăto
rită mai de mult și în 
prezent ei lucrează în 
contul lunii 
1960.

Reparațiile 
mediare la 
automate -

vagonului“ — cum 
spun lăcătușii din 
atelier, executate de 
brigada celor 10 ti
neri sint de o cali
tate superioară.

Tinerii din brigadă 
au economisit pină in 
prezent 3.900 lei la 
materiale 
dus prețul 
4 la sută.

Datorită 
tuziaste și organizate, 
brigada 
drapelul

fruntașă pe orașul 
Oradea.

După orele de pro
ducție aproape toți 
membrii brigăzii ur
mează cursurile se
rale ale școlii medii 
înființată 
Complexul 
Oradea.
Sărăcuț loan și Trifa 
Aurel, fruntași in pro
ducție, sint și printre 
primii la învățătură.

WSU GHEORGHE

primit în folosință
4 blocuri noi

La întreprinderea I.P.R.O.F IL 
din Rîmnicu Vîlcea alături 
de vîrslnici muncesc și nu

meroși tineri. Zilnic de aici plea-

că către fabricile de mobilă din 
țară și de peste hotare însemnate 
cantități de placaj.

Prin grija partidului fi a gu
vernului, muncitorii acestei între
prinderi au primit nu de 
mult în folosință o sală pentru 
cantină cu tot confortul nece
sar fi patru blocuri muncitorești 
cu zeci de apartamente. La con
strucția acestor clădiri, tinerii 
de la I.P.R.O.F.I.L. Rîmnicu 
cea, organizați în brigăzi 
misie de muncă patriotică 
efectuat un număr mare de 
de muncă voluntară.

MOLDOVEANU LILI 
efetiă

Paqina tineretului 
ti de ia sate

FUNCȚIA MAJORA 
UNEI ÎNDELETNICIRI

Un succes 
important 

al constructorilor 
barajului 

de la Bicaz
Constructorii marelui baraj de 

la hidrocentrala „V. 1. Lenin“ 
din Bicaz au raportat în prima 
zi din sâptămîna aceasta înde
plinirea angajamentului luat pe 
întregul an de a turna în corpul 
barajului 600.000 mc de beton.

Brigăzile de batoniști conduse 
de Gheorghe Mueenicu, Ștefan 
Cozac, Alexa Moldoveana și al
tele au contribuit la turnarea 
peste planul inițial anual a 
100.000 mc de beton în corpul 
marelui baraj. Măsurile tehnico- 
organizatorice luate 
aprovizionarea ritmică 
de betoane, pregătirea 
de betonare pe baza
gram dinainte stabilit, 
nerea unui ritm de turnare de 
peste 2000 mc pe zi, au contri
buit ca în corpul marelui stă- 
vilar din calea apelor Bistriței 
să se toarne pînă în prezent 
cantitatea de peste 1.100.000 mc 
beton.

Hunedoara 
tinerii au la 

dormitoare

Grupul școlar din 
Combinatului. Aici 
teci, laboratoare, 
cabinetul de siderurgie elevii

furnal in
I

pregătește viitoarele cadre ale 
dispoziție săli de cursuri, biblio- 
spațioase etc. In fotografie : în 
primesc explicații despre un 
miniatură.

_ foto ; AGERPRE5

Dorința 
care urmează 
m-a condus, observ, la o formu
lare grav eronată. Rectific, fiind
că funcția la care mă refer, 
realmente majoră, e a unei în
deletniciri numai aparent mino
re. Bibliotecarul, de el fiind vor
ba, deține astăzi nu un post 
într-un ștat Oarecare de salarii, 
ci o catedră neoficială, impor
tantă și plină de răspunderi.

De la molia de raft - ima
gine a bibliotecarului de pe vre
muri - recrutat din rîndurile 
unei intelectualități umilite, func
ționar .inutil, fără nici o capaci
tate, calificare, și mai ales fără 
nici un ideal - și pînă la (bi
bliotecarul de astăzi, înțeles ca 
o funcție socială, activă și efi
cientă, este însuși drumul unei 
revoluții culturale, trecută nu 
numai prin conținutul volumelor, 
dar și prin sufletele oamenilor. 
Dincolo 
flate în 
nistrația 
prpfesor 
elevi, veșn'C în 
ferențiar fără pupitru, autor al 
unor prelegeri concentrate, un 
pedagog subtil, chemat să des
țelenească minți și să șlefuias
că cu pasiune și migală gusturi.

Am cunoscut, nu de mult, un 
bibliotecar în slujba lui anoni
mă și m-a uimit in diverse chi
puri. Știa tot ce are în rafturi și 
tot ce apare nou, tngăduindu-și

o 
o 

siguranță a judecății și a anali
zei, în stare să stîrnească invidia 
ori cărui cronicar literar acredi
tat. Cartea sosită pe polițele 
sale era trecută prin filtrul unei 
lecturi atente, înscriindu-se în 
conștiința bibliotecarului și in 
registrele instituției, simultan, și 
la locuri exacte. înainte de 
a fi clasate pe specialități și 
genuri, cărțile își aflau o selec
tare responsabilă în priceperea 
cuprinzătoare a acestui critic, 
care nu semnează eseuri, dar 
conduce de la postul său o miș
care a culturii, pe o arie în 
plină desfășurare. Bibliotecarul 
meu citea cartea - mi-a mărtu
risit - cu un interes plural și 
diversificat, intrebîndu-se necon
tenit nu numai dacă e bună în 
sine, dar și cuî poate folosi. 
Pedagog avizat și cunoscîndu-și 
lectorii, bibliotecarul nu se măr
ginește să ofere cartea din raf
turi, ci intervine cu un sfat com
petent, căutînd să recomande 
cartea potrivită omului potrivit, 
în raport cu pregătirea, gustul 
și capacitatea de înțelegere a 
cititorului. Un asemenea sfat, 
îndreptățit, are acoperire aur, și 
nu pot să nu-mi aduc amlntg

de începuturile lecturii mele ră
tăcite și încurcate 
hățișuri.

Nici o carte nu 
judecată pe baza 
terii imuabile și 
mai însemnat lucru 
cum te întîlnești cu 
man, de o valoare 
te poate copleși la 
ani și îndepărta de un scriitor 
pe care, întîlnindu-l la nouă
sprezece, îi descoperi la vîrsta 
cînd gustul începe să clari
fice tîlcuri și valori, cu cinci ani 
mai înainte, nebănuite. „Război 
și pace“, răsfoit la doisprezece 
ani, m-a îndepărtat de capodo
pera marelui Tolstoi, și l-am re
descoperit pe acest titan al 
scrisului un deceniu mai tîrziu 
cu sentimentul ancorării la țăr
murile unui continent fermecă
tor și vast. Poezia nu se citește 
ca nuvela, și e 
cițiu prealabil 
cifra cu folos 
tru.

Bibliotecarul 
rîndul lectorilor săi o autoritate 
pentru care își dovedise o me
ritată recunoștință. Avea în cap 
un clasor de fișe vii, nici o 
carte restituită nu se întorcea 
mecanic în raft, fără ca peda
gogul pasionat să nu fi între
ținut mai întîi o scurtă convor
bire cu cititorul, corectîndu-1 o

poate fi 
unor cri- 

absolute. Cel 
este cînd și 
ea. Un ro- 
universală, 

paisprezece
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Problemele educației comuniste 
a tinerilor de la sate în discuția
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(Urmare din pag. l-a)

persoane. La Borlești „Joile tine
retului“ au devenit o foarte a- 
tractivă formă de antrenare a 
tineretului la- activitatea căminu
lui cultural. La ședință ute 
mistui Constantin Apetrei, di
rectorul căminului cultural din 
această comună, a demonstrat 
plastic celor prezenți cum, in 
colaborare strînsă cu organiza
ția de bază U.T.M. din comună 
și sub conducerea organizației de 
partid, a reușit să facă din că
minul cultural un puternic cen
tru de atracție pentru toți tine
rii săteni, un centru de cultură, 
de educație, de distracție. EI a 
prezentat cîteva din programele 
„Joilor tineretului“ organizate 
în comună :

— lată, de pildă, cum se des
fășoară o „Joie a tineretului“ la 
noi a spus el. De obicei facem 
o excursie imaginară pe hartă, 
de la Borlești pînă la Timișoara, 
sau la Cluj, sau la Constanța. 
Ne oprim în principalele centre 
industriale ale țării de pe par
cursul excursiei noastre și ară
tăm tinerilor transformările pe
trecute aici in anii regimului de
mocrat-popular, construcțiile ti- 
riașe ale socialismului. Ne oprim 
în sate și facem vizite imaginare 
la gospodării colective. Tinerii 
pun întrebări, sînt dornici să cu
noască. După aceasta facem re
cenzia unui roman și apoi tre
cem pe Ia bibliotecă unde tine
rii împrumută cărțile respective. 
Apoi se întorc în sală și dan
sează. în pauze organizăm dife
rite jocuri educative și distrac
tive. Alteori, inginerul agronom 
sau medicul vin 
conferințe în fața 
în cadrul „Joii 
Noi ne-am propus să organizăm 
de acum înainte și „Duminici ale 
tineretului".

In ședință s-a arătat însă 
că, față de cerințe, unele orga
nizații de bază U.T.M. desfă
șoară o muncă slabă, formală de 
educație a tineretului. De exem
plu, în satul Valea iui Ion că
minul cultural nu este folosit 
decît pentru baluri, biblioteca 
stă cu cărțile neatinse, unii ti
neri mai sînt încă sub influența 
dăunătoare a misticismului. Ute- 
mista Elena Vișan, de exemplu, 
din acest sat n-a citit nici o 
carte. Ea mai crede în minuni, 
in puterea sfinților, iar pînă a- 
cum n-a văzut niciodată o gos
podărie colectivă și din această 
cauză este încă uneori dezorien
tată de zvonuri mincinoase răs- 
pîndite de dușmanii vieții noi ai 
țărănimii.

Participanții Ta discuții au a- 
rătat, de asemenea că învăță- 
mintul politic se desfășoară in 
multe organizații de bază U.T.M. 
în mod nesatisfăcător. Sînt pro
pagandiști care predau lecțiile 
școlărește, șablon, nelegate de 
viața și preocupările multiple ale 
tineretului, din care cauză 
acestea nu-și ating scopul. Ase
menea cazuri s-au întîmplat in 
satul Frumoasa din comuna Bal
cani, in Zănești, Girleni și altele.

Ședința a arătat organi
zațiilor U.T.M. că ele trebuie să 
depună eforturi sporite pentru a 
contribui la educarea tinerilor 
săteni la înălțimea măreței e- 
poci de construire a socialismu
lui in patria noastră.

Pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. sătești in 
educarea comunistă a tineretu
lui în perioada de iarnă ședința 
a stabilit o serie de măsuri 
importante. Astfel s-a ho
tărît să se țină informări poli
tice cu ocazia tuturor adunări
lor generale U.T.M., să se orga
nizeze in fiecare sat cercuri de 
studiere a Statutului U.T.M. pen
tru pregătirea tinerilor care ur
mează să fie primiți în rîndu- 
rile organizației, să se asigure 
frecvența de sută la sută a ti
nerilor înscriși la invățămîntul 
politic. Pe lingă fiecare cămin 
cultural și în toate satele unde 
sînt condiții să se organizeze 
cercuri ale naturaliștilor. Să se 
organizeze expoziții la căminele 
culturale, seri de întrebări și 
răspunsuri, concursuri pe dife
rite teme. „Joile tineretului

și țin scurte 
tinerilor, tot 
tineretului".

se organizeze în toate comunele 
și satele și să aibă un bogat con
ținut educativ și distractiv. Să se 
țină conferințe în care să li se 
expiice tinerilor diferite feno
mene care se petrec în natură 
(cutremurul, fulgerul, tunetul, 
eclipsa de Soare etc.), să le facă 
cunoscute noile cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Organizațiile de 
bază U.T.M. sătești, comitetele 
comunale U.T.M. au datoria să 
se intereseze ca toate bibliote
cile să aibă cărțile prevăzute în 
regulamentul concursului „iubiți 
cartea“, iar în adunări generale 
să se traseze sarcini precise, no. 
minate unor utemiști ca pînă la 
sfîrșitul perioadei de iarnă să ci
tească un număr de cărți prevă
zute în regulamentul concursu
lui.

S-a stabilit, de asemenea, ca 
la cursurile agrozootehnice din 
iarna aceasta să fie înscriși toți 
utemiștii și un număr cît mai 
mare de tineri neutemiști, iar or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
răspundă de frecvența acestora 
la cursuri și să-i controleze în 
ce măsură studiază.

Demonstrînd însemnătatea ex
cursiilor pentru cunoașterea fru
museților și bogățiilor patriei, a 
realizărilor regimului nostru de
mocrat-popular, pentru a stimula 
la tineri mîndria de cetățeni ai 
unei patrii socialiste libere, în
floritoare, referatul și discuțiile 
purtate la ședință au arătat 
că este necesar ca organizațiile 
de bază U.T.M. să organizeze în 
iarna aceasta cu tinerii săteni 
excursii colective în Capitala pa. 
triei noastre, în principalele 
centre industriale din regiune 
și în alte localități ale țării. 
S-a hotărît, de asemenea, ca în 
iarna aceasta, pe centre de co
mune să se organizeze reveli- 
oane ale tineretului.

Pentru ca toate acestea să se 
transforme in fapte, ședința a 
arătat că este necesar să se în
tărească viața internă de orga
nizație.

generale se țingenerale se țin cu mari întîr- 
zieri. Organizația de bază 
U.T.M. Ruptura-sat, de exemplu, 
nu a ținut nici o adunare gene
rală și nici o ședință de birou 
timp de 6 luni de zile. Cum s-a 
putut desfășura în asemenea 
condiții viața de organizație ? 
Participanții la discuții au cri
ticat apoi și alte manifestări, 
străine organizației noastre re
voluționare care au 
unele organizații 
U.T.M. — lipsa de 
de spirit critic și 
lipsa de inițiativă. In 
grești, de exemplu, adunările ge
nerale sînt uneori o simplă for
malitate în care tinerii ascultă 
un referat sau o dare de seamă 
neinteresantă, săracă în idei, din 
care cei prezenți nu au nimic 
de învățat. Nici biroul organi
zației de bază U.T.M. nu-i cri
tică pe tineri pentru inactivitate, 
nici tinerii nu critică biroul pen
tru muncă formală, nimeni 
nu-și face autocritica și nu vine 
cu propuneri și inițiative inte
resante.

Pentru îmbunătățirea vieții in. 
terne de organizație, pentru ca 
toate sarcinile stabilite să de
vină fapte, ședința a stabilit 
că întreaga activitate a or
ganizațiilor de bază trebuie să 
se bazeze pe munca tuturor ute- 
miștilor, fără excepție. Fiecărui 
utemist să i se traseze sarcini 
precise cu termene de executare, 
iar controlul îndeplinirii acestor 
sarcini să se facă periodic, cu 
simț de răspundere, în adunările 
generale, în ședințele de birou 
și de comitet.

Să existe o mai mare preocu
pare, mai multă exigență în pre-

apărut în 
de bază 
disciplină, 
autocritic, 
satul Ne-

gătirea și primirea de noi mem
brii în organizație. Să se res
pecte și să se înfăptuiască toate 
acțiunile prevăzute in Statut.

Ședința a scos în relief că 
chezășia tuturor succeselor mun
cii organizațiilor U.T.M. o 
constituie conducerea de către 
partid. Pentru aceasta este nece
sar ca toate organizațiile U.T.M. 
să informeze regulat organiza
țiile de partid în legătură cu 
toate acțiunile pe care le între
prind, să ceară ajutorul acestora 
ori de oițe ori ati nevoie, să lupte 
pentru aplicarea consecventă în 
viață a tuturor hotăririlor și in
dicațiilor date de organizațiile de 
partid.

Sarcinile reieșite din ședința 
activului vor fi temeinic dezbă
tute în adunările generale de 
alegeri ale organizațiilor U.T.M., 
iar acolo unde alegerile s-au ți
nut, în ședințele comitetelor și 
birourilor U.T.M. de la sate. Fie
care organizație de bază U.T.M. 
de la sate a primit sarcina de a 
stabili măsuri concrete în vede
rea aplicării tuturor hotăririlor 
adoptate, în vederea ridicării în
tregii lor activități la nivelul sar
cinilor mari ce le revin.

Referatul bine întocmit, discu
țiile interesante purtate în ca
drul ședinței au făcut ca ac
tivul să plece de la această 
ședință mai bine înarmat, 
hotărît să intensifice munca în 
perioada de iarnă astfel ca mun
cile agricole din anul viitor să-i 
găsească pe tinerii săteni mai 
bine pregătiți, cu un bagaj de 
cunoștințe mai bogat, mai ho- 
tărîți în acțiunile lor pentru în
făptuirea politicii partidului la 
sate.
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Crețu Gheorghe și Radu Vasile au intrat acum în anul I la Școala mecanica agricolă din Titu, 
regiunea București. Ei sînt ajutați de elevii din anul III, Marinicâ Mihai și Bordeianu Dumitru, 

sâ se familiarizeze cu mecanismele tractorului.
Foto : N. STELORIAN

O sarcină actuală a tineretului

Transportul
îngrășămintelor

naturale pe cimp

Sub conducerea și cu spri
jinul direct al organiza
țiilor de partid, comitetele 

comunale și organizațiile de bază 
U.T.M. din raionul Buhuși au 
reușit să-și îmbunătățească mun
ca organizatorică. Viața internă 
de organizație s-a întărit, a 
crescut combativitatea adunări
lor generale. Mulți participanți 
la discuțiile ședinței au îm
părtășit celor prezenți din expe
riența tor, iar 
lipsurile 
zațiile 
Pricop, 
comunal 
arătat 
un rol deosebit de important 
în îmbunătățirea vieții de orga
nizație, in întărirea organizato
rică a organizațiilor de bază 
U.T.M. ii are munca colectivă. 
Comitetul comunal U.T.M. Po
doleni a ajutat in mod concret 
organizațiile de bază U.T.M. în 
planificarea și organizarea mun
cii, în ținerea cu regularitate a 
adunărilor generale U.T.M. A 
creat pe lingă comitet colective 
puternice de muncă pe responsa
bilități, a repartizat fiecărui 
membru din comitet sarcina de 
a răspunde de cîte o organiza
ție de bază, a ajutat organiza
țiile de bază U.T.M. din comună 
in munca pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, desfă
șurarea alegerilor pionierești, 
activitatea patriotică, plata co
tizației, pregătirea și primirea 
de noi membri etc.

Roadele acestei munci sînt 
grăitoare. De exemplu, in peri
oada de iarnă a anului trecut, 
o singură organizație de bază 
U.T.M. — Podoleni-sat — a 
primit 120 de tineri în organi
zație.

Mulți participanți la discuții 
au arătat că membrii comitete
lor comunale și ai organizații
lor de bază U.T.M. din comunele 
Podoleni, Romini, Rețeni se o- 
cupă îndeaproape de pregătirea 
tinerilor ce urmează să fie pri
miți în rîndurile organizației ; ii 
mobilizează la învățămintul po
litic, îi ajută la studierea Sta
tutului, ii antrenează la toate 
acțiunile organizației și se ocu
pă de ei și după ce au fost pri
miți în rîndurile U.T.M.

In ședință s-a arătat însă 
că multe comitete comunale 
U.T.M. și unele organizații de 
bază nu organizează întreaga 
bogăție de acțiuni 
în atribuțiile 
a fost aspru 
tetul comunal 
care, deși a 
tate rinduri ajutat, continuă să 
rărnină pasiv atunci cînd u- 
nele organizații de bază U.T.M. 
din comună primesc în rîndurile 
organizației tineri nepregătiți, 
care nu cunosc scopul și carac
terul organizației, nu cunosc 
Statutul U.T.M. S-a mai arătat 
în consfătuire că în multe orga
nizații de bază U.T.M. adunările

alții au criticat 
manifestate în orfani
lor. Utemistul Emil 
secretarul comitetului 
U.T.M. Podoleni a 

în cuvîntul său că

care intră 
lor. In referat 

criticat comi- 
U.T.M, Zănești 
fost in repe-

Utemistul 
la G.A.S.
Suceava 
mulgător 
crescători
lui Muncii

stantin
Foto : I. MIHALACHE

Costin Nicolae de 
Coțușca, regiunea 

este cel mai bun 
din brigada de 
de animale a Erou 

Socialiste, Con 
Adochiței.

Tinerii țărani 
au la dispoziție o bogată bibliotecă, în 

citească.
Foto : S. NICULESCU

muncitori din comuna Stilpeni, raionul Muscel, 
care vin adesea sa

în aceste zile în comunele ra. 
ionului Ploești, ca pretutindeni la 
sate de altfel, muncile agricole au 
fost în mare parte terminate. 
Bunii gospodari nu stau însă de
geaba. Ei luptă și acum pen
tru a spori belșugul recoltelor 
din anul viitor. Una dintre tre
burile cele mai potrivite pentru 
acest sezon este căratul gunoiu
lui de grajd la oîmp. Mulți din
tre tinerii țărani muncitori din 
raionul Ploești s-au convins din 
propria lor experiență și din a 
altora că gunoiul de grajd folo
sit mai ales pe terenurile slabe 
adiuce serioase sporuri de recoltă 
la hectar. Tînărul țăran munci
tor Stoica Pavel din comuna Pu
chenii Mari, de pildă, a obținut 
de pe un teren semănat cu po
rumb care a fost îngrășat cu 
gunoi de grajd o cantitate de 
6.500 kilograme știuleți la hec
tar. Printre tinerii întovărășiți 
din Pucheni asemenea exemple 
sînt numeroase. De altfel, aici, 
tineretul s-a aflat în primele 
rinduri în acțiunea de transpor
tare a îngrășămintelor naturale 
la cîmp. Pînă în prezent tinerii 
din această comună au cărat pe 
cîmp 2.440 tone gunoi de grajd. 
Ei continuă acum munca de exe-

țiune reușind să transporte pe 
cîmp 1.200 de tone bălegar. De 
la ei au luat pildă chiar și mulți 
vîrstnici, pe care tinerii i-au con
vins că gunoiul 
stea în curte, că 
ogoare.

Din păcate 
comune din raion, sînt numeroși 
tineri țărani muncitori care nu 
duc la cîmp această bogăție na
turală. Sînt cîteva exemple foarte 
grăitoare în această privință. La 
Puchenii Moșneni, tînărul Dră- 
ghiei Nicolae, de pildă, ține gu
noiul în fața grajdului de aproa
pe 3 ani de zile. La fel s-a do 
vedit lipsit de spirit gospodă
resc și Constantin I. Petre că
ruia i s-a umplut curtea cu mor-

nu 
locul

însă

trebuie să 
lui este pe

sînt multe

Raid 
prin cîteva 
comune din 

raionul Ploești

Ei continuă acum munca 
cutare a platformelor și a unor 
straturi calde care vor fi ‘ ' 
la sectoarele legumicole pentru 
culturile timpurii din anul viitor.

Lucruri frumoase se pot spune 
și despre tinerii din comuna Pe
troșani. Secretarii celor două or
ganizații U.T.M. din întovărăși
rile din comună au fost primii 
în această acțiune. Ei au mobili 
zat întreaga brigadă utemistă dc 
muncă patriotică la această ac-

folosite

Echipele de tineret
fac bilanțul

Stăteau ciorchine în jurul bri
gadierului și al contabilului. 
Șefii de echipă cu carnetele pline 
cu cifre în mîini. fetele atente 
la tot ce socoteau cei doi ; flă
căii — gata să intervină cu... 
„completări“.

— Ei, ați socotit ?
— Da Hai sa vedem cum ați 

ieșit. Vasăzică echipa ta, Costi- 
că, a răspuns de 15 hectare cu 
porumb. Și-a luat angajamen
tul să obțină cu 500 kg. porumb 
mai mult la hectar față de pla
nul gospodăriei. După cum iese 
însă din calcul ați obținut 150 
de kg. porumb la hectar peste 
angajament. Asta înseamnă 650 
kg. în plus față de planul gos
podăriei.

Deci 650 X 15 = 9750 kg.
Constantin Florea. șeful uneia 

dintre cele trei echipe de tine
ret din colectivă, se uită atent, 
cu grijă, în carnețelul său și 
răspunse:

— Eu, nea Vasile, am trecut 
cifră rotundă“: 10 tone, pentru 
că, știi matale, au mai fost cîte
va zeci de kile peste 650 la fie
care iiectar.

— Are dreptate Costică, inter
venită fetele și băieții din echi
pa lui. Avem un vagon în to
tal.

— Bine, fie cum ziceți voi, 
spuse surîzîud comunistul Vasi- 
le Cara. brigadierul de cîmp al 
colectivei.

Această scepă se petrecea cu 
cîteva zile in urma la sediul 
gospodăriei colective milionare 
din Dobreni, regiunea București. 
Tinerii din cele trei echipe de 
tineret, in frunte cu membrii

biroului organizației de bază 
U.T.M., ceruseră contabilului și 
brigadierului să le faca un 
scurt bilanț al realizărilor 
lor în urma angajamentelor pe 
care și le-au luat la începutul 
anului. La început au spus că 
aceasta treabă o vor termina în- 
tr-o oră. Dar nu s-a întîmplat 
așa. Au avut mult de socotit, 
pentru că și angajamentele au 
fost mari. Pînă la urmă, din so
cotelile făcute, bilanțul 
astfel :

Utemiștii și tinerii din 
darie au obținut în plus 
tone de porumb de pe cele 45 
hectare întreținute de ei (din 
IfO hectare cultivate), 10 vagoa
ne de zarzavaturi de pe cele 7 
hectare de grădină de care au 
răspuns (din totalul de 15 hecta. 
re grădină),6 tone grîu de pe 12 
hectare, 3 tone orez de pe 5 
hectare întreținute și recoltate 
de ei. In total, surplusurile de 
producții obținute de echipele de 
tineret din gospodărie valorea
ză aproape 350.000 lei.

Cum au obținut tinerii aseme
nea rezultate ? Crearea echipelor 
de tineret este una din inițiati
vele frumoase ale organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. Dobreni. 
Biroul organizației 
a cerut sprijinul 
de partid 
gospodăriei pentru 
chipelor de tineret 
măririi răspunderii 
față de culturile pe 
aveau în seamă, pentru aplica
rea științei agricole avansate in

șl al

arăta

gospo-
30 de

U. T. M. 
organizației 

conducerii 
crearea e- 
în scopul 

tinerilor 
care le-

vederea obținerii unor producții 
sporite. De la începutul orga
nizării echipelor, biroul organi
zației U.T.M. s-a ocupat cu toa
tă seriozitatea de activitatea lor. 
Intre cele trei echipe s-a orga
nizat o întrecere pe bază de o- 
biective precise.

Calificativul de echipă fruntașă 
s-a acordat nu numai pe baza 
cantităților de produse obținute, 
ci și după condițiile optime în 
care s-au recoltat produsele, după 
oalitatea lor etc.

Acest sistem de muncă a sti
mulat ambiția fiecărei echipe și 
a fiecărui tînăr în parte de a 
lucra mai mult, mai bine și mai 
repede. Pe parcurs, organizația 
U.T.M. a urmărit felul cum de
curge întrecerea și, lunar, a or
ganizat între echipe schimburi 
de experiență, s-a îngrijit ca ti
nerii să citească ziare, să țină, 
informări politice, să participe 
la activitatea colțului roșu, să 
audieze emisiunile radio la difu
zoare etc. Biroul organizației 
U.T.M. a chemat la el periodic 
pe șefii de echipe și s-a intere
sat cum decurg lucrările, cum 
respectă tinerii disciplina muncii 
și ce greutăți au în munca lor.

Activitatea politică desfășura
tă de biroul organizației de bază 
U.T.M. în rîndul echipelor, buna 
organizare a muncii acestora, 
au dat rezultate rodnice. Ele se 
oglindesc în bilanțul bogat fă
cut recent de tineri.

mane de gunoi de grajd. Și o si
tuație asemănătoare o găsim la 
mulți tineri. Organizația de bază 
U.T.M. ’ 
odată 
grășării 
deînnat 
această 
lor. Tot la fel stau lucrurile și 
în Bărcănești și Romlnești unde 
tinerii nu și-au îndeplinit pro
priile lor angajamente în legă
tură cu transportul gunoiului de 
grajd la cîmp. La G.A.C. Roniî- 
nești, de pildă, gunoiul de grajd 
este folosit numai pentru secto
rul legumicol. Pentru restul cul
turilor se folosesc îngrășăminte 
chimice, care costă -gospodăria 
destul de mult, fără să se între
buințeze gunoiul de grajd care nu 
costă aproape nimic și care se 
găsește în sat din belșug. Ce fac 
însă tinerii din aceste comune ? 
Care-i cauza acestei pasivități ? 
Și aici, organizațiile de bază 
U.T.M. au considerat că acțiunea 
de transportare a gunoiului 
grajd nu e o chestiune care 
privește. Comitetele U.T.M. 
s-au îngrijit să le demonstreze 
nerilor cum se pot obține pro-

de aici n-a explicat nici- 
tinerilor importanța în- 

pămîntului, nu i-a în- 
și nu i-a mobilizat să ia 
acțiune pe răspunderea

de 
le 
nu 
ti-

ducții mărite la hectar prin fo
losirea îngrășămintelor naturale. 
Tovarăși ca Ana Constantincscu, 
Sima Ion, Marin Constantin, 
Stoian Alexandru, tehnicieni 
agronomi ai sfaturilor populare, 
n-au făcut nimic pentru a răs- 
pîndi în masa de tineri țărani 
muncitori recomandările științei 
agricole în această privință, ex
periența pozitivă a țăranilor 
fruntași. Comitetele comunale 
U.T.M. ar fi putut folosi cu mult 
succes sprijinul tinerilor spe
cialiști, care, antrenați în această 
acțiune, puteau să ducă o seri
oasă muncă de convingere în rîn- 
dul tinerilor.

De altfel, delăsarea în acțiu
nea de trasportare a îngrășămin
telor naturale la cîmp în comu
nele raionului Ploești pornește 
de la comitetul raional U.T.M., 
care n-a venit, prin ac
tiviștii săi, în mijlocul tinerilor 
să-i îndrume să lupte pentru în
deplinirea angajamentelor luate. 
Situația aceasta nu mai poate 
însă dăinui și pentru îmbunătă
țirea ei trebuie luate măsuri 
urgente. Acum timpul este deo
sebit de prielnic pentru această 
acțiune și Comitetul raional 
U.T.M. Ploești trebuie să-i dea 
toată atenția. Trebuie inițiat spi
ritul întrecerii între tineri pen
tru a se face cît mai multe plat
forme, pentru a se transporta cît 
mai multe îngrășăminte naturale 
la cîmp. Inginerii și tehnicienii 
agronomi trebuie să fie îndru 
inați să le vorbească tinerilor 
despre recomandările, agrotehnicii 
înaintate în folosirea gunoiului 
de grajd. In această direcție un 
rol important trebuie să 1 joace 
și cercurile agrotehnice, la lec
țiile cărora trebuie să li se dea 
tinerilor îndrumări concrete mai 
ales asupra felului cum se fac 
platformele.

Trebuie ca în cel mai scurt 
timp și în acest raion tinerii să 
pornească entuziaști să-și înde
plinească angajamentele luate de 
a transporta la cîmp cît mai 
multe îngrășăminte naturale, dc 
a folosi din plin această însem
nată bogăție 
sporuri 
hectar.

naturală, izvor de 
serioase de recoltă la
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Roșiori de Vede stau de vorba,

Colectiviști 
elevi

Pe Ghircău Constantin l-am 
găsit la gospodăria agricolă 
colectivă „Frunze“ din satul 
Grabați, raionul Jimbolia. 
Țesâla un cal. După ce a ter
minat treaba aceasta a ieșit 
în fugă din grajd, s-a spălat 
și-a dispărut într-una din ca
merele gospodăriei. După pu
țin timp a ieșit pieptănat, în 
aceleași haine îmbrăcat, dar 
periate și cu vreo trei caiete 
în mină. Curiozitatea m-a îm
pins să-l întreb ce face cu 
caietele. E cumva brigadierul 
colectivei, contabil ? !

— Elev, mi-a spus el pe un 
ton firesc. Elev în clasa a 
Vlll-a. Acum am cursuri, ca 
aproape în fiecare seară de 
altfel.

Am pornit împreună spre 
școala din sat și, din vorbă în 
vorbă, am aflat că are 19 ani 
și că f recventează împreună cu 
încă zece tineri colectiviști 
cursurile serale ale școlii me
dii.

— în sat facem cursurile de 
pregătire și examenul îl dăm 
la Jimbolia. Astă-vară am 
avut emoții mari, am avut 
examenul de admitere. L-am 
luat însă.

Nu m-am putut stăpîni și 
l-am întrebat ce l-a îndemnat 
să meargă la școală.

— întrebarea asta mi-au 
mai pus-o și cei de-acasă, mi-a 
răspuns el zîmbind. „Ești la 
cai, ziceau ei, ce-ți mai tre
buie carte, măi băiete ? Ți-a- 
jung șapte clase“. Nu, nu-mi 
ajung șapte clase. Azi nu mai 
poți munci, ogoarele doar cu 
ce-ai, deprins din bătrîni. 
Recoltele mari nu se pot ob
ține decit cu ajutorul tehni
cii și al științei. Și cine va 
trebui să le aplice dacă nu 
noi, colectiviștii ? Și pe urmă, 
dacă avem posibilitatea, de ce 
să nu învățăm ? Mi-aduc a- 
minte că atunci cînd mama și 
tata primeau cîte o scrisoare 
alergau la învățător să le-o ci
tească. Ochii lor nu vedeau 
literele, ochii fără învățătură 
văd prea aproape și uneori nu 
văd de loc. Sînt orbi.

Se opri o clipă din poves
tit și bătu la o poartă.

— Dumitre, hai mă !
— Acuși, i-a răspuns Dumi

tru. Mergi înainte că te-ajung.
— E prietenul meu, Marin 

Dumitru. Sîntem mereu îm
preună și la colectivă, și la 
școală. A fost confirmat și el 
de curînd candidat, de partid, 
în adunarea de partid toți co
muniștii ne-au îndemnat să în
vățăm, pentru că colectiva va 
avea mereu nevoie de tot mai 
mulți oameni cu învățătură. Și 
noi am considerat asta ca o 
sarcină de partid.

Intrebîndu-l ce gînduri de 
viitor are, colectivistul și ele
vul Ghircău Constantin a stat 
puțin pe gînduri.

— îmi place mult literatu- n. 
ra, dar parcă mai frumos
e pe cîmp, să simți cum 
cresc lanurile sub ochii 
tăi, să cunoști fiecare pal
mă de pămînt și să te a- 
pleci cu grijă asupra jirului 
de grîu și porumb. Acolo nu 
mai trebuie să scrii poezie, 
poezia crește ea singură. Poe 
zia muncii. După ce voi ter
mina școala medie am să 
merg la Institutul agronomic

Ne-au ajuns din urmă Ma
rin Dumitru și Munteanu Ion, 
acesta din urmă strungar la 
gospodăria de stat.

La școală, fiecare s-a așezat 
disciplinat în bancă, s a fă
cut apelul și a început lecția.

('lașa era plină de tineri.
Erau îmbrăcați în haine finr 

ple de dimie, unii iu pufoaice. 
Ochii lor sorbeau avizi cuvin
tele cărții, ale profesorului. 
Ochii lor începeau să vadă 
tot mai departe. Mîinile ’ a- 
cestca care știu mînui sapa, 
mîinile acestea grele și fier
binți care știu țesăla calul și 
mulge vaca, mîinile acestea 
care ară și strîng recoltele, 
știu mînui cu pricepere și 
condeiul. Ochii lor știu să 
culeagă slovele. Ghircău Con
stantin, Munteanu Ion, Ma
rin Dumitru și ceilalți ti
neri colectiviști, stau în 
băncile școlii. E un fapt al 
zilelor noastre dintre cele mai 
firești.

A. I. ZĂINESCU
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socialismului" din comuna Golac, raionul 
veseli, în fața casei,



Ființa
Cînd am citit scrisoarea mamei 

tale, Dumitre, inima mi s-a sirius 
de durere. Mi-am amintit, citin
d-o, de propria mea viață, de 
suferințele mamei mele. Și m-am 
hotărit să-fi scriu.

Nu împlinisem încă 7 ani cînd 
mi-a murit tatăl. Eu și Lenuța, 
sora mea, am rămas atunci nu
mai in grija mamei. Cit de mult 
a suferit mama, o biată femeie 
de serviciu atunci, pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru ca să ne poată crește și 
educa.

An de an m-am străduit să 
nu-i înșel speranțele. Astăzi, sini 
muncitor la uzinele „Timpuri 
Noi“, din Capitală și în același 
timp elev in clasa a X-a la liceul 
seral. Dar ca să ajung aici, ma
ma a vegheat nopți în șir la că
pătâiul meu cînd eram mic, a 
renunțat de nenumărate ori, în 
anii regimului burghezo-moșie
resc, să mănince seara pentru ca a 
doua zi să nu rabd eu de foame. 
Iar odată cu îngrijirile zilnice, 
mama mi-a dăruit dragostea ei 
pentru muncă, pentru oameni, 
mi-a insuflat încrederea în pro
priile mele forțe.

In anii adolescenței m-am 
îndrăgostit de o fată, o co
legă de școală- împreună cu ea 
mi-am făurit multe visuri fru
moase pentru viitor. S-a intim- 
plat insă ca drumurile noastre 
în viață să se despartă, iar visu
rile să rămînă nerealizate. Do
ream nespus de mult să învăț. 
Dar simțeam că pe umerii mei 
apasă marea răspundere de a-mi 
ajuta familia. Și de aceea am 
hotărît să devin muncitor. M-am 
înscris la o școală profesională. 
Fata pe care o iubeam s-a în
scris la liceu. Atunci mi-a spus 
că ea nu poate să-și lege viața 
de un muncitor, că nu mă mai 
iubește. Ea, vezi tu, se pregătea 
să devină o intelectuală ți consi
dera, influențată probabil de alte 
colege de școală, că nu poale fi 
prietenă, că nu poate iubi decît 
tot un intelectual. Că această 
concepție era profund greșită 
mi-am dat seama. Dar atunci am 
suferit, și nu puțin. Mama 
ți-a dat curînd seama că mă aflu 
într-un impas. De-ai ști, Dumi
tre. cu cită înțelegere și gingășie 
mi-a deschis ochii asupra înda
toririlor ce-mi revin, față de fa
milie, față de societate. Și dato
rită mamei am reușit să trec 
peste momentul greu în care mă 
aflam și să merg mai departe 
pe drumul bun pe care apucasem. 
Dar au mai fost și alte necazuri 
în viața mea ți a mamei, căci 
mama participă de fiecare dată 
cu tot sufletul la bucuriile și ne
cazurile mele.

...Aveam 18 ani. Devenisem 
muncitor. Dar mi-am înțeles 
greșit, Dumitre, îndatoririle 
de cap al familiei. MS împrie
tenisem cm oîțiva pierde-vară,

Dorința mamei tale 
e justificată

Scrisoarea mamei 
tale « scrisă cu adîn- 
că durere de mamă, 
șl cu toate acestea 
tu... tot copilul ei ai 
rămas. Trebuie să 
înțelegi acest mare 
lucru!

Se poate ca să ro
șească obrazul ma
mei tale pentru fap
tele care le săvîrșești? 
Ție, trebuie să-ți ro
șească obrazul, pentru 
că sînt faptele tale 
rele, nedemne.

Cum se poate să 
ridici mîna asupra a- 
celeia care țl-a dat 
viață, care te-a cres
cut, te-a hrănit șl 
care se îngrijorează 
de tine, știindu-te că

ai apucat pe un drum 
rău? Mama ta încă 
ar mai veghea și azi 
la căpătîlul tău dacă 
te-ai Îmbolnăvi. Și 
tu...

Tinerii din patria 
noastră își respectă 
părinții, familia, co. 
lectivul în care mun
cesc. Intîlnim la toi 
pasul tineri care 
sînt mîndria părinți 
lor și a colectivului 
din care tac parte. 
Dar ce crezi că pu
tem spune noi, cei ce 
citim scrisoarea ma
mei tale, despre tine? 
Toți te condamnăm 
pentru că e rău ceea 
ce faci.

S timpul să devi

(Urmare din pag. l-a)

impresie injustă, sau impunîn- 
du-i, cel puțin, o meditație se
rioasă. Există o artă a cititului, 
cum există una a scrisului și 
bibliotecarul la care mă refer 
necontenit cu stimă, ii cunoștea 
îndeaproape tainele. Se ferea 
de sistematizări globale, știind 
că inlăuntrul aceleeași vîrste o- 
perează nuanțe esențiale, in pe
rimetrul aceleeași profesiuni pu
țind să apară diferențieri cate
gorice. dictate de pregătirea, 
de capacitatea personală de 
asimilare, de gustul format sau 
abia incipient, de tot ceea ce 
definește omul în amănuntele 
sale concrete și sensibile. Pătimaș 
în discuție - și numai sfînta pa
timă e bună intr-o asemenea 
indcle’nicire - bibliotecarul în
treținea polemici pe bază de 
texte, așteptînd rezultatul lectu
rii elevilor săi cu nerăbdare. 
Biblioteca lui devenea în acest 
chip un laborator și o subtile 
mașină de idei.

Pătruns de importanța esen
țială a literaturii politice, neui- 
tind nici o clipă că trebuie să 
fie un factor activ și motor in

cea mai dragă
lipseam adesea de la cursuri, și 
uneori chiar de la muncă, înce
pusem să frecventez prea des 
restaurantele.

Intr-o noapte m-am întors a- 
casă foarte târziu amețit de bău
tură. Mama nu dormea. Mă aș
tepta. Plînsese. S-a uitat nespus 
de îndurerată în ochii mei și 
apoi mi-a zis : „De-ai ști cită 
încredere am avut în tine ! Spe
ram ca acum la bătrînețe să am 
un ajutor din partea ta. Dar tu, 
ce faci cu viața ta, ce faci cu vi
surile mele ?“...

Și din nou mama a fost aceea 
care m-a ferit să cad în prăpas
tie, care m-a ajutat să-mi găsesc 
locul în viață. De aceea, Dumitre, 
pentru mine mama este ființa 
cea mai dragă, cea mai scumpă 
din lume, căreia îi voi răntâne 
îndatorat toată viața.

Și mama ta, Dumitre, a visat 
să devii un muncitor harnic și 
cinstit, să-ți cucerești fericirea 
prin muncă, dar tu, ce ai făcut ? 
tncercînd să te abată din calea 
greșită pe care ai apucat, ai ri

Cum prețuiești 
dragostea de mamă ?
După terminarea lucrului — 

ca de obicei — cîțiva tineri din 
cooperativa noastră, ne-am adu
nat pentru a citi ziarul „Scînteia 
tineretului“.

Ne-am oprit mult asupra arti
colului scris de tovarășa I. Fru- 
mosu, în care își însemna dure
rea pe care i-o pricinuiește co
pilul ei. Inima sa de mamă 
altfel ar fi dorit să vorbească 
celorlalți despre fiul ei. Ar fi 
dorit să te laude, Dumitre, să 
spună că fiul ei e cel mai vred
nic de luat în seamă. Așa gîn- 
desc de fapt toate mamele. Și 
desigur că așa ar fi făcut și 
mama ta dacă tu ai fi avut față 
de ea o comportare demnă.

Desigur că și tu ai citit scri
soarea mamei tale. Cîtă drep
tate are cînd vorbește despre 
viața petrecută în regimul bur
ghezo-moșieresc ! Atîtea nopți 
a veghiat lîngă tine și te-a o- 
crotit ca pe cel mai de preț lucru 
în lumea asta, fără a se gîndi 
că a doua zi în zori, trebuia să 
meargă la lucru. A înfruntat 
greutăți pe care tu poate că nici 
nu le bănuiești, luîndu-și bucă
țica de la gură și dîndu-ți-o ție, 
pentru ca tu să nu simți cît de 
grea era viața.

Cînd ai început să-ți dai sea
ma de cele ce se petrec în jur, 
erai de-acum mare și viața era 
alta. Ai avut fericirea să crești 
într-un regim nou, fără exploa
tare, regim pe care muncitorii 
și țăranii conduși de partid, l-au 

un muncitor cinstit, 
harnic, demn așa 
oum dorește și mama 
fa.

Mama ta vrea ca 
să semeni cu marea 
familie a utemiștilor, 
vrea să nu-i mai ro
șească obrazul pentru 
tine. Ea vrea să de
vii un tînăr cu cali
tăți morale înalte, 
demn, de care să se 
bucure șl colectivul 
de muncă din care 
faci parte, și familia 
ta, și noi, toți ute
miștii. Și tu ești obli
gat să răspunzi prin 
iapte acestei dorințe 
a mamei tale.

V. MANOLA0HE 
comuna Glodea- 
nu sat, Siliștea, 

raionul Pogoanele

Funcția majoră
a unei îndeletniciri minore

orientarea gîndirii lectorilor săi, 
bibliotecarul meu milita pentru 
răspîndirea acestei literaturi nu 
pe baza recomandărilor formale, 
ci a întreținerii unui climat de 
interes stîrnit de discuții fruc
tuoase și spornice. Broșura și 
cartea politică, deveneau în a- 
cest chip un prilej de dizertații 
lipsite de orice uscăciune și 
orice pedantism incit intiinirea 
cu această literatură să însemne 
ceea ce trebuie să fie totdeauna 
și aricind : condiția luminării și 
oțelirii conștiinței. M-a mai uimit 
apoi prin siguranța prognosti
cului, anunțîndu-mă exact și 
dinainte ce carte a plăcut, ce 
roman s-a întors citit pe jumă
tate sau ce-i vor cere proaspe
ții soiicitanți ai rafturilor sale. 
L-am stimat pe acest poet in
spirat, pentru felul cum știa să 
recomande o carte, să îmbie la 
curiozitate, să insiste și să con
vingă, bibliotecarul meu fiind 
un strateg pe două fronturi, a- 
mindouă la fel de vii - al citi
torului și al cărții - în slujba 
cărora se devota la fel de dar
nic. O carte bună, în chip ne
meritat Ignorată, e o comoară 
îngropată tn fundul unei mlaș- 

dicat mina s-o lovești. înțelegi 
acum cit de josnică e această 
faptă a ta ?■ Și cu toate astea tu 
tot copilul ei ai rămas pe care 
il vrea bun, demn și frumos 
sufletește, asemănător milioanelor 
de tineri din patria noastră. Ea 
Dumitre te-a ajutat din nou și 
te-a iertat din momentul în 
care s-a gîndit să ceară ajutorul 
tuturor tinerilor pentru a te în
drepta. înțelege asta și prețuieș- 
te-o.

Trezește-te Dumitre ! In fața 
ta ai o întreagă viață. Ai alături 
familia, organizația U.T.M., to
varăși cu mai multă experiență 
în muncă și în viață, care desi
gur, nu-și vor precupeți forțele 
ca să ieși la liman. Trebuie nu
mai să vrei să te îndrepți, tre
buie numai să vrei să fii de folos 
marnei tale, familiei, patriei 
noastre.

ION MUREȘEAN 
ajustor mecanic 

Uzinele „Timpuri Noi“ 
București

creat cînd tu nu împliniseși încă 
bine cinci ani.

Bucuria părinților tăi a fost 
fără seamăn pentru că și-au 
spus: „Copiii noștri, vor trăi o 
altă viață“. Aveau dreptate.

Ai întîlnit — după ce ți-ai în
trerupt școala, și după ce ai mai 
stat cîțiva ani acasă — un co
lectiv harnic de oameni care te- 
au învățat o meserie. Și au re
ușit acest lucru. Utemiștii la 
rîndul lor te-au primit cu încre
dere în organizația U.T.M.

Și acum ? Cine te-a învățat 
să-ți bați joc de străduințele tu
turor, ale mamei tale, ale ute- 
miștilor, ale tovarășilor tăi de 
muncă ?

Cine te-a învățat să lipsești de 
la lucru, să te apuci de beții, să 
faci scandaluri, să ridici mîna 
asupra mamei tale ? Astfel pre
țuiești dragostea mamei tale ?

Vei avea poate și tu familia 
ta, vei ajunge la vîrsta mamei 
tale, vei avea și tu copii. Ne 
gîndim cum te-ai simți văzînd 
unul dintre copiii tăi în starea 
în care te afli tu acum ?

In numele utemiștilor de 
la Cooperativa „Progre

sul“ București,
EM1L1AN TROMPOTA 
MARIA MĂTUȘOIU 

MARIANA TERZI

Brigada de tineret nr. FI din secția răsucit a întreprinderii textile „T1 Iunie“ din Pitești 
•ste una din brigăzile fruntașe. In fotografie : o discuție între fetele din brigadă înainte de 

începerea lucrului.

tini, după cum o carte medio
cră, răspîndită peste limitele în
găduite, e o monedă tocită. în
zestrat cu un deosebit simț al 
noului, bibliotecarul meu promo
va scrisul actualității, impunînd 
un exercițiu de literatură com
parată, în măsura în care Sha- 
xespeare și Cervantes, Dickens 
și Cehov erau recomandați ală
turi de SadoVeanu, Șolohov sau 
Stancu. Nerespectuos față de 
vreun program obligatoriu și 
dinainte fixat, l-am găsit pe a- 
cest cîrmaci dibaci necontenit 
prezent la postul său, la orele 
cele mai nesperate, înconjurat 
de soiicitanți sau singur printre 
fantomele descinse din rafturi, 
totdeauna amabil, dispus ori- 
cînd să înceapă cronica orală 
a ultimei cărți de poezii apă
rute, sau făcînd notații subtile 
pe marginea vreunui studiu cri
tic inedit. La curent cu toate 
formele culturii de masă, mi-a 
vorbit cu entuziasm de vasta 
campanie, din nefericire precar 
ilustrată în presa de specialita
te, care stă sub semnul cuprin
zătoarei lozinci : „iubiți cartea“. 
Mișcarea - inițiativă a organi
zației revoluționare a tineretu-

A apărut»

Tînărul leninist
Revistă editată de C.C. al 
U.T.M. -— noiembrie 1959

* * * Pentru intensificarea 
muncii organizațiilor U.T.M. 
în vederea îndeplinirii sarci
nilor puse de partid în fața 
școlii.

MlHAl NOV.IGOV - Omul 
sovietic în anii septenalului.

ÎN AJUTORUL CELOR CE
i INVAȚA IN CERCURILE 

PENTRU STUDIEREA STA
TUTULUI U.T.M.

* * * P.M.R. — organiza
torul și conducătorul operei 
de construire a socialismului 
în R.P.R. Sarcinile organiza
țiilor U.T.M. pentru mobiliza-

i rea tineretului la construcția 
socialistă. (Lecția a Il-a).

VIAȚA U.T.M.

* * * Să instruita temeinic 
organele U.T.M. nou alese.

V. RADULIAN — Creșterea 
nivelului la învățătură în pre
ocuparea școlii și a organiza
ției U.T.M.

M. IORDAN — Pentru o 
frecvență cît mai bună la 
cursul seral.

F. POPESCU - De ce 
n-au mai fost realeși în biroul 
organizației U.T.AÎ. ?

P. NIȚA — La noi toate 
merg bine.

TRIBUNA SECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA 

U.T.M.

R. GHEORGHlU — Sar- 
I cini concrete fiecărui utemist

MIȘCAREA PIONIEREASCA

* * * — Casele pionierești, 
rolul și sarcinile lor.

! E. IONESCU — Grija noa
stră pentru viitorii pionieri.

D. COMARON1 - Pentru 
ca toți pionierii să învețe bine.

* * * — Calendarul in
structorului de pionieri.

DIN REALIZĂRILE 
REGIMULUI NOSTRU

l FLORENȚA ALBU-Gom- 
j binatul de celuloză de la 
j Ghiscani.

★
INFORMAȚII

DIN EXPERIENȚA 
GOMSOMOLULUI

R. TROȘINA — Activul 
comsomolist din școli învață.

★
B. DUMITRESSU—„Soar

ta unui om“.

lui = a înglobat zeci de 
mii de activiști, puși în sluj
ba volumului tipărit, cu o 
rară abnegație. Campania însă 
se cuvine temeinic lărgită și 
fundamentată pe datele de 
muncă ale bibliotecarului meu. 
Cartea se cuvine a fi răspîndi
tă, însoțită de recomandări te
meinice, necontenit raportate la 
nivelul oamenilor cărora le este 
adresată. O carte este un prie
ten și orice prieten trebuie în 
prealabil prezentat, pentru înlă
turarea timidităților și a perioa
dei cînd funcționează espectati- 
va. Cartea trebuie adusă lîngă 
lector, potrivită pe gustul lui și 
ținîndu-se mereu seama de fap
tul că exigențele sporesc cu fie
care clipă. Pagina citită acum 
trei luni a deschis apetituri, și 
ceea ce a satisfăcut cu un ano
timp în urmă constituie doar un 
stadiu de la care trebuie pornit 
astăzi mai departe Munca a- 
ceasta de propagandiști sîrguin- 
cioși ai literii tipărite cere răb
dare, pricepere, devoțiune, unite 
cu o reală capacitate de gene
ralizare a fenomenelor observa
te : campania presupune etape, 
curbe, un grafic complicat al

Escavatorul pășitor de KULEV POVSCHI (U.R.S.S.).
(Fotografia a fost expusă la cel de-al Il-lea Salon 

Internațional de Artă Fotografică al R.P. Romîne).

Deschiderea învățămîntului agrozootehnic de masă
In aceste zile, la unitățile a- 

gricole de stat și cooperatiste, în 
S.M.T.-uri și în unități silvice 
etc. are loc deschiderea învăță
mîntului agrozootehnic de masă.

Pentru sutele de mii de oa
meni ai muncii de la sate, care 
vor urma cursurile învățămîntu
lui agrozootehnic de masă, sînt 
organizate lecții care vor dezbate 
numeroase teme privind aplica
rea regulilor agrotehnice înain
tate, experiența fruntașilor în 
producție. Expunerile vor fi 
strîns legate de ocupația cursan- 
ților și de condițiile economice 
și pedoclimatice ale unităților 
respective. In afara temelor de 
îndrumare tehnică, se vor ține 
lecții despre organizarea și retri
buirea muncii în gospodării agri
cole colective, căile pentru reali
zarea de economii și reducerea 
prețului de cost, apărarea avu
tului obștesc etc.

Foto I S. VIOREL

felului cum circulă cartea, cum 
își taie drumul, cum se impune 
în conștiința a milioane de lec
tori sau cum e refuzată, și pe 
ce temeiuri. Pionierii acestei bă
tălii au în mîinile lor o busolă 
sensibilă, de un preț nemărgi
nit : ei știu nu numai ceea ce 
se tipărește, dar și ceea ce se 
citește, de ce plac unele cărți, 
pentru ce satisfac altele mai 
puțin și care sînt pricinile pen
tru care unele nu plac deloc. 
Concluziile lor, oglindind reali
tatea și viața în necontenită 
desfășurare, trebuie să se în
toarcă la scriitorul de carte cu 
funcția de îndemn și de învă
țăminte. Alături de bibliotecari, 
propagandiștii acestei campanii 
sînt deținătorii unor secrete de 
valoarea nestematelor și ele 
trebuie încredințate scriitorului, 
constituind temeiurile operelor 
sale viitoare, lată de ce rectific, 
în deplină conștiință, titlul, iată 
de ce cred că rîndurile de mai 
sus trebuiau intitulate „Funcția 
minunată a unei îndeletniciri 
majore, funcția cetățenească și 
patriotică a unei munci admira
bile, responsabile și temeinice“, 
dacă un asemenea titlu n-ar fi 
fost prea lung.

Cursurile și lecțiile vor fi pre
date de ingineri și de cei mai 
buni tehnicieni agronomi și zoo- 
tehniști, cercetători de la stațiu
nile experimentale agricole, cu 
îndelungată experiență în produc
ție, precum și de cadre didactice 
din învățămîntul agricol, învăță
tori și profesori de științe natu
rale din școlile de cultură gene
rală.

Pentru desfășurarea în bune 
condiții a învățămîntului agrozo
otehnic de masă se va folosi li
teratură de specialitate, precum 
și filme, diapozitive, mulaje etc.

(Agerpres).

„ATROFIE"
Pacient : Helegiu Ion — 

contabil, cooperativa de con
sum din comuna Bogdana, 
raionul Vaslui.

Diagnostic : Atrofiere totală 
a simțului autocritic.

Simptome: Brigada artis
tică de agitație a criticat in
tr-un spectacol diferite lip
suri existente in activitatea 
cooperativei de consum din 
comună. Tînărul contabil re- 
fuzîrtd să ia în seamă criti- 
cile juste ce i se aduceau, a 
încercat să-fi refacă „presti
giul“ astfel: a invitat la coope
rativă pe tînărul Ion Mur- 
geanu — instructor al bri
găzii artistice de agitație, și 
l-a amenințat cu bătaia.

Tratament : Tinerii din or
ganizația de bază V.T.M. a 
comunei Bogdana, din care 
face parte fi contabilul Hele
giu Ion, trebuie să acorde cit 
mai degrabă un atent „con
sult“ ți în consecință să „tra
teze" cu severitatea cuvenită 
pe gîtuitorul criticii I

„HIPERSENSIBILITATE"
Pacient : Ana Bodrojan — 

referentă la Sfatul popular al 
comunei Remetea-Luncă, raio
nul Făget.

Simptome : Ori de cite ori 
cetățenii din comună (chiar 
fi cei cu părul alb) nu-i spun 
„domnișoară", „sărut mina" 
fi alte vorbe care să-i măgu
lească firea extrem de orgo
lioasă, tîriăra funcționară se 
înroșește, devine nervoasă, 
țipă, adresează „obraznicilor" 
cuvinte jignitoare fi nu odată 
pe tonul cel mai drastic îi 
dă afară din birou.

Tratament : Conducerea
sfatului popultr al comunei 
să ia măsuri ți să stabilească 
tratamentul indicat urmînd 
apoi să ni-l comunice cit mai 
urgent.

„MIOPIE“
Pacienți : Directorul fi ad

ministratorul internatului 
Școlii medii nr. 3 din ora
șul Sighet.

Simptome : De cîte ori vi
zitează căminul nu vede 
aspectul dezordonat, negli
jent, cauzat de faptul că 
elevii neavînd dulapuri unde 
să-ți păstreze hainele, le aggp

Tineretul altane? 
sprijină cu căldură 

întîlnirea 
de la București

Intil- ' 17 biective

Solii eroicului tineret albanez 
vor fi oaspeții noștri nu peste 
multă vreme, la întîlnirea bal- 
cano-adriatică de la București. 
Dar înainte de a ne intilni pe 
străzile Bucureștiului, să aflăm 
cum întimpină tineretul albanez 
importanta manifestare a tine
retului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice. Pentru aceasta am 
stat de vorbă cu llo Themeli. 
prim-secretar al Comitetului ra
ional al Uniunii Tineretului Mun
cii din Elbasan. llo Themeli ne-a 
spus :
- Inițiativa tineretului romîn 

devenită cunoscută la a V-o 
Adunare a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. și, drept ur
mare a acestei inițiative, consti
tuirea comitetului de pregătire a 
Intilnirii balcano-adriaiice de la 
București s-au bucu
rat de un mare răsu
net în rîndul tinere
tului albanez, 
nirea tineretului 
studenților din țările 
balcanice și adriati
ce are drept scop 
apărarea păcii prin eforturile co
mune ale tinerilor din această 
zonă împotriva creării unor baze 
atomice, pentru dezarmare, pen
tru coexistență pașnică. Aceste 
țeluri răspund intereselor vitale 
ale tineretului din patria mea 
Tineretul albanez, ca de altfel 
tinerii din toate țările lumii, nu 
□ uitat ororile războiului trecut 
ți prețuiește pacea. De-abia 
acum 15 ani poporul nostru, 
condus de partid, a reușit să se 
elibereze odată pentru tot
deauna și la această luptă ti
neretul și-a adus partea sa do 
contribuție. Tineretul albanez 
dorește să trăiască în pace ș> 
să-și dedice toate forțele pen
tru construirea socialismului in 
patria sa.

llo Themeli ține să ne reamin
tească că aceste simțăminte ale 
tineretului albanez și-au găsi* 
expresie în telegramele și mo
țiunile adoptate la adunările 
organizate în cinstea Intilnirii de 
Ia București, adunări ce au avut 
Ioc în întreaga Albanie. II ru
găm să ne vorbească despre 
modul în care se desfășoară pre

ță de mînerele ferestrelor, de 
cuie bătute în perete, de 
cuiere improvizate din sein- 
duri.

Tratament : Secțiunea de 
învățămînt a Sfatului popular 
raional Sighet să nu mai to
lereze pasivitatea directorului 
fi administratorului Școlii 
medii nr. 3 față de condițiile 
de viață ale elevilor care lo
cuiesc la cămin.

„CONTRAINDICAȚIF" : A 
se căuta scuze, motive.

D. PAUL
(după corespondențele 

trimise de Radu Vio 
rel — țăran muncitor, 
Zotta Tatu — învățător, 
I. Gane — funcționar). 

Școala medie mixtă nr. 1 din Capitală, are sute de elevi care, 
ajutați cu dragoste de muncitori, învață minunatele taine ale 
mecanicii, strungăriei, tiparului și ale altor meserii. In foto
grafie : Adina Cartaș, elevă în . clasa a X-a, lucrînd la un 
strung în Atelierele Centrale de reparații auto I.S.B. ; Ion Zgru- 
dea, strungar, o ajută să deprindă cit mai bine mînuirea 

strungului.

gătirile în vederea Intilnirii în 
rîndul tineretului albanez.
- Pentru a coordona pregăti

rile în țara noastră a fost consti
tuit un comitet național. Din 
acest comitet face parte primul 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncii, un ministru 
adjunct al Invățămîntuiui și Cul
turii, prorectorul Universității din 
Tirana, poetul Lazăr Siliqi, ar
tista Zoica Madjo, muncitoarea 
fruntașă Vico Conomi și al
ții. Comitetul ți-a ți început 
activitatea, membrii săi luind 
cuvintul in fața tineretului 
la numeroasele adunări ce au 
fost consacrate intilnirii balcano- 
adriatice de la București. O deo
sebită activitate desfășoară or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Muncii. Tineretul albanez intim- 
pină Intiinirea sub semnul suc
ceselor în muncă ți învățătură. 

In cadrul întrecerii 
socialiste au fost sta- 

importante o- 
econcmice. 

cu cele mai 
rezultate în

muncă vor merge la 
București. Forțele ar

tistice ce ne vor reprezenta sînt 
selecționate prin intermediul 
Festivalului artistic național ce 
s-a încheiat la 29 noiembrie. Ceie 
mai bune formații vor prezenta 
o seria de spectacole în întrea
ga Albanie cu scopul de a 
populariza Intiinirea tineretului 
și studenților din țările balcano- 
adriatice. Mai trebuie să vor
besc despre pregătirea unei șta
fete naționale tot în cinstea In- 
tîlnirii. In timpul transmiterii șta
fetei vor avea loc diferite ma
nifestări de masă. Tineretul al
banez salută Intiinirea cu un bi
lanț bogat de realizări ți cu do
rința fierbinte de a-ți aduce o 
contribuție activă la realizarea 
mărețelor scopuri ale acestei 
manifestări importante - apăra
rea păcii, dezvoltarea colaboră
rii între tineretul și organiza
țiile de tineret din țările bal- 
cano-adriatice, consolidarea prie
teniei între tinerii din lumea în
treagă.

E. OBREA

Informații
Pianistul sovietic Victor Mer-t 

janov, apreciat de publicul no
stru din turneul întreprins acum 
cîțiva ani, a dat marți seara în 
sala Dalles un recital care a 
cuprins lucrări de Ghopin.

In aula Bibliotecii centrale 
universitare din Iași s-au desfă
șurat marți lucrările sesiunii 
științifice a cadrelor didactice de 
la Institutul de medicină din 
Iași, consacrate aniversării a 8D 
de. ani de la întemeierea învăță
mîntului medical superior in 
acest oraș.

Marți, 1 decembrie la Onești 
a apărut primul număr al zia
rului de șantier, „Oneștiul nou“, 
organ al comitetului de partid și 
al comitetului sindical de la 

, complexul de șantiere Onești, 
Noul ziar a-pare săptămînal.

Orchestra simfonică și corul 
Radiodifuziunii și Televiziunii au 
dat marți seara un concert la 
Uzinele „Mao Țze-dun" din Ca
pitală pentru muncitorii acestei 
întreprinderi. Concertul a fost 
dirijat de Emanoil Elenescu și lo- 
sif Conta. Programul a cuprins 
lucrări prezentate în cadrul con
certului festiv consacrat împlini
rii a 30 de ani de existență a 
orchestrei radio.

In ultimele luni în regiunea 
Oradea au luat ființă încă 8 
unități de desfacere a produse
lor industriale și alimentare, iar 
alte 21 unități se vor deschide 
în curînd. Tot aici se vor des
chide zilele acestea 11 unități de 
deservire a populației.

(Agerpres)



Lucrările celui de al Vll-lea Congres al P. M. S. U.

Ol UNEA SOVIETICA 
va aplica întotdeauna in politica sa 

ntârcfclc principii ale coexistentei
BUDAPESTA 1 (Agerpres).— 

TASS:
Luînd cuvînful Ia 1 decembrie 

în cadrul lucrărilor celui de-al 
VII lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, to
varășul N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a sub. 
liniat că Congresul căruia i-au 
fost prezentate spre examinare 
cele mai importante probleme ale 
construcției socialismului in Un
garia populară, are o însemnă
tate deosebită în viața mișcării 
comuniste internaționale, în via
ța P.M.S.U.

N. S. Hrușciov a spus că cei 
cinci ani care au trecut de la 
ultimul congres a fost o perioa
dă complexă în dezvoltarea 
P.M.S.U. șl a țării. Comuniștii 
din Ungaria au trecut prin mari 
greutăți șl încercări. Dar nimic 
nu a frînt voința lor de a lupta 
pentru socialism.

Unind în rîndurile sale forțele 
credincioase marxism-leninismu- 
lui, P.M.S.U. s a călit și mai 
mult în lupta împotriva contrare, 
voluției, a apărat și a consolidat 
dictatura clasei muncitoare, pu
terea oamenilor muncii șj în pre
zent rezolvă cu succes sarcinile 
construirii socialismului.

N. S. Hrușciov a spus în con
tinuare :

Prin lupta sa consecventă pen
tru puritatea teoriei marxist le
niniste, împotriva revizionismului 
și dogmatismului, pentru interna, 
ționalismul proletar și unitatea 
lagărului socialist, P.M.S.U. șl a 
cîștigat respectul bine meritat al 
mișcării comuniste internaționa. 
le, din care face parte ca deta
șament de nădejde.

N. S. Hrușciov a arătat că 
organizatorii complotului con
trarevoluționar din 1956 au vrut 
să dea o lovitură socialismului, 
să înece în sînge puterea popu
lară. Acestea au fost evenimente 
care în mod indiscutabil au ani
mat pe toți dușmanii comunis
mului. Ei se lingeau deja pe 
buze, văzînd în aceste evenimen
te începutul prăbușirii comunis
mului. Speranțele imperialiștilor 
în prăbușirea socialismului în 
Ungaria, s au năruit.

Dacă contrarevoluția a reușit, 
fie chiar și pentru o perioadă 
scurtă, să provoace dezordini în 
țară, a spus N. S. Hrușciov, a- 
cest lucru se explică nu în mică 
măsură prin faptul că fosta con
ducere a Partidului celor ce 
Muncesc din Ungaria și, in pri
mul rînd Matyas Rakosi au co
mis greșeli serioase care au dus 
la slăbirea rolului conducător al 
partidului, la slăbirea dictaturii 
proletariatului. Ignorarea parti. 
cularităților situației obiective din 
țară a dus la greșeli serioase în 
politica economică șf în alte do
menii ale construcției de stat șl 
de partid.

Meritul istoric al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar șl 
al conducerii sale, a declarat 
N. S. Hrușciov, constă in primul 
rînd în aceea că au pășit cu cu
raj pe calea îndreptării hotărîte 
a greșelilor comise de fosta con
ducere și în condițiile grele, 
create de consecințele rebeliunii 
contrarevoluționare, au aplicat 
perseverent și consecvent meto
dele de conducere leniniste, au 
știut să restabilească încrederea 
în partid, zdruncinată de fosta 
conducere și să cucerească spri- 
jinul maselor populare.

„După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., a spus N. S. Hrușciov 
în continuare, unele partide, 
printre care șl partidul nostru, 
au întîmpinat anumite greutăți, 
au trecut printr-un fel de friguri. 
Totul depinde însă de tăria orga
nismului, de capacitatea lui de a 
rezista bolii. Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice a dat pri
mul un exemplu de condamnare 
curajoasă șj categorică a tutu
ror lipsurilor generate de cultul 
personalității. Și acest lucru a 
fost just, deși unii spuneau că 
anumite complicații în viața so
cială a țărilor socialiste s-ar da
tora Congresului al XX-lea al 
partidului nostru, că nu ar fi 
trebuit să se pună problema atît 
de ascuțil. Acest lucru trebuia 
făcut. Trebuia să se facă curățe. 
nie șl să se înlăture toate rezi- 
durile“.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
toate partidele au trăit in măsu
ră diferită aceste friguri, dar 
după ele „organismul nostru a 
devenit mai puternic și pășim cu 
mai multă fermitate pe calea in
dicată de Marx-Engels Lenin, 
pășim înainte spre construirea 
societății comuniste"

Din învățămintele rebeliunii 
contrarevoluționare din Ungaria, 
decurg unele concluzii impor
tante cu privire la lupla de 
clasă in perioada construirii so
cialismului.

l.a Congresul al XX-lea al 
partidului nostru, a spus N. S. 
Hrușciov, a fost criticată pe bună 
dreptate teza greșită formulată 
de Stalin cu privire la ascuțirea 
luptei de clasă pe măsura creș 
terii succeselor obținute în con 
strucția socialistă. Dar criticarea 
acestei teze, a sublinial el, nu 
înseamnă cituși de puțin nega
rea inevitabilității luptei de clasă 
în perioada construirii so.ialis 
mulul.

N. S. Hrușciov a subliniat că. 
după cum a confirmat-o întrea
ga experiență a construcției so
cialiste în Uniunea Sovielică și 
în țările de democrație populară, 
lupta de clasă nu se stinge după 

instaurarea dictaturii proletaria
tului ci ia doar alte forme.

întărirea dictaturii proletaria
tului și succesele construcției so
cialiste duc neabătut la schimba
rea raportului forțelor de clasă 
in favoarea socialismului, la slă
birea forței de rezistență a rămă
șițelor claselor dușmane. Dar 
evoluția nu este rectilinie, în 
epoca construirii socialismului în 
legătură cu anumite schimbări în 
situația internă și externă, in di
ferite perioade lupta de clasă 
poate să se intensifice și să ia 
cele mai ascuțite forme, mergînd 
pină la ciocnirea armată, așa 
cum s-a întîmplat în 1956 in 
Ungaria.

N. S. Hrușciov a arătat că 
dușmanii socialismului nu au re
nunțat nici acum la planurile lor 
de zdrobire a lagărului socialist 
și caută verigile slabe în acest 
lagăr. Ei vor să se răfui iscă cu 
fiecare țară socialistă în parte. 
Trebuie să ținem seama de acest 
pericol deoarece el nu este lipsit 
de temei șl trebuie să facem to
tul pentru ca să spulberăm spe
ranțele dușmanilor, să tăcem în 
așa fel ineît aceste speranțe să 
nu se îndeplinească.

In prezent, fiecare țară so
cialistă în parte și lagărul so
cialist în ansamblu sînt atît de 
puternice incit forțele noastre 
sint invincibile. încercarea de a 
învrăjbi țările socialiste și de a 
slăbi relațiile frățești de priete
nie dintre ele reprezintă una din 
formele luptei de clasă folosite 
de adversarul nostru.

lată de ce, a declarat N. S. 
Hrușciov, principiile imuabile ale 
internaționalismului proletar sînt 
legea supremă de nestrămutat a 
mișcării comuniste internaționale.

N. S. Hrușciov a sublimat ne
cesitatea întăririi lagărului mon
dial socialist. Este necesar, a 
spus el, să aplicăm în viață în 
mod consecvent și creator învă
țătura leninistă despre construi
rea socialismului și comunismu
lui, să fim maiștri leniniști, să 
nu rămînem in urmă și să nu 
fugim înainte, „să ne potrivim 
ceasurile unul cu celălalt". Dacă 
conducerea unei țări sau a alteia 
se va înfumura, prin aceasta ea 
va da apă la moară dușmanilor. 
In cazul acesta înseși țările so
cialiste, însăși conducerea va da 
ajutor dușmanului în lupta îm
potriva socialismului, împotriva 
comunismului. Or, acest lucru 
este inadmisibil, a subliniat N. S. 
Hrușciov.

Problema cea mai importantă 
și cea mai arzătoare a timpurilor 
noastre, a spus N. S. Hrușciov 
în continuare, este aceea a slă
birii încordării internaționale, a 
preintîmpinării războiului și a 
instaurării unei păci trainice 
pe Pămînt. El a subliniat 
că eforturile Uniunii Sovietice și 
celorlalte țări socialiste, îndrep
tate spre asigurarea securității 
generale, nu au rămas zadarnice. 
Programul sovietic de dezarmare 
generală și totală, vizita mea în 
Statele Unite ale Americii, întîl- 
nirile și convorbirile cu președin
tele Eisenhower, a spus N. S. 
Hrușciov, au dus la o oarecare 
slăbire a încordării internațio
nale. Dar acesta nu este decît 
începutul. N. S. Hrușciov a ară
tat din nou că mai sint încă nu 
puține forțe care se străduiesc în 
fel și chip să stăvilească slăbirea 
încordării internaționale care a 
început și să mențină starea de 
„război rece“.

Noi, comuniștii, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu sm ascuns 
niciodată și nu ascundem nici în 
prezent că sîntem partizani con
vinși și luptători activi pentru o 
asemenea organizare a societății 
în care să nu fie loc pentru ex
ploatarea omului de către om, 
pentru asuprirea unor popoare 
de către altele, unde să fie asi
gurate libertatea și fericirea 
pentru toți oamenii și toate po
poarele. Tocmai de aceea comu
niștii sînt adversarii cei mai con
secvenți ai războiului.

N. S. Hrușciov a spus că po
litica de coexistență pașnică, 
dusă de U.R.S.S. și de țările la
gărului socialist, este clară și de 
înțeles. Lupta noaslră pentru 
coexistența pașnică, a spus el, 
pentru o pace trainică este 
indisolubil legată de apăra
re j mărețelor cuceriri ale socia
lismului Ne-atn pronunțat și 
continuăm să ne pronunțăm pen
tru rezolvarea pe cale pașnică 
prin tratative a tuturor probleme
lor litigioase și nerezolvate în 
relațiile dintre state. Am căutat 
și vom căuta și pe viitor căi ac
ceptabile atît pentru statele ca
pitaliste, cit și pentru cele so
cialiste. in rezolvarea probleme
lor litigioase, pentru a se prein- 
timpina izbucnirea unui război.

Firește, nu votn renunța nicio
dată li principiile noastre ideo
logice. a subliniat N. S. Hruș
ciov. Ain dus și vom duce o 
luptă intransigentă pentru ideo
logia marxlst-leninis’ă, pentru 
triumful idealurilor comunismu
lui. Mișcarea muncitorească și 
comunistă internațională consi
deră drept una din cele mai im
portante sarcini ale sale lupta 
pentru pace trainică. Vom lupta 
și pe viitor cu consecvență pen
tru coexistența pașnică, pentru 
dezarmarea totală, pentru se
curitatea generală. Nădăjduim 
că apropiatele întrevederi la ni
vel înalt vor constitui un nou 
pas pe această cale. Cit privește 
pe cei care tot mai încearcă să 
ațițe flacăra răztiului rece și in

tenționează să acționeze „de pe 
poziții de forță" noi le putem 
repeta din nou — bita nu le va 
fi de folos. „După cum se știe, 
fiec re bîtă are două capete. 
Dacă va fi ridicată bila împo. 
triva țărilor socialiste, celălalt 
capăt al ei va lovi în capetele 
acelora care vor căuta să lo
vească cu această bîtă".

N. S. Hrușciov a spus că în 
viața politică internațională se 
resimte o vădită încălzire. El a 
adăugat că în primăvara anului 
acesta a avut loc o întrevedere 
utilă cu Harold Macmillan, în
trevedere care a provocat „un 
oarecare început al încălzirii în 
atmosfera relațiilor internațio
nale". Recent, a continuat N. S. 
Hrușciov, a avut loc întrevederea 
cu președintele Eisenhower. „A- 
ceastă întrevedere a avut loc în 
zilele caldei toamne americane și, 
aș putea spune, că noi am avut 
convorbiri calde".

N. S. Hrușciov a respins năs
cocirile presei străine că Uniunea

Cuvîntarea 
rostită 

de N. S. Hrușciov

Sovietică ar fi renunțat la ideea 
convocării in viitorul cel mai a- 
propiat a conferinței șefilor de 
guverne. Am considerat întotdea
una, a spus el, că întîlnirile șe
filor de guverne sint utile și că, 
cu cît vor fi organizate mai cu
rind aceste întîlniri, cu atit va fi 
mai bine. Noi dorim această în- 
tîlnire, dar vrem ca ea să fie 
rodnică, să aducă folos popoare
lor. Guvernul sovietic este gata 
pentru o asemenea întîlnire Ia 
data și locul care vor conveni tu
turor participanților.

Subliniind că problema convo
cării conferinței trebuie abordată 
în mod rezonabil și că trebuie 
să se țină seama de dorințele ce
lorlalți parteneri, N. S. Hrușciov 
a continuat: faptul că la 15 mar
tie este fixată întîlnirea mea cu 
președintele1 De Gaulle nu în
seamnă de loc că întîlnirea șe i
lor de guverne nu poate să aibă 
loc înainte de intîlnirea cu do n- 
nul De Gaulle. întîlnirea șefilor 
de guverne ar putea avea loc și 
înainte de vizita in Franța, însă 
generalul De Gaulle dorește el 
însuși să aibă un schimb de pă
reri cu mine pină la întîlnirea 
șefilor de guverne. Dorința lui 
nu este lipsită de temei. înțe
legem acest lucru și acordăm 
atenția cuvenită dorinței sale.' 
Poate că aceasta va contribui la o 
mai bună înțelegere in cursul in- 
tilnlrii șefilor de guverne, a subli
niat N. S. Hrușciov. Trebuie cău
tate tot felul de posibilități pen
tru rezolvarea problemelor liti
gioase pe o bază rezonabilă și! 
de aceea trebuie să se țină seama 
de dorințele partenerilor.

N. S. Hrușciov a declarat că 
în prezent în situația internațio
nală se manifestă clar două ten
dințe — recunoașterea necesită-, 
ții de a se lichida ,,războiul rece"| 
și ștrăduința anumitor cercuri, 
ale puterilor occidentale de a, 
stăvili procesul de slăbire a 
încordării internaționale care a 
început, de a menține starea de 
„război rece". Ca exemplu al ce
lei de-a doua tendințe sînt în
cercările de a pune din nou în 
discuție în O.N.U. așa-numita 
problemă ungară.

N. S. Hrușciov a amintit 
despre situația anormală care s-a 
creat în Berlinul Occidental. In 
problema Berlinului Occidental, a 
spus N. S. Hrușciov, se manifestă 
deosebit de activ cancelarul Ade
nauer care, „după cum se știe, 
nu are nici un temei să pretindă 
să se amestece în treburile 
acestui oraș'. ,

încălzirea climatului interna
țional care se face șjmțită și efor
turile active ale guvernului so
vietic în direcția întăririi conti
nue a păcii nu convifi în mod 
vădit actualilor conducători al ' 
Republicii Federale Germane, și 
aceștia caută să facă totul pen
tru a împiedica îmbunătățirea re* 
lațiilor dintre state, pentru a de
făima politica externă a Uniu
nii Sovietice.

N. S. Hrușciov a subliniat încă 
o dată că Uniunea Sovietică nu 
va sprijini niciodată cerărea de 
a se renunța la cuceririle socia
liste din Republica Democrată 
Germană.

Berlinul Occidental — a con
tinuat N. S. Hrușciov — a de
venit in prezent un izvor de con
flicte, un fel de măr al discordi i. 
Cind spunem că trebuie rezolvată 
problema Berlinului Occidental 
înseamnă că propunem să se 
scoată dintr-un corp sănătos un 
ghimpe care a rămas după cel 
oe-al doilea război mondial și să 
fie lichidat focarul regimului de 
ocupație.

Cuin se poate face aceasta ? 
Singurul mijloc este de a semna 
Tratatul de pace cu Germania.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
menținerea regimului de ocupaț e, 
asupra căreia insistă foștii aliați, 
contravine radical ideii dezar
mării. Dorința de a menține re
gimul de ocupație și trupele în 
Berlinul Occidental, a spus el, 
înseamnă tendința de a promova 
o politică împotriva țărilor socia

liste, înseamnă a înfierbînfa at
mosfera, a continua politica „de 
pe poziții de forță".

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, este dispus să 
încerce toate mijloacele pașnice 
posibile pentru a obține o solu
ționare rezonabilă a problemei 
germane.

Am semna cu bucurie, împreu
nă cu aliații noștri, un tratat și 
cu Germania Occidentală, a spus 
N. S. Hrușciov, dar dacă nu vom 
realiza acest lucru vom fi ne- 
voiți să semnăm un tratat unila
teral cu Republica Democrată 
Germană.

N. S. Hrușciov a amintit din 
nou că soluționarea problemei u- 
nificării Germaniei este un drept 
al germanilor înșiși.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov, va aplica întot
deauna în politica sa mărețele 
principii ale coexistenței pașnice. 
Dar noi nu cerșim pacea. Nă
zuința spre pace nu este de loc 
un semn al slăbiciunii noastre. 
Puterea Uniunii Sovietice și a 
întregului lagăr socialist crește 
pe zi ce trece. Dispunem de tot 
ce este necesar pentru a respin
ge orice lovitură. Nu vrem însă 
jertfe, nu vrem distrugeri și 
pieirea a milioane de oameni.

N. S. Hrușciov a amintit că in 
prezent în Uniunea Sovietică s-a 
acumulat un număr atît de mare 
de rachete, de încărcături atomice 
și nucleare, îneît „dacă vom fi 
atacați vom putea mătura de pe 
suprafața pămîntului pe toți ad
versarii noștri eventuali".

Nu din slăbiciune, ci în virtu
tea politicii noastre principiale 
leniniste de coexistență pașnică, 
a spus N. S. Hrușciov, sîntem 
dispuși să distrugem imediat 
toate aceste stocuri dacă va fi

★

BUDAPESTA 1 — Corespon
dentul Agerpres transmite : Șe
dința din dimineața zilei 
de 1 decembrie a celui de al 
Vll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a 
început cu cuvîntarea conducă-* 
torului delegației Partidului Co- 
munist al Uniunii Sovietice, to
varășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, 
care a durat aproximativ o oră 
și jumătate, a fost ascultată de 
delegații la congres și de oaspeți 
cu o mare atenție și a fost în
treruptă în repetate rînduri de 
aplauze furtunoase.

Cînd Nikita Sergheevici Hruș. 
ciov a părăsit tribuna îndreptîn* 
du se spre locul său și l-a îtn- 
brățișat prietenește pe Janos 
Kadar, aplauzele au izbucnit și 
mai puternic.

După o scurtă pauză au în
ceput dezbaterile pe marginea 
raportului de activitate al C.C. 
al P.M.S.U. prezentat de Janos 
Kadar și a raportului asupra di* 
rectivelor cu privire la sarci-i 
nile economice și la pregătirea 
celui de-al doilea plan cincinal

★

BUDAPESTA 1 Coresponden
tul Agerpres transmite: Ședința 
de seară a Congresului al Vll-lea 
al P.M.S.U. s-a deschis prin ou-* 
vîntarea rostită de Tan Cijen- 
lin, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Chinez, 
care a transmis felicitări cjldu. 
roase participanților la Congre
sul al Vll-lea al P.M.S.U. din 
partea .Comitetului Central și a 
tuturor membrilor Partidului Co, 
munist Chinez.

După aceea au continuat dis
cuții pe marginea rapoartelor

Din toate colturile lumii
CHILE TRIMITE O MISIUNE 

COMERCIALĂ IN U.R.S.S.

După cum relatează presa 
din Santiago, capitala Repu
blicii Chile, se anunță că în 
decembrie a. c. va pleca la 
Moscova o misiune comercială 
oficială in vederea examinării 
posibilităților de restabilire a 
relațiilor comerciale cu Uniunea 
Sovietică.

Din misiune vor face parte re
prezentanți ai cercurilor indu
striale și comerciale din Chile. 
Membrii misiunii vor vizita și 
alte țări socialiste.

DELEGAȚII DE SPECIALIST! 
SOVIETICI AU PLECAT’ 

IN FRANȚA

l.a 30 noiembrie au plecat din 
Moscova în Franța două delega
ții de specialiști sovietici. Una 
din ele se va interesa de produc
ția de turbine cu gaze și cu 
abur la întreprinderile firmei 

pașnice 
adoptat programul de dezarmare 
generală.

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
dat citire salutului adresat de 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
celui de-al Vll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

In Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, se spune în mesa
jul de salut, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice salută fier
binte pe confratele șj tovarășul 
său de idei care conduce cu pri
cepere clasa muncitoare ungară 
și pe toți oamenii muncii din 
Ungaria pe drumul creării unui 
viitor mai bun — construirea so. 
cietății socialiste șl comuniste. 
P.M.S.U. se călăuzește în mod 
ferm în întreaga sa activitate 
după teoria nemuritoare a marx- 
ism-leninismului, aplicînd-o în 
mod creator la condițiile concre
te ale țării sale.

In mesajul de salut se subli
niază că conducerea pricepută a 
P.M.S.U. șl a Comitetului său 
Central a ajutat poporul ungar 
să respingă cu succes atacul 
reacțiunii interne șl internațio. 
nale, să vindece într-un timp 
scurt rănile pricinuite de rebe
liunea contrarevoluționară și să 
obțină noi și importante succese 
în opera de construire a bazelor 
socialismului.

Revizioniștii, precum șl secta- 
riștii și dogmaticii, nu au reu
șit în ciuda tuturor încercărilor 
să abată Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar de pe această 
cale și în prezent P.M.S.U., pă. 
șind pe drumul întăririi continue 
a legăturilor sale cu masele, ac
ționează ca un conducător recu
noscut al poporului muncitor un. 
gar în lupta pentru triumful mă
reței cauze a socialismului șl co. 
munismului.

★

de dezvoltare a economiei națio
nale al Republicii Populare Un
gare prezentat de Jeno Fock.

Au luat cuvîntul: Janos Ne- 
meskeri, directorul Combinatului 
metalurgic „V. I. Lenin“ din 
Diosgyor, Karoly Nemet, prim- 
secretar al Comitetului regional 
al regiunii Csongrad, Istvan Hi- 
dasi, directorul trustului carbo
nifer din regiunea cursului mij
lociu al Dunării, Dezso Kiss, se
cretar al Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U.

Ferenc Munnich, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, 
a rostit apoi o cuvîntare des
pre problemele actuale ale con
ducerii de stat și economice.

Făcînd bilanțul activității gu
vernului, de la crearea lui, vor
bitorul a subliniat că pe baza 
succeselor realizate se poate tra
ge conoluzia că orientarea acti
vității lui a fost justă. Guvernul 
își îndeplinește în general bine 
sarcinile sale în ce privește apli
carea în viață a politicii parti
dului.

★

prezentate de Janos Kadar șl 
Jenö Fock.

Au luat cuvîntul scriitorul La
jos Mesterhazy și Antal Apro, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare.

In ședința din seara de 1 de
cembrie au adresat cuvinte de 
salut Congresului, Jacques Duc- 
los, conducătorul delegației P. C. 
Francez, precum și șefii delega
țiilor Partidului Comunist Ita. 
lian și Partidului Comunist din 
Maroc.

„Alstom", cea de-a doua se va 
interesa de producția de loco
motive și de utilaj pentru căile 
ferate.

Cele două delegații au fost 
trimise în Franța în conformi
tate cu acordul cu privire la le
găturile culturale și tehnico-știin- 
țifice încheiat la Paris la 20 a- 
prilie 1959.

MCELROY A REDEVENIT 
FABRICANT DE SĂPUNURI 

Șl COSMETICE

La 1 decembrie Casa Albă a 
anunțat demisia lui Neil McEl- 
roy, ministrul de război al S.U.A. 
McElroy a declarat că intențio
nează să reintre în afaceri ca pre
ședinte al marii societăți „Proc- 
ter and Gamble“din Cincinatti, 
statul Ohio, care fabrică săpunuri 
și cosmetice.

Președintele Eisenhower a nu
mit în postul de ministru de 
Război pe Tliomas Gates, mini
stru adjunct la același deporta-

In India
Prima sondă 

livrată de R. P. R. 
a început să foreze

DELHI 1 (Agerpres). - In di
mineața zilei de 27 noiembrie 
a.c, la Cambay, in India, teh
nicienii romini, in colaborare cu 
tehnicieni indieni, au ridicat 
turla primei instalații de foraj 
de tipul 4-L.D., livrată de R.P. 
Rominâ. Instalația a inceput fo
rajul in ziua următoare.

Această instalație face parte 
din grupul de două instalații de 
foraj complete de tipul 4-L.D., 
livrate Indiei recent de R.P. Ro
minâ in cadrul acordului comer
cial dintre cele două țări.

Ridicarea turlei s-a făcut in
tr-un cadru festiv in prezența a 
numeroși reprezentanți, specia
liști și tehnicieni indieni.

Instalația 4-L.D. este una din 
cele mai moderne instalații de 
foraj de adincime - 3.200 me
tri - realizată de industria ro- 
minească.

Ciocniri între student 
și polițiști japonezi

TOKIO 1 (Agerpres). — După 
cum anunță posturile de radio 
japoneze, la 30 noiembrie 330 
de studenți, membri ai Federației 
naționale a asociațiilor pentru 
conducerea autonomă a studenți- 
lor din Japonia, s-au adunat în 
fața sediului direcției de poliție 
din Tokio pentru a protesta îm
potriva arestării a trei conducă
tori ai federației în urma marii 
demonstrații de protest din 27 
noiembrie, împotriva revizuirii 
„Tratatului de securitate“ japo- 
no-american. Cînd studenții uu 
încercat să pătrundă în clădirea 
direcției de poliție s-a produs 
o ciocnire între ei și polițiști. 
Poliția a arestat trei studenți.

Telegramă 
de felicitare adresată 

de N. S. Hrușciov 
lui W. Churchill

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS :

La Moscova a fost dat publi
cității textul telegramei de feli
citare adresate la 30 noiembrie 
de Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. lui JVinston Churchill 
in legătură cu aniversarea a 85 
de ani de la nașterea acestuia.

In telegramă se spune :
Eu, ca și colegii mei, avem 

amintiri bune în legătură cu anii 
colaborării de luptă dintre popoa
rele țărilor noastre, care au lup
tat umăr la umăr împotriva duș
manului comun — hitlerismul. 
Rolul remarcabil pe care l-ați 
jucat în eforturile unite ale coa
liției antihitleriste a fost întot
deauna mult apreciat de oamenii 
sovietici.

Relevăm cu satisfacție, de ase
menea, declarațiile dv. în favoa
rea dezarmării și in favoarea 
tratativelor la nivel înalt în sco
pul slăbirii încordării interna
ționale.

Spiritul colaborării internaționale 
a învins la conferința 

pentru problemele Antarcticii
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— V. Paramonov, coresponden
tul din Washington al agenției 
TASS transmite :

La 1 decembrie a luat sfîrșit 
la Washington conferința inter
națională pentru problemele An
tarcticii care a început la 15 oc
tombrie și la care au participat 
delegații ale Uniunii Sovietice, 
S.U.A., Angliei, Franței, Bel
giei, Norvegiei, Argentinei, Chi
le, Japoniei, Australiei, Noii Zee- 
lande și Uniunii Sud-Africane.

Participanții la conferință au 
elaborat și au semnat la 1 de
cembrie un tratat cu privire la 
Antarctica. Statele participante 
la conferință au căzut de acord 
că Antarctica trebuie să fie fo. 
losltă exclusiv în scopuri pașni
ce. Articolul nr. 1 al tratatului 
cu privire la Antarctica interzice 
„orice măsuri cu caracter mili
tar, cum ar fi crearea de baze 
militare și de fortificații, efec
tuarea de manevre militare, pre
cum și experimentarea oricăror

ment, și fost ministru al Mari
nei

DUVALIER SE TEME 
DE POPORUL HAITIAN

După cum anunță agențiile de 
presă americane, un purtător de 
cuvînt oficial al guvernului hai- 
țian a invitat Statele Unite să 
instaleze o bază militară în Haiti 
transferînd pe teritoriul acestei 
țări baza aflată în prezent in 
Cuba, la Guantanamo. IJnlted 
Press Internațional precizează 
că este vorba de Bonhoinme, pre
ședintele comisiei senatoriale care 
a comunicat în cadrul oficial 
că președintele Duvalier a apro
bat această „recomandare“ a 
comisiei senatoriale. Dictatorul 
Duvalier, se declară în cercurile 
ziaristice, speră că o bază mili
tară a S.U.A. în Haiti va fi un 
puternic factor de frînare a luptei 
duse de populație împotriva re
gimului său și în același timp o 
nouă sursă de rotunjire a veni
turilor sale în dolari.

Exploziile atomice de la Hiroșima șl Nagasakl, ucid și azi. 
Anul acesta au murit 120 de oameni. Peste 1300 de victime 
zac în spitale, așteptîndu-și rîndul. Fata pe care o vedeți in 
fotografie știe că va muri în curind de leucemie. Ea împle
tește coronițe de hîrtie pe care le trimite în lumea întreagă ca 
mesaj adresat omenirii astfel ca această să nu uite grozăvia 

morții atomice.

Comitetul Economic al O.N.U. 
a adoptat un important proiect 
de rezoluție inițiat de R.P.R.

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
Corespondență specială: La 30 
noiembrie Comitetul Economic, 
nr. 2 al O.N.U. a încheiat dez
baterile în problema dezvoltării 
industriei de petrol din țările 
slab dezvoltate. Comitetul a a- 
doptat proiectul de rezoluție al 
Romîniei, Cehoslovaciei, Alba
niei și Uruguayului privitor la 
dezvoltarea industriei petrolifere 
a țărilor slab dezvoltate cu 54 
voturi pentru, nici un vot contra 
și două abțineri (Suedia, Dane
marca). O serie de delegații, 
printre care ale Cubei, Guate- 
malei și Argentinei, care au fost 
absente de la vot, au cerut ulte
rior ca în procesul verbal să fie 
înscrisă mențiunea că votul lor 
ar fi fost pozitiv.

La explicațiile date în legătură 
cu votul, delegațiile Indiei și Cu-* 
bei au subliniat necesitatea pen
tru țările slab dezvoltate că a- 
ceastă importantă problemă să 
continue a fi în atenția Adună
rii Generale.1 Delegatul Irakului 
a arătat că a votat pentru rezo
luția inițiată de R.P. Romînă 
deearece aceasta se referă la o 
serie de probleme care preocupă 
țările arabe și care au fost prin
tre altele examinate și la recen
ta conferință a statelor arabe în 
problema petrolului de la Djedda 
(Arabia Saudită).

Delegatul U.R.S.S., G. P. Ar- 
kadiev, a arătat că rezoluția a- 
doptată este una din cele mai 

tipuri de arme" în această regi
une. Articolul nr. 5 al tratatu
lui interzice efectuarea oricăror, 
explozii nucleare în Antarctica.

Aceste prevederi ale tratatului, 
se arată în declarația pentru pre
să a delegației sovietice „cores
pund intereselor popoarelor care 
năzuiesc spre înlăturarea, pretu
tindeni și pentru totdeauna a 
războiului ca mijloc de soluțio
nare a divergențelor internațio
nale".

Tratatul stabilește o serie de 
prevederi de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea continuă a co. 
laborării internaționale în regim 
nea Antarcticii pe baza princi
piului libertății cercetărilor știin
țifice și prevede întărirea și ex
tinderea formelor existente ale a- 
cestei colaborări; 

Paraziții între ei : „Ce ne facem domnilor ? Mulți vor să fo
losească măturică asta in Anvrlca Latină 1

(Desen de V. TIMCC)

importante acțiuni ale Comite
tului Economic al Adunării Ge* 
nerale în folosul țărilor slab dez
voltate posesoare de petrol.

Proiectul de rezoluție al celor 
patru țări în forma adoptată de 
Comitet amintește hotărîrile A- 
dunării Generale a O.N.U. care 
au subliniat „importanța încu
rajării țărilor slab dezvoltate în 
descoperirea și folosirea bogății* 
lor și resurselor lor naturale“.

Proiectul de rezoluție, care va 
trebui să capete șl aprobarea A- 
dunării Generale într-una din 
viitoarele sale ședințe plenare, 
se referă apoi la activitatea se
cretariatului O.N.U. în pregăti
rea documentației necesare exa
minării chestiunii petrolului și 
cere secretarului general să 
comunice Consiliului Economic și 
Social diferitele păreri exprimate 
la actuala dezbatere a proble
mei petrolului în vederea „mări
rii asistenței acordate guverne
lor în cadrul planurilor actuale 
de dezvoltare și asistență teh
nică a O.N.U. și a instituțiilor 
specializate“,

LONDRA. La 1 decembrie, au 
luat sfîrșit Ip Londra tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice $i Marii 
Britanii. In urma tratativelor o 
fost semnat un acord cu privire 
la programul schimburi'or în do
meniile culturii, științei, invăță- 
mîntulul și tehnicii intre cele 
două țări in perioada 1 aprilie 
1960 — 1 aprilie 1961 0

ATENA. După cum transmite 
agenția France Presse, după dez
bateri parlamentare care au du
rat. cinci zile, în pursul cărpra a 
fost puternic criticat de depută
ții din opoziție guvernul Kara- 
manlis a obținut în ziua de 1 de
cembrie un vot de încredere pen
tru politica sa generală. Rezul- 
tatul votului a fost de 170 pen
tru șl 117 împotrivă.

LONDRA. După cum transmite 
agenția Reuter, intre Anglia șl 
Republica Arabă Unită a fost în
cheiat un acord cu privire la res
tabilirea relațiilor diplomatice la 
nivelul însărcinațl'.or cu afaceri.

Relațiile diplomatice dintre An
glia și R.A.U. au fost întrerupte 
în noiembrie 1956 ca urmare a 
evenimentelor din Suez.

PARIS. Pentru a patra oară 
în interval de 13 luni, cancela
rul R. F. Germane, Adenauer, 
a sosit la 1 decembrie la 
Paris, unde va petrece două zile 
pentru întrevederi ou președin
tele de Gaulle, ca un preludiu al 
tratativelor interocciaentale din 
a doua jumătate a lunii decem
brie.
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