
Brigada de tineret din sectorul 3 finisa] mobiiâ de la IPROFIL-București, este fruntașă pe fa
brică. Ea depășește planul cu peste 20 la sută dind lucru de bună calitate. In cinstea zilei 
de 30 Decembrie a realizat economii de materiale în valoare de 15.000 lei. In fotografie : 
șeful brigăzii, Andrei Alexandru, maistrul sectorului, Ivan Aureli an și secretarul organizației 

U.T.M., Stroe Vasile, dwcută cu întreaga brigadă despre viitoarele realizări.
Foto : N. STELORIAN

Pregătiri pentru sărbătorirea 
zilei de 30 Decembrie și 
a Anului Nou în Capitală

Tn înttmpfnarea zilei de 30 De. 
eembrie — cea de-a XII-a ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Romîne — și a Anului 
Nou, organele și organizațiile 
U.T.M. din Capitală pregătesc 
un bogat program de manifes- 
țări cultural-educative. In orga- 
nizațiile U.T.M. din întreprinderi, 
instituții, școli și facultăți au loc 
în aceste zile întîlniri ale tineri
lor cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni de știință și cul
tură, se organizează expuneri cu 
tema : „Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, părintele și conducătorul iu
bit al tineretului“, „Ce a dat re
gimul de democrație populară ti- 
neretului“, convorbiri despre lup
ta P.C.R. și U.T.C. în ilegalitate, 
se organizează vizionări de filme 
și spectacole urmate apoi de dis
cuții, vizite colective la muzee și 
expoziții, seri literare, concursuri 
„Cine știe, răspunde“ pe diferite 
teme ca: însemnătatea zilei de 
30 Decembrie, Constituția — lege 
de bază a R.P.R., caracterul a- 
dînc democratic al statului no
stru, precum și pe teme de cul
tură generală, întreceri sportive 
și multe alte acțiuni cultural- 
educative urmate de programe 
artistice.

Toate aceste acțiuni politice șl 
cultural-educative vor ajuta tine, 
rilor muncitori, elevi, studenți, 
pionieri să înțeleagă mai pro
fund însemnătatea zilei de 30 De
cembrie, să cunoască mai amplu 
realizările regimului nostru de- 
mocrat-popular, politica Partidu
lui Muncitoresc Romîn de con
struire a socialismului în patria 
noastră, vor contribui la edu
carea lor în spiritul dragostei șl 
devotamentului pentru patrie și 
partid. Pregătirile pentru sărbă
torirea zilei de 30 Decembrie și 
a Noului An se desfășoară în Ca. 
pitală sub semnul mobilizării 
mai active a tuturor utemiștilor 
și tinerilor la lupta pentru a da 
viață sarcinilor pe care recenta 
Plenară a C.C. al P.M.R. le-a 
pus în fața poporului nostru mun. 
citor.

Tînărul inginer tehnolog Vladi- 
mir Gnosienco este unul dintre 
Inovatorii Uzinelor „Strungul“ 
din Orașul Stalin. Ultimele două 
Inovații ale sale au adus între
prinderii economii de peste 

10.000 lei.
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prietenii

Folosind experiența acumulată 
anul trecut, comitetele raionale 
U.T.M. din Capitală pregătesc 
de asemenea la casele de cultură 
ale tineretului, precum și în nu. 
meroase întreprinderi și insti. 
tuții organizarea revelioanelor șl 
carnavalurilor pentru tinerii mun
citori, elevi, studenți. La pregă
tirea acestor revelioane și car. 
navaluri își aduc aportul pe lin. 
gă instituțiile de artă și cultură 
din fiecare raion un număr în- 
semnat de utemiști și tineri mun, 
citori.

★
In Capitală. în Cadrul manifes

tărilor culturâl-artistice închina
te zilei de 30 Decembrie și a 
Anului Nou, va avea loc și anul 
acesta tradiționalul carnaval al 
tineretului organizat de Comite
tul Orășenesc U.T.M. București 
în sălile Palatului Republicii.

In memoria multor utemiști și 
tineri din Capitală e încă vie 
feerica noapte a carnavalului de 
anul trecut. Folosind experiența 
acumulată, Comitetul Orășenesc 
U.T.41. București organizează 
pentru carnavalul tineretului din 
acest in un program și mai bo
gat în acțiuni cultural educative. 
In seara carnavalului încăperile 
Palatului Republicii vor îmbrăca 
h\ine fastuoase. La lumina pu
ternică a reflectoarelor, în ju
rul orelor 21,30 un grup de 13 
trîmbițași aliniați în balconul 
central al palatului vor da sem
nalul începerii carnavalului. In 
cadrul unui decor de basm popu
lar romînesc, Făt-Frumos și 
Ileana Cosînzeana împreună cu 
suita lor, vor primi oaspeții pe 
scara centrală a palatului. Pes
te 50 de halebardieri, trîmbițași 
și curteni vor asista la acest ce
remonial. Apoi, va începe cîn- 
tecul, dansul, veselia și voia 
bună. CîteVa orchestre și fan
fare, vor desfăta oaspeții. Pro
gramul artistic al carnavalului 
va fi deschis de două corhgii 
impunătoare formate din tineri 
actori îmbrăcați în costume o* 
epocă, care vor străbate de la 
un capăt la altul sălile tn care 
se desfășoară carnavalul. La

Ca găina în grămadă...
A gospodări bine, cu chibzu

ială, a investi astfel îneît rezul- 
țațele să corespundă necesităților 
reale, a combate risipa sub toate 
formele ei sînt sarcini de o deo
sebită însemnătate pentru econo
mia noastră națională. Valabil la 
scara țării întregi, acest lucru, 
pus în lumină de Plenara din 
3—5 decembrie a C.C. al 
P.M.R., se referă la construcțiile 
mari cît și la cele mici.

Cele mai multe sfaturi popu
lare comunale din regiu- 
nea Bacău au înțeles bine 
problema folosirii judicioase a 
fondurilor adunate prin autoim- 
punere, buna utilizare a resurse, 
lor locale de materiale și munca 
voluntară a cetățenilor In con
strucțiile social-culturale. De 
exemplu, sfatul popular din co
muna Ploscuțeni, raionul Adjud, 
regiunea Bacău, urmărind tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
luate în adunările populare a 
dat în folosință în cursul acestui 
an un cămin cultural de toată 
frumusețea. Țăranii muncitori, 
mai ales tinerii, se mîndresc cu 
rezultatele muncii lor. Sub În
drumarea organizației de partid, 
utemiștii din comună au contri
buit din plin la construcția nou
lui cămin cultural. Transportul 
materialului lemnos, balastului, 
bătutul dușumelelor, executarea 
fierăriei și alte asemenea lucrări 
au fost făcute prin munca vo
luntară la care utemiștii și-au 
adus aportul lor însemnat. Comi
tetul executiv al sfatului popular 
(președinte Iosif Nicu) a djt 
dovadă de multă inițiativă și 
spirit gospodăresc în descoperi
rea și folosirea la maximum a 
resurselor locale. Astfel, s-a reu- 
îit să se execute cu posibilități 
locale peste 50.000 de cărămizi. 
De asemenea, s-a procurat șl 
materialul lemnos necesar coi> 

reușita programului artistic își 
vor da concursul artiști de 
seamă ai patriei noastre, so
liști vocali șj instrumentiști, 
precum și formații artistice 
de amatori. Programul artistic 
prevede de asemenea multe sur
prize, momente vesele și jocuri 
de societate. Un grup de tineri 
purtind frumoase costume na
ționale, vor interpreta tradi
ționalul plugușor. Moș Gerilă 
va împărți oaspeților cadouri, 
răvașe, daruri satirice. La ore
le 0,15 un grup de animatori 
vor invita oaspeții în curtea pa
latului. Aici, la lumina unor 
bogate jocuri de artificii oaspe
ții vor încinge sîrbe și hore 
populare. In incinta palatului 
vor fi amenajate bufete ale 
T.A.P.L. și chioșcuri cu diferite 
cadouri, măști, confete, serpen
tine precum și un colț al foto
grafului. Festivitatea de la car
navalul tineretului din Capitală 
va fi transmisă de posturile 
noastre de radio și televiziune.

La carnavalul tineretului din 
Capitală, circa 2.000 de ute
miști, tineri muncitori, elevi, 
studenți, fruntași în muncă, în
vățătură și activitate obștească, 
vor petrece și anul acesta o 
seară minunată, intr-adevăr de 
neuitat

★
Tot în această perioadă orga

nele și organizațiile U.T.M. din 
Capitală pregătesc numeroase 
acțiuni culturale, menite să facă 
cît mai plăcută și educativă va
canța de iarnă a pionierilor și 
școlarilor. Astfel, în perioada 
1—8 ianuarie vor avea loc la Pa- 
latul Republicii și la Palatul 
Pionierilor, la casele raionale de 
cultură ale tineretului și la Casa 
prieteniei romîno - sovietice — 
A.R.L.U.S., carnavaluri ale pio
nierilor și școlarilor fruntași în 
învățătură și activitate obștească.

De asemenea, un număr în
semnat de instituții de artă și 
cultură, teatre, cinematografe, 
cluburi, case raionale de cultură 
etc, pregătesc spectacole dedicate 
pionierilor și școlarilor.

I. ANDREI

sțruirii călinului cultural. Har
nicii țărani muncitori, vîrstnici și 
tineri au tâ^ț buștenii de brad, 
au confecțioiqf scîndurile nece- 
sare executări, ușilor, ferestrelor 
și dușumelelor. |n acest fe] la 
construcția cămi^jui cultural — 
prevăzut cu o sas de festivități, 
cameră pentru biliotecă ?j ca. 
meră de proiecție -. s.au făcut 
economii care depășec suma je 
50.000 lei.

Două feluri de a gospodări 
fondurile bănești destinate 

construcțiilor social-culturale 
iu sate

La obținerea acestui succes au 
contribuit în mod diosebit hăr
nicia și priceperea utemiștilor 
Nicu Manoara, Petea Butna
rii, Aghca Petraclie, Pctrea 
Susanu, Costică Dsmoc, lancu 
Aurelian și alții.

Au construit deci un cămin 
bun, încăpător, dotai cu cele ne
cesare. A fost dat în folosință 
într-un an. Tinerii romunei me
rită toată lauda.

Nu același lucru putem spune 
însă despre spiritul gospodăresc 
al Comitetului executiv al sfatului 
popular din comuni Zănești, ra
ionul Buhuși.

Aici, încă de la începutul anu
lui 1958 adunarea populară a 
votat construirea unui cămin cul
tural prin contribuție voluntară. 
Procedînd cu o curioasă neso
cotință a celor nai elementare 
norme gospodă'ești, comite
tul executiv a inițiat construi
rea unui cămin cultural cu o sală 
de festivități și tlțe., 15 tacăperț

T ele grame
Tovarășul Chivu Stoica, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romlne, a trimis la 8 
decembrie următoarea telegramă 
generalului maior Abdel Kerim 
Kassem, prim-ministru al Repu
blicii Irak:

„Am aflat cu bucurie ves
tea despre deplina restabilire
a sănătății Excelenței Voastre 
și profit de această ocazie 
pentru a vă adresa felicitările 
mele cele mai călduroase, îm
preună cu urări de noi succese 
în lupta ce o duceți pentru 
consolidarea Republicii Irak 
și prosperitatea poporului ira
kian prieten“.

W

La aceasta, a-a primit urmă
toarea telegramă de răspuns:.

Excelenței Sale, 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romlne

București

Am primit eu edîncă recunoș
tință binevoitorul dv. mesaj In 
care ați exprimat cele mal no
bile sentimente șl cele mal sin
cere și cordiale urări cu prilejul 
ieșirii mele din spital.

Odată cu exprimarea către Ex
celența Voastră a călduroaselor 
mele mulțumiri șl a sincerei mele 
recunoștințe, vă urez dv. sănă
tate și fericire, Iar poporului ro- 
mîn prieten continuă prosperi, 
tate.

General-malor
ABDEL KERIM KASSEM

Prim-ministru
al Republicii Irak

Zilnic numeroși tineri vizitea
ză expoziția cărții șl graficii 
R.S.S. Ucrainene, deschisă la 
Casa prieteniei romîno-sovie- 

tice din Capitală,

Foto : P. POP

foarte mari. Da, nu-i nici o gre
șeală de tipar, ați citit bine: 15 
(cincisprezece) încăperi la un 
cămin cultural I (Majoritatea ca
merelor au de la 40 pînă la 55 m.p. 
fiecare. Ceva mai mult. Cei în
sărcinați cu dirijarea lucrărilor de 
construcții nu s-au gîndit ce des
tinație vor da acestor încăperi 
deoarece nici acum nu reușesc 
să precizeze acest lucru. Dacă îl 
întrebi pe Nicolae Ciobanu, pre

ședintele sfatului popular începe 
xă-ți înșire:

— Două camere pentru biblio- 
tec\ două pentru stația de 
radidiCare< două... ăă... două... 
Ș' se xfndește și iar se gîndește, 
ca să irjună în sfirșit:

— Aha... două camere pentru 
ca... actor; vreunui teatru care 
vor veni, vbodată, pe la noi, să 
aibă unde se costuma (imperioa
să necesitate l'„

•••Și țot au mii rămas destule 
încăperi fără de^inație precisă.

Mai este nevoie să comentăm ?
Risipa în acest caz este deo- 

sebit de elocventă. Ciad s-au vă
zut oamenii cu fonduri serioase 
n-au mai știut ce să facă cu ele. 
Ca găina în grămadă... încărca
rea nejustificată a acestui proiect 
a făcut ca nici în ziua de azi că
minul cultural să nu fie terminat. 
Căminul mai necesită în afara 
celor 135.000 lei cheltuiți încă 
peste 100.000 pentru tencuială, 
podele, uși ți ferestre, instalați

Proletari Sin foaïe țările, uniți-vă !

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
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Conferirea titlului
de Erou al Muncii Socialiste 

din Republica Populară Romînă, 
academicianului Traian Săvulescu

Prlntr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale □ fost 
conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Popu
lară Romină“, academicianului Traian Săvulescu, pentru activi
tate Îndelungată ți merite deosebite pe tărimul cercetărilor 
științifice și al activității obștești,

(Agerpres)

Și-au îndeplinit 
planul anual

Minerii patriei
După cum s-a comunicat la 

Ministerul Industriei Grele, pla
nul de extracție al cărbunelui pe 
anul 1959 a fost îndeplinit cu 
10 zile înainte de termen.

însuflețiți de chemarea parti
dului de a da economiei națio
nale cantități tot mal mari de 
cărbune, minerii au obținut a- 
cest important succes prin mă
rirea randamentului in exploa
tări, care în primele 11 luni din 
acest an, ca urmare a organi
zării mai bune a lucrului în 
subteran și folosirii mai rațio
nale a utilajelor, a crescut cu 
2,4 la sută față de indicele pla
nificat. Inițiativele valoroase 
pornite din rîndurile minerilor 
ca „ziua și fîșia“, „fiecare 
membru al brigăzii, la fiecare 
loc de muncă șl pe fiecare 
schimb, o tonă de cărbune", au 

electrică, fără să mai socotim 
mobilierul necesar, lată de ce 
activitatea culturală se duce tot 
în vechiul cămin. Dacă se 
Începea construcția unui cămin 
numai cu încăperile necesare, 
dacă se foloseau toate rezervele 
interne, sîntem siguri că pînă 
acum căminul cultural ar fi fost 
terminat și ar mai fi rămas și 
bani cu care în comună s-ar fi 
putut, ridica încă un dispensar 
de exemplu.

In comună sînt gospodari har
nici și tineri harnici ca Dumi
tru Filon, Mîndru Constantin, 
Ciubotaru Dumitru care s.au do
vedit talentați constructori în 
construcțiile făcute în cadrul 
G.A.C.-ului. Utemiștii ar fi pu
tut aduce o reală contribuție la 
grăbirea construcției căminului 
dacă ar fi fost mobilizați de co
mitetul comunal U.T.M. Acest 
lucru nu s-a făcut în măsura 
necesară.

Iată deci două feluri de a gos
podări fondurile bănești și două 
feluri de sprijin din partea or
ganizației U.T.M. Exemplul bun 
din comuna Ploscuțeni trebuie 
să pună pe gînduri pe cei din co
muna Zănești. Deocamdată gos
podarii acestei din urmă comune 
își poartă cu jale pașii în jurul 
căminului, lor cu 15 încăperi prin 
care suflă vîntul...

Este limpede că rezultatele ne
săbuitei risipe de bani și de for
țe din comuna Zănești trebuie să 
constituie o lecție usturătoare nu 
numai pentru tov. Nicolae Cio
banu și restul comitetului exe
cutiv al sfatului popular comu
nal, ci și pentru alți eventuali 
amatori de clădiri „monumen
tale“, acolo unde — hotărît —' 
nu este cazul.
'■Sk a CURTEANQ
& -V. ENAȘOAlfl 

adus o contribuția de seamă la 
obținerea acestor realizări.

Odată cu sporirea producției '• 
de cărbune, minerii patriei noa
stre au obținut anul acesta suc- 
cese importante și în reducerea 
prețului de cost al cărbunelui. 
Astfel, în primele 11 luni din 
acest an, prețul de cost pe tona 
de cărbune a fost redus cu 1,1 
la sută față de sarcina planifi
cată.

In fruntea întrecerii pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de producție pe 
anul 1959 s au situat minerii 
din bazinul carbonifer Schitu- 
Golești, din exploatările carbo
nifere aie Trustului „Muntenia" 
și minerii din Valea Jiului.

58 întreprinderi din 
regiunea Ploești

Pînă la 22 decembrie 58 de 
întreprinderi din regiunea Plo
ești, printre care Raiînăria nr. 3 
Teleajen, Rafinăria nr. 1 Plo
ești, Trustul minier „Muntenia“, 
Fabrica de țigarete Rîmnicu Să- 
rat, Fabrica de hirtie „1 Sep
tembrie" din Bușteni, întreprin
derea „Flacăra'-Ploești și al
tele, au realizat planul anual 
înainte de termen.

Colectivul de muncă al Rafi
năriei nr. 3 Teleajen, care a ter
minat cu 11 zile mai devreme 
planul anual, a produs pină in 
prezent sute de tone de uleiuri 
superioare în contul anului 1960. 
Economiile realizate prin redu
cerea prețului de cost se ridică 
la suma de 9.723.000 lei.

Muncitorii de la Rafinăria nr. 
1 Ploești au economisit în pri
mele 11 luni ale anului 6.969.000 
lei, depășind propriile lor anga
jamente cu 800.000 lei.

(Agerpres) 
--------•--------

Finala celui de-al 
Ill-lea Concurs 

republican 
a! tinerilor artiști
Miercuri a început în. Capitală 

finala celui de-al III-lea Concurs 
republican al tinerilor artiști 
din teatrele dramatice.

Dimineața, în sala Teatrului 
Tinerelului, participanții la con
curs din cadrul acestui teatru au 
interpretat fragmente din piesa 
„Nila** de A. Salinski și monolo
gul „Cîntecul lebedei** de Cehov. 
în aceeași sală, în continuare, 
s-au prezentat în fața juriului 
tineri adori de la Teatrul Națio
nal „ I. L. Caragiale** cu mo
nologările „Paraponisitul** și 
„Muma Anghelușa* de Vasile 
Alecsandri.

Seara, în sala din str. C. Miile 
a Teatrului „C. Nottara**, juriul 
a asistat la spectacolul cu piesa 
„Dacă vei fi întrebat** de Dorel 
Dorian, cu care participă la con
curs tineri de la Teatrul de Stat 
din Bacău.

( Agerpres)

Un grup de tineri din Țara Oașului cumpărind țrftlmel« cărți »ostt® fa ybrfirfo din Negrești. 

•-------  ‘ - 'GERPREȘ

Joi 24 decembrie 1959

Utemistul Nicolae Voinea, membru al G.A.C. din Romîneștl, re
giunea Ploești, este prezent aproape seară de seară la col
țul roșu al gospodăriei, unda studiază cu atenție lucrările de 

specialitate din domeniul agrar.
Foto : P. PAVEL

Sesiunea generală 
a Academiei 

R. P. Romine
Miercuri au continuat lucrările 

Sesiunii generale a Academiei 
R.P. Romîne.

In cursul ședinței de diml- 
neață membrii Academici au dez. 
bătut modificările la Statutul 
Academiei R.’P. Romîne. Refe
ratul la acest punct al ordinei 
de zi a fost prezentat. de acad. 
V. Malinschi.

După discuții membrii Acade- 
miei au votat în unanimitate 
modificările la statut.

Apoi adunarea generală a 
aprobat în unanimitate activi
tatea Prezidiului Academiei R.P. 
Romîne între cele două sesiuni.

In cursul zilei membrii Aca
demiei, întruniți pe secții și fi
liale au ales președinții celor 9 
secții științifice ale Academiei 
R.P. Romîne și președinții filia
lelor din Cluj și laș; ale Acade. 
miei R.P, Romine.

In ședința de dură-amiază 
s-a dat citire unei scrisori adre
sate Prezidiului și adunării ge
nerale în care acad. Traian Să- 
vulescu arată că starea actuală 
a sănătății sale, deși mult îm
bunătățită, nu-i permite să mai 
ducă activitatea de conducere 
a Academiei, deosebit de com
plexă și susținută, și roagă șă 
fie eliberat din funcția de preșe
dinte al Academiei R.P. Romîne.

Acad. lorgu Iordan a subliniat 
marile merite ale acad. Tr. 
Săvulescu în munca de preșe
dinte al Academiei Republicii 
Populare Romîne de la orga
nizarea sa și pînă astăzi și 
a exprimat regretul membrilor 
Academiei că starea sănătății 
sale nu-i mai îngăduie să înde- 
plinească această funcție.

Vorbitorul a propus alegerea 
acad. Traian Săvulescu ca pre
ședinte de onoare al Academiei 
R.P. Romîne alături de acad. 
C. I. Parhon. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.

1 Adunarea generală a trecui 
apoi la alegerea organelor con. 
ducătoare ale Aoademiei R. P, 
Romîne.

Subliniind cerințele mari ce 
se pun persoanei ce urmează să 
fie desemnate ca președinte al 
Academiei R.P. Romîne, acad. 
Mihail Ralea a arătat că dintre 
membrii Academiei, academicia- 
nul Atanase Joja, erudit om de 
știință, cu o bogată activitate 
obștească șj de stat, întrunește 
în cea mai mare măsură aceste 
calități.

Propunerea ca acad. Atanase 
Joja să fie ales președinte al 
Aoademiei R.P. Romîne a fost 
călduros întîmpinată de membrii 
Academiei.

Adunarea generală a ales în 
unanimitate pe acad. Atanase 
Joja ca președinte al Academiei 
R.P. Romîne.

Adunarea generală a ales apoi 
în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne pe următorii academia 
cieni: Al. Codarcea — președin-i 
tele Secției de geologie și geo. 
grafie; C. Daicoviciu — preșe. 
dintele Secției de științe istori
ce ; I. S. Gheorghiu — preșe. 
dintele Secției de științe tehnice; 
Horia Hulubei ; Gh. lonescu-Si- 
sești — președintele Secției de 
științe biologice și agricole; 
lorgu Iordan — președintele 
Secției de limbă, literatură și 
artă ; N. Gh. Lupu ; Gh. Maco. 
vei; V. Malinschi; Șt. Milcu ; V. 
Mîrza — președintele Filialei 
din lași a Academiei R. P. Ro
mîne ; Gr. Moisil ; Ilig Murgu- 
lescu ; C. D. Nenițescu — pre- 
dintele Secției de științe chimi
ce ; Erasmus Nyarady ; St. S. 
Nicolau — președintele Secției 
de știirfțe medicale; M. Ralea 
— președintele Secției de științe 
economice, filozofice și juridice j

(Continuare în pag. 3-a)



Școala — organizația — familia — prietenii
Sub influența 

concepțiilor de viață 
ale muncitorilor

Măseaua stricată

In după-amiaza acelei zile, 
clasa a X-a era invitată de tinerii 
muncitori de la Atelierele G.F.R. 
„Grivița Roșie" la un spectacol 
urmat de reuniune. Așteptau cu 
toții, și fetele și băieții, plini de 
nerăbdare, acest eveniment.

Prietenia cu tinerii de la Ate
lierele C.F.R. a început cu două 
luni în urmă. Și iată cum. Iu- 
liana Florescu, secretara biroului 
U.T.M. de clasă, are ca vecin, 
pe tînărul Petre Popa, muncitor 
la Atelierele C.F.R., despre care 
știe că este un muncitor destoi
nic dar și un strașnic dansator 
(îl văzuse chiar de cîteva ori la 
spectacolele echipei). In clasa 
lor erau mulți elevi cărora le 
plăcea să danseze, dar n-avea 
cine-i învăța. Intr-o zi, luliana 
și-a luat inima în dinți și s-a dus 
pînă la Petre Popa.

— Clasa noastră te roagă, 
dacă ai timp liber, să vii să ne 
ajuți la formarea unei echipe de 
dansuri — i-a spus ea atunci.

Petre a primit cu plăcere.
De atunci Petre Popa a deve

nit instructorul artistic al clasei 
a X-a A. Au format o echipă de 
dansuri și în curînd vor da un 
spectacol, la care bineînțeles că 
vor invita și tineri de la Ate
lierele C.F.R. Dar întilnirile cu 
tînărul muncitor au evoluat. El a 
devenit prietenul clasei. Se duc 
la cinematograf împreună, se în- 
tîlnesc în oraș cu el și cu alți 
tovarăși de muncă de-ai săi, vi
zitează expoziții, muzee. De cî. 
teva ori au fost în întreprinde
rea lor, la Atelierele C.F.R., au 
văzut cum muncesc tinerii, ce at
mosferă domnește acolo. Influ
ența prieteniei cu tinerii munci
tori de la Atelierele C.F.R. se 
simte puternic în clasa a X-a A, 
în toate manifestările elevilor, în 
comportarea lor, în atitudinea lor 
față de învățătură, față de mun
că. în atelier la orele de prac
tică.

De la ei au învățat să prețu- 
iască munca fizică.

— Pînă la sfîrșitul anului 
vrem ca fiecare să știm să con
ducem o mașină mi.a declarat 
Apostol Tîrcoleanu.

Deși la atelier au ore numai 
odată pe săptămînă, mulți elevi 
din clasă se duc acolo ori de 
cîte ori au timp liber. Muncito
rii le arată multă prietenie, îi în
vață. îi îndrumă. Apostol Tînco- 
leanu a stat zilele trecute o după, 
amiază întreagă în atelier și a 
ajutat unui muncitor să facă 
niște reparații la o mașină. Cînd 
totul a fost gata și muncitorul 
i.a strîns mîna prietenește, ca 
unui adevărat tovarăș de muncă, 
a simțit o bucurie fără margini, 
un adînc sentiment de mîndrie, 
de satisfacție.

— De aproape doi ani — spu
nea mîndru Mihai Pacioianu — 
tata nu mai aduce electrician să

Este un fapt îndeobște cu
noscut că prietenia șl cole
gialitatea se întăresc în pro
cesul muncii. ...Și elevii din 
clasa a X-a a Școlii medii 
nr. 2 din Ploești : Ceianu Ga- 
briela, Rădoi Aristotel și 
Ciortan Stanca (pe care îi 
vedeți în fotografie) cunosc 
acest lucru. Ei zilnic își pre
gătesc împreună lecțiile pen

tru a doua zi.

Foto : N. STELORIAN

Mai în fiecare zi clasa a
Xl-a a Școlii medii nr. 7 
din București constituia 

subiect de discuție in cancelaria 
profesorilor. Ba unul, ba altul 
dintre profesori avea o nemulțu
mire legată de elevii clasei. Lun- 
geanu Constantin întîrzia de la 
ore în mod regulat; atunci cînd 
nu se pregătea — și o făcea des
tul de des — intra în clasă după 
ce profesorul începea de acum 
să asculte. Așa nu mai risca să 
fie scos la lecție. O. Păun, 
recunoscut ca fiind total indife
rent pentru ce se întîinplă cu el și 
cu cei din jur, cobora uneori din 
turnul indiferenței și... arunca 
cu cotoare de măr pe pereți sau 
citea pe sub bancă cărți din co
lecția „15 lei“. Militaru Dan a 
copiat la o teză, deși în gene
ral el este un elev bun la învă
țătură.

„Intîmplări școlărești, fără as
tea nu poate fi concepută viața 
unei clase. Energie tinerească 
care trebuie consumată, copilă
rie, naiv'tate etc. etc.“ Așa ex- 
plicau elevii atitudinea unora 
dintre ei, ștergind dintr-odată cu 
buretele gravi'atea fantelor, de- 
clarîndu.le inofensive.

Elevii nu învață asemenea Iu. 
cruri în școală, nici în familie, 
organizația U.T.M. nu-i educă în 
acest spirit. Atunci care este iz
vorul mentalității greșite a ele. 
vilor aminl'ți?

S-a pus această întrebare în 
adunarea generală U.T.M. des
chisă. organizată de curînd în
clasa a Xl-a. Diriginta, to
varășa Graziela Ștefan, pe
care elevii o respectă și
o prețuiesc, le-a vorbit deosebii 
de frumos despre eea ce inseam. 
nă să porți titlul de elev, astăzi, 

repare priza sau siguranța. „Bă
iete ia arată tu ce-ai învățat la 
fizică“ — zice el ori de cîte ori 
se defectează lumina. Eu atîta 
aștept și încep să le repar.

„Tata in-a învățat să strun- 
jesc“. „Am fost cu tata în fabri
ca unde muncește el și mi-a a- 
rătat cum lucrează la mașina de 
alezat“. „Eu vreau să devin lă
cătuș. Am îndrăgit această me
serie datorită tatei. El e tot lă
cătuș", mi-au spus și Maria Far- 
caș și Constantin Armearțu și 
Gheorghe lliescu. Asemenea lu
cruri, am auzit aproape la fie
care elev din clasă. Căci fiecare 
are în părintele său, muncitor 
la o întreprindere sau alta, un 
sfătuitor. In primul rînd acasă 
ei sînt ajutați să-și formeze o 
concepție sănătoasă despre mun
că, despre viață.

★
Contactul permanent cu fabri

ca, cu munca practică, priete
niile cu tinerii muncitori, discu
țiile cu părinții se resimt puter
nic în comportarea, în atitudinea 
fiecărui elev din clasa a X-a A. 
Elevii au rămas impresionați de 
felul cum se muncește, cum 
se trăiește, cum se pun pro
blemele intr-un colectiv de tineri 
muncitori, de grija și atenția cu 
care este crescut și educat fie
care tînăr de către colectivul din 
care face parte. I-a impresionat 
exigența colectivului din fabrică 
față de muncă. Acum și elevii se 
străduiesc să învețe cît mai bine, 
să nu mai ia note la limită. Bi
roul U.T.M. și întreg colectivul 
clasei manifestă exigență față 
de învățătură.

La cîteva săptămîni de la înce
perea cursurilor, Constantin 
Lucaci, Ion Nan și încă alți cî- 
țiva elevi au luat note slabe. 
Biroul U.T.M. a convocat o a- 
dunare generală U.T.M. în care 
s-a discutat situația lor la învă
țătură. Au fost organizate atunci 
grupe de întrajutorare, ore de 
meditații și consultații. Și în 
scurt timp acești elevi s-au în
dreptat, au început să ia note 
mari. In urma acestor măsuri la 

De unde au apărut 
manifestările acelea?

în școala socialistă, despre ob
ligațiile pe care le implică acest 
titlu.

Dar atitudinea lor a dovedit 
nu o dată că nu au respectat a- 
ceste obligații. Iată de pildă, 
dacă în clasă sînt hîrtii 
pe jos, nu se sezisează, 
dacă colegul aruncă cu cotorul 
de măr pe perete, zîmbesc, dacă 
cineva zgîrie banca... ca să lase 
școlii o amintire, dau din umeri. 
Sînt absenți. Dar mîine ? Acel 
mîine din viața lor le va pune 
în față probleme mult mai grele 
și de infinit mai mare importan
ță decît aceea de a avea grijă 
de banca in care stau, de clasa 
în care învață și în care vor tre
bui să invețe generații și gene
rații de elevi. Și atunci veți da 
din umeri ? — i-a întrebat di
riginta. V-ați pus problema a- 
ceasta ?

In adunare, utemiștii au recon
stituit faptele lor, le-au recu
noscut.

In vară, la practică unele e- 
leve veneau cu mănuși, să nu se 
murdărească, alții chiuleau sau 
pierdeau timpul, fără pic de je
nă față de muncitorii care se o- 
fereau să-i învețe ceva din tai
nele meseriei. Astăzi, aceiași e- 
levi transformă orele de prac
tică in ore de distracție, socotind 
că nu-i de demnitatea lor să în
vețe să execute un șurub sau un 
alt lucru util. In timpul orei își 
fac lecțiile la alte materii, fac 
o șuetă.

In discuție a apărut limpede 
că au greșit, că faptele lor sint 
grave și mai ales că au dovedit 
o falsă colegialitate, acoperind 
asemenea manifestări sau tratîn- 
du-le cu indiferență.

Erau suficiente dovezi că în 

sfîrșitul semestrului I, clasa nu 
va avea nici un corigent. Tot 
atît de prompt au acționat biroul 
U.T.M., colectivul, clasei și în 
alte cazuri.

Nu de mult într-o adunare ge
nerală U.T.M. a fost discutat și 
elevul Damian Paul, care a lip
sit cîteva zile nemotivat de la 
școală. Tot colectivul clasei l-a 
ajutat atunci pe Paul să înțelea
gă ce greșeală a săvîrșit, cîte 
lecții importante a pierdut în a- 
cele zile. L-au făcut să înțeleagă 
că nici colectivul nu poate fi in
diferent față de asemenea mani
festări. înconjurat de atenția co
lectivului Paul Damian nu a 
mai lipsit de la școală niciodată.

In toate manifestările lor,’ ele
vii clasei a X-a A dau dovadă 
de mai mult spirit combativ, de 
adevărată colegialitate. Opinia 
hotărîtă a colectivului lor acțio
nează întotdeauna la timp. Intr-o 
zi Gristina Necula a venit cu te- 
mele nescrise și a cerut caietul 
colegei sale de bancă să și le co
pieze. Colega însă nu i l-a dat.

— Dacă vrei îți ajut în recrea
ție să le faci — s-a oferit ea. 
N-ai să înveți nimic copiindu-le. 
Intr-adevăr ajutorul acesta s-a 
dovedit a fi mult mai bun și cu 
adevărat colegial. De fapt copia, 
tul, suflatul, nu sînt tolerate în 
clasa a X-a de nici unul din 
elevi. Fie în discuții personale, 
fie prin adunări fulger la sfîrși
tul orelor, așa cum s-a întîm- 
plat după teza de limba romînă 
cînd un elev a încercat să copie- 
ze, aceste manifestări sînt corn 
bătute. Colectivul clasei a X-a A 
este hotărît să nu le mai to
lereze.

Influența mediului muncitoresc 
în care trăiesc, educația sănă
toasă primită în familie, legătu. 
rile de prietenie cu tineri munci
tori îi ajută pe elevii clasei a 
X-a A să-și formeze o concepție 
sănătoasă despre viață, să și for
meze încă de pe băncile școlii 
trăsăturile morale specifice omu
lui nou, constructor al socialis
mului.

MONICA VERDEȘ

clasa a Xl-a G se cuibărise un 
spirit dăunător. Utemistul llie 
Șerbănescu din biroul U.T.M- aI 
clasei a caracterizat fără rezer- 
ve aceste manifestări ca aparți
nând mentalității școlii burgheze. 
Dar întrebarea pe care a pus-o 
la început adunarea generală 
n-a primit nici un răspuns. Cum 
au pătruns aceste manifestări 
printre elevi, printre utemiști ?

★
Utemiștii n-au știut să expli

ce cauzele acestor manifestări. 
După ce clopoțelul sună de 
sfîrșitul orelor, ei se despart 
și pleacă fiecare acasă. Colec. 
tivul nu mai trăiește decît for
mal, în catalogul din cancelarie. 
Ei nu știu nimic unul despre ce
lălalt, cu cine sînt prieteni, cu 
ce se ocupă în timpul liber, ce 
gîndesc. Nu se cunosc decît ca 
elevi pe băncile școlii. Prieteniile 
între elevii clasei, care să dăi
nuie și după ora de curs sint 
rare. Vîrsta aceasta, 16-17 ani, 
este totuși vîrsta prieteniilor, și 
dacă prietenul nu este colegul 
de clasă, atunci cine este aces
ta ? Cine sînt prietenii lui Lun- 
geanu Constantin, de pildă ? El 
este mai mult singur acasă, ma
ma este ocupată cu treburi, nu-l 
poate urmări pas cu pas și con
trola.

Colegii, biroul U.T.M. de cla
să însă nu știu ce face după ce 
pleacă din școală, unde merge, 
cu cine discută.

Ovidiu Păun a împrumutat 
atitudinea înapoiată, boetnismul 
în care se complace, din lectura 
cărților din colecția „15 lei“. De 
unde are cărțile ? De la un frate 
mai mic, fratele mai mic de la

Un ajutor
Elevele Rășeanu Gabrlela,
Temeliese Silvia, Paloghiță
Adriana și Codreanu Viorica 
din clasa a Xl-a a Școlii me
dii nr. 8 din Capitală aflate 
în practică la Uzinele „Elec- 
troaparataj", ascultă cu a- 
tenție explicațiile montoru- 

lui loachim Sîne.
Foto : S. NICULESCU

venit la timp
<Su cîteva zile în urmă, la 

Școala medie nr. 7 din Cluj s-a 
ivit un caz care a dat mai 
mult de furcă utemiștilor. Secre- 
tarul biroului U.T.M. din clasa 
a IX-a B a adus la cunoștința 
participanților la ultima adunare, 
că la ei în clasă s-a petrecut 
un fapt necinstit. Elevul Be-la 
Tunyogy din clasa a IX-a B, care 
în ultimul timp avea rezultate 
slabe la învățătură a fost des
coperit cu 2 carnete de note a- 
supra sa. In adunarea cu acti
vul U.T.M. s-a hotărît ca Tu
nyogy să fie discutat într-o a- 
dunare pe întreaga clasă. Zis 
și făcut. Pe ordinea de zi a figu
rat doar un singur punct; cazul 
Tunyogy. S-a adus la cunoștința 
tuturor elevilor situația tui Tu
nyogy.

Din spusele părinților cît și 
din constatările profesorilor re
zultă că acesta nu rezervă pre- 
gătirii lecțiilor decît maximum 
o jumătate de oră. In rest 

prieteni... și lanțul slăbiciunilor 
continuă.

Biroul U.T.M. al clasei știe 
cîte ceva, pe ghicite, despre fie. 
care elev, se frămîntă dar fră
mântările sînt sterile, își pune în. 
trebări, dar întrebările răinîn 
fără răspuns.

Problema organizării timpului 
liber al elevilor clasei n-a con
stituit o preocupare pentru bi
roul U.T.M. Și desigur, fiecare e- 
lev își petrece timpul liber cum 
îl taie capul. Dacă în școală nu 
se organizează reuniuni, se or
ganizează ceaiuri acasă la unii 
elevi, alții se duc la reuniuni în 
afara școlii. Acolo vin în contact 
cu tot felul de oameni, care au 
felurite concepții și care, fără în
doială, că lasă o urmă puternică 
în concepția elevilor.

Absența totală a organizației 
U.T.M. de clasă din viața parti
culară a elevilor, în afara orelor 
de clasă, a deschis calea altor 
influențe pe care biroul U.T.M. 
al clasei nu le cunoaște, dar care 
fără îndoială există și s-au exer
citat asupra elevilor.

Există însă și o altă cauză, 
foarte puternică, care a determi
nat să se formeze la unii elevi 
ai clasei anumite mentalități 
greșite. Este vorba de faptul că 
organizația U.T.M. a olasei nu 
a avut în centrul atenției sale 
preocuparea de a-i apropia pe e- 
levi de fșbrică, de a le mijloci 
posibilitatea să cunoască spiritul 
de muncă din uzină, muncitorii, 
de a învăța din pilda de muncă 
și disciplină a acestor oameni. 
Contactul cu fabrica le-ar fi a- 
îiitat nebănuit de mult să se 
transforme, să se maturizeze, să 
devină mai puternici în fața ma

se plimbă. Părinților, Tu
nyogy le spunea ca n-are de 
învățat, că a doua zi are mate
rii ușoare. Gontrolîndu-i carne
tul de note, părințij constatau 
că are note bune și de aceea îl 
credeau pe cuvî-nt. Care era de 
fapt realitatea? Tunyogy primea 
note slabe: 3 la desen, 3 la 
chimie, 4 la diferite lucrări 
de control, 6 la fizică etc. Iată 
numai cîteva din notele lui slabe 
care figurau în adevăratul car
net de note. Dar fiind de „o rară 
ingeniozitate“ Tunyogy și-a mai 
făcut un carnet din care reieșea 
că are note de 8, 9 și chiar 10. 
Acest șiretiic a mers însă pînă 
la un moment dat. A fost des
coperit. Iată-1 acum pe Tunyogy 
în fața colegilor lui care îl ju
decă.

— Fapta ta este necinstită, 
ți-ai mințit părinții — a spus 
plină de revoltă Torok Eva.

Această faptă necinstită a lui 
Tunyogy a fost condamnată și 
de alți colegi. Fiecare l-a criticat 
cu asprime. In esență, toțj l-au 
caracterizat ca necinstit, arătînd 
că necinstea este proprie educa
ției burgheze.

— In școala noastră — a 
spus un alt elev — noi sîntem 
educați într-un spirit nou ; necin
stea, minciuna, lașitatea sînt 
incompatibile cu titlul de elev 
de tip nou. Tunyogy stătea cu 
capul plecat, se frămîntă. Abia 
acum, cu ajutorul colegilor și a 
dat seama de gravitatea faptei 
lui.

Adunarea generală U.T.M. des. 
chisă a hotărît ca fapta lui 
Tunyogy să fie adusă la cunoș
tință tuturor elevilor din școală. 
S-a mai hotărît ca un grup din- 
trei cei mai buni elevi din cla
să să-1 ajute îndeaproape, mai 
ales acum în perioada vacanței, 
să ajungă cu învățătura la ni
velul celorlalți.

De la adunare, elevii au ple
cat hotărîți să' ajute organizația 
U.T.M., școala, ca printre ei să 
nu mai existe asemenea mani- 
festări. Fiecare elev să învețe 
cît mai bine pentru a dovedi 
că merită din plin să poarte 
titlul de elev al școlii noastre 
noi.

P. PALILJ

infestărilor dăunătoare mic bur
gheze și burgheze, să aibă acea 
intransigență de a le combate. 
I-ar fi ajutat să privească altfel 
munca, așa cum o privește ma
joritatea elevilor noștri, ca o 
chestiune de onoare pentru care 
trebuie să te pregătești temeinic 

.în anii de școală. Faptul că ele, 
vii clasei n-au trecut decît ra. 
reori prin această admirabilă 
școală a muncii dîrze și perseve
rente, a înaltei atitudini socia
liste, muncitorești, a făcut posi
bil ca în rândul unor elevi ai 
clasei să apară concepții străine 
în ce privește problema alegerii 
profesiunii. Aceștia nu chibzuiesc 
fa adevăratul lor drum în viață.

Contactul cu uzina, cu munci
torii le-ar fi transformat această 
optică greșită, deformată, i-ar 4 
determinat să descopere frumpfe- 
țea muncii, și ar fi ajuns ei î'?1?1 
la convingerea că drumul spre 
facultate trebuie să treaiț P™ 
școala producției, ar f; înțeles 
aceasta ca o necesitat* de via
ță. Nu le-a oferit îrsă nimeni 
prilejul să confrunte în viață a- 
cest adevăr.

Nu, acest lucru nu poate fi ad
mis. Elevii clasd 3 Xl-a trebuie 
să se transforme, să-și formeze 
o atitudine socialistă față de 
muncă, față de învățătură, față 
de problemele vieții în general. 
Pentru aceasta e necesar ca or
ganizația U.T.M. să acorde cea 
mai mare atenție educării comu. 
niște a elevilor, combaterii ori
căror influențe străine ideologiei 
șf moralei comuniste, care se ma
nifestă asupra unor elevi.

L. LUSTIG

Concursuri 
pe teme 
științifice

Încă din primele iile ale anu
lui școlar utemiștii clasei a X-a 
B reală a Școlii medii nr. 3 din 
Brăila s-au străduit să găsească 
forme noi, cît mai variate, mai 
interesante în vederea formării 
la elevi a unei concepții înain
tate despre lume, a unei concep
ții materialiste. Căutarea aceasta 
era motivată de o necesitate 
care s-a impus în clasă. In anul 
școlar trecut, erau cîțiva colegi 
de-ai lor care mai credeau în 
„ghinionul" pe care-l poate 
aduce a pisică neagră care-ți 
taie calea, alții, cum a fost 
elevul Valentin Georgescu pur
tau cruciulițe, mergeau la 
biserică, se închinau înainte 
de teze.

Strădania utemiștilor din cla
sa a X-a B n-a fost zadarnică. 
Acel „ceva“ care să completeze 
cunoștințele lor științifice, să 
contribuie la educația lor mate
rialistă a fost găsit. Toți elevii 
clasei au acceptat propunerea 
biroului V.T.M. de a organiza 
un concurs gen „Drumeții veseli“ 
cu tema : „Cum s-a ajuns la 
rachetă“. Propunerea odată ac
ceptată, s-a cerut sprijinul diri
gintelui și elevii, toți elevii cla
sei a X-a B reală au pornit cu 
însuflețire la pregătirea acestui 
concurs. In felul acesta întreaga 
clasă era antrenată să studieze, 
chiar și cei care dovediseră a- 
temenea atitudini pe care le-am 
amintit. S-au organizat grupe 
de cîte patru elevi conduse de 
cîte un ulemist fruntaș la învă
țături- S-a stabilit lista unui 
bogat material bibliografic. Acum 
se studiază intens, se poartă dis
cuții, se cer consultații de la 
profesori. Concursul nu va fi 
axat doar pe problemele teoretice 
generale. Concurenții vor trebui 
să cunoască și principiile de bază 
ale rachetelor, vor trebui să re
zolve probleme de matematică 
și fizică. De aceea pregătirea a- 
cestui concurs este de fapt și o 
pregătire continuă și aprofvr- 
dată a problemelor de fizică Șt 
matematică cerute de progama 
școlară.

B. FLO0AN

Foto : P. PAVEL

Odrasla, alintatul 
mămichii și rîzgîia- 
tul tăticuțului, trage 
la cîntar vreo 70 de 
kile, atît cît pretind 
normele categoriilor 
grele în box. înalt, 
spete late, frunte în
gustă, ceafă pătrată, 
privire cruntă, bi- 
cepși pietroși — și 
veșnic în căutarea u- 
nor maxilare, plexuri 
și arcade asupra că
rora să se poată nă
pusti. Harurile lui 
mușchiuloase acțio
nează adesea asupra 
colegilor, de preferin
ță asupra celor mai 
slabi și din clase mai 
mici. El e în clasa a 
X-a A a Școlii medii 
„N. Bălcescu" din 
Brăila.

Diceanu Gelu — a- 
cesta e numele odras
lei — cu cele 70 de 
kilograme ale lui e 
totuși de o debilitate 
aproape... înduioșă
toare. Dar nu pe 
tărâm pugilistic, pe 
ringurile ad-hoc din 
clasă, de pe culoare, 
de pe stradă, o, nu, 
căci acolo e „tare“, 
vorba lui. Debilita
tea lui e de factură 
superioară. Ne refe
rim la cap. Nu e ne
bun ci nu-i bun, in 
sensul că e rău edu
cat și prost pregătit 
la învățătură. Palma
resul lui profesional 
e puțin glorios : 4 la 
romînă, 4 la fizică, 4 
la limba rusă și — 
hm ! — 5 la mate
matică, 5 la natu
rale... Dar în același 
palmares figurează 
îngîmfarea boiereas
că, disprețul pentru 
școală, pentru profe
sori, pentru colegi, 
pentru materiile pre
date și de care e 
străin prin educația 
primită în sinul fa
miliei.

Progenitură a unei 
familii de moșieri pe 
ale cărui pămînturi 
trudeau și flămînzeau 
țăranii pălmași, el 
aduce astăzi în cli
matul nou al școlii, 
pestilența educației 
ciocoiești, atitudinea 
de frondă, imperti
nența caracteristică 
clasei care l-a zămis
lit. Totdeauna și pre
tutindeni el folosește 
un limbaj inadmisi
bil, de vechil, de 
mardeiaș, cu scopul

mărturisit de a timo
ra colectivul clasei. 
Trebuie spus că unii 
elevi au ajuns să-i 
știe de frică, să-l pri
vească cumva ca pe 
un „erou“, ba chiar 
să încerce să-l imite. 
Cum se poate expli
ca această intolera
bilă stare de lucruri ? 
Cum se poate ca un 
element dușmănos, 
odraslă a educației 
vechi, străine con
cepțiilor noastre, să 
se manifeste ca atare 
sub privirile și în 
mijlocul unui larg 
colectiv de elevi, din
tre care mulți sînt u- 
temiști ? Aceasta nu 
ie poate întâmpla 
ariunde. Aceasta se 
poate întîmpla numai 
acolo unde organiza
ția U.T.M. a școlii 
este lipsită de vigi
lență și are o slabă 
combativitate revolu
ționară. Faptele a- 
rată că organizației 
U.T.M. a Școlii me
dii „N. Băicescu“ din 
Brăila îi lipsesc a- 
ceste calități funda
mentale, că ea a dat 
dovadă de un cras 
împăciuitorism față 
de manifestările făți
șe ale unui element 
incompatibil cu pro
filul școlii noastre. 
Organizația U.T.M., 
în acest caz, avea în 
față o expresie evi
dentă, concretă, pal
pabilă a manifestări
lor ideologiei și edu
cației burgheze ; ea 
nu trebuia să depis
teze asemenea mani
festări, să lupte îm
potriva lor „în gene
ral“. Și totuși, orga
nizația U.T.M. a șco
lii respective a dat 
dovadă de o atitudi
ne de gură-cască, de 
împăciuitorism, îa loc 
să ia toate măsurile 
și să ceară conducerii 
școlii darea afară a 
lui Diceanu.

Pe de altă parte, 
tolerarea de către e- 
levi a lui Diceanu 
Gelu, atitudinea in
dulgentă, pasivă, îm- 
păciuitoristă a co
lectivului clasei față 
de ieșirile de-a drep
tul dușmănoase ale 
lui, denotă o slabă 
vișileață și combati
vitate a colectivului. 
Munca de educație 
politică desfășurată 
de organizația U.T.M. 
a fost deci slabă, su

Echipa de teatru 
a clasei

Printre elevii și elevele clasei 
a Xl-a umanistică a Școlii medii 
nr. 1 din Timișoara, domnește 
de o vrene încoace o animație 
deosebit/. Doar cîteva zile îi 
mai despart pe acești tineri en
tuziast de premiera piesei „Nota 
zeto la purtare“ pe care o vor 
prezintă în fața profesorilor, a 
pămților, a colegilor din cele, 
late clase. Deși rqlurile sînt în
hățate, de cum sună de ieșire, în 

Cele cîteva minute de pauză stau 
strînși, fie toți laolaltă, fie doi 
trei, discută și repetă.

— Mă, ce va zice taică-tu... O 
fi de acord să-ți dea pantalonii 
lui în dungi ?

— Mai întrebi ? Trebuie I...
Intr-un colț de clasă Pop Con

stantin în rolul lui Ștefan Var- 

perficială, formală, lă- 
lînd, în consecință, 
colectivul descoperit, 
neînarmat politicește 
pentru a fi capabil să 
riposteze hotărît unui 
asemenea element.

în aceste condiții 
Diceanu Gelu a putut 
să zburde în voie, 
să-și facă mendrele 
să apară ca o „per
sonalitate“ în ochii 
unor elevi fără ori
zont politic, în ochii 
unor mediocrități. A- 
tupra acestora influ
ența lui Diceanu s-a 
putut lesne exercita. 
Ionel Octavian, coleg 
de clasă cu Diceanu, 
era uu băiat modest, 
la locul lui, puțin ti
mid chiar, din a că
rui înfă{ișare și com
portare nimic nu in-1 
dica o fire anarhică, 
impertinentă. Lipsit 
de o personalitate 
proprie dar mai alee 
slab pregătit politie, 
mediocru la învățătu
ră văzînd că lui Gelu 
Diceanu îi sînt tole
rate manifestările hu
liganice, nedemne, el 
a ajuns să creadă la 
un moment dat că a- 
eesta e modelul de 
personalitate pe oare 
trebuie să-l copieze. 
Și l-a copiat. Ionel 
Octavian a început 
prin a fuma, a arun
ca cuvinte grosolane, 
indecente, sfârșind 
prin a și brusca vio
lent colegii și cole
gele. La fel, Guțu 
Manea, din aceeași 
clasă, care a împru
mutat de la același 
Diceanu, ținuta, ges
tica și limbajul în
gâmfatului. Și desigur 
nu am epuizat cu a- 
ceste exemple, numele 
celor care într-o for
mă sau alta, au re
simțit influența a- 
cestei odrasle a vechii 
educații.

Cum e posibil oa 
un Diceanu să conti
nue a fi tolerat în 
rîndurile elevilor 7 
Influența unui ase
menea element, cu e- 
ducația lui, cu com
portarea lui, este ne
fastă, după cum arată 
faptele. De aceea el 
nu are ce căuta în 
școala noastră și tre
buie înlăturat ca o 
măsea stricată.

IGOR ȘERB0 
FLORIAN BORZ

dia, elevul utecist, dă replici 
caustice lui Mișu Felecan băiat 
de bani gata și dușman înrăit al 
orînduirii noi care lua naștere 
în țara noastră, (interpretat de 
elevul Gafencu Mihai).

Soneria anunță strident începu
tul unei noi ore. Toți elevii își o- 
cupă locurile în bănci. Profeso
rul intră în clasă. Răspunsurile 
date de elevi sînt bune și foarte 
bune fiindcă elevii și elevele cla
sei a Xl-a umanistică sînt toți 
buni și foarte buni și la învăță
tură.

★
Echipa de teatru a clasei a 

Xl-a umanistică își are de 
acum o tradiție. Ea a luat naș
tere Ia începutul anului trecut 
din inițiativa unui grup de ute
miști. întreaga clasă s-a frămân
tat să găsească o soluție pentru 
ca toți elevii să-și petreacă 
timpul liber cît mai plăcut, in
structiv. Și soluția a fost găsită: 
punerea în scenă a piesei lui 
victor Rozov „Intr-un ceas bun". 
Ideea a fost îmbrățișată cu în
suflețire de toți dar de absolut 
toți elevii clasei. Nenumăratele 
spectacole prezentate cu această 
piesă in anul trecut școlar atit 
pe scena școlii cît și pe cea a 
Teatrului de Stat din Timișoara 
s-au bucurat de un real succes. 
Elevii clasei a Xl-a au fost aplau
dați nu numai de colegii și cole
gele lor din școală, nu numai de 
profesorii și părinții lor dar și 
de nenumărați tineri muncitori 
și muncitoare din oraș, cu care 
elevii au slrînse legături. Succe
sul „actorilor“ din clasa a Xl-a 
umanistică a însemnat de fapt 
succesul întregii clase fiindcă în
treaga clasa a participat la ore- 
gătirea acestei piese.

L. MATEI

Pu nerea în scenă a operelor 
clasicilor literaturii noastre a 
devenit tradițională în rîn
dul elevilor. Fotoreporterul 
nostru a surprins în timpul 
unei repetiții pe elevii Școlii 
medii nr. 2 din Pitești care 
au pus în scenq cunoscuta 
poezie a Iul Al. Vlahuță : 
„Minciuna stă cu regele la 

masă”.



In ajutorul celor ce învațâ în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor — 
organizația unică revoluționară 

a tineretului muncitor din R.P.R. Conducerea 
de către partid 

al întregii
- principiul fundamental 
activități a ILT.M.

(Urmare din nr. 3300)

Antrenînd tineretul la munca 
entuziastă pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, U- 
niunea Tineretului Muncitor să
dește și dezvoltă mereu în masa 
tinerilor convingerea, conștiința 
că ei înșiși vor beneficia de roa
dele muncii lor pasionate pentru 
construirea socialismului, că 
muncind își clădesc propriul lor 
viitor fericit.

Statutul U.T.M. cere fiecărui 
utemist să fie un exemplu de ati
tudine comunistă în muncă, să 
aibă o grijă deosebită pentru a- 
părarea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, să întărească ne
contenit disciplina și să manifes
te inițiativă în ridicarea produc
tivității muncii, în punerea în 
valoare a rezervelor interne, rea
lizarea de economii și reducerea 
prețului de cost al produselor. 
Participînd la întrecerea socia
listă și la mișcarea inovatorilor 
și raționalizatorilor activînd în 
brigăzile de producție și posturile 
utemiste de control, dovedind 
spirit de inițiativă în muncă, ri- 
dieîndu-și necontenit calificarea 
— tinerii muncitori dovedesc hăr
nicie, disciplină, spirit gospodă
resc — caracteristici ale noii a- 
titudini față de muncă. Contri
buind activ la transformarea so
cialistă a agriculturii, la înfiin
țarea de noi unități socialiste a- 
gricole și la consolidarea celor e- 
xistente, la lupta pentru sporirea 
producției agricole tinerii meca
nizatori și țărani muncitori își 
însușesc o nouă atitudine față de 
muncă, iși dezvoltă spiritul co
lectivismului, al muncii laolaltă, 
apără și dezvoltă proprietatea so
cialistă.

Organizația noastră revoluțio
nară este chemată să dezvolte 
în masele de tineret spiritul gos
podăresc, dorința de a spori a- 
verea statului, averea obștească, 
conștiința răspunderii pentru pro
prietatea socialistă, pentru bu
nurile poporului muncitor, năzu
ința de a căuta mereu să se per
fecționeze, să muncească mai 
spornic, să dea cît mai mult pa
triei, poporului muncitor. U.T.M. 
îi revine sarcina de a mobiliza 
tineretul in lupta pentru însuși
rea tehnicii noi, pentru ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale.

Pentru antrenarea tineretului 
în îndeplinirea sarcinilor de 
producție, U.T.M. folosește forme 
specifice, menite să închege pu
ternice colective în care tinerii 
să-și poată dezvolta cel mai 
bine aptitudinile, capacitățile lor 
creatoare. Cea mai mare parte 
a celor peste 15.000 de brigăzi 
de producție ale tineretului și a 
posturilor utemiste de control 
din industrie, majoritatea secții
lor, sectoarelor, abatajelor și son
delor tineretului depășesc cu re
gularitate sarcinile de plan, con
tribuie la mărirea producției și 
productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost și îmbunătă
țirea calității produselor. Munca 
acestora trebuie și mai mult îm
bunătățită pe viitor, astfel ca 
eficacitatea lor să fie și mai 
mare.

Tinerii din industrie, mobili
zați de U.T.M. au pornit nu
meroase inițiative valoroase în
dreptate spre realizarea de eco; 
nomii, spre întărirea disciplinei 
în muncă, spre însușirea tehni
cii. Muncind cu entuziasm și 
abnegație în producție, aplicînd 
noi inițiative, noi metode de mun
că, ridieîndu-și permanent califi
carea și luptînd pentru introduce
rea tehnicii noi, tineretul nostru 
muncitor a dat patriei economii 
însemnate. Numai în cadrul ac
țiunilor desfășurate sub lozinca 
„Cît mai multe economii patriei 
socialiste“, prin folosirea mai 
judicioasă a materiilor prime și 
auxiliare, prin invenții și inova
ții, prin organizarea rațională a 
locului de muncă și prin colecta, 
rea de fier vechi, tineretul mobi
lizat de U.T.M. a realizat în se
mestrul 1 al acestui an economii 
de peste 157 milioane lei.

In lumina plenarei G.G. al
P.M.R. din 3—5 decembrie- 1959, 
organizațiilor 
utemiștilor și tuturor 
din industrie 1- 
importante.

Organizațiile U.T.M. din in
dustrie tebuie să mobilizeze mai 
activ tineretul la lupta pentru 
creșterea producției și produc
tivității muncii, pentru utilizarea 
completă și economică a utilaju
lui și mașinilor, pentru folosirea 
tuturor rezervelor interne și re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. O atenție deosebită tre
buie acordată realizării de eco- 
nomii prin reducerea consumuri
lor la materii prime, materiale 
ș; în mod special la metal, prin 
colectarea metalelor vechi feroa
se și neferoase. Organizațiile 
U.T.M. vor trebui să acorde _ o 
atenție sporită acțiunii de strîn- 
gere a fierului vechi, astfel îneît 
contribuția tineretului la îndepli
nirea acestei sarcini patriotice 
să fie în 1960 cu mult mai mare 
decît cea din anul curent. E 
necesar să fie continuate și ex- 
tinse asemenea inițiative ca a* 
ceea a tinerilor de la Reșița, pri
vind economisirea de metal, a 
tinerilor de la Uzinele „Progre
sul“ Brăila privind realizarea 
de economii, echivalente cu pre
țul de cost al unor produse fi
nite, a tinerilor de la Uzinele 
„F.ncsel Mauriciu“ din Tg. Mu
reș nrivind realizarea a cît mai 
multe și importante inovații în 
producție, inițiativa privind re-

U.TM., tuturor 
tinerilor 

le revin sarcini

ducerea rebuturilor în turnătorii 
și alte acțiuni specifice de tine
ret. O atenție crescîndă trebuie 
să acorde organizațiile U.T.M. 
ridicării continuie a calificării 
profesionale a tinerilor la nivelul 
cerințelor tehnicii noi.

Organizațiile U.T.M. au dato
ria să se preocupe mai temeinic 
de mobilizarea tinerilor la cursu- 
rile de minim tehnic si economic. 
Ele trebuie să dezvolte mai pu
ternic interesul, pasiunea tine
rilor de a-si îmbogăți mereu cu
noștințele tehnice profesionale, 
de a-Și ridica necontenit califi
carea, de a smulge cît mai mult 
mașinilor prin cunoștințele și 
priceperea lor.

Mobilizat de U.T.M. tineretul 
de la sate luptă cu hotărîre pen
tru aplicarea în viață a sarcini- 
lor stabilite de partid și guvern 
privind lărgirea și consolidarea 
sectorului socialist din agricul
tură și creșterea producției ani
male și vegetale.

Numărul tinerilor intrați în 
sectorul socialist cooperatist al 
agriculturii a crescut anul acesta 
pînă la mijlocul lunii octombrie 
cu peste 275.000. Organizațiile 
U.T.M. sub conducerea și îndru
marea organizațiilor de partid, 
au creat 27 de G.A.G. și 109 în
tovărășiri agricole. O contribuție 
importantă la întărirea economi- 
co organizatorică a sectorului so- 

i o aduc 
brigăzi și echipe ale 

din G.A.S., S.M.T. și 
In vederea sporirii 

producției la hectar, tineretul a 
contribuit și in acest an la creș
terea fertilității solului prin 
transportarea la cîmp a cantită- 
țij de 8 milioane tone îngrășă
minte și prin amenajarea supra
feței de 20.200 ha pentru irigări. 
Prin munca plină de avînt a ti
neretului s-a redat agriculturii 
o suprafață de peste 53.700 ha.

Actualmente, în fața organiza
țiilor U.T.M., a utemiștilor și a 
tuturor tinerilor din satele 
trie! stau sarcinile reieșite din 
documentele plenarei C.G. al

coorgantzatorică a se 
cialist în agricultură 
cele 4.550 
tineretului 
G.A.C.-tiri.

pa- 
" i 
al 

P.M.R. din 3-5 decembrie 1959. 
Organizațiile U.T.M. de la sate 
trebuie să mobilizeze tineretul 
din sectorul socialist al agricul
turii la,creșterea producției agri
cole și în mod special la dezvol
tarea sectorului zootehnic. Gu 
prilejul adunărilor generale în 
gospodăriile colective organiza
țiile U.T.M., tineretul, să pro
pună să li s'e dea în primire sec
torul zootehnic a cărui continuă 
dezvoltare să o considere ca o 
datorie patriotică a lor. O mare 
contribuție poate și trebuie s-o 
aducă tineretul satelor la mări- 
rea substanțială a cantității de 
porumb de siloz. Tineretul, care 
e receptiv la tot ce e nou și îna
intat trebuie mobilizat la comba
terea stărilor de spirit înapoiate 
ale acelora ce se cramponează 
de metode și concepții învechite 
și nu înțeleg însemnătatea dez
voltării culturii porumbului pen
tru siloz

O expresie grăitoare a elanu
lui și entuziasmului cu care tî
năra noastră generație participă 
la traducerea in viață a sarcini
lor mărețe trasate de partid pen. 
tru dezvoltarea construcției so
cialiste, o constituie activitatea 
brigăzilor de muncă patriotică. 
Pe întreg cuprinsul țării tinere
tul, prin munca sa plină de a- 
vînt, contribuie la construirea de 
noi obiective industriale, con
strucții de locuințe și școli, la 
redarea de noi terenuri agricul
turii, la înfrumusețarea orașelor 
și satelor. Peste 850.000 de tineri 
și tinere încadrați în 25.500 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, au efectuat în perioada ia
nuarie—octombrie 1.959, 14 mi
lioane ore muncă voluntară.

Lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de plenara C.G. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
a.c., deschide In fața brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
largi posibilități de activitate 
rodnică. Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică trebuie să par
ticipe activ la construirea de 
noi clădiri industriale, de noi o- 
biective social-ctilturale, de noi 
drumuri și poduri aducînd statu
lui mari economii.

O contribuție însemnată a 
adus-o și o aduce tineretul pe 
șantierele de construcții ale unor 
importante, obiectice industriale.

In lumina sarcinilor trasate 
de nlenara G.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959. utemiștii, 
toți tinerii de pe șantierele de 
construcții trebuie să lupte pen
tru terminarea în termenele sta
bilite a construcțiilor respective 
astfel îneît obiectivele respective 
să dea mai repede roade, ca 
eficacitatea economică a investi
țiilor făcute în aceste construc- 
țij să fie cît mai mare. Utemiștii 
de pe șantierele de construcții 
trebuie să lupte totodată cu cea 
mai mare perseverență împotriva 
oricărei risipe, pentru cit mai 
multe economii de materiale.

Construirea socialismului 
cesită cadre bine pregătite 
punet de vedere profesional, 
pine pe tehnica modernă, 
știință, oameni cu un larg 
zont cultural, cu cunoștințe 
meinice.

Prin grija partidului, din 
durile tinerei generații se 
mează nenumărate cadre 
muncitori, 
liști în toate domeniile, înar. 
mâți cu temeinice cunoștințe,

ne
din 
stă- 

pe
on
te -

rîn- 
for- 

de 
tehnicieni, specia.

țile agricole de stat 
ternie curent pentru 
în învățămîntul seral și 
frecvență, preocupîndu-se in 
celaș timp de sprijinirea 
toate căile a învățămîntului 
ral și fără frecvență menit 
asigure creșterea nivelului
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cu o calificare superioară, -u un 
larg orizont cultural. Invățămîn- 
tul de toate gradele a cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă. Grija 
nemărginită a partidului și gu
vernului față de tînăra generație 
și-a găsit o nouă expresie in ho- 
tărîrea G.G. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri din martie 
1959 cu privire la îmbunătățirea 
învățămîntului seral și fără frec
vență, de cultură generală șj su
perior care deschide noi posibi
lități tinerilor din fabrici, uzine, 
șantiere de pe ogoare, să poată 
învăța fără să-și întrerupă mun
ca în producție, să-și însușească 
o calificare mai înaltă. '

îndeplinind indicațiile date de 
partid, Uniunea Tineretului Mun
citor este chemată să mobilizeze 
tineretul la însușirea temeinică 
a comorilor științei și culturii, 
să creeze în rîndul tinerilor din 
uzine, din fabrici și din unită- 

un pu- 
înscrierea 

fără 
a- 
pe 

se- 
să 
de 

pregătire profesională și teore
tică a tinerilor muncitori. Un alt 
obiectiv important al organiza
ției noastre în acest domeniu, al 
învățăturii, îl constituie lupta pen
tru asigurarea unei cît mai temei, 
nice pregătiri științifice, profe
sionale și politice a studenților, 
precum și preocuparea pentru 
creșterea elevilor ca viitori cetă
țeni de nădejde ai patriei, bine 
pregătiți pentru viață, pentru 
muncă.

Prin caracterul și structura sa 
U.T.M. este o organizație revo
luționară de tineret care aduce 
o însemnată contribuție la lupta 
tineretului din întreaga lume 
pentru pace. Uniunea Tineretu. 
lui Muncitor a militat și mili
tează pentru întărirea legături
lor de prietenie între tineretul 
nostru și eroicul tineret sovietic, 
precum și cu tinerii din toate 
țările care construiesc socialis
mul, aducînd astfel o contribu- 
ție la întărirea prieteniei popoa
relor lagărului socialist, în frun- 
te cu Uniunea Sovietică. Organi
zația noastră învață din bogata 
experiență a Comsomolului-leni- 
nist, prima organizație revolu
ționară a tineretului, din expe
riența înaintată a organizațiilor 
de tineret frățești din țările de- 
mocrat-populare și le face cunos
cută experiența acumulată de 
U.T.M. în mobilizarea tineretu
lui la construcția socialistă în 
țara noastră. U.T.M. participă 
activ la acțiunile întreprinse pe 
plan internațional de Federația 
Mondială a Tineretului Democrat 
și de Uniunea Internațională a 
Studenților, U.T.M. cooperează 
cu toate organizațiile de tineret 
iubitoare de pace din lumea în
treagă.

Ca o apreciere a muncii 
U.T.M,-ului care umple de mîn
drie inima fiecărui utemist, a fie
cărui tînăr constructor al socia
lismului, au răsunat cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de a doua Conferință 
națională a U.A.S.R. „In țara 
noastră tineretul reprezintă o in- 
semnată forță socială și politică. 
El și-a dovedit devotamentul său 
neclintit față de partidul 
și politica sa, în toate 
bătălii pentru cucerirea 
politice de către clasa 
toare, pentru făurirea și 
lidarea statului democrat-popu- 

nostru 
marile 
puterii 
munci- 
conso-

Iar. Punînd in slujba poporului 
capacitatea sa creatoare, energia
nesecată și entuziasmul ce-i sînt 
caracteristice, tineretul, condus 
de partid, aduce un aport deose
bit de prețios în opera de fău
rire a vieții socialiste".

Conducerea de cătra 
partid — principiul 

fundamental al întregii 
activități a U.T.M

Toate succesele dobîndite de 
tineretul nostru și de organizația 
lui revoluționară — U.T.M. — 
se datoresc conducerii de către 
partid, grijii părintești cu care 
partidul se ocupă de tînăra ge
nerație de constructori ai socia-

partid 
funda- 
activi-

nerație de constructori ai 
lismului.

Conducerea de către 
este principiul ideologic 
mental care stă la baza 
tații U.T.M, Acest lucru este în
scris și în Statutul U.Ț.M.: 
„Uniunea Tineretului Muncitor 
își desfășoară întreaga sa acti
vitate sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn“. Condu
cerea de către partid este prima 
necesitate vitală a unei organi
zații comuniste de tineret.

In rîndurile Partidului Munci
toresc Romîn se unesc cei mai 
conștienți și mai înaintați oa
meni din rîndurile clasei noastre 
muncitoare, ale țărănimii mun
citoare și ale intelectualității, oa
meni devotați trup și suflet caU- 
zei clasei muncitoare. El estea- 
vangarda clasei muncitoare, 
conducătorul clasei muncitoare 
și al întregului popor muncitor, 
înarmat cu știinta marxist-leni- 
nistă, partidul interpretează just 
fenomenele ce apar în viață și 
poate prevedea din timp încotro 
se desfășoară evenimentele, poa
te să stabilească in mod științi-

în-

și organizațiile 
direct subordonate 

organizațiilor de

fie tactica de luptă, pentru con. 
struirea societății comuniste, o- 
biectivele fiecărei perioade, pre
cum și calea de înfăptuire a a- 
cestora

Călăuzindu-se de știința mar- 
xist-leninistă, partidul conduce 
poporul nostru din izbîndă în 
izbîndă. El este singurul condu, 
cător în stare să călăuzească 
clasa muncitoare și întregul po
por la victoria socialismului. 
Conducător al întregului popor 
muncitor, partidul conduce și tî
năra generație. A servi ou de
votament interesele clasei și ale 
poporului tău, a dori în mod 
sincer să lupți pentru victoria 
socialismului înseamnă să( aderi 
în întregime la programul de 
luptă al partidului, să.ți dedici 
toate forțele înfăptuirii țelurilor 
pentru care luptă partidul, să 
recunoști necondiționat conduce
rea de către partid.

Uniunea Tineretului Muncitor 
vede în conducerea d.e către par
tid garanția că eforturile tine
retului vor da roadele cele mai 
bune în munca de construcție, 
că energia, entuziasmul și price
perea sa își vor găsi cea mai 
înaltă întrebuințare în folosul 
construrii unei vieți fericite.

în lupta pentru aplicarea în
tocmai a liniei partidului, Uniu- 
nea Tineretului Muncitor vede 
obligația sa fundamentală. De 
aceea U.T.M. cere membrilor săi, 
cadrelor sale să studieze pro
fund, sistematic, cu perseveren
ță și conștiinciozitate hotărîrile 
partidului, să și le însușească în 
întregime și să-și dedice toate 
forțele pentru aplicarea lor în 
practică.

Gonduoînd tineretul alături 
de întregul popor muncitor pe 
drumul luptei revoluționare, în 
lupta pentru construirea vieții 
noi, partidul educă tineretul în 
spiritul fermității, al vigilenței 
și combativității revoluționare, 
în spiritul urii neîmpăcate față 
de dușmanii poporului muncitor, 
ai construcției socialiste.

In anii care au trecut de la 
înființarea U.T.M. au apărut mai 
multe hotăriri și rezoluții ale 
partidului cu privire la activita
tea în rîndurile U.T.M., la mun
ca U.T.M., la problemele și sar
cinile tineretului, documente care 
oglindesc preocuparea permanen
tă a Comitetului Central al 
Partidului, a Biroului Politic în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu.Dej pentru îndrumarea și 
orientarea activității U.T.M. A- 
ceste documente călăuzesc 
treaga activitate a U.T.M., ele 
sînt un izvor de prețioase în
vățăminte.

Organele 
U.T.M. sînt 
organelor și 
partid respective: Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor este subordonat Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, comitetul regional 
al U.T.M. — comitetului regional 
de partid, comitetul raional al 
U.T.M. .........................
partid, organizațiile de bază 
U.T.M. — organizațiilor de bază 
P.M.R.

Este 
viști de partid sînt trimiși să 
lucreze în organele U.T.M. pen
tru a le ajuta și îndruma în 
munca de zi cu zi. Organele Io- 
cale de partid controlează con
cret, în permanență activitatea 
organizațiilor U.T.M. ajutîndu-le 
să-și planifice bine munca, să-și 
întărească activitatea, să-și îm
bunătățească mereu stilul de 
muncă, să-și întărească legătura 
cu masele tineretului, să-și dez
volta spiritul de inițiativă și de 
răspundere.

Organele și organizațiile de 
partid orientează organele , și or
ganizațiile U.T.M. spre obiecti
vele cele mai importante, le în
vață unde să-și îndrepte prin
cipalele eforturi. Datoria sfîntă 
3 organelor și organizațiilor 
U.T.M. este să folosească in în
tregime ajutorul și îndrumarea 
pe care le-o asigură în perma
nență partidul. Toate planurile, 
toate sarcinile pe care le stabi
lesc trebuie să decurgă nemij
locit din măsurile stabilite de 
partid în regiunea, raionul, ora
șul, comuna respectivă. Organi
zațiile de bază ale partidului 
oferă organizațiilor de bază 
U.T.M. tot ajutorul și îndruma
rea în organizarea unei bogate 
activități politico-ideologice, în 
antrenarea tuturor utemiștilor la 
îndeplinirea sarcinilor de orga
nizație. Comitetele de partid, bi
rourile organizațiilor de partid, 
comuniștii din organizațiile de. 
bază pun experiența și pricepe
rea lor la îndemîna organizații
lor U.T.M. Membri și candida
ți de partid lucrează în condu
cerea organizațiilor U.T.M. Mo- 
dificînd articolul 63 din Statutul 
partidului, Plenara din iunie 
1958 a G.G. al P.M.R. a oferit 
un nou și puternic ajutor orga
nizațiilor U.T.M., stabilind că 
membrii U.T.M. care devin can
didați de partid, care nu primesc 
alte însărcinări pe linie de 
partid, activează mai departe în 
cadrul organizațiilor U.T.M.

In fiecare organizație de bază 
U.T.M., utemistul simte grija și 
atenția cu care se preocupă co
muniștii de creșterea tinerei ge
nerații. Fiecare utemist are pri
lejul minunat ca prin contactul 
direct, nemijlocit cu comuniștii, 
simțind sprijinul lor, sfătuin- 

— comitetului raional de

știut că numeroși acti-

du-se cu ei, să-și însușească 
trăsăturile înalte ale acestora.

Partidul ajută Uniunea Tine
retului Muncitor să-și dezvolte 
spiritul de inițiativă, să gă
sească și să folosească metode 
de muncă specifice, tinerești, a- 
sigurînd totodată muncii un bo
gat conținut. Partidul îndrumă 
U.T.M. să înlăture ou fermitate 
manifestările de formalism și 
manifestările de paradă în mun
că, să se ocupe de organizarea 
și educarea tineretului într-un 
mod activ, potrivit specificului 
vîirstei și oțupației lor, potrivit 
interesului lor arzător pentru 
fapte mari, îndrăznețe, pentru 
știință, tehnică, sport.

Avînd în permanență ajutorul 
și îndrumarea partidului, sub 
conducerea căruia își duce în
treaga ei activitate, Uniunea 
Tineretului Muncitor își îmbu
nătățește mereu munca, își mă
rește aportul pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor mereu mai mari, 
a exigențelor sporite ce le ridică 
construcția socialistă în plin 
avînt.

Utemiștii, întregul nostru ti. 
neret poartă o dragoste și re
cunoștință fierbinte partidului 
care conduce cu mîna sigură 
poporul nostru spre făurirea u- 
nei vieți luminoase.

Organizațiile U.T.M. desfă
șoară o muncă continuă pentru 
educarea tineretului în spiritul 
dragostei și devotamentului 
pentru partid, pentru cauza so
cialismului, în spiritul glorioase
lor tradiții revoluționare ale cla
sei muncitoare și partidului co
munist, al luptei pline de abne
gație pînă la sacrificiu pentru 
cauza partidului.

Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să înlesnească tineri
lor cunoașterea cît mai largă a 
istoriei de luptă a partidului 
nostru. Prin conferințe, întîlniri 
cu activiști ai partidului, vizite 
la muzee, la locurile legate de 
istoria P.C.R. utemiștii trebuie 
ajutați să cunoască mai temei
nic glorioasele tradiții ale miș
cării revoluționare din țara noa
stră, lupta plină de jertfe a co
muniștilor, șă-și dezvolte senti
mentul de adîncă prețuire pen
tru cuceririle revoluționare de 
azi, dobîndite cu prețul atîtor 
sacrificii ale celor mai buni fii 
ai poporului muncitor — comu
niștii.

Este o mîndrie și o mare fe
ricire pentru tineretul nostru că 
are în frunte un asemenea con
ducător încercat ca partidul 
comuniștilor. Păstrîpd ca lu
mina ochilor principiul condu
cerii de către partid. Uniunea 
Tineretului Muncitor 
mereu înainte pe 
cat de Partidul 
Romîn.

pășește 
drumul indi- 
Muncitoresc

I NFOR
afaceri ad-

India la
însărcinatul cu 

interim al Republicii 
București, K. C. Nair, a oferit 
miercuri după-amiază un cock
tail cu ocazia vizitei pe care o 
face în țara noastră Ansamblul 
de dansuri „Darpana” din India.

La cocktail au participat <3. 
Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii, Vasi- 
le Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Al. 
Buioan, O. Livezeanu, vicepre
ședinți ai I.R.R.G.S., Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
Romîne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, Dioni- 
sie Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, N. Alin?!, director al 
O.S.T.A., G. Georgescu, artist al 
poporului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, muzicieni, corespon
denți ai presei romîne și străi
ne. Au asistat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și membri ai 
corpului diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de

★
In seara zilei de

prietenie.

22 decembrie

Complexul școlar Bl riad,

Micii artiști repetă in fața colegilor lor de la grădinița de copii F.C. „Gh. Gheorghiu Dej* 
programul pe care-l pregătesc pentru pomul de iarnă.
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nu.

- O DECLARAȚIE A C.C.S. -
In legătură cu înscenarea ju

diciară de la Düsseldorf împo
triva unui grup de activiști de 
frunte ai Comitetului vest-ger- 
man al luptătorilor pentru pace, 
Consiliul Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă a dat publi
cității o declarație în care se 
spune printre altele: „In 
mele tuturor oamenilor muncii 
organizați în sindicate din R. 
P. Romînă, unindu-ne glasul cu 
cel al opiniei publice mondiale 
și al tuturor luptătorilor pentru 
pace din lumea întreagă, protes
tăm cu toată tăria împotriva 
rușinosului proces de la Düssel
dorf și cerem încetarea imediată 
a acestuia, retragerea acuzații, 
lor și punerea în libertate a oura- 
joșilor luptători pentru pace în 
Europa șl în lumea întreagă“.

(Agerpres)

înmînarea diplomei de Erou al Muncii
Socialiste acad. Traian Săvulescu

Miercuri după-amiază a avut 
loc înmînarea diplomei de Erou 
al Muncii Socialiste din Repu, 
blica Populară Romînă și Me
daliei de Aur „Secera și Cioca
nul“ academicianului Traian Să
vulescu.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Alaurer, Al. Bîrlădea- 
nu, A. Joja, M. Ralea, Gh. Stoi- 
ca, I. S. Gheorghiu, lorgu Ior
dan, N. Gh. Lupu, Șt. Milcu, V. 
Malinschi.

După înmînarea înaltei dis
tincții, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, a felicitat călduros pe

MÂȚII
a.c., atașatul militar al R.P.F. 
Iugoslavia la București, Djuro 
Ivanovic, a oferit un cocktail cu 
prilejul Zilei Armatei R.PJF. 
Iugoslavia.

Au luat parte generali și ofi
țeri superiori ai Torțelor Armate 
ale R. P. Romîne și funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și atașați militari.

★
<Su prilejul comemorării a 300 

de ani de la moartea pedagogu
lui și umanistului maghiar A- 
paczai Csere Janos, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Romînă și Societatea 
pentru răspindirea științei și cul
turii au organizat miercuri, în 
Capitală, o festivitate la care au 
luat cuvîntul dr. Nagy Sandor, 
profesor la Universitatea din 
Budapesta, prof. dr. Stanciu 
Stoian și prof. univ. Takacs Lu
dovic, membri ai Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Romînă.

Au luat parte membri ai Am
basadei R. P. Ungare la Bucu
rești,

Ședința Comisiei de Politică 
Externă a Marii

ziua de 23 decembrie Go- 
de Politică Externă a 

Adunări Naționale a R.P.

In
misia
Marii
Romîne s-a întrunit pentru a 
dezbate Apelul Sovietului Su- 
prem al Uniunii Sovietice cu pri. 
vire la dezarmarea generală și 
totală adresat parlamentelor tu
turor țărilor lumii.

La lucrări a luat parte tov.

Ședința Comisiei Economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

Gomisia Economico-financiară
Marii Adunări Naționale s-aa Marii Adunări Naționale s-a 

întrunit la 23 decembrie pentru 
a examina proiectul de buget 
al Republicii Populare Romîne 
pe anul 1960.

Tovarășul Aurel Vijoli, mi
nistrul Finanțelor, a prezentat 
o expunere despre modul în 
care s-a executat Bugetul 
de Stat pe anul 1959, criteriile 

academicianul Traian Săvulescu 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Miniștri și Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale.

Această distincție — a spus 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
— reprezintă o apreciere a me
ritelor deosebite pe care le-ați 
obținut în rodnica și îndelungata 
dv. activitate pe tărîm științific 
și obștesc.

Ca președinte al celui mai 
înalt for științific din țară — 
Academia R.P.R. — ați desfășu
rat o muncă intensă pentru înfăp
tuirea politicii partidului în do
meniul științei și culturii, pentru 
dezvoltarea activității de cerce
tare științifică în țara noastră, 
pentru afirmarea concepției ma
terialist dialectice în știință și 
răspindirea ideilor marxism-le- 
ninismului în rîndul oamenilor 
de cultură.

Savant eminent, cu vaste și 
multilaterale cunoștințe, ați îm
bogățit prin lucrările dv. patri
moniul nostru științific. Alegerea 
dv. ca membru a numeroase in
stituții științifice de peste ho
tare reprezintă pe lingă recu
noașterea meritelor dv. persona
le și o înaltă prețuire dată știin
ței romînești, pentru al cărei 
prestigiu munciți cu rîvnă.

Viața dv. este un frumos 
exemplu de îmbinare a pasiunii 
pentru știință cu o neobosită 
activitate obștească, 
slujba construirii

pusă în 
socialismului,

Sesiunea
(Urmare din

întrunindu-se

R. P. Romine

acad. St. Milcu i

Raluca Ripan 
filialei din Cluj 
R. P. Romîne și S. Stoilov — 
președintele Secției de științe 
matematice și fizice.

Noul Prezidiu
în ședință a ales ca vicepreșe
dinți ai Academiei
pe academicienii: lorgu Iordan, 
Ilie Murgtilescu, 1. S. Gheorghiu 
și Gh. lonescu-Sișești; pre
ședinte al Consiliului Editorial 
al Editurii Academiei R. P. Ro
mîne — acad. St. S. Nicolau) 
secretar prim al Academiei R. P. 
Romîne 
secretar prim adjunct al Acade
miei R. P. Romîne — acad. V. 
Malinschi.

Luînd cuvîntul în adunarea 
generală, acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, a mulțumit membrilor 
Academiei pentru încrederea a- 
cordată.

Făcînd bilanțul sesiunii, acad. 
Atanase Joja a arătat că dezba
terile au fost străbătute de ideea 
sporirii contribuției cercetărilor 
științifice la opera de construire

președintele 
a Academiei

P. Romîne — acad. V.

Mîine în sala sporturilor de la Floreasca

R. P. R.—U.R.S.S. la volei
Amatorii de sport din Capi

tală așteaptă cu deosebit interes 
dubla întîlnire internațională de 
volei dintre echipele selecționate 
masculine și feminine ale R. P. 
Romîne și U.R.S.S. care va avea 
loc vineri de la ora 17 în sala 
sporturilor de la Floreasca. E- 
cnipele oaspete urmează să so-

Adunări Naționale
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe.

Membrii Somisiei de Politică 
Externă și-au exprimat adeziu. 
nea față de Apelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. șj au 
elaborat un proiect de răspuns 
care urmează să fie supus dez
baterilor Marii Adunări Națio
nale în sesiunea din 26 decern, 
brie.

care stau la baza întocmirii pro
iectului de buget pe anul 1960 
și a dat lămuririle necesare în 
problemele ridicate de membrii 
comisiei.

In cadrul ședinței, membrii 
<3omisiei Economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale au 
început examinarea capitolelor 
de venituri și cheltuieli ale nou
lui buget.

Lucrările comisiei continuă.

a progresului și păcii. In țară 
și peste hotare, a răsunat nu o 
dată cuvîntul dv. plin de vigoa
re în favoarea dezvoltării rela
țiilor de pace și bună înțelegere 
între toaie popoarele lumii.

Distincția ce vă este acorda
tă astăzi încununează o muncă 
depusă, fără precupețirea efor
turilor, de un om de cultură pa
triot, care-și slujește cu devota
ment țara și poporul.

în încheiere, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le a urat acad. Traian Săvules
cu mulți ani de sănătate, feri
cire și muncă rodnică.

Răspunzînd, acad. Traian Să
vulescu a arătat că a primit, cu 
unsprezece ani în urmă, din 
partea partidului și guvernului 
însărcinarea de a conduce Aca
demia R. P. Romîne nu numai 
cu bucurie, ci cu răspunderea 
îndeplinirii unei datorii impor
tante față de patrie, față de ști. 
ința și cultura romînească în
noitoare. El a exprimat mulțui 
miri tuturor acelora cu care a 
muncit împreună pentru dezvol
tarea și propășirea Academiei 
R. P. Romîne.

In încheiere, acad. Traian Să* 
vulescu a mulțumit conducerii 
partidului, guvernului și Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
pentru noua dovadă de prețuire 
a activității sale — acordarea 
înaltei distincții de Erou al Mun
cii Socialiste.

(Agerpres)

generală a Academiei 
R. P. Romîne
pag. l-a) a socialismului, a legării cerce, 

țârilor de problemele principale 
ale produoției și a importanței 
concepției și metodei marxist-le. 
niniste în munca științifică.

Eforturile oamenilor de știință, 
a spus in continuare președintele 
Academiei R. P. Romîne, se în
cadrează în efortul general al pw 
porului nostru, care șub condu, 
eerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, construiește 
socialismul.

Acad. I. S. Gheorghiu a dat 
apoi citire hotăririi sesiunii ge
nerale, care a fost adoptată în 
unanimitate.

Acad. Ilie Murgulescu a dat 
citire textului unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Roinin, 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
și Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, tova< 
rășului Chivu Stoica. Partici- 
panții la sesiunea generală au 
adoptat telegrama prm îndelungi 
aplauze.

Lucrările sesiunii au luat sfîr. 
șit.

(Agerpres)

sească astăzi dimineață in Ca
pitală venjnd din Iugoslavia.

In vederea acestor întîlniri vo
leibaliștii rornîni și-au încheiat 
miercuri după-amiază pregătirile.

Revanșele meciurilor de volei 
R.P.R.-U.R.S.S. vor avea loc du_- 
rninică după-amiază tot in sala 
sporturilor de la Floreasca.



Lucrările Plenarei
MOSCOVA 23 (Agerpres).— 

După cum transmite agenția 
TASS, la 22 decembrie la ple
nara C.C. al P.C.U.S. Dmitri 
Poleanski, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R., în 
raportul prezentat cu privire 
la situația din agricultura 
R.S.F.S.R., a subliniat că în 
ciuda condițiilor climaterice ne
favorabile recolta globală de 
cereale în 1959 a fost de 4,2 mi
liarde puduri, depășind cu 1.360 
milioane puduri producția me
die anuală din ultimii cinci ani 
premergători valorificării pă- 
mînturilor înțelenite.

El a arătat că anul acesta au 
fost trimise în mod suplimentar 
In colhozuri și sovhozuri 73.000 
tractoare. 33.000 combine și 
multe alte mijloace tehnice.

Nikolai Podgornîi, prim-secre-< 
tar al C.C. al P.C. din Ucraina 
a arătat în raportul prezentat, 
că oamenii muncii din Ucraina 
au hotărît să îndeplinească pla
nul septenal în industrie în 
5—6 ani, iar în agricultură In 
5 ani. Industria Ucrainei a și 
îndeplinit planul anual al pro
ducției globale, iar rezultatele 
preliminare arată că în dome
niul agriculturii R.S.S.U. se 
află la un nivel care asigură în
deplinirea planului septenal In 
5 ani.

Nikolai Beleaev, prim-secretar 
al 8.0. al P.0. din Kazahstan, 
a declarat că valorificarea a 
zeci de milioane de ha de pă- 
mlnt a avut o importanță hotă- 
rltoare pentru sporirea produc
ției de cereale și asigurarea a- 
vîntului agriculturii în U.R.S.S. 
El a subliniat că după valorifi
carea a 23 milioane ha de pă- 
mînturi înțelenite R.S.S. Kazahă 
a devenit una din cele mai mari 
regiuni cerealiere din U.R.S.S. 
Tn Kazahstan producția anuală 
medie de cereale a ajuns în ul
timii 4 ani la 1.148 milioane 
puduri. Există posibilități să se 
valorifice încă 4—5 milioane ha.

în raportul său, Șaraf Rași- 
dov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan. a comuni
cat că cultivatorii de bumbac 
din republică și-au propus să 
atingă cu un an înainte de ter
men nivelul producției stabilit

Partidul Comunist 
din Argentina 

n-a putut fi interzis 
BUENOS AIRES 23 (Ager

pres). — TASS : După cum re
latează ziarele judecătorul fede
ral din Cordova a respins cere
rea procurorului de stat cu pri
vire la interzicerea Partidului 
Comunist din Argentina și ri
dicarea dreptului acestui partid 
de a participa la alegeri. Moti- 
vîndu-și hotărîrea, judecătorul 
federal a arătat că, în baza re
gulamentului cu privire la par
tidele politice, poate fi interzis 
numai acel partid despre care 
se constată că este dependent de 
organizații străine. Acuzațiile 
aduse Partidului Comunist din 
Argentina că ar fi desfășurat 
o activitate subversivă nu au 
fost dovedite.

* ' . I

Demisia
ministrului francez 

al Educației Na|imli
PARIS 23. — Corespondentul 

'Agerpres transmite ; la 23 de
cembrie ministrul francez al E- 
ducației Naționale, Bouloche, 
și-a prezentat demisia. Demis'a 
sa scoate și mai mult în evi
dență adîncirea crizei școlare, 
care a constituit în ultima vre
me în Franța una din principa
lele probleme din fața guvernu
lui Debré.

După cum se știe, disensiunile 
care s-au extins acum și în si
nul guvernului au pornit de la 
intenția cercurilor guvernante de 
a propune parlamentului un pro. 
iect de lege cerut și sprijinit de 
grupurile de dreapta, prin care 
se acordă sprijin financiar de 
stat și avantaje speciale institu
telor particulare de învățămînt 
cu caracter confesional. Acest 
proiect de lege a întîmpinal o- 
poziția violentă a cercurilor laice. 

Demisia ministrului Educației, 
care este membru al Partidului 
socialist, constituie tocmai o ex
presie a împotrivirilor stîrnite 
în țară de planurile dreptei ca
tolice.

După cum subliniază agenția 
France Presse, această demisie 
creează o ruptură în sinul cabi
netului francez și deschide posi
bilitatea unei crize mai serioase 
prin ,,divorțul“ între partizanii 
școlii laice și sprijinitorii institu
telor de învățămînt confesional..

In fața acestei situații Consi
liul de Miniștri al Franței a îm
puternicit pe primul ministru De
bré să pună problema votului de 
încredere în guvern în cursul 
dezbaterilor din Parlament pe 
marginea problemei învățămîn- 
țului.

★
' La 22 decembrie în întreaga 
Franță a avut loc o puternică 
mișcare de protest în sprijinul 
apărării școlii laice. In învăță- 
mîntul public din întreaga. Fran
ță învățătorii și profesorij au 
întrerupt cursurile explicînd «- 
levilor ce înseamnă pentru Fran
ța și pentru tineretul francez a. 
părarea laicității împotriva dog
melor confesionale,
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al P. C.
pentru anul 1965. In anul 1959 
s-a strîns cea mai bogată re
coltă din întreaga istorie a cul
turii bumbacului în republică 
(3.150.000 tone).

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul in
formativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice:

La 23 decembrie 1959, Plenara 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și-a continuat lucrările.

La ședința de dimineață, Ple. 
nara C.C. a ascultat rapoartele 
prezentate de T. U. Uldjabaev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Tadjikistan, și V. I. Ahundov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan.

Apoi a început discutarea ra
poartelor cu privire la dezvoltai 
rea continuă a agriculturii (mă
surile pentru îndeplinirea hotă- 
rîriîor Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. și Plenarei C.C. din 
decembrie (1958) privind avîn- 
tul agriculturii și sporirea pro
ducției de cereale, sfeclă de za. 
hăr, bumbac și alte culturi teh
nice, de cartofi, legume, fructe

După conferința la nivel înalt 

a țărilor occidentale
1 *

jimeș^ Rezultate reduse
PARIS 23 (Agerpres). — Pre

sa franceză, engleză și america, 
nă consacră numeroase articole 
și comentarii rezultatelor con
ferinței interoccidentale la nivel 
înalt. Majoritatea ziarelor ajung 
la concluzia cotidianului brita
nic „Times“ că „în afară de in
vitație adresată lui N. S. Hruș
ciov (în care Eisenhower, Mac
millan și De Gaulle îi propun 
șefului guvernului sovietic ca 
întîlnirea Est-Vest la nivel 
înalt să aibă loc la Paris la 27 
aprilie — n.r.) în rest conferin
ța interoccidentală s-a încheiat 
cu rezultate reduse“

Făcînd o apreciere asupra lu
crărilor conferinței interocciden. 
tale ziarul „L’Aurore“ scrie: 
„Bilanțul conferinței de la Pa-

Jzvestia“ Logică de Cdl

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: „Din nou lo
gica cabalină“ — astfel califică 
Sturua, comentatorul ziarului 
„Izvestia" hotărîrea în problema 
Germaniei a conferinței șefilor 
de guverne ale celor patru pu
teri care a avut loc la Paris.

Arătînd că la Paris s-a hotă
rît să se mențină actuala situa
ție anormală in Berlinul occi
dental, să se permanentizeze 
ocupația lui de către trupele 
străine, Sturua scrie: Dacă a- 
bordăm problema de pe poziții
le rațiunii sănătoase, din punc
tul de vedere al intereselor asi
gurării unei păci trainice în Eu
ropa și lichidării moștenirii pri
mejdioase a celui de-al doilea 
război mondial, aceste intenții 
sînt dăunătoare și nereal iste. 
Dar așa e obiceiul : ce este rău

Declarația lui Macmillan 
la întoarcerea sa în Anglia

LONDRA 23 (Agerpres). —• 
La 22 decembrie primul minis
tru al Angliei, Macmillan, care 
a participat la conferința de la 
Paris a șefilor guvernelor ce
lor patru puteri occidentale, s-a 
înapoiat la Londra, împreună cu 
Sejwvn Llbyd, ministrul Aface
rilor Externe al Angliei.

Făcînd o scurtă declarație Ia 
aeroport, Macmillan și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
faptul că s-a stabilit data con- 

Peste 4 milioane de japonezi au manifestat recent împotriva revizuirii așa-zisulul „tratat de 
securitate japono-american". In fotografie : pichete de feroviari japonezi postate in gara Tokio- 

Kamata împiedică circulația trenurilor electrice pe linia Tokio - Yokohama.

u.s.
și alte produse vegetale, dezvol
tarea creșterii animalelor pro
prietate obștească și sporirea 
producției de carne, lapte, lină, 
ouă și alte produse animaliere, 
întărirea cu cadre a colhozuri
lor și sovhozurilor, mecanizarea 
continuă a agriculturii, creșterea 
productivității muncii și reduce, 
rea prețului de cost al produse
lor, întărirea gospodăriei obș
tești a colhozurilor și creșterea 
bunăstării materiale a colhozni
cilor).

Lucrările Plenarei G.0. al 
P.C.U.S. continuă.

★
MOSCOFA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : In seara de 23 
decembrie participanții la plena
ra C.C. al P.C.U.S., care se des
fășoară le Moscova, au asistat la 
un spectacol de gală prezentat 
pe scena Teatrului de la Krem
lin.

La spectacol au asistat Averki 
Aristov, Nikita Hrușciov, Nikolai 
Ignatov, Aleksei Kiricenko, Frol 
Kozlov, Anastas Mikoirrn, Mihail 
Suslov, Nikolai Șvernik, Piotr 
Pospelov, Ian Kalnberzin, An
drei Kirilenko și alții.

ris nu poate provoca din partea 
noastră comentarii entuziaste.

Ceea ce subliniază în primul 
rînd ziarele este faptul că în 
pofida termenilor pozitivi folo
siți în comunicatul oficial, con
ferința interoccidentală de la 
Paris nu a reușit să soluțione
ze divergentele dintre principa
lii alinți atlantici. „Satisfacția 
manifestată de cei „patru“ (Ei
senhower. Macmillan, De Gaulle 
și Adenauer n.r.) — scrie zia
rul „Combat“ — are un carac
ter pur formal și negativ. Șe
fii de stat și de guvern au că
zut de acord în mod înțelept să 
nu dea în vileag nici una din 
divergențele lor... a căror pre
zență cronică sau iritantă nece
sită un remediu“.

pentru pace — este bine pentru 
revanșarzii de la Bonn, care 
preferă să acționeze „de pe po
ziții de forță“ — și nu de pe 
pozițiile rațiunii.

Tocmai aceasta urmărește 
Adenauer, ei nu dorește nici 
unitatea Germaniei, nici norma
lizarea situației din Berlinul oc
cidental.

Pronunțîndu-se în vorbe pen
tru dezarmare, de fapt revanșar
zii de ta Bonn înarmează intens 
Bundeswehrul cu arme nuclea
re și rachetă, scrie în continua
re Sturua. Cum pot fi crezute 
asigurările date de ei că do
resc dezarmarea dacă în același 
timp cer menținerea trupelor 
străine în Berlinul occidental. 
„Logica cabalină“ a numit 
N. S. Hrușciov aceste elucubra
ții ale Bonn-ului.

ferinței la nivel înalt între Est 
și Vest sau mai precis vorbind 
„cu privire la prima conferință 
din seria de conferințe la ni
vel înalt cu domnul Hrușciov.

Răspunzind la o întrebare 
despre perspectivele apropiatei 
conferințe la nivel înalt, Mac
millan a subliniat că, după cum 
se vede, lucrurile trebuie să se 
prezinte bine dacă ne gînidi-ni 
la marea schimbare care s-a și 
produs în atmosfera internațio
nală.

Semnarea acordului 
romîno-cehoslovac 

cu privire la 
schimbul de mărfuri 

! și plăți pe 1980
>

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
23 decembrie s-a semnat la Pra- 
ga acordul privitor la schimbul 
de mărfuri și plăți dintre R. P. 
Romiînă și R. Cehoslovacă pe 
anul 1960. Tratativele au fost 
duse pe baza acordului de lungă 
durată privind colaborarea eco
nomică și schimbul de mărfuri 
principale între R. P. Roraînă și 
R. Cehoslovacă pe anii 1959- 
1965, semnat la 25 octombrie 
1958.

Volumul schimbului de mărfuri 
prevăzut în acordul comercial pe 
anul 1960 marchează o creștere 
de circa 35 la sută în compara
ție cu cel din anul 1959. In ca
drul acestui acord, R. P. Romînă 
va livra R. Cehoslovace utilaj 
petrolifer, utilaj pentru liniile de 
ciment, motoare electrice, trans
formatori, rulouri compresoare, 
vagoane de marfă, mașini-unelte, 
excavatoare, produse petrolifere, 
produse chimice, produse lem
noase, ciment, porumb, fructe și 
legume proaspete și prelucrate, 
carne și produse din carne, stru
guri, vin, precum și diverse alte 
bunuri de larg consum. R. Ceho. 
slovacă va livra R. P. Romîne 
utilaj energetic, motoare Diesel 
și electrice, mașini pentru indus, 
tria minieră și siderurgică, insta
lații pentru industria încălțămin
tei și tăibăcăriei, instalații pen
tru industria alimentară, mașini- 
unelte, pompe și compresoare, a- 
parate optice, medicale și de la
borator, mijloace de transport, 
cărbuni cocsificabili, cocs, la
minate, țevi de oțel, materiale re
fractare, chimicale, celofibră, 
malț, hamei, precum și diver.se 
produse de larg consum.

- - - - •- - - -
Răsculații 

din Paraguay 
obțin noi succese
NEV TORK 23 (Agerpres). 

— După cum anunță corespon
dentul Agenției Prensa Latina, 
care se află la cartierul general 
al răsculaților din Paraguay, 
răsculații care luptă sub coman
da lui Rolela s-au întărit pe po
ziții în munții din centrul geo
grafic al Paraguayului.

Răsculații, subliniază corespon
dentul, „continuă să acționeze 
cu succes pe întreg teritoriul 
Paraguayului“. In luptele cu 
răsculații trupele guvernamenta
le au avut de suferit în ultimele 
zile pierderi însemnate.

★

RIO DE JANE1RO 23 (Ager
pres). — Dr. Eduardo Cabrera, 
unul din liderii Frontului unit 
pentru eliberarea națională din 
Paraguay, a acordat corespon
dentului ziarului brazilian „Ulti
ma Hora“ un interviu în care 
a arătat că : poporul paragua- 
yan va continuă lupta sa pînă 
ce opresorii vor fi înfrînți. Noi 
sîntem deplin încrezători în vic
toria noastră“.

Dr. Cabrera a arătat că ră
dăcinile răscoalei din Paraguay 
se află în faptul că poporul din 
această țară „trăiește de multă 
vreme în condiții de înfometare 
și a fost supus celor mai crunte 
opresiuni“ din partea guvernu
lui dictatorial al lui Stroessner. 
In încheiere el a arătat că vic
toria Frontului unit pentru elibe
rarea națională va da posibili
tatea unui număr de 500.000 de 
cetățeni ai Paraguayului, o trei
me din populația țării, să se în
toarcă în patrie, deoarece în 
ultimii 10 ani ei au fost siliți 
să se refugieze îrț țările înveci
nate din cauza mizeriei și a te
rorii instituite de Stroessner.

la aceste condiții munca este o plăcere. In fotografie : un aspect al halei de asamblare din 
Uzina de aparataj electric „I. V. Stolin’ din Treptow.

Pentru dezarmare și destindere
Semnarea unui acord 

sovieto-englez
LONDRA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 decem
brie s-a semnat la Londra pro
tocolul cu privire la organizarea 
în anul 1961 a unei expoziții 
comerciale-industria'e sovietice 
la Londra și a unei expoziții en
gleze de același fel la Moscova.

Potrivit protocolului între 7 și 
29 iulie 1961 va fi organizată la 
Londra in sala Earls-Court 
una din cele mai mari săli de

Largă mișcare pentru dezarmare 
în America Latină

MEXICO 23 (Agerpres). — 
TASS : Ziarul „El Popular" a 
publicat la 20 decembrie un ar
ticol semnat de Sadót Fabilla în 
care este sprijinită cu căldură 
mișcarea largă pentru dezarmare, 
care a început în America La
tină.

Au trecut numai cîteva luni, 
se spune în articol, de cind 
N. S. Hrușciov a prezentat pla
nul sovietic de dezarmare gene
rală și totală. Cu toate că au 
trecut numai cîteva luni, sămîn- 
ța aruncată a găsit condiții eco
nomice, politice și sociale lavo
rabile in țările Aimricii Latine,

Din toate colțurile lumii
I

SCRIITORI ENGLEZI DESPRE 
POLITICA DE DISCRIMINARE 

RASIALĂ

După cum transmite agenția 
Reuter, 28 de scriitori britanici 
printre care Somerset Maugham, 
Daphne du Maurier, Sir Julian 
Huxley, J. B. Priestly, John 
Esborne și Colin Wilson, au pu
blicat o declarație de protest 
împotriva discriminărilor rasiale 
practicate de organizațiile ra
siste din Anglia. Declarația 
caracterizează politica de dis- 
crirairiare rasială ca o rămășiță 
a barbariei și a politicii urii de 
rasă practicată de hitferiști“.

UN NOU CAZ DE 
DISCRIMINARE RASIALA

Opinia publică din Anglia 
este indignată de un nou caz 
rușinos de discriminare rasială 
practicată în Africa de sud.

Tîmplarul Frank Beecher, de

Dl. Nelson Rockefeller, vir
tual pretendent la președinția 
S.U.A., s-a întîlnit în cadrul 
unei emisiuni televizate cu 
cîțiva tineri.

Întrebat dacă dorește conti
nuarea experiențelor nucleare, 
Rockefeller a spus : ,JDa, eu 
personal doresc aceasta".

Solicitat să-și spună părerea 
asupra avertismentelor date 
de savantul american Linus 
Tauling cu privire la efectele 
dezastruoase ale continuării 
experiențelor nucleare Rocke
feller a răspuns : „Eu nu 
sînt de acord cu această de
clarație".

Întrebat asupra părerii sale 
despre inițiativele U.R.S.S. 
pe linia dezarmării, coexis
tenței pașnice, Rockefeller a 
răspuns: „Eu nu sînt de acord. 
Eu nu cred în coexistență*6 

întrebat despre perspectiva 
relațiilor comerciale sovieto- 
americane, Nelson Rockefeller 
a răspuns: „Nu este de dorit 
aceasta. Eu cred că toate 
tranzacțiile de afaceri cu Ru
sia trebuie interzise.**

Da ce face dl. Rockefeller, 
guvernator al statului New- 
York și candidat la președin
ție, deci un om cu răspunderi 
politice, astfel de declarații 
potrivnice sentimentelor ex
primate de opinia publică a- 
mericană ? De ce își permite 
dl. Rockefeller să propovădu

expoziții din Londra - expoziția 
comercială-industrială sovietică. 
La această expoziție vor fi pre
zentate diferite mașini și utilaje 
ale industriei constructoare de 
mașini sovietice, precum ți alte 
mărfuri industriale.

Expoziția comercială-industria- 
lă engleză va avea loc la Mos
cova între 19 mai și 4 iunie 
1961 în Parcul de cultură ți 
odihnă din Sokolniki.

Autorul articolului subliniază 
inițiativa întreprinsă de preșe
dintele Republicii Chile, Alessan
dri, în problema dezarmării. A- 
lessandri, și milioane de oameni, 
scrie Fabilla, consideră că bo
gățiile și el orturile fiecărei țări 
din America Latină nu trebuie 
irosite inutil pentru cumpărarea 
de armament și că ar fi mai bine 
ca resursele economice și uma
ne să fie folosite pentr.u procu
rarea de inventar agricol, utilaj 
industrial, pentru construcția de 
școli, spitale, pentru dezvoltareu 
mijloacelor de comunicații.

origină engleză, s-a înapoiat în 
Anglia venind din Africa de sud 
împreună cu soția și trei copii 
dintre care un băiat de culoare 
în virstă de doi ani pe care l-a 
adoptat Autoritățile sudafricane 
au refuzat însă să recunoască 
adopțiunea și au respins cererea 
de a i se da un nume de fami
lie și de a-i face acte de stare 
civilă, țn fața alternativei de a 
pierde copilul sau de a părăsi 
țara în care locuia de 11 ani, 
Frank Beecher a preferat să se 
înapoieze în Anglia.

REJUDECAREA 
PROCESULUI INTENTAT ZIARU

LUI „AVGHI" SI LUI 
MANOLIS GLEZOS

ATENA. La 23 decembrie la 
Curtea de Apel din Atena a avut 
loc rejudecarea procesului Inten
tat ziarului „Avghi“ și lui Ma. 
nolis Glezos. Hotărfrea Tribuna
lului urmează să fie pronunțată 
la 24 decembrie.

iască „războiul rece“, să ame
nințe cu cel cald, să calce în 
picioare aspirațiile omenirii ? 
Dl. Nelson Rockefeller vorbeș
te astfel pentru că este condu
cătorul politic al imperiului 
Rockefeller, cel mai mare im
periu financiar. Exploatările 
gale petrolifere, băncile, plan
tațiile, minele și firmele de 
armament sînt risipite pe te
ritoriul multor state și înglo
bează averi ce depășesc 60 mi-

liarde de dolari, adică cam 
cit bugetul anual al S.U.A.

Dl. Nelson Rockefeller vor
bește astfel pentru că familia 
sa realizează anual cîșliguri 
de zeci de milioane de dolari 
din (urnizările făcute Minis
terului de război.

Dl. Nelson Rockefeller este 
un adversar al păcii pentru că 
trăiește din pregătirile de răz
boi . Familia actualului gu
vernator stoarce profituri de 
pe urma uriașelor contracte 
de rachete obținute de socie
tatea ei „A-T. and T". Ace
ste contracte ajung pînă la cî
teva sute, de milioane dolari 
anual. „Titan**, „Nike Zeus**, 
„Nike Hercules** sau „Nike 
Ajaks** aduc profituri imense

In Canada se lărgește 
mișcarea împotriva 

experiențelor 
cu arma nucleara

OTTAWA 23 (Agerpres). — 
In Canada se lărgește mișcarea 
pentru dezarmare și împotriva 
experimentării și producției ar
mei nucleare. în această mișca
re se încadrează sindicate, or
ganizații ale fermierilor, pro« 
fesori, conferențiari și studenți.

Consiliul sindical din Vancou- 
ver a protestat săptămîna tre
cută împotriva experiențelor cu 
arma nucleară și a condamnat 
intenția guvernului francez de 
a efectua explozii cu bomba a- 
tomică în Sahara.

------- -------- •--------

Expunerea făcută 
1 da Nehru 

în Camera populară 
a .parlamentului Indiei

DELHI 23 (Agerpres). — 
TASS : Luîrtd cuvîntul în Ca
mera populară a parlamentului' 
Indiei, primul ministru, J. 
Nehru, ă expus conținutul scri
sorii pe care a trimis-o la 21 
decembrie lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, cu privire la pro
punerea acestuia referitoare la 
o întîlnire intre cei doi prim- 
miniștri. Nehru a declarat că nu 
consideră că este posibil să se 
întîlnească cu Ciu En-lai în ur
mătoarele cîteva zile pentru dis
cutarea principiilor în baza că
rora, conform propunerii lui 
Ciu En-lai, reprezentanții ofi
ciali ai celor două părți vor e- 
labora un acord în amănunt.

Primul ministru al Indiei a- 
rată în scrisoarea sa că este 
totdeauna dispus să discute cu 
Ciu En-lai principalele divergen
țe dintre cele două țări, dar că 
în cazul de față mai există di
vergențe de principiu în ce pri
vește aprecierea faptelor.

Primul ministru a declarat în 
continuare că guvernul Indiei va 
duce tratative pînă cînd acestea 
își vor atinge țelul. Cuvintele 
sale : „sînt absolut împotriva 
încetării tratativelor", au fost 
primite cu aplauze de majorita
tea membrilor parlamentului .

fi de aceea Rockefeller-ii sînt 
interesați în crearea de noi 
baze pe teritoriile țărilor ca
pitaliste europene.

Dl. Nelson Rockefeller 
vorbește de pe pozițiile „răz
boiului rece" pentru că el și 
frații, și verii, și unchii săi 
controlează uriașul monopol 
„Westing Hause**, de asemenea 
interesat în contracte pentru 
rachete, domină trustul „In
ternational Nickel Corpora-

tion** amestecat în producția 
de rachete și armament nu
clear, stăpînesc „Medonneil 
Aircraft Company" producă
tor de rachete și avioane.

Dl. Nelson Rockefeller
este adversarul coexistenței 
pentru că este proprietarul 
societății „Theokol Chemi cal 
Company“, care produce com
bustibil solid pentru rachete 
și aparataj, are interese la 
..Martin Company" interesată 
în rachete „Vanguard**. reali-
zeazä mari profituri din arma
ment modera pria „Olive 
Mathieson Chemical Compa
ny**, prin „Nuclear Develop
ment Associates**, prin „Vitra 
Corporation", prin „Stavid 
Engineering Company**, prin 
„Cutler Hammer Company**, 
prin „Marquard Aircraft and

Mercenarii
D e la oficiul poștal cen

tral din Hamburg, 
prin intermediul nenu

măratelor fire, zbura către 
marile și micile așezări ale 
Germaniei occidentale o tele
gramă cu textul următor: 
„Am nevoie de 500 foști 
combatanți germani care au 
experiența războiului, și pe 
cit posibil, decorați pentru 
vitejie. Gradul maxim — că
pitan. De comuniști nu a- 
vem nevoie. Pentru mijloci, 
rea recrutării — 10 dolari 
per cap“. Depeșa poartă 
semnătura unui oarecare 
Siegfried Waller.

Text ciudat, ar spune citi
torii. In ce scop are nevoie 
Siegfried Waller de soldați 
rutinați ?

Răspunsul îl dă ziarul 
francez „Combat“.

„Sîntem informați din sur
să sigură (și autoritățile de 
la Bonn nu dezmint deloc), 
scrie respectivul cotidian pa
rizian, că un fost cetățean 
german, Siegfried Waller, 
se află în fruntea organiza
ției care luptă împotriva lui 
Fidel Castro și care a reu
șit să concentreze peste 500 
de oameni sub drapelele fos
tului dictator Fulgencio Ba
tista y Zaldivar. Această 
mică armată instalată în Re
publica Dominicană, la 32 
kilometri de Ciudad Trujillo,

se compune îndeosebi din 
foști membri ai Wehrmachtu- 
lui.

Waller, acționînd în nume
le și pentru generalul Ba
tista, oaspete al generalului 
Trujillo, dă dovadă de o 
preferință netă pentru oame
nii formați sub regimul hit- 
lerist, „din cauza valorii lor 
de ordin militar și a disci
plinei lor".

„Șeful“ acestei tranzacții o- 
feră recruților săi între 60 și 
200 de dolari pe lună după 
gradul pe care I au avut în 
Wehrmacht și un contract de 
mercenar după toate reguli
le. Soldații sînt transportați 
pe calea aerului la San Do- 
mingo deghizați ca muncitori 
ai unor întreprinderi domini
cane.

După cum este și de aș
teptat nici activitatea și nici 
persoana lui Waller nu sînt 
necunoscute serviciilor de 
informații din Havana. Dat 
fiind că are contracte înche
iate pe doi ani, Waller so
cotește că va putea „lichida“ 
problema recuceririi Cubei 
pînă în 1961 — 1962 dacă nu 
vor interveni „împrejurări 
neprevăzute“.

După cum transmite presa 
americană, în ultimul timp, 
in Cuba s-a intensificat cam
pania reacțiunii interne și 
externe. La Miami, localitate 
în statul Florida, s-a consti
tuit cartierul general al com
plotiștilor alcătuit din parti
zanii dictatorului Batista, ba 
chiar și un guvern-fantomă. 
Ei se bucură de sprijinul u- 
nor personalități influente. 
Anumite cercuri din S.U.A. 
favorizează recrudescența ac
tivității subversive a reacțio
narilor cuhani. La 20 decem
brie, elemente contrarevolu
ționare au organizat un aten
tat împotriva lui Martinez 
Sanchez, ministrul muncii al 
Cubei.

Toate aceste atentate sînt 
însă sortite eșecului. Poporul 
cuban este mai unit ca ori- 
cînd. El este gata să alunge 
pe cei ce vor îndrăzni să in
vadeze țara. ..Cuba — a de
clarat recent Fidel Castro — 
nu va fi o a doua Guate
mala. Cotropitorii care vor 
îndrăzni să pășească pe pă- 
mîntul nostru își vor găsi 
aci mormîntul“.

V. URUM

//rece
Mușile Corporation** și prin 
multe alte trusturi» societăți, 
companii și firme ce-și trag 
profiturile din armament și 
pregătiri de război. Din 
aceste pricini Dl. Nelson 
Rockefeller pozează în cava
ler al apocalipsului, de pro
povăduitor al distrugerii, de 
teoretician al unui război îm
potriva țărilor socialiste. 
Pentru că dl. Rockefeller și 
prietenul și asociatul său 
JFilliam C. Foster au elabo
rat celebra „doctrină Rocke
feller**, care cere creșterea au
tomată a bugetului militar al 
S. U. A. cu trei miliarde 
anual, care insistă pentru 
războaie atomice limitate a- 
tunci cînd lupta pentru inde
pendență a unui popor atinge 
interesele financiare ale ma
rilor trusturi.

Din aceste pricini Dl. Ro
ckefeller oferă tinerilor săi 
interlocutori de la televiziune 
moarte, război, perspectiva 
intoxicării atmosferei cu 
xtronțiu 90 Din cauză că nu 
vrea să-și diminueze profitu
rile, pentru că nu vrea să 
scape din mîini Eldoradoul 
atomic de pe urma căruia s-a 
ultra îmbogățit.

Rockefeller pășește în pri
mele rînduri ale adversarilor 
păcii, coexistenței și dezarmă
rii.

al. girneața
___________________
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