
Surse de colectare 
a fierului vechi

Ing. lorgu Sănduleieu 
director tehnic «I farțprutdtr* 

de colectare « metalelor

Fiecare tînăr, flecare eetățeaa 
cunoaște însemnătatea acțiunii 
le colectare a fierului vechi 
pentru oțelăriile Hunedoarei ți 
^eșiței» pentru oțelării în gene- 
al. Așa cum se știe, fierul 
fechi constituie o materie pri- 
nă indispensabilă formării oțe 
ului. Acest lucru a devenit cu- 
îcscut de acum nu numai num
itorilor din oțelării dar și ma- 
ielor largi de cetățeni, tineri 
nuncitori, elevi, studenți, pio- 
lieri care sprijină această ac- 
iune. Anul trecut, spre exem- 
>iu, tineretul, mobilizat de 
irganizațiile U- T. M. a par- 
icipat în număr mare, cu ela- 
iu. care-1 caracterizează, la ac- 
iunea de colectare a fierului 
recai, pentru oțeiinile patriei. U- 
emiștii, tinerii, pionierii și 
icolarii din București au colec- 
at anul trecut din sectorul par- 
icular 9.826 tone de fier vechi, 
tai din Craiova 1.823 tone iar 
ei din Cluj 1 518 tone.

După Plenara CC. al P.M.R. 
lin 3—5 decembrie 1959, acțiu- 
liie tineretului privind colectarea 
ierului vechi au devenit mai 
ntense.

Recent, într-o singură zi, de 
tildă, tinerii din comuna 
bănești (regiunea București) 
iu colectat de prin curți și gră- 
ini, de pe ulițe, 3.567 kg. de 
ier vechi. In aceeași zi, tinerii 
in Capitala țării au colectat 
•este 50.000 kg. fier vechi.

In cele ce urmează voi încer- 
a să arăt ce posibilități, ce re- 
erve însemnate există pentru 
olectarea fierului vechi și ce ac- 
iuni pot întreprinde tinerii în 
ceastă direcție.
Gîndiți-vă numai la sche

me petrolifere. Aici se găsesc 
nsemnate cantități de fier vechi, 
.a stafia petroliferă Buzău de 
xemplu a început în anul 1959 
ă se scoată conducta Buzău — 
Irăila, conductă care datează 
iin anul 1916 șl care este per
orată. Anul trecut din această 
onductă s-au predat 100 tone 
le fier vechi. Anul acesta nu 
-a mai făcut nimic și astfel 800 
one de fier vechi stau încă în
dopate. Dînd acest exemplu aș 
rea să arăt, că în unele locuri 
cțiunea de colectare a fierului 
echi merge cam anevoie, de- 
arece unii conducători de în- 
reprinderi în mod inexplicabil 
iu se hotărăsc să predea fierul 
echi, ci tărăgănează această 
•perație.

Șl din păcate nu este singu- 
ul exemplu de acest fel. La 
rabrica de ulei din Piatra 
jeamț, zac cazane cisterne 
echi nefolosite în greutate pes- 
e 40 tone. La 1 F.E.T. din 
'ăvoi, Cireașa, Mănăștur, Arme- 
ilș, Berzeasca, Drencova șl O

O lecție practică în atelierul Școlii de meserii din Brăila. 
Maistrul M, Cazan explică elevilor din anul I tinichigerie, 

măsurarea cu șuble*ul.
foto: P. POP

colul Silvic din Slvinești stau 
de mai bine de 10 ani 900 tone 
șină decovil care ar trebui de
molată și dată oțelăriilor.

In alte locuri însă nu există 
inițiativă. In unele orașe cum 
tint Craiova, Piatra Neamț, Ro
man, Bacău spre exemplu rețelele 
electrice de curent continuu 
au fost abandonate prin 
înlocuirea cu rețelele de curent 
alternativ. Zeci de tone de ca
blu au rămas îngropate. La 
Craiova s-a făcut ceva, dar foar
te puțin în ceea ce privește va
lorificarea acestor cabluri, în 
restul orașelor enumerate nu s-a 
întreprins însă nici o acțiune. 
Aici, cred, că organizațiile 
U.T.M. ar putea să organizeze 
acțiuni de valorificare a acestor 
cantități de cabluri.

Mai zac însă în loc să la dru
mul oțelăriilor, să devină ma
șini și autocamioane, utilaje 
vechi, uzate.

Mai zac balustrade vechi și stri
cate — care acum nu mal eu 
nici o trebuință, pe marginea 
șoselelor cum sînt cele de pe 
șoseaua Gheorghieni — Lacul 
Roșu, Cîmpulung Muscel— Peș
tera Dîmbovicioara și în alte 
locuri.

O altă sursă Importantă de 
valorificare a fierului vechi o 
constituie zgura și pămîntul de 
formare din turnătorii. Zgura de 
exemplu conține circa 10 la sută 
metal, „lacrimi de fontă*4 cum 
le denumesc turnătorii, adică a- 
cele picături de metal care cad 
la turnare și se aruncă. Aici ar 
putea să intervină organizațiile 
U T.M. să ceară tinerilor ca în 
timpul lor liber să adune acest 
metal.

Trecînd în revistă sursele de 
unde se poate colecta fier vechi, 
mă opresc la ambalajele metali
ce din unitățile de alimentație 
publică șl fac propunerea ca or
ganizațiile U.T.M. din întreprin
derile comerciale să antreneze 
tinerii la colectarea acestor am
balaje.

O sursă însemnată bine cunos
cută o reprezintă gospodăriile 
individuale. Cîte cutii de con
serve, cîte ambalaje metalice, 
cîte utilaje casnice vechi nu sînt 
aruncate ? Mă gîndesc că pionie
rii și școlarii pot face în acest 
sens lucruri interesante și folo
sitoare.

Noi am făcut un calcul: dacă 
în regiunea Timișoara, spre e- 
xemplu, s-ar colecta numai cîte 
10 kg de fier vechi pe cap de 
locuitor, Intr-un an s-ar aduna 
200.000 de tone, lată dar ce va
lori s-ar putea fructifica intensl- 
f ici nd acțiunile patriotice
de colectare a flerului vechi. 

La •xplcctaroa minieră Lu
pani, printre brigăzile frun
taș* a-l* •ecto-uiui IV, se 
numără și cea condusă de 
comunistul Sfitlic Ion, care 
și-a depășit planul de pro
ducție pe luna ianuarie cu 

180 tone de cărbune.

Fota: AGERPRES

In cinstea 
„Zilei ceferiștilor4*

Ceferiștii din regionala Bucu
rești, de exemplu, și-au depășit 
planii de prestați; pe luna ia
nuarie, iar ta prezent se întrec 
si traducă ta Lapte angajamen
tul de a realiza ta cursul acestui 
an economii, peste pian, ta va
loare de 11.648.000 lei, cu 
2.853.003 lei mai mult deci: an
gajamentul inițiat

Die totalul trenurilor de mar
fă care au circulat în luna ia
nuarie pe cuprinsul regionalei 
C.F.R, Iași, aproape 37 U sută 
au circulat în sistemul marșrut.

Obiectivul central al întrecerii 
mecanicilor și fochiștilor de Ia 
depoul Timiș-Triaj il constituie 
reducerea consumului specific 
de combustibil. De la începutul 
anului și pînă acum muncitorii 
ceferiști au economisit 
ta te de combustibil cu 
pot remorca 120 trenuri de mar
fă cu tonaj normal pe distanța 
Orașul Stalin — Teiuș și retur.

(Agerpres)

o canti-
care se 
de mar-

Mchsîvele Piatra Arsă și Coral man văzute de la Hotelul alpin „Cota 1400".
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Noul învățător al satului
O'jm să le rezum toate In ch 

teva pagini ?
înalta și rodnica misiune a tî« 

nărului învățător și a tinerelor 
învățătoare in satul cel nou de 
astăzi ? Sumedenie de grele râs. 
punderi ? Conștiința că mode
lezi ca dintr-un mate'iaI plastic, 
inteligența încă fragedă a co
piilor, fârâ a le mutila prin uni
formizare caracterul? Atenția me
reu încordată la aptitudinile din 
născare ale micilor elevi, ca și 
la naturalele lor mici cusururi ? 
Grija de a alege din toate ceea 
ce e fecund și vrednic de culti
vat ; de a combate și de a stîrpi 
din vreme, fără brutalitate, bu
ruiana cea rea? Satisfacția ul
timă că după un numă- de ani, 
ai dat patriei și lumii socialiste 
un număr de viitori oameni în
tregi, cu toote elementele lor 
latente, puse in valoare ?

Și cîte altele, încă I Și cîte, și 
cîte...

Precum vedeți, s-cr cere 
carte 
tul și 
Poate 
vîrsta, 
a uncheașului sfătos.

Să încercăm totuși a 
densa toate, 
va pagini.

Iar pentru 
proceda prin 
Vast.

Cîndva, acum vreo treizeci și

o
Nu mai e ros- 
mea s-o scriu, 

mai îngădui nici 
apropie

întreagă, 
căderea 

nu mi-ar 
deși se de cea

con- 
cîte-

le 
înși numai

slmplificcre, 
comparație și

vol
con-

Proletari din toate țările, unîți-vă!

cinteia eretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Plenara a Villa a C.C. al U.T.M.
In ziua de 10 februarie ax. a avut loc cea 

de-a Vlll-a Plenară lărgită a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor. La lucră
rile plenarei au luat parte ca invitași repre
zentanți ai unor ministere, organizații de masă, 
primii secretari ai comitetelor regionale U.T.M, 
secretari ai organizațiilor U.T.M. din mari uni
tăți industriale, cctivițti cu munci de răspun
dere din aparatul C.C. al U.T.M. ,i redactori 
țefi ai publicațiilor de tineret ți copii.

Plenara a dezbătut sarcinile ce revin orga

nelor șl organizațiilor U.T.M. pentru îndeplini
rea hotăririlor Plenarei C.C. al P.*1.R. din 
3-3 decembrie 1959 ;i a adoptat in legătură 
cu aceasta un plan de măsuri.

Plenara CC. al U.T.M. a eliberat din funcția 
de membru al Biroului ;i secretar al C.C. al 
U.T.M. pe Iov. Ion Iliescu, In legătură cu tre
cerea sa in altă muncă, ți o ales pe tov. Cor 
nel Burtică in funcția de membru al Biroului 
fi secretar al CC al U.T.M.

■o

La cursul 
de minim tehnic

Lactam a «te materia primă de 
bază pentru obținerea de fire și 
fibre sintetice. Pentru a cunoaște 
în mod temeinic toate procesele 
chimice legate de producerea lac- 
tamei, la cererea tinerilor munci
tori de la Uzina de fire și fibre 
sintetice din Săvinești, conduce
rea întreprinderîr și organizația 
U.T-M. «u inițiat pentru tineri 
un cerc de minim tehnic.

Ingineri, maiștri, șefi de echi
pă, operatori cu experiență țin 
în fața tinerilor interesante ex
puneri despre procedeele de ob
ținere a fibrelor sintetice. în fa 
Iul acesta tinerii muncitori au 
prilejul să înțeleagă mai bine 
principiile de funcționare a com
plexelor mecanisme, automate 
din uzină, să învețe cum se pot 
preveni rebuturile și cum pot fi 
înlăturați timpii morți.

CONSTANTIN COMAN 
operator chimist

Acad. Cezar Petrescu

ceva de ani, într-un roman inti
tulat Apostol, m-am străduit 
după puterile mele, să zugră
vesc îndelunga și obscura tra
gedie a unui învățător bine in
tenționat și ager dotat, în luptă 
cu toate ostilitățile vremurilor, 
ca să-și îndeplinească misiunea 
într-un sat părăsit de stăpîni- 
rea de atunci și sortit tuturor 
vitregiilor. Nu era numai un su
biect oarecare, căzut întîmplă- 
tor sub o pană sc'iitoricească. 
Imi stătea pe inimă. Prea multe 
se adunaseră toate zi cu zi să 
mă apese. Scrisori, mărturii, 
deznădejdi, treptatele oboseli și 
primejdia resemnatelor capitu
lări, așa cum imi veneau de la 
sine la masa unei redacții de 
ziar, unde pe atunci înființasem 
o pagină săptămînală consa
crată școlii de sat și învățători
lor, cu a’e lor nesfirșite mizerii, 
îndeosebi mizerii morale, mai 
dureroase și moi greu de indurat, 
mai distrugătoare, decît ce!e 
materiale, prea îndestule, firește, 
și ele.

Căci acesta era climatul vrăj
maș al epocii, în care învățăto
rul se afla osîndit să-și macine 
viața, cerbicia, elanurile, pen
tru ca să-și îndeplinească mă- 
cac o rămășiță, o drojdie înăcri.

rin viata $i viuvn nxHinnui
Doi tineri harnici

Frațiî Petrov din comuna Be- 
ștep*z raionul Tulcea, sînt doi 
utemkști a pred a ți de toți colec
tiviștii din comună. Ei s-au re
marcat prin hărnicia și pricepe-, 
rea dovedită în creșterea oilor. 
Ion, unul din frați, este îngri
jitor la oile mulgătoare. In anul 
1959, prin munca pe care a de

pus-o în îngrijirea oilor el a dat 
peste plan 483 litri lapte și 81 
kg. Hnă. Maxim, celălalt frate, 
a avut în grijă cîrlanii (oile ti
nere). Dînd dovadă de același 
simț de răspundere ca și fratele 
său, el a reușit ca în decursul 
anului trecut să reducă mortali
tatea la zero.

La sfîrșitul anului 1959, Ion 

ur
ne
ște

tă și amara, din avîntata șl prea 
slăvită misiune, predicată de pe 
catedra școlilor normale.

La fața locului, în satele 
gisite și sărace, bîntuite de 
păsarea și de netrebnicele 
rării electorale ale politicianis
mului, realitatea se dovedea de 
îndată alta. învățătorul cu drag 
de misiunea sa devenea în 
scurtă vreme suspect. Cu ce 
scop încurca treburile altora ? 
Cu ce rost o ținea înainte, repe- 
tind tot soiul de superstiții con
stituționale - invățămînt obliga
toriu și gratuit, cum și alte bali
verne ? Mai proptește și o clă
dire mai chipeșă de școală I 
Mai scornește și consfătuiri cu 
părinții ! Instigator I

Intîmplarea - ca să fiu sincer 
- a jucat insă și ea un rol în 
geneza acelui roman, Apostol. 
Intr-un sat din Moldova cm in- 
tilnit cu adevărat un învățător 
încărunțit de ani și de nădufuri, 
cere se zbătuse toată viața să-și 
ducă la capăt misiunea și pă
timise otîtea din partea satrapi
lor politici, a proprietarilor de 
moșii și o chiaburilor din sat, 
a șefilor ierarhici, incit de în
dată, tot ce știusem anterior șl 
tot ce se adunase să mă apese 
pe inimă, a căpătat suflu, con* 

a totalizat 487 zile-muncl, îar 
Maxim, 400. Pentru grija avută 
față de oile colectivei, hi afară 
de produsele primite pentru zile- 
muncă, conducerea gospodăriei 
l-a stimulat pe frații Petrov, cu 
premii In produse.

CONSTANTIN NIȚA 
contabil

Nn se poate extinde
inițiativa tinerilor

de la G.A.C. „Seînteia66 ?

raio- 
Ga- 

s îm- 
mai 
go*-

Sporirea numerică a șeptelu- 
lui, creșterea productivității lui, 
este una din sarcinile importante 
puse de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959 în fața 
oamenilor muncii din agricultu
ră. Răspunzînd aocstei sarcini 
trasate de către partid, nume
roase organizații U.T.M. din 
G.AJS.-uri și G.A.C.-uri sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
luptă pentru sporirea contribu
ției tineretului la acțiunea pe 
care o desfășoară organizațiile de 
partid, comuniștii de aici, con
siliile de conducere pentru 
creșterea animalelor și ridicarea 
producției animaliere.

Inițiativa tinerilor colectiviști 
de la G.A.C. „Scînteia**, ] 
nul Filimon Sîrbu, regiunea 
lăți în această privință este 
brățișată cu căldură de tot 
multe organizații U.T.M. din 
podăriile colective.

La Stăuceni, de pildă, după 
apariția documentelor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3-5 decem
brie 1959, îndrumați de organi
zația de partid. tinerii colecti
viști au analizat într-o adunare 
Îenerală deschisă a organizației 

f.T.M. contribuția pe care tre
buie să și-o aducă tinerii la dez
voltarea sectorului zootehnic. A- 
dunarea a scos la iveală faptul 
că multă vreme organizația 
U.T.M. n-a combătut concepțiile 
retrograde ale unor tineri despre 
creșterea animalelor, n-au ajutat 
conducerea gospodăriei să în
drepte situația dificilă în care se 
afla sectorul zootehnic. Analizînd 
toate acestea, adunarea a luat

tur, substanță, viziune de roman. 
De roman trăit. N-a mai fost 
nevoie de nici o plăzmuire și 
meșteșugire scriitoricească. Ro
manul s-a scris singur. II scrisese 
viața. Și se pare îndestul de 
autentic, de veridic, de trăit cu 
obidă și de alții sute și sute, 
nu numai de eroul meu, jude
cind după sutele și sutele de 
răvașe primite de la sute și sute 
de învățători.

Deci nu din deșertăciune 
scriitoricească m-cm lăsat ade
menit să invoc această carte, 
dintr-o epocă de mult apusă. Cî 
fiindcă a înfățișat intr-adevăr, 
pa re-se un document istoric, so
cial și politic, care mă indrituieș- 
te pe acest temei să procedez 
acum prin comparație și con
traste.

★
Astăzi, tînărul învățător cu 

înflăcărată dragoste pentru mi
siunea sa, nu mai este un factor 
incomod și luct la ochi cum era 
in regimul trecut in satul 
unde venea să tulbure tihna 
exploatatorilor, profitorilor si 
complicilor administrativo-poli- 
t:ci, dintr-o lume dezarmată de 
analfabetism și oferită pradă 
de-a gata tuturor nesațiilor, 
măsluirilor, jefuirilor.

Dimpotrivă.
E unul din factorii primordiali 

ai progresului, ai culturii, ai ri-
(Continua re in pag. 2-a)

Fochistul fruntaș Vidac Gheorghe de la Depoul de locomotive 
București-Călători.
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In r a i o nul Botoșani

hotărîrea ca opt din cei mai buni 
tineri sâ treacă imediat să lu
creze în sectorul zootehnic. S-a 
hotărît ca loan Haluca și Ion 
Federciuc să lucreze la ferma 
de vaci, iar Costea Miruță să ia 
în răspundere sectorul avicol. 
Tinerii s-au angajat sâ se îngri
jească de cultivarea a 10 ha. cu 
porumb pentru siloz și să însi- 
lozeze în același timp prin ac
țiuni de muncă voluntară 100 
de tone de porumb și alte nu
trețuri. N-au fost neglijate nici 
construcțiile zootehnice. Pornind 
de la ideea susținută și răspîn- 
dită de comuniștii din gospodă
rie că adăposturile pentru ani- 
male pot fi construite din re
surse locale, tinerii colectiviști 
din Stăuceni și-au stabilit iu 
această privință un plan precis 
de activitate. Gospodăria are de 
construit anul acesta un saivan 
pentru oi și un adăpost pentru 
păsări. Adunarea generală a or
ganizației U.T.M. a luat hotărî
rea înființării unei echipe de 
constructori care să ajute volun
tar la ridicarea acestor construc
ții-

N-au trecut decît puține zile 
de la această adunare a organi
zației U.T.M. și activitatea ti
nerilor din sectorul zootehnie 
a-a și făcut simțită. Vacilor li 
s-au fixat rații precise, în func
ție de producția de lapte, care 
trebuie obținută, tinerii au în
ceput să dea animalelor o în
grijire plină de atenție.

In mod firesc, toate organiza
țiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective trebuiau să pro
cedeze asemenea, adică, sub în
drumarea comitetului raional 
U.T.M., să analizeze cu spirit de 
răspundere munca tinerilor diu 
sectorul zootehnic, 
scă sarcini concrete 
rirea aportului lor 
acestui sector.

Din păcate însă,

să stabilea- 
pentru spo- 
la întărirea

lucrurile nu

In sera de înmulțire a plante
lor tropicale a Grădinii Botanice 

din Cluj
Foto : AGERPRES
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Cum învață azi.,, 
învățătorii 
de miine

stau așa. In raionul Botoșani sînt 
încă multe organizații U.T.M. 
din G.A.C., care nu privesc cu 
spirit de răspundere sarcinile pe 
care le au uteiniștii și tinerii 
colectiviști față de dezvoltarea 
șeptelului, nu combat atitudinile 
înapoiate ale unor tineri față de 
creșterea animalelor. Din pricina 
slabei munci politice dusă de 
organizațiile U.T.M. în rîndul 
crescătorilor de animale, mulți 
tineri nu au stabilitate în sec
torul zootehnic. Așa, spre exem
plu, la G.A.C. din Roma, Vînă- 
tori, Tocileni, tinerii au părăsit 
sectoarele zootehnice unde erau 
repartizați să lucreze de către 
conducerile gospodăriilor. La 
G.A.C. „Ștefan Gheorghiu** din 
Vînători o perioadă îndelungată 
au lucrat anul trecut la ferma 
de vaci, utemiștii Vasile Moraru 
și Alexa Eugen. Deși căpătaseră 
o bună experiență în această 
muncă — depășiseră planul a- 
nual cu 300 1.’ lapte la fiecare 
vacă — nestimulați și neîn
curajați de organizația U.T3I. ei 
s-au lăsat învinși de concepțiile 
înapoiate existente printre tinerii 
de aici, părăsind pînă la urmă 
ferma de vaci.

în anul ce a trecut, lipsuri 
mari au manifestat organizațiile 
U.T.M. nu numai în ce privește 
dezvoltarea la membrii săi a dra
gostei pentru meseria de crescă
tor de animale și trimiterea ce
lor mai buni tineri să lucreze 
în fermele zootehnice, ci și în 
privința aportului pe care 
buie și pot să-l aducă la 
gurarea hranei animalelor 
construirea unor adăposturi 
rabile și ieftine. G.A.C. din 
nători și-a planificat anul 
cut construirea unui grajd pen-

tre- 
asi-

ȘÎ 
dii- 
Vî- 

tre-

I. ȘERBU 
D. PREPELIȚA
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(Continuare în pag. 3-a)

Cîștigătorii 
întrecerii

Timp de trei zile, la fabricile 
de încălțăminte „Kirov“ și „Fla
căra Roșie’* din Capitală, 34 de 
muncitori fruntași din industria 
pielăriei s-au întrecut in faza pe 
țara a concursului pentru obține
rea titlului de cel mai bun croi
tor in piele și ștanțor de talpă. 
Pe locui întîi s-au situat croito
rul in piele Ion Isepciuc, de la 
întreprinderea „Străduința" din 
Ițcani și ștanțorul Ion Brăgaru, 
de ia fabrica „F’.acara Ro?ie“ 
din Capiialâ.

Obținerea unei producții spo
rite d:n aceeași cantitate de ma
terie primă a constituit obiecti
vul principal al acestei întreceri, 
cai'e s-a bucurai de o largă 
participare a muncitorilor.

Inițiativele și acțiunile aplicate 
în timpul concursului, ori por
nite la începutul acestui an, ex
periența fruntașilor în producte, 
și a cîștigătorilor concursului pe 
întreprindere și pe țară trebuie 
să fie mai larg răspîndite în rin- 
duri'le muncitorilor.

(Agerpres)



Cum învață învățătorii de mîine

Pregătirea muzicaJă ocupă un loc de seamă in activitatea elevilor de la Școala pedagogici din București. Fiecare elev înveți aid »6 cinte Io un mjtnjment mjZKXjl. De asemenea, în 
aceeași școală există un cabinet metodic care este de un red fdos in pregăt^ea de n>ec»cl»tate a devilor. In fotografia ora r-'ga. ur grup de e-v. to o repetiție, tar in dreapta 

elevele pregătesc o lecție ie ce b netul metodic Foto : P. PAVEL

ȘI ÎNDRUMĂTOR 
CULTURALI

de Dumitru Almaș

ima

Spre deosebire de elevii din 
celelalte școli, viitorii dascăli 
Încă In anii de școală schimbă 
adesea locul din bancă cu cel 
de la catedră, postura de elev 
este înlocuită cu cea de invațâ- 
tor. Elevii școlilor pedagogice 
se pregătesc, învață nu numai 
pentru a putea da un răspuns 
bun la oră, pentru a ști ei, ci 
îți însușesc și măiestri, de a 
dărui tot ceea ce au acumulat 
la ore elevilpr lor, copiilor că
rora le vor pune pentru prima 
dată condeiul în mină. Elevii 
școlilor pedagogice, in 
cial cei din anii 111 și 
acomodează treptat cu 
unei clase, cu felul în care tre
buie să predea o lecție, cu tinetă 
și conduita pe care trebuie să o 
aibă un învățător în fată elevi, 
lor săi. De aceea practica peda
gogică ocupă un ioc infortant 
in viața elevilor din aceste prol:.

Si elevii anului IV a' Scolii 
pedagogic* dio Galați au înțeles

spe- 
IV se 
viața

BUNI ACTIVIȘTI 
PE TĂRÎM OBȘTESC

• ••

anul II 
prevede 
Stngu- 
studiu 

invâțâ-
comen- 
studie-

Elerii școlilor pedagogic*, În
vățătorii de minte șt formează 
nu nutna« ca buni pedagogi, 
care posedă și transmit copiilor 
temeinice cunoștințe de mate
matică, ffzică, chuiii* sau limba 
romină, ei și ca activiști ob
ștești, ca dascăli de tip socialist 
care acolo unde merg, la sale, 
slnt cei mai apropiați sfătuitori 
ai oamenilor, propagandiști în
flăcărați ai politicii partidului 
nostru.

La Școala pedagogică din 
Craiova există unele preocupări 
bune pentru ca paralel cu pregă
tirea profesională elevii să-și 
însușească și o temeinică pregă
tire politico-ideologică, lata, am 
fost la anul II al acestei școli. 
Aici învață 44 de elevi dintre 
care 42 sint utemiști. In 
programa analitică nu 
studiul științelor sociale, 
rul mod organizat de 
politii; și ideologic este 
m ntul politic, citirea și 
tarea colectivă a presei, 
rea hotărlritor de partid și de 
stat, a cărților politice și ideolo
gice*. $i biroul U.T.M. al anului 
a dat importanța cuvenită folo
sirii acestor forme. Fiecare 
elev are un caiet special în ca- 
re-și conspectează toate docu. 
mentele și hotărlrile de partid și 
de stat. S-a încetățenit aici un 
obicei: pe baza studierii de că
tre fiecare elev a documentelor 
și liotăririlor de partid și de stat 
se organizează dezbateri p* mar
ginea lor. Studiul la invățămin- 
tul politic i-a ajutat mult pe 
elevi să desprindă din citirea 
documentelor și a hotaririlor de 
partid și de stat concluziile cele 
mai potrivite pentru activitatea 
lor. Rezultatele bune obținute de 
elevii clasei la învățătură, in ac
tivitatea practică și culturală do
vedesc ca discuțiile organizate 
pe marginea documentelor și ho
tar rilor de partid au eficacitate 
pentrb activitatea desfășurată 
de elevi.

Rezultatele obținute in această 
clasa pe linia pregătirii politico- 
ideologice a elevilor se dato
rează in mare parte îndrumări
lor pe care le primesc utemiștii 
de la diriginta clasei, tovarășa 
Popa Cornelia, care este și se
cretara organizației de partid din 
școală. Nu există acțiune a or
ganizației U.T.M. care să nu fie 
discutată, analizată de către bi
roul LLT.M. al clasei împreună 
cu tovarășa Popa Cornelia. Ele
vii ii cer întotdeauna sfatul. Și 
propagandistul cercului de învă- 
țămln-t politic, tovarășul Ion fon 
din anul [1 al Institutului pe
dagogic a contribuit mult la în
sușirea cunoștințelor politico- 
ideologice de către elevi, prin 
predarea unor lecții interesante, 
atractive, prin organizarea stu
diului individual la învățămintul 
politic pe grupe de elevi, prin 
organfzarea în cadrul grupelor 
a unor preseminarii unde se lă
muresc anumite probleme.

O altă formă pe care biroul 
U.T.M. al acestui an o folosește 
in scopul pregătirii politico-ideo-.

PENTRU A FI BUNI PEDAGOGI

fiind cele mai multe. In

permanență sarcina de >

elevi interesul pentru

acest lucru. Dacă notele bune 
și foarte bune predomină la 
aproape toate materiile, doar 
ici colo cite o notă mai slabă, 
apoi la practica pedagogică 
elevii acestui an au nuntii 
note fie la 7 in sus, notele de 
9 și 10 ........................ • . :
atenția organizației U.T-M. a 
stat In
sprijini crepul didactic pentru a 
trezi la elevi interesul pentru 
orele de practică. In adunări ge
nerale cu teme ca: .Locul fcvă- 
țătoruiui în cadrul revoluția 
culturale din patria noasTră*. sau 
„Nobila misiune a invătâtorik»“ 
și altele, s-au dezbătat se 'srg 
sarcinile ce le revin rfe-sSșSScr 
in viitorul apropiat. & atenei 
cei ma: bani uteariy.: *- rerni 
despre experiența tar ta ee țr- 
vește însușirea măiessne aesa- 
gog.ct. Grupele da rtr-a x
au lost organza** ta apa fel te- 
cit eterii mai slabi pregi— să 
fi* ajurat de cite ua eirr n*ne 

ys

logice a «terucr o caaa: *a » 
torininte poiitxc. S< arer- 
mania pohte» re ergar» 
zeaza ac operativ, serbat ca 
s-a petrecut un «rerarrec*. 
por tant. Ini rudi toți f erj sre 
abonați Ia ziar, zilrac, ia atașa 
oră de meditații ae axoenseaza 
evenimentele zilei ccasemnaie ia 
presă. Aid s-a mbinut «i an 
at'.țier special In care se ahaează 
zilnic materialele cmc 
apărute in presă

Am stat de vorbă să ca 
antdui lil- Cauiogtii c-a 
gliodeție o sikreta boa* ia icefe 
țătură m acest aa. Jc, sanrea- 
cuți de rezultatei* boot rotrere 
la Învățători d aa negă M ara- 
gătirea pd t-ui > eeaogva a 
elevdor Aid birr» C.TJt. 
ai asreui nu s-a ereocaoat aa 
trezească in cocștrota 
ideea că pentru ie v-ter torâU- 
tor. an vetor acinrui ne term 
srx-li. eu neat’nteie nreăesacaie 
sini insafidente fără o te.ere-.-l 
pregătire politică »i deoragvră. 
Si rezultatul ? .Mul*’ elev na 
cunosc nid evenimentele politice 
internaționale mai de seamă m 
există în rindul acestora preo
cuparea care există Ia anul II 

(Urmara din pag. ta)

dicârii din vechile bezne. Nu-I 
așteaptă o cocioabă hirtă pe te
melii și pustie, numită in de- 
ridere școală. Nu-I așteaptă 
privirile chiondorișe și bănuielni- 
ce ale „notabililor", care adesea 
abia știau să iscălească și fă
ceau sluj atotputernicilor de-un 
an, de-o lună ori de-o zi. Nu-I 
așteaptă nici neîncrederea pă
rinților neștiutori de carte, toro
piți de ignoranță și de supersti
ții. Nici elevi ieșiți din vizuinile 
bordeielor subpâmintene, ca 
niște pui sălbatici ori sălbăticiți 
ai unei faune umane, contempo
rană cu dacii lui Dromichet și 
cu plugul de lemn. Elevi, predes
tinați aceleiași și aceleiași ioba
gii din tată in fiu, fără speran
ță, fără orizont, chior fără con
știința propriei lor nimicnicii.

Dimpotrivă.
Școala, școală I Clădire sim

bolic înălțată să reprezinte vii
torul luminos ol generațiilor de 
mîine, în mijlocul satului descă
tușat de robiile seculare. Pres
tigiul învățătorului dinainte che- 
zășuit de noua alcătuire socială, 
economică și politică ; bizuită 
pe cultură, pe progres, pe res
pirația larga a tuturor primeni
rilor din vasta lume. Elevii pă

*

Aînvățător al satului
șind inbia oară pragul, dintr-e 
egalitate de obîrșie, care nu cu
noaște ingrata predestinare a 
privilegiilor ori a urgiselilor, 
după cum părinții erou chiaburi 
sau iobagi. O egalitate de con
diții economice și sociale, în 
care jocul ramine liber, numai 
însușirilor native și aptitudinilor 
discernute, îndrumate, modelate 
de educator. Ce minunată, ce 
gingașă și ce plină de răspun
dere, de răspundere liberă, mi
siunea învățătorului, care știe că 
de astadetă datorita osîrdiei 
sale, elevului îi vor crește aripi 
de zbor. Ntou să mai piarq 
și să se mai închircească, prin 
inegalitatea condițiilor sociale 
de naștere. Căci, cîți Ion Crean
gă ? oîți Eminescu ? cîți Enqscu? 
cîți Cobălcescu ? cîți Babeș ? 
cîți Pompei ? cîți Rebreni ? cîți 
Vasile Conta ? - nu vor fi pie
rit fără glas, în bezna satelor 
fără zare de lumină, numai din 
inegalitatea 
tere ?

Misiunea 
tâzi e doar 
pipăie însușirile, să le modele
ze, să nu le înăbușe din fașă, 
încolo ? Drumul le va fi des
chis înainte.

In viața școlara, în micul uni-

condițiilor de naș-

invâțâtorului de as» 
să-i identifice, să le

executa împreună cu copiii. M* 
mult, insăși activitatea irtistxă 
dio școală este folosită io scalzi 
practici pedagogice. In țroaia 
pedagogică dm Galați ființeară 
c echipă artistei cu na program 
plăcut și interesant (echipa a 
dștgst icul I în cadrd 
cnncursnhr intre echipele școlare 
din regiune). Majortatea eteri
lor anah* IV tac porte d-« a- 

sta urmoție artistică ; ■*-
ecbcpa de dansuri, a!Ș 9 
. to -reebepua aa- ic cotecr - 

cte artă dramaSci Atw zd
- -.n’t erfrp*. rit iii t*ată 

irerk pașii ae care șM * -. 
iraza pe kfcr-e. penceaz, iocx- 
nte ne care ic «vrana pere te 
se duBăkn, iar eenști- % de- 
se» ajesc te-cuca dirtoran șî-a 
crete de repet.oe pe tare « aa 
ime tracă ca lot coci.

AU-ciad ca aerase tare. Sjg-- 
țmic se să «e aeer •*? wăeauta 
rr-ri.-» «ra r-eA

vets rftot'-jn se* ș* dintr-a școe- 
lă de tot. excluse nici
asemenea excepții, altădată o- 
sîndite sterilității și ofilirilor în 
vitregia vechilor, nedrepte, alcă
tuiri. Dar nu moi puțin însem
nată este rabd uric asistența e- 
ducptivâ a elementelor valoroa
se, deși fără o deosebită stră
lucire, numere din morale număr 
al poporului. Rămin, ocolo, în 
sate. Insă aceste elemente în 
totalitatea lor, cu truda și cu în
făptuirile lor mărunte, pre
gătesc mereu și mereu viitorul.

A cultiva griu, sfeclă, cartofi, 
porumb hibrid, a crește vaci de 
lapte și mascuri cu slănina groa
să, a altoi pomi fructiferi în li
vezi și a sădi viță de vie alea
să, a inova alte metode pentru 
abundența și calitatea rezerve
lor furajere; nu-i mai puțin 
vrednic de cît a bate recordul 
normelor într-o mină ori într-o 
uzină, depît a dărui posterității 
o simfonie, un balet, un poem, 
un roman, o piesă de teatru, o 
soluție de utilizare pașnică a 
energiei atomice, ori cheia unei 
rachete cosmice, un remediu al 
cancerului. Toate se înverigă, se 
alcătuiesc într-un tot. Tezaurul 
unitar și armonic al epocii noas
tre, ql începuturilor noastre de 

ăceeud an au reușit să ciștige 
și sz—ă tovzțîtoruor din clasele 
reapect-ve. Iau ce și-a ac.at uo 
•b ’•’•tr fn caietat personal des- 
pre temi în care și-a desfășurat 
șracta'a aoa din elevei* aces
ta ar. Pedăm caviM cu cuvlnt 
tssevm ir ite lui t

.Fracuc* d« o zi* — 29.1.196* 
— teas* a lll-a

Ora l-a Aritmetică: Elemente 
Oe juuraem* — drepte paralele.

Ori II a Geografie: Balta. 
Ors Ill-a Compunere*: O in- 

teapare.
■■î 4 IV-a Educație fizică: 

«urați — jocuri.
Eter» Atente laena s-a inte

resat *a twnp <* tecț:; trebue 
st șreteea. Și-a tăcut plani> 
ore otrerxd au msiU stăni- 

iasrșească tehmcă 
șîder. ăte—ă ta ieste 
a ambre lă iu strta- 
riaHm de care >i*a 

eteta s-i prtestatat ia 
pregătetl. pa-

•râ sac<*v» cereri «I

Astfel. m-i.-ac a -ospuide- 
rec imrâtotora - de set s de 
o stor obscur * coc-e-to. de
pășește cu muk oceostâ l-seâ- 
tocre cecre-tă- In eve teic. in 
revoluție •v-donema c ș. arh 
de nopido o poporuiui a c ao- 
eietătii, desăvirsxo inăr-o ctrt de 
adînce si vestă primenbe ene- 
nimul dcscâl de țo*ă rnsur-.se- 
zâ povara unor complexe atr’bu- 

Ic caz Io 
to-o istov, 
întrece pe 
oscilații - 

ții. A medita de 
caz, a alege, o trudi 
a te birui și o te 
tine in omeneștile
cine ia aminte la inevitabilele 
cumpene î Da, cine to cmrate to 
temeliile ascunse ochiului cînd 
contempla un măreț edificiu ?

Ochiul se duce mstmetiv spre 
înălțimi, spre monumentalele în- 
cumetări arhitectonice, spre or
namentele exterioare și decora
tive.

Dedesubt însă, totul se men
ține statornic numai pe adinei 
și neclintite temelii.

Pentru noi, o neclintită piatră 
de temelie e în primul rind 
anonimul învățător de sat.

Fiți fără grijă. Aceasta o știm 
și n-o uitam, ou 1 Nu de ieri, de 
alaltăieri, am luat aminte 1

I »»- 91 J U
țrn timidă, dar stăpînă pe proc«- 
dcete de predare, și-a învins cu 
ușurință această timiditate. Cu 
tact și cu răbdare, la geometrie, 
caută să explice totul în așa fel 
Incit să fie înțeleasă de toți 
copiii. La geografie explică cu 
entuziasm. In ora de educați* 
fizici păstrează disciplina cu 
energie.

Eleva Axente Ioana va fi un 
cadra bun și atașat misiunii e* 
și-a alea-o*.

Asemenea notări lapidare dar 
pline de semnificație, am citit și 
despre elevii : Cezar Cherciu, 
Pin’.ea Niculina, Nau Maxima, 
luvciu Dumitra. Sibrea Aurora, 
Ruxandra Bran etc. Aceasta este 
o (Jcvadj grăitoare că majorita
tea «tevuor din anul IV al Școlii 
pedagog-ce din Galați fac* pași 
ser-eși pe calea insașirfi măies
tre pedagogi re în procesul pre
gătiri: practice.

FLORIAN BORZ

Simpozion 
despre 

Doftana

O cc-»$ukoț:e. Pro- 
fesocne 'e erată 

eievetor cum se 
pregătește ptanu 
unei lecții de gra

matică.

Foto : P. POPESCU

Noua organizare a școlilor pe. 
dagogice pe șase ani, cu un pro
gram de cultura generală foarte 
aproape de școala medie, ține 
să răspundă marii nevoi de 
cultură a poporului. Un învă
țător are deci la bază aceiași 
bagaj de cunoștințe, căpătate în 
primii patru ani ai școlii peda
gogice, ca și un absolvent al 
școlii medii de cultură gene
rală. In anii V și Vi ai școlii 
pedagogice 
cunoștințele 
dagogice și 
gogică.

Cu aceste 
neraie în minte, am intrat 
Școala pedagogică mixtă 
Buzău. Cei doi directori,

se pune accent pe 
de specialitate pe- 
pe practica peda-

există 
pentru 
a ele- 
adtncă 
științei

cîteva lămuriri ge- 
’ t în 

din 
Nico- 

lae Tane și Natalia State, pro
fesori de pedagogie, pasionați 
dascăli mă informează că ma
rea majoritate a elevilor școlii 
pedagogice pe care o conduc 
sint de la țară. Și mai ales din 
raioanele unde școlii* mai au 
încă minusuri de cadre didactice, 
din satele unde mai trebuie în
vățători

— De altfel noi și asta urmă
rim, îmi explică tovarășul Tane, 
să formăm învățători buni pen
tru satele noastre cele mai în
depărtate, in cimpie ori in mun
te. Din discuțiile cu conduce
rea școlii și cu citeva cadre di
dactice, ca profesoarele Mi- 
hăescu Alexandrina sau Cos- 
tescu Nora, am înțeles ca 
în afară de munca de predarea 
obiecîelor din program, 
și o serioasă preocupare 
a spori cultura generală 
vilor, pentru o cît mai 
inițiere a lor în tainele 
și al* artei. Că se urmărește ca 
acești foarte tineri ucenici să se 
pregătească de pe acum, și dt 
mai temeinic, pentru profesiunea 
de învățător, să răspundă com
plexelor probleme pe care 1* 
ridică azi nu numai educația 
copiilor, ci insâși viața, In ra
pida transformare, a satului.

— In satele noastre azi se 
plămădește o nouă viață... în
vățătorul, are d* răspuns la 
mii și mii de probleme, con
tinuă să-mi explice directorul, 
tar noi trebuie să le dăm cheile 
acestor mii și mii de probleme, 
învățător nu înseamnă numai 
catedră, ci și cămin cultural, 
gospodărie colectivă, răspindirea 
ptrinței. permanent propagandist 
ai potitkn partiduiai nostru.

Ecstl prrw-ipln pentru ca 
(ăcvj i*-ș; assxșească aceste ra- 
M*Zr-vțe șî ta atare orelor de 
c»s. Furvțxxxează ta Școala pe
dagogică din Buzău un cerc de 
matematică și hzică, in care 
«eb coadureret proteșoeulai Fi
lip Cara, pe lingă adfncirea pro- 
Wesndor leoretioe. de spedali- 

se fac și lucrâri practice, 
tnM al«6 In domeniul radiofo
niei. Legătură cu practica are 
și cercul de naturale, care își 
îmbină activitatea cu munca 
efectivă în sera școlii, la îngri
jirea răsadurilor și a florilor 
ori pe cele șase hectare de vie, 
livadă și grădină de zarzavat, 
unde elevii lucrează în tot tim
pul anului. Lucrează frumos și 
cercul de geografie, măcar că, 
din priana spațiului restrîns, nu 
are încă cabinet propriu. Gercul 
literar are legătură cu cenaclul 
literar din Buzău.

Am stat de vorbă cu cițiva 
etevi și eleve. Sint încă mici •. 
sub 16 ani. Dar au și început 
să prindă interes pentru carie
ra de învățător. Popescu Leana 
din anul II îmi povestește des
pre marea ei dragoste pentru co
pii.

— Totdeauna de cînd mă țin 
minte, m-au atras copiii... Să-i 
învăț. Să le spun tot ce știu des
pre tainele lumii și ale vieții. 
Să-i simt că se bucură, că, a- 
jutați de mine văd și înțeleg 
mai bine tot ce ne Înconjoară.

— Și ce faci pentru asta ?
— învăț. Gitesc cît pot mai 

mult. întreb pe tovarășii pro- 
fesori.

La fel îmi vorbesc Buri acu 
Aurel și Dobroțeanu Marieta din 
anul III și Gheran Gh. din a- 
nul II. Pe unii îi atrag pro
blemele de știință. Vor să știe 
tot despre zhoru! cosmic și des
pre ultimele date în legătură cu 
agronomia. Pe alții îi preocupă 

literatura. Vor să citească 
mane, nuvele, versuri care 
vorbească despre transfor.ua 
socialistă a agriculturii și < 
pre munca învățătorului, 
școală și în sat. Pe alții 
preocupă muzica.

— La școală vom avea 
voie de cunoștințe muzicale 
mai serioase, spune Ghern 
Mie-mi place vioara. ...D r, 
cat că deocamdată învăț < 
după ureche... Trebuie să d( 
un bun notist. Să știu să i 
cifrez orice cîntec, orice cor. 
apoi să știm să scriem textu 
să aranjăm muzica pentru 
gada artistică a căminului 
tural. In acest sens, însă șc 
ne ajută prea puțin.

Școala pedagogică din Bl 
și-a organizat un cor și o 
chestră de coarde cu < 
se pregătește să susțină pro 
mul cultural și artistic la Ci 
nul cultural „23 August41 
tr-un cartier al Buzăului, 
cadrele didactice și elevii au 
zentat pînâ acum publk 
conferințe și simpozioane 
teme științifice și artistice, 
organizat șezători și seri 
rare, In care elevii dep 
nu numai metodele de 
ganizare ci au și pri 
de a se afirma ca talente 
tistice. Elevii fac sport, p 
cipă la concursuri. Și fac I 
acestea cu plăcere pentru că 
conștienți că experiența pe 
și-o vor însuși în școală 1< 
fi necesară în activitatea viiti 
cînd vor trebui să-i învețe 
copii, să îndrume activitatea 
turaî-artistică și sportivă 
acestora.

Dacă pentru școlile ped 
gice s-ar edita un manua 
muzică, dacă bibliotecii ș 
i se va rezerva o sală spei 
și va fi Înzestrată urgent 
publicații mai numeroase și 
strîns legate de specificul 
Iii, care-i lipsesc acum, i 
se vor face mai mari efo 
pentru pregătirea artistică 
levilor, dacă elevii vor aveg 
ori, iar școala va fi dotată 
un pian propriu, dacă se vî 
mina sala de spectacole a 
iii (de atîția ani se află din 
Sfatului popular al orașului 
zău sub cortina uitării o sal 
o rară frumusețe, căreia 
lipsește decîl tencuiala in 
oară, parchetul, scaunele 
cortina scenei) atunci și ( 
actsttt școli pedagogice, vi 
învățători ai noștri, iți vor 
tea perfecta la maximum pr 
tirea caituralâ multiplă, < 
piexă, legată de viața și a 
țeie profesiunii de învățător 
poate ar mai trebui încă ur 
cru: și conducerea școlii ș 
gamzația U.T.M. să aibă o 
mare grijă pentru organiz 
vizionării spectacolelor de 
tru și cinematograf.

Gred că, atunci cînd Bt 
primește turneele teatrale, 
putea organiza spectacole spe 
pentru școala pedagogică, 
rită viitorii învățători oster 
asta. Mai ales că profesori 
limbă romînă și poate chiar 
ducătorii spectacolelor ar 
foarte dispuși să-i ajute pe 
a înțelege nu numai tema 
selor ci și jocul artiștilor, r 
ori chiar unele probleme de 
nere în scenă.

Munca aceasta pentru pr 
firea cultural-artistică a t 
rilor învățători trebuie ordo 
cu mai mare grijă. S-au I 
lucruri frumoase dar nu 
ciente. O consfătuire în șco; 
cu profesori și organi: 
U.T.M. — pe tema „Cum c 
nizăm activitatea cultural-î 
tică a elevilor" ar fi bine 
nită, ar înlătura provizoratt 
se manifestă în desfășur 
unor acțiuni, asigurînd o 
mare eficacitate acestei a< 
tăți.

Tot așa, se pot organiza 
cu grijă participările școlii 
conferințele S. R. S. 6. 
A.R.L.U.S. In bagajul tine 
mesageri ai culturii socialisl 
vem. datoria să punem, să z 
jăm cu grijă tot ce-i mai 
și mai frumos. Ga și ei, la 
dul lor, mii ne să răspîndc 
cultura în rindul maselor, c 
ziast și s-o urce pe o trt 
tot mai înaltă.

transfor.ua


VIATA DE ORGANIZAȚIE

Cunoașterea vieții 
datorie de prim ordin 
a organelor U.T.M

La începutul anului 1959. raio
nul Cristuru-Secuiesc era coope- 
rativizat în intregime. De aceea 
era și firesc ca conferința or
ganizației raionale U.T.M. să 
analizeze, pe larg munca desiă- 
șurată de către organizațiile 
U.T.M. și de către comitetul ra
ional U.T.M.. pentru populariza- 

. rea politicii partidului de tran
sformare socialistă a agriculturii.

In conferință s-a arătat astfel 
că In multe adunări U.T.M. s-a 
discutat despre avantajele mun
cii In G.A.C. și in Întovărășiri. 
De ase nenea crgam ațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor de 
partid au organizat 36 de vizite și 
întîlniri intre tinerii colectiviști 
și tinerii din sectorul individual 
contribuind activ la lămurirea 
țăranilor despre avantajele 
muncii în comun și la atragerea 
lor în gospodăriile colective. In 
această direcție a fost eviden
țiată in deosebi munca organi
zațiilor U.T.M. din Cușmei, 
Cechești, Atid, Porumbeifl 
Mici. Utemiștii și tinerii de I* 
sate și-a adus de asemenea 
contribuția la sporirea produc
ției agricole, la dezvoltarea sec
torului zootehnic, li însilozarea 
unor mari cantităț de furaje, 
la curățirea pășuiilor, la lu
crări de hidroansliorații, la 
amenajări de drenuri, cons
truirea de cămini culturale, 
adăposturi pentru rite etc. Cu 
toate acestea problmele multi
ple pe care le ridiă activitatea 
organizațiilor de bză U.T.M. 
de la sate n-au ost analizate 
suficient de conert și profund 
în darea de seam

Și aceasta pentrgă ea s-a o- 
cupat superficial de probleme
le economice, demunca tineri
lor colectiviști i întovărășiți. 
Darea de seamă* citat, de pil
dă, cifrele prodiției medii pe 
raion la cele nai Importante 
culturi, cifrele cprivire la situa
ția șeptelului, d" a trecut apoi 
mai departe f;ă să analizeze 
concret munca, ontribuția tine
retului la crfterea producției 
agricole. Parc/s-a ocolit anu
me, in darea ie seamă munca 
echipelor de «ret din G.A.C., 
a tinerilor crcători de anima
le, contribuțiyoncretă a brigă
zilor utemistide muncă patrio
tică la înftuirea unor lu
crări de int«s social-cultural.

Darea daeamă a fost de 
asemenea Uită de spirit cri
tic și autocic, chiar și acolo 
unde In mt evident s-au ma
nifestat lipri serioase. Astfel, 
ea aminteșlconstatativ, că cele 
46 cercurigrozootehnice care 
cuprind pie 2000 de cursanți 
sînt freentate regulat doar 
de 250 de utemiștl. N-ar 
f| fost or necesar să se ana
lizeze caret cauzele unei ase
menea si de lucruri, să se 
arate ce făcut comitetul ra
ional peu lichidarea acestor 
lipsuri 2 î altfel spiritul cons- 
tatatlv, sit de analiză, ten
dința dia trece ușurel jjeste 
probleme serioase ale muncii 
de edue a tineretului, ale 

vieții de organizație șl ale ac
tivității comitetului raional s-au 
manifestat și In alte capitole 
ale dării de seamă. Toate acestea 
dovedesc că vechiul birou al co
mitetului raional U.T.M. nu a cu
noscut suficient viața, munca ti- 
nerilor colectiviști și întovărășiți.

Discuțiile au reușit insă să 
releve succesele și lipsurile din 
munca organizației raionale 
U.T.M.

Analizind. activitatea organiza
țiilor U. T. M- și a comitetului 
raional U. T. M. participanții la 
conferință au arătat că in acest 
an au fost încadrați în diferite 
forme sie învățămintului politic 
U. T. M. 2465 tineri. In multe 
din organizațiile de bază, ca 
cele din satele Atid, Avri- 
mești, Cechești șl altele, s-a 

îmbunătățit conținutul învăță- 
mintului politic, lecțiile și se- 
mlnarille II ajută pe tineri să-și 
Însușească și să aplice tn vleță 
politica partidului Totuși mai 
sint organizații de bază U.T.M. ca 
de pildă, la Porumbenii Mari, Co- 
bătești etc. în care învățămln- 
tul politic se desfășoară super
ficial, rupt de viață, de munca 
șl preocupările tineretului. Unii 
propagandiști se mulțumesc să 
citească doar lecția din carte 
fără ca ea să fie îmbogățită cu 
exemple vil, din viața tinerilor, 
s-o facă mai educativă. Cauza 
principală a acestei stări de lu
cruri o constituie faptul că or
ganizațiile de bază U.T.M. nu 
conduc efectiv învățămîntul po
litic lăsind totul numai pe sea
ma propagandiștilor.

La conferință s-a vorbit pe 
larg despre activitatea artistică 
de amatori. Peste 450 de tineri 
activează in echipele de jocuri 
populare, teatru, in brigăzi ar
tistice de agitație și in alte for
mații artistice.

In ce privește însă antrena
rea tinerilor la concursul ,,iubi
ți cartea" delegații au criticat 
pe bună dreptate comitetul raio
nal U.T.M. pentru faptul că 
doar 925 tineri s-au înscris la 
concurs și doar 321 dintre aceș
tia au obținut insigna „Prieten 
al cărții".

O inițiativă prețioasă care se 
extinde tot mai mult este or
ganizarea cercurilor de limba 
romină pentru tineret In raio
nul Cristuru-Secuiesc sint in pre
zent 28 de asemenea cercuri 
care sint frecventate de 543 ti
neri. In conferință vorbitorii.au 
apreciat activitatea acestor 
cercuri, precum și schimburile 
de experiență in munca cultu
rală dintre tineri de diferite națio
nalități, care contribuie ta cimen-

tarea frăției dintre aceștia 
conferință s-a arătat, de aseme
nea necesitatea intensificării 
propagandei materialist-științi- 
fice in rindul tineretului, a 
organizării mai temeinice a 
muncii cercurilor naturaliștilor 
in scopul combaterii misticis
mului și a concepțiilor Îna
poiate despre lume, șt societate.

In cadrul discuțiilor s-a acor
dat o atenție deosebită proble
melor vieții interne de organi
zație. Referindu-se la stilul de 
muncă al biroului și comitetu
lui raional U. T. M„ participan- 
ții la conferință au scos la iveală 
faptul că unii membri ai comite
tului raional U. T. M. nu au 
cunoscut suficient munca organi
zațiilor de bază U. T. M„ pro
blemele producției agricole, 
viața și preocupările tineretului.

— In cadrul biroului s-au 
manifestat uneori atitudini de 
formalism, Iar spiritul critic și 
autocritic n-a constituit Into- 
deauna arma de lichidare a lip
surilor, a arătat tovarășul Kris- 
to Tihomir, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Cri». 
turu-Secuiesc.

Hotărirlle conferinței, eriti- 
clle șl propunerile delegaților 
constituie baza unui bun pro
gram pentru noul comitet raio
nal U.T.M. Sub conducerea co
mitetului raional de partid și 
gplicind tn viață hotăririle 
adoptate ta conferință, noul 
comitet raional U. T. M. va trebui 
să ridice activitatea politică a 
organizațiilor U.T.M. din raion 
pe o treaptă și mal înaltă.

ST. NEKAN1JKI 
corespondent ol ..SeuUeil 
tulul" pentru Regiunea 

nomă Maghiară

tinere-

Pe lingă Fabrica de rulmenți din Biriod o luat ființă de curiod un centru de ontrenoment 
de boa. in fotografie aspect din timpul unui antrenament

Foto : AGERPRES

Casa de cultură a Combinatului metalurgic din Reșița desfă
șoară o activitate multilaterală. In fotografie un aspect din 

activitatea cercului de desen tehnic.
Foto: AGERPRES

Semnarea unui Protocol privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1960 

între R. P. Romînă și italia
In 

intre 
I960, 
un Protocol privind schimburile 
de mărfuri ce se vor efectua în
tre R. P. Romtnă și Italia tn 
cursul anului 1960.

Față de 1959 se prevede o 
creștere a volumului acestor 
schimburi de cca. 50 la sută.

Republica Populară Romînă 
va livra produse petrolifere, pro
duse lemnoase, semifabricate din 
oțel, instalații de foraj și di
verse mașini, produse chimice, 
produse agro-alimentare, covoa
re, produse de artizanat etc.

Italia va livra utilaj și in
stalații industriale, laminate, ma»

urma tratativelor purtate
26 ianuarie și 10 februarie 
s-a semnat la București

chi- 
ei-

terii prime textile, produse 
mice, medicamente, fructe 
trice etc.

Din partea roir/nă Protocolul 
a fost semnat de I. Hîncu, di
rector în Ministerul Somerțului, 
iar din partea italiană de Pier
luigi Alvera, ministru plenipo
tențiar din Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei.

La semnare iu fost de față 
Ana Toma, adjunct al minis, 
t-rului Somerțului, funcționari su
periori din Ministerul Gomer-, 
țului.

A fost de asemenea de 
Alberto Paveri Fontana, 
nistrul Italiei la București.

față
mi-

In raionul Botoșani

Nu se poate extinde inițiativa 
tinerilor de la G.A.C. „Scînteia“?

(Urmare din pag. l-a) 

tru 50 de capete și a unei ma
ternități pentru scroafe. Pentru 
aceste construcții, care nici azi 
nu sînt gata, s-au cheltuit pînâ 
acum aproape 300.000 lei. De 
altfel 40.000 lei a costat numai 
fundația la maternitatea de 
scroafe. Organizația U.T.M. de 
aici ar fi putut foarte bine să 
contribuie prin acțiuni de mun» 
că voluntară la ridicarea acestor 
construcții cu materiale din re
surse locale cum au făcut de 
pildă colectiviștii din Tocileni, 
Din păcate, organizația U.T.M. 
de aci nu și-a propus nici acum 
acest lucru.

în urma apariției documente
lor Plenarei C.C. al P-M-R. din 
3-5 decembrie 1959, toate gos
podăriile oolective din raionul 
Botoșani* au luat măsuri menite 
să ducă la sporirea șeptelului 
proprietate obștească. Fermele de 
vaci cu lapte a trei gospodării 
colective — Tocileni, stăueeni și 
Vină tori — vor spori cu mulț 
în anul acesta. Suprafețele des
tinate cultivării porumbului si? 
los au sporit și ele, așa cum 
au sporit în același timp numă
rul adăposturilor pentru animale, 
ce urmează a fi construite.

Din păcate însă multe din or
ganizațiile U.T.M., lipsite în 
această privință de îndrumarea 
concretă a comitetului raional 
U.T.M., nu și-au fixat în planu
rile lor de muncă sarcini con? 
crete privind contribuția lor la 
dezvoltarea șeptelului proprietate 
obștească.

Rădăcinile acestor lipsuri se 
află tocmai în defectuoasa acti-

---- •----- 

Sport 

Campionatul 
internațional feroviar 

feminin de volei
Miercuri după-amlază în sala 

sporturilor de la Floreasca au 
început întrecerile primei ediții 
a campionatului international 
feroviar feminin de volei organi
zat de clubul „Rapid*4 București 
In cinstea „ZUei Ceferiștilor44. La 
această competiție internațională 
participă echipe din 6 țări; 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară și R. P. Romînă.

î-n primul meci echipa U.R.S.S. 
a jucat în compania echipei 
R. P. Bulgaria. Meciul a prile
juit o luptă sportivă deosebit de 
atractivă care a necesitat 5 se
turi. In ultima parte a meciului 
voleibalistele sovietice s-au do-^ 
vedit superioare în jocul de fi
leu cîștigînd cu scorul de 3-2 
(12-15; 15-6; 15-9; 7-15;
17-15). In partida următoare 
echipa R. P. Romîne a prestat 
un joc de calitate în compania 
echipei R. P. Ungare pe care a 
țntrecut-o au scorul de 30 (15-4 ; 
15-7; 15-9).

Astăzi de la ora 16 în sala 
Floreasca competiția programea
ză intilniriU R. P. Romînă- 
R.P. Polonă ; U.R.S.S.-R. Ceho
slovacă.

(Agerpres) 

vitate pe această linie a Comite
tului raional U.T.M. Botoșani, 
în formalismul cu care e privi
tă aici această sarcină.

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Botoșani s-a mulțumit 
deocamdată să prelucreze ma
terialul apărut în ziar în legă
tură cu inițiativa tinerilor de la 
G.A.C. „Scînteia“ cu activul 
său, dînd indicații activiștilor să 
„se ocupe de popularizarea ei“. 
Aceste indicații generale n-au 
schimbat însă nimic. Organiza
țiile de bază U.T.M. așteptau un 
sprijin concret din partea birou
lui comitetului raional U.T.M. 
pentru ca ele să-și stabilească 
sarcini precise, concrete, pe mă
sura necesităților și a posibili
tăților fiecăreia în parte.

înșiși membrii Biroului Comi
tetului raional U.T-M. Botoșani 
socotesc, așa cum ne spunea tov. 
AJupoaiei Mihai, primul secretar, 
că pentru această sarcină ,,mai e 
vreme44. E nevoie ca Comitetul 
regional U.T.M. Suceava să com
bată această atitudine de tără
gănare a biroului Comitetului 
raional U.T.M. Botoșani.

Comitetul raional U.T.M.. tre
buie să facă larg cunoscut în 
toate organizațiile de bază 
U.T.M. inițiativa tinerilor colec
tiviști de la G.A.C. „Seînteia", 
îndrumîndu-le pe acestea să tri
mită pe cei mai buni tineri să 
lucreze în sectorul zootehnic, să 
se îngrijească apoi ca aceștia 
să-și ridice calificarea. Mulți 
dintre ei, după exemplul celor 
de la G.A C. „Scînteia“, pot în
cepe să se califice în G.A.S.-uri. 
în același timp, organizațiile 
U.T-M. trebuie ajutate să sta
bilească sarcini concrete, pe baza 
unei analize temeinice, privind 
contribuția voluntară pe care o 
Et aduce tinerii la asigurarea 

anei animalelor și la ridicarea 
construcțiilor de adăposturi pen
tru animalele prevăzute în acest 
an în planurile G.A.C.-urilor.

în felul acesta, biroul -Comite
tului raional U.T.M- Botoșani 
va ajuta concret și eficace orga
nizațiile U.T.M. în îndeplinirea 
acestei sarcini de cinste pusă de 
către partid.

Simbătă, 13 februarie
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Un nou tarif pentru 
transportul de mărfuri 

cu autovehicule
Potrivit unei Hotărîri a Gon- 

siliului de Miniștri, incepind de 
la 1 februarie, in întreaga țari 
a intrat în vigoare un nou tarif 
pentru transporturile de mărfuri 
cu autovehicule. Prin noul tarif 
se aduc înlesniri beneficiarilor 
activității de transport. Acest 
tarif cuprinde mai multe cate-, 
gorii de taxare : tariful general, 
care se calculează după greuta
tea efectiv transportata, în func
ție de distanță; tariful pe oră, 
care se calculează după capaci
tatea autovehiculului, (acest ta< 
rit se aplică în cazul transpor
turilor cu autocamioane pînă la 
o tonă inclusiv ți In cazul co
lectării ți distribuirii mărfurilor 
în localități). Un tarif nou in
trodus este cel pe kilometru, care 
se poate aplica și la transportu
rile de mărfuri în localități, cu 
condiția ca distanța parcursă 
într-o zi să fie mai mare de 
100 km. Atît în cazul aplicării 
tarifului pe oră, cit și al tarifu
lui pe km staționările nu se 
taxează.

Față de vechile tarife cele in
trate recent în vigoare sînt mai 
reduse.

Patria, București, Libertății I 
Secretul cifruiul; Republica, 
I. C. Frimu, Gheorghe Doja, 1 
Mai: N-a fost tn zadar; Ma.
gheru. Elena Pavel, Moților, N. 
Băloescu : 10S lo sută alibi; V. 
Alecsandrl. Lumina. înfrățirea 
Intre popoare, Olga Bancic : Des
pre prietenul meu; Central, 
8 Mai '■ Haiducii din Rio- 
Frio; Victoria, Donca Simo, 
G. Coșbuc : Singe alb ; 13 Sep. 
tembrie, Flacăra: Părinți și 
copil; Maxim GorW: Inttlni. 
re cu oiața; Timpuri Noi, Alex. 
Popov : Program de filme docu
mentare Șl de desene animate 
Tineretului: In căutarea comorii: 
8 Martie, Floreasoa: Ștrengarii;, 
Grivița: Bravul soldat SurejU 
(ambele serii) ; V. Roaită, G, Ba. 
covla, 30 Deoembrle : Ceasul Ssa 
oprit ta miezul nopfii; Cultural: 
Poemul mării; Unirea. 16 Fe. 
bruarle : Mumu; C. David : Mi, 
siune periculoasă; Alex. Sahia. 
Drumul serii: Llli: Munca : An. 
dreika.

(• ntaovtrn e
. Mosert m

în atorul celor ce învață în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M.

Satutul — legea de bază a activității U.T.M •I

calitatea de membru al U.T.M•f

îndatoririle și drepturile utemiștilor
De re dată cînd un tinăr 

se pre în fața adunării ge- 
neraleutemiștilor și cere să 
fie pr în rtndurile lor i se 
pun rirat următoarele în
trebări
_ /it statutul ? Gunoțti 

prevet lui ? Ești de acord 
cu ele

De >are ?, ®e importanță 
are citerea statutului pentru 
un ut,, însușirea prevederilor 
sale pziunea totală la aces
te prtri ?

Sta est« legea de bază a 
activi tuturor organizațiilor 
U.T.A tuturor utemiștilor.

Sta cuprinde principiile 
după U.T.M. își călăuzește 
întreta activitate. In statut 
sint >e concis, regulile de 
bază Vieții interne de orga- 
nizațrmele de organizare și 
metode muncă ale U.T.M. 
Astfatutul precizează cu 
limp ce este Uniunea Tine- 
retufoncitor, cine poate fi 
menal U.T.M., Îndatoririle 
și tfile utemiștilor, ro]ul și 
atril organelor superioare 
ale L. sarcinile organizații
lor .1. locale și ale organi
zație bază U.T.M.

Dd caracterul organiza
ției re, statutul U.T.M. ara 
tă: unea Tineretului Mun
cite Republica Populară Ro- 
mire organizația revoluțio- 
namasă care unește în rin- 
diirle masele largi ale ti- 
nenunrftori, țărani munci
tor'!. studenți și intelec- 
tua țara noastră. Uniunea 
Țjiui Muncitor este rezer- 
vadului Muncitoresc Ro- 
mftorul său în educarea 
coă a tinerelului și tn tn- 
frsonstrurție economică și 
de Membri1 U.T.M. se u- 
n^rganizația lor revoluțio-

1 nț scopul de a lupta din 
trtterile, sub conducerea 
păi, pentru cauza clasei 
nsre. pentru construirea 
setului : de a lupta pen- 
tetul industriei socialiste,

Lecția
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, pentru înflorirea 
științei și culturii socialiste. A 
uni și a mobiliza tineretul mun
citor sub steagul P.M.R. in 
lupta pentru transformarea revo. 
luționară a societății, iată țelul 
înalt dat de partid Uniunii Ti
neretului Muncitor, țel înscris in 
statut.

Precizînd principiile pe care se 
bazează Uniunea Tineretului 
Muncitor, statutul arată că prin
cipiul ideologic fundamental care 
stă la baza activității U.T.M. 
este conducerea de către partid, 
de către Partidul Muncitoresc 
Romin. In statutul U.T.M. se 
prevede: „Uniunea Tineretului
Muncitor își desfășoară întreaga 
sa activitate sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin. 
Comitetul Central al U.T.M. este 
condus direct de către Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romin ; comitetele regiona
le, raionale, orășenești și organi
zațiile de bază U.T.M. sint con
duse de către organele și orga
nizațiile P.M.R. respective".

Statutul precizează de aseme
nea principiul organizatoric fun
damental al U.T.M. „Principiul 
călăuzitor care stă la baza struc
turii organizatorice a Uniunii 
Tineretului Muncitor — se arată 
in Statut — este centralismul 
democratic”. Tn U.T.M. discipli
na fermă de organizație se Îmbi
nă in mod organic cu cea mai 
largă democrație internă. Centra
lismul democratic presupune a- 
tragerea masei utemiștilor la o 
participare activă tn dezbaterea 
nroblemelor organizației, la ela
borarea măsurilor și aplicarea tn 
viață a acestor măsuri.

Pentru a fi membru al U.T.M. 
irebuie să recunoști statutul și 
să lupți pentru înfăptuirea pre
vederilor lui.

în statut se arată că poate fi 
membru al U.T.M. orice tinăr

a lV-a
de la 14 la 28 <fe ani, eettfean 
al Republicii Populare Romine, 
care recunoaște statutul U.T.M. 
activează in una din organiza
țiile sale, se supune tuturor 
hotăririlor Uniuni: Tineretului 
Muncitor și plătește cotizația de 
membru. €e: care exploatează 
munca altora nu pot i membri 
ai U.T.M Calitatea de membru 
al U.T.M. este definită mai pe 
larg in statut prin drepturile și 
cerințele care se pun in fața ute
miștilor, și care rezultă din sar
cinile generale ale U.T.M. Titlul 
de membru ai U.T.M. este un 
titlu de cinste și mindrie pentru 
fiecare tinăr din patria noastră. 
Comunitatea principiilor înalte, a 
țelurilor nobile, generoase, care 
stau la baza activității U.T.M. 
este stimulent pentru viața și 
activitatea celor mai buni tineri, 
a utemiștilor, este un imbold in- 
suflețitor pentru fiecare utemist 
in Însușirea minunatelor trăsă
turi morale ale comuniștilor.

In focul luptei pentru Îndepli
nirea cerințelor ce li se pun in 
față și care sint înscrise in sta
tut, utemiștii se călesc ca ade
vărat; tineri revoluționari. In
tr-Un anumit sens se poate spu
ne că prin cerințele ce le în
scrie, statutul definește in chip 
concis înseși trăsăturile de bază 
ale tînărului Înaintat din patria 
noastră socialistă.

In esență cerința care stă in 
fața unui utemist e de a-și con
sacra toate puterile, toată price
perea, înfăptuirii politicii parti
dului. Uniunea Tineretului Mun
citor luptă pentru răspindirea 
cuvintului partidului in rindurile 
tineretului De aceea, șșa cum 
se arată în statut, fiecărui ute- 
giist i se cere să fje iip propa
gandist înflăcărat al politicii 
partidului și un luptător activ 
pentru traducerea ei tn viață. A 
fi propagandist al politicii par
tidului înseamnă a cunoaște și

l-fî Msuși Boiitiea partidului, 
tictăricle sale, iweam-.ă a ie 
studia cu perseverență Și serio
zitate. s da exemplu in aceiași 
timp de abnegație și devotament 
in munca pentru iniaptuirea sar
cinilor trasate de partid. A 
lupta pentru înfăptuirea pelticii 
partidului înseamnă totodată a 
veghea cu cea zc

Străduindu-se să-și Însușească 
trăsăturile omului înaintat al zi
lelor noastre, fiecare utemist are 
in iață pilda comuniștilor. „Cea 
mai mare onoare pentru me brii 
U.T.M. — se arată ki statut — 
este primirea ier la riadurile 
part aului. Pnn i-treaga loc ac, 
tiritete in producție, ia învățatu
ri > in munca poetica, u-'emiș- 
tii se pregătesc peatra a fi 
demr.. sa devină membri ii Par- 
t.dui- .Muncitoresc Romin", A 
dor să devii membru a! parti- 
duW " ’ _
u i le strădui să devii aseme- 
nea

l«sei muncitoare insei™

veghea cu cea mar înalta râs. 
pundert Ia îatăcapa disțipifnei 
de stat, a legrfității populare, 
la apărarea avutului obștesc. In 
toate împrejurările u temistul tre
buie să dea dovadă de un ascuțit 
simț de clasă, sa combată eu 
cea mai mare hotărire orice ma
nifestare care lovește in intere
sele poporului muncitor, să zdro
bească orice uneltire a dușma
nului de clasă. Statutul U.T.M 
precizează cu toată claritatea : 
Fiecare membru al U.T-M. este 
obligat „să dea dovadă de vi- 
Silența politică In orice domeniu 

e muncă și In orice situație, 
să demaște și șă zădărnicească 
uneltirile îndreptate împotriva re
gimului democrat-popular, »ă
păstreze secretul militar și de
stat, să fie devotat Republicii 
Populare Romine, 
să-și dea pentru 
țele iar dacă va 
viața".

Cu pasiune și 
trebuie să soarbă 
din tezaurul de idei al marxism- 
leninismului; ounoașterea legilor 
de dezvoltare a societății, "însu
șirea cunoștințelor din domeniul 
științelor naturii slnt condiții de 
bază pentru formarea profilului 
fiolitic al utemistului ca om inein.
at, luptător activ împotriva ori

căror concepții și mentalități re
trograde, împotriva putredei 
ideologii burgheze, Împotriva 
naționalismului, misticismului, 
superstițiilor. Lupta intransi
gentă, fermă, împotriva oricăror 
rămășițe și influențe ale ideolo
giei burgheze, sub oricare forme 
»-ar manifesta ele — este o’ în
semnată îndatorire a tuturor ute- 
paștilor.

să fie gata 
ea toate for- 
fi nevoie și

perseverențâ 
fiecare utemist

comuniștilor un adevărat 
ruprător revoluționar, înseamnă 
a-țj aprecia activitatea, munca 
și fiecare din faptele tale ră«- 
ponand întrebării: servește ea 
oare cauzei clasei muncitoare ?

Io condițiile construirii socia
lismului, a servi cauzei clasei 
muncitoare inșeamnă, în primul- 
•țnd, a-ți aduce aportul la eon. 
struejia socialistă, a munci și 
a Învăța cu perseverență pentru 
a îndeplini cit mai bine sarcini
le trasate de partid.

Statutul U.T.M. prevede dato* 
ria pentru fiecare utemist de a 
fi exemplu în muncă și învăță
turi. de a-și Însuși cultura, știin
ța, tehnica, de a-și ridica neîn
cetat p-egatirea profesională pu
ni:, du și toată puterea sa fizică 
și intelectuală, toată capacitatea 
și p'neperea sa in slujba înfăp
tuirii politicii partidului, In sluj
ba construcției socialiste.

In patria noastră, clocotitoarea 
energie a tineretului iși găsește 
cel mai rodnic făgaș în munca 
constructivă, în munca pentru 
făurirea socialismului. Pârtiei- 
pînd la întrecerea socialistă și in 
mișcarea de inovații și raționa
lizări, activînd în brigăzile ute- 
miste și posturile utemjste de 
control, doved'nd spirit de iniția
tivă In muncă, luptind activ pen
tru punerea in valoare a rezer
velor interne, realizarea de eco. 
nomii și reducerea prețului d' 
cost, utemiștii din fabrici și uz'- 
ne își aduc aportul entuziast, 
concret la construirea socialis
mului. Contribuind activ Ia 
transformarea socialistă a agri
culturii, la Înființarea de no' 
tmități agricole socialist-? și la 
consolidarea celor existente, pli
nind cu energie umărul la dez
voltarea sectorului zootehnic, 
dezvoltind avutul obștesc al 
G.A.C.-urilor, luptind pentru 
creșterea producției agricole din 
unitățile socialiste ale agricultu
rii, utemiștii de la sate iși aduc 
aportul la Înfăptuirea politicii

partidul'ii, la realizarea sarcini
lor trasate de partid. Ineațin- 
du-și t«neinic comorHe științei și 
cuiturri, utemiștii die șoiti și 
universități muncuc pentru le
garea temeinici a procesului de 
InvățSmtnt cu practica, se pre
gătesc ou spirit Je răspundere 

a fi ctt mai folositori In 
construcției noastre so-

daliste.
Acum se elai)orează planul de 

perspectivă pe șase ani care va 
fi dezbătut de cel de al lll-lea 
congres al partidului. Acest plan, 
a cărui primă treaptă e planul 
economic pe anul I960, la în
făptuirea căruia muncim, va 
marca terminarea in linii mari a 
construirii socialismului și trece
rea la desăvirșirea construcției 
socialiste in patria noastră. Noi 
întrezărim de pe acum tabloul 
grandios al viitorului patrie; 
noastre, viitor ta ctae cu, ani in 
urmă abia dacă kidrățnea să 
viseze poporul nostru. Dar, pen
tru a da viață acestui tablou e 
nevoie de brațe puternice ți minți 
îndrăznețe, caractere dirze. Ni
mic nu prate fi ma: frumos de- 
cît să lupți pentru înfăptuirea 
politicii partidului, sa lupți pen
tru a-ți face patria mai puter
nică, mai înfloritoare. Dragostea 
de patrie se exprimă de aceea, in 
primul rind, in atitudinea nouă, 
comunistă față de muncă — 
una din principalele trăsături ce 
trebuie să înnobileze chipul ute
mistului. Astăzi munca eliberată 
de exploatare a devenit o min
drie. $i jn însuți procesul aces
tei munci, tn focul muncii crea
toare, pasionate se dezvoltă ti
neri înaintați care iți însușesc și 
iși cultivă calitățile cele mai 
prețioase : disciplina in muncă, 
spiritul de organizare, dragostea 
pentru ce e nou, exigența. 
Munca e mijlocul de bază al e- 
ducației comuniste. Utemistul 
iubește munca pentru că mun
cind el Încearcă marea satisfac
ție de a fi util societății și cu 
cit simte mai intens această 
bucurie, cu atît se poate spune 
că el e mai aproape de chipul 
luptătorului revoluționar, al omu
lui comunist.

In străduința de a obține pe 
zi ce trece rezultate mai bune, 
de a depăși azi ce-ai făcut ieri 
și de a întrece miine ceea ce ai 
reușit azi, se exprimă conștiința 
nouă a celor ce muncesc, atitu
dinea lor nouă față de muncă, 
hotărirea lor de a aduce o con
tribuție cit mai mar? la dezvol
tarea economiei naționale. In fo. 
cui muncii se vădește eroism-

Adevăratul eroism nu apare 
numai fii fapta excepțional», 
in împrejurări excepționale, 
numai in recorduri la zile 
mari d fo perseverența de 
zi cu zi ți oră de oră pentru o 
mai înaltă productivitate, pentru 
scăderea prețului de cost, pen
tru a asigura o calitate supe, 
vioară fiecărui produs, pentru 
a-ți ridica mereu calificarea pro
fesională. Un asemenea eroism 
de zi cu zi, trebuie să caracte
rizeze pe fiecare utemist_ Ade
văratul eroism înseamnă a avea 
tot timpul conștiința responsa
bilității față de sarcina încredin
țată, inșeamnă străduința perma
nentă de a da muncii tot ce ii 
poți da. Atitudinea sodalistă 
față de muncă înseamnă a-i a- 
juta să progreseze pe cei rămași 
in urmă, a-i jnita să-și îmbună- 
tăjeașcă muaca pentru a obține 

• _uA atant general, ia» alunei cînd 
îzltitești, daca ești fruntaș, »ă-i 
aduci șj pe alții la nivelai tău. 
Astfel se 'poate asigura un ne
întrerupt mers inaiote. ua aport 
mereu mai mare la Înfăptuirea 
sarcinilor Încredințate de partid 
O asemenea comportare trebuie 
să-i caracterizeze pe utemiști.

Partidul a pus cu tărie in fața 
întregului popor muncitor sarci
na luptei pentru ridicarea con
tinuă a productivității muncii, 
pentru valorificarea cit mai de
plin» a rezervelor existente in 
economie, pentru fructificarea 
fiecărui leu investit tn economia 
națională. Ce teren minunat este 
aici pentru manifestarea inițiati
vei. energiei, aptitudinilor fiecă
rui tinăr. Dar pentru a putea 
dobindi bune rezultate, tinerii 
trebuie sa și ridice mereu califi
carea profesională, să munceas
că mereu mai bine, mai organi
zat. Una din trăsăturile ce tre
buie să caracterizeze pe fiecare 
utemist este dragostea pentru 
profesia aleasă, dorința de a se 
perfecționa continuu în această 
profesie. Fără pasiune, fără en
tuziasm nu poți obține mare lu
cru. Iubind meseria ta te 
simț; tot .timpul îndemnat s$ o 
stăninești mai bine, să-i pătrunzi 
toate tainele, sa dobindești o ca
lificare mai înaltă. A folosi din 
plin marile posibilități ce le stau 
la indemînă pentru a-ți ridica 
calificarea profesională, iată o 
datorie de fmnte a tuturor ute
miștilor. Tinzînd spre o cit mal 
perfectă cunoaștere a „tainelor" 
meseriei sale, utemistul trebuie 
șă manifeste mereu spirit ino
vator. să găsească noi metode 
de muncă mai economice, să

contribuie la Înlocuirea a ceea 
ce este învechit în procesul teh
nologic cu procedee tehnice noii 
el trebuie să caute cu răbdarea 
bunului gospodar și să găsească 
toate rezervele interne, ascunse, 
ale procesului de producție; el 
trebuie să studieze cu perseve. 
rență metodele fruntașilor în 
muncă, ale muncitorilor mai ex
perimentați. pentru a-și însuți 
aceste metode avansate și a con
tribui la generalizarea lor. Sin- 
tetizind toate aceste cerințe, stai 
tutui U.T.M. arată că fiecare u- 
temist este obligat: „să fia 
exemplu in muncă... să-și per
fecționeze necontenit calificarea 
sa profesională, să pună toată 
puterea sa fizică și intelectuală 
în slujba luptei pentru construi
rea socialismului".

Prin întreaga lui activitate u. 
temistul trebuie să fie un model 
de grijă pentru banul și bunul 
poporului, să întărească prin 
toate mijloacele proprietatea so
cialistă. El trebuie să se stră
duiască mereu să realizeze e- 
conomii ■ oit mai însemnate, 
conștient că aceste econo
mii înseamnă creșterea acu
mulărilor necesare industriaRzăi 
rii socialiste și mecanizării agri
culturii. Bun gospodar, el tre
buie să se îngrijească me
reu la locul lui de muncă 
de dezvoltarea și bunul mers 
al fabricii sau uzinei res
pective, de dezvoltarea avutului 
obștesc al gospodăriei agricole 
colective din care face parte. 
Spiritul gospodăresc, dorința de 
a spori averea statului, averea 
obștească, conștiința răspunderii 
pentru proprietatea socialistă, 
pentru bunul obștesc, năzuința 
de a căuta să dea. mereu mai 
mult patriei, iată ce trebuie să 
caracterizeze un adevărat ute
mist. Fiecare utemist — se arată 
in Statutul U.T.M. — este obli- 
gat „... să păzească și să intj- 
rească prin toate mijloacele pro
prietatea socialistă — baza 
sfîntă și de neatins a regimului 
democrat-popular".

Utemistul nu trebuie să se 
tearr.ă niciodată de dificultățile 
muncii : el are datoria să mear
gă acolo unde e mai greu, 
acolo unde munca Im e mai ne
cesară colectivității. Dornic să-și 
aducă o contribuție mereu mai 
mare construcției socialiste, el 
va munci cu entuziasm in mod 
voluntar în brigăzile de muncă 
patriotică la lucrări de folos ob
ștesc, aducînd economii statului 
socialist.

(va urma)

vorbitorii.au


N. S. Hrușeiov, pe scena avionului, salută pe cel ce l-cu condus 
la plecarea spre Indonezia.

Telefoto : TASS-AGERPRES

măslini
co bomba atomică

burgheze

N. S. Hrușciov 
a plecat spre Indonezia

MOSCOVA’ 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 10 februarie N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a părăsit 
Moscova îndreptîndu-se pe bordul 
unui avion „11-18“ spre Indone
zia.

N. S. Hrușciov va face o vi
zită de prietenie în Indonezia la 
invitația lui Sukarno, președinte 
și prim-mi nistru al Republicii 
Indonezia.

în drum spre Indonezia, la 
invitația guvernului Republicii 
India și a guvernului Uniunii 
Birmane, N. S. Hrușciov va vi
zita India și Birmania, iar apoi 
va pleca spre Djakarta, unde va 
sosi la 18 februarie.

La înapoierea sa din Indone
zia N. S. Hrușciov va vizita Af
ganistanul, 'fiind invitat de re- 
ge?e Muhammed Zahir Șah al 
Afganistanului și de guvernul 
afgan.

în călătoria sa N. Ș. Hruș
ciov este însoțit de Andrei Gro- 
miko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Nikolai Mi
hailov, ministrul Culturii al 
U.R.S.S., Semion Skacikov, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru relațiile economice ex
terne de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S , Gheorghi 
Jukov, președintele Comitetului 
de stat al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. pentru legături

culturale cu țările străine, 
alte persoane.

Pe aeroportul Vnukovo, îra-

TOKIO 10 (Agerpres). 
Copiii din Hiroșirra - oraș 
care cu 15 ani în urma a 
fost distrus de o bomba a- 
tomicâ americana - protes
tează cu hotârire împotriva 
experiențelor cu bomba a- 
tomicâ pe care guvernul 
francez intenționează să le 
efectueze în Sahara,

Dupâ cum relatează pre
sa japoneză copiii din Hi- 
roșima au strîns semnături 

o declarație de protest 
care ei o trimit guvernu- 
francez. Această declara- 
de protest a copiilor a 

fost semnată de mii de oa
meni de diferite profesii, 
concepții politice și convin
geri religioase printre care 
și cunoscuți fruntași ai vie
ții publice din Japonia.

★

La 9 februarie, o delega
ție de studenți al Universi
tății din Paris a făcut o vi
zită la Palatul Elysăe, reșe
dința președintelui, și în nu
mele studenților în medicină 
a cerut să se renunțe Io 
experimentarea bombei ato
mice și să se ia pe plan in
ternaționali inițiativa realiză
rii unui acord cu privire la 
interzicerea totală a expe
riențelor cu arme nucleare.

Declarafia guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 10 (Agerpres). — In 
declarația guvernam.ntală pre
zentata la ședința Camerei 
Populare, președinte.e Consiliu
lui de Minișțri al R.D.G., Otto 
Grotewonl a spus ca dacă gu
vernul Germaniei Occidentale 
nu-și va schimba poziția. Repu
blica Democrata Germana va fi 
nevoita ca, ținind seama de 
tcresele naționale generale, 
semneze singură tratatul 
pace cu staieie care doresc 
facă acest luccu. Acest tratat 
pace va rezolva de asemenea 
problema Berlinului Occidemal.

Totodată, Otto Grotewohl și-a 
exprimat dorința de a veni in 
întimpinarea guvernelor coaliției 
antihitleriste care sint de părere 
că acum ele nu pot încheia Tra
tatul de pace cu Republica De
mocrata Germană. Aratind că 
principala problemă este inctu- 
ierea tratatului de pace, el a 
subliniat că există propunerea ca 
guvernele occidentale care nu 
doresc să încheie tratatul de 
pace ou R.D.G., sa semneze un 
tratat de pace cu Republica Fe. 
deraia Germană, iar guvernele 
care o doresc — să semneze tra 
tatul de pace cu Republica De
mocrată Germană.

Deoarece ambele tratate de 
pace trebuie să reglementeze 
unele și aceleași probleme, in 
principiu ele ar avea un conți ■ 
nut identic și ar duce la rezul. 
tate identice, a subliniat Otto 
Grotewohl.

Citind fapte care dovedesc că 
pa teritoriul Germaniei Occiden.

in
să 
de 
să 
di

tale au loc pregătiri militare ac
tive, O. Grotewohl a declara*.: 

Dacă cercurile conducătoare 
de la Bonn accelerează tot mat 
mult înarmarea atomică, dacă 
ele creeaza absolut fățiș prem.se 
pentru atacarea Republicii De
mocrate Germane și a altor state 
socialiste, nu putem privi indi 
farent la aceasta și sintem ne- 
voiți sâ trage.u concluziue’ ne
cesare pentru apararsa repu
blicii noastre.

In această ordine de idei O. 
Grotewohl a anunțai câ guver
nul prezintă spre exzminare Ca
merei Populare un proiect de 
lege care prevzde înființarea 
Consiliului Național al Apără
rii.

In încheiere O. Grotewohl a 
analizat rezultatele Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia,

★
BERLIN 10 (Agerpres). — 

în cadrul ședinței din 10 fe
bruarie, Camera Populară a 
R. D. Germane a adoptat legea 
cu privire la crearea Consiliului 
Naț onal al Apărării al Republi
cii Democrate Germane.

Camera Populară a adoptat
* * '“ * a

D. 
W.

O-------

Conferința de la Geneva 
în probietna încetării 

experiențelor cu arma 
nucleară

GENEVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La y februarie 
la Geneva a avut loc o ședința 
o.diiiarâ a conferinței celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Reprezentanții S.U.A. și An
gliei, contrar recomandării ex- 
perților, au continuat sa insisie 
ca pentru luarea de probe să se 
prevadă doua categorii de zbo
ruri deasupra teritoriilor state
lor participante Ia acord

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin a declarat că propu
nerea de a se stabilF două ca
tegorii de trasee pentru zboru
rile avioanelor nu corespunde 
procedurii prevăzute în acest do
meniu în raportul corWerinței 
de la Geneva a experților și ca 
propunerea de a se stabili tra
seul după ce a apărut un eve
niment suspect nu va asigura 
rapiditatea acțiunilor, lucru a- 
supra căruia au insistat întot
deauna chiar și reprezentanți oc
cidentali.

----

Șad nța Consiliului 
da Miniștri francez

PARIS t0 (.Agerpres). — In 
după amiaza zilei de iu februa- 
rie a avut loc la Paris o ședința 
a Consiliului de Miniștri francez 
prezidată de pr .ședințele De 
Gaulle, in cadrul cărei. Mes
mer, ministrul de Războ . Chate- 
net, ministrul Ataeeriloi Interne, 
și Michelet, ministrul Justiției, 
au raportat despre rezultatele 
călătoriei lor in Algeria, uupâ 
rebeliune.

In comunicatul dat publicității 
cu privire la ședința Consiliu.ui 
de Miniștri, se arata câ guvernul 
a aprobat „reorganizarea com
pleta a serviciilor de poliție dm 
Algeria, care vor b subordonate, 
prin intermediul unui nou direc
tor, autorității directe a delega
tului general al guvernului".

La popinirca 
d? r. ■ . . 
dizolvarea unităților

ministrului
Război, guveri.ul a aprobat 
___ _ __ llțiț-T teritoriale 

(multe persoane din aceste uni- 
_ ___________'1 rebeliunea 

din Alger), precum și a -or?a: 
nismelor de acțiune psihologică 
a armatei" a căror anumite func
țiuni ca-e se mai păstrează vor 
fi transferate comandamentului 
milita’.

Tn Franța și In Algeria con
tinuă ancheta în legătură cu re
beliunea ultracolonialiștilor.

tați au participat la

Sub mesteceni și sub 
să tie pace

Recepția cu prilejul 
în U.

vizifei lui G.
R. S. S.

GronchI

Cazinou 
pentru...
ocnași

Un nou cazinou a 
deschis întrun 
american. Față

podobit cu drapele de stat ale 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a fost 
condus de numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova. Au fost de față Aver- 
ki Aristov, Leonid Brejnev, E- 
katerina Furțeva, Nikolai Igna
tov, Frol Kozlov, Otto Kuusinen, 
Nuritdin Muhitdinov, Mihail 
Suslov, Nikolai Șvernik, Kli
ment Voroșilov, Piotr Pospelov, 
Aleksei Kosighin, miniștri ai 
U.R.S.S. și alte persoane ofi
ciale.

Printre cei prezenți la aero
port se aflau diplomați străini, 
precum și numeroși corespon
denți sovietici șj străini.

La sosirea sa ia aeroport 
N. S. Hrușciov a fost salutai de 
asistență cu aplauze. Un grup 
de copii au oferit buchete de 
flori șelului guvernului sovietic 
și persoanelor care-1 Însoțesc. 
A lost mișcător momentul cind 
N. S. Hrușciov și-a luat rămas 
bun de la nepotul sau, micuțul 
Nikita.

La ora 9,30 conducătorii so
vietici s-au îndreptat împreună 
cu N. S. Hrușciov spre avion și 
și-au luat cu căldura ramas 
bun de la șeful guvernului so
vietic.

La ora 10,05 avionul a deco
lat de pe aeroportul Vnukovo în- 
dreptindu-se spre TașkerH.

★
TAȘKENT 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Tașkent —• 
capitala Uzbekistanului — a so
sit N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care, împreună cu per
soanele ce-l însoțesc, se îndreap
tă spre india, Birmania, Indo
nezia și Afganistan.

Se crede că șeful guvernului 
sovietic va părăsi Tașkenlul în 
dimineața zilei de 11 februarie, 
plecind la Delhi.

★
TAȘKENT 10 (.Agerpres). — 

TASS transmite : Nikita Hruș
ciov prim-se^retar al CC al 
P.CU.S^ președintele Consiliului 
de Miniștri al U R.S.S. cart se 
afiă la Tașkent in drum spre In
donezia unde va face o vizita de 
prietenie, a luat parte la Con
gresul al XV-lea al Partidului 
Comunist din Uzbekistan 
și-a început lucrările la 
bruarie.

Nikita Hrușciov a luat 
tui la Congres rostind o 
cuvintare.

carc
10 te-

cuvîn- 
scurtă

în unanimitate hotărîrea de 
propune președintelui R. 
Germane să numească pe 
Ulbricht, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., în 
funcția de președinte al Consi
liului Național al Apărării.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
SĂRBĂTOARE A PRIETENIEI

Capitala Chinei sărbătorește 
cea de-a X-a aniversare a sem
nării Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală în
tre R. P. Chineză și U.R.SS.

Agenția China Nouă anunță că 
în aceste zile în multe raioane 
din Pekin au loc conferințe des
pre succesele științei și tehnicii 
sovietice. Teatrele din capitală și 
studioul de televiziune din Pe
kin au pregătit programe spe
ciale consacrate prieteniei chi- 
no-sovietice. La Casa prieteniei 
chino-sovietice s-a deschis o ex
poziție ilustrind prietenia și co
laborarea celor două mari po
poare, strălucitele realizări ale 
Uniunii Sovietice în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei 
și tehnicii.

Această data memorabilă este 
sărbătorită și in întreprinderile 
industriale, in instituțiile și in
stituțiile de învățământ superior 
din Pekin. La uzina de apara
tură telefonică din Pekin a în
ceput Săptămâna prieteniei chi
no-sovietice.

Subliniind prezența țării noa
stre la acest festival ziarul „El 
Siglo*’ scria : „Filmul de desen 
animat „7 arte**, un eveniment 
al festivalului, demonstrează dez
voltarea artelor în R.P. Romini.

oamenii de știință și specia-
rachetelor, 

Iui
va 
fe
re.

PREZENTE ROM1NEȘTÎ PESTE 
HOTARE

Pianistul Valentin Gheorghiu, 
care se află în turneu in Gre
cia. a dat un concert la Salon, e, 
la care au asistat peste 1.000 de 
persoane. Concertul s-a bucurat 
de mult succes.

Cu prilejul vizitei în Grecia 
a pianistului romin. ambasado
rul RP. Romine la Atena a 
oferii un cocktail la cere au 
participat printre alții, P. Ske- 
feris. subsecretar de Stai ia 
Externe, H iman os, director in 
Ministerul Afacerilor Externe 
din Grecia, Doumouios. director 
general în Ministerul Educației, 
compozitori, muzicieni, artiști.

♦
Cu prilejul coacurrunlor „Ci- 

dai teatrului" la usuv^mtmee 
din Santiaga e fost orțenzsat al 
6-lea Festival isUemațioaal d 
filmelor documentare fi de de
sen animat. RJ*. Romini « pre
zentat la festival filmul J arte*.

O LUCRARE REMARCABILA 
A LITERATURII SECOLULUI 

NOSTRU

Mihail Șolohov, acad. Viktor 
Vinogradov, sculptorul Nikolai 
Tomski și un număr de ahe 
personalități de scamj ale cul
turii sovietice au declarai că 
epopeea „Trans.ormarea Rusie.'* 
de bergivei Sergiieev-jenski 
(1875—19-»9), prezentată pen
tru decernata Premiului Le
nin, constituie o lucrare ren.ar- 
cabilă nu numai a literaturii so
vietice, ci și a literaturii i 
versate din secolul al XX-lea.

Epopeea „Traiis:or narea 
siei , la care scriitorul a lucrat 
timp de 46 de ani. ne uimește 
prin cox.pția g arxi oasă, pr.a 
profunzimea «Otiț.nulului și mă
iestria art.stica, scr.u acesîe 
p.rsonafctăți culturale 
mărul de miercuri al 
„Literatura i Jizn".

Sergheev-Tenski. 
aracoiul. a zugrăvit 
varidx și pregnani 
ai vieții pspe 
pătrar ai sx 
înfăț'șat ev 
care au exerctat o 
side-abdă as-pn des': 
siei: trei războaie și 
Iuții.

pe oamt„ __ , 
liștii în domeniul 
care sperau să-i poată arăta 
Eisenhower — cind acesta 
sosi în dimineața zilei de 10 
bruarie la Cap Canaveral — 
zultatele funcționării cu succes 
a unor instalații de accelerare a 
rachetelor cosmice".

î n momentul de 
proiectează lansarea 
timpu] scurtei vizite

față nu se 
rachetei în 
a prcședin-

MOSGOXA 10 (Agerpres). — 
TA^> u iDsmite: Kii.uenl voîo- 

zșiiov. preș, dalele 
. boticiLi.dj oaprein al U.R.S.S., 
si—L'.w ia recepția care a avut 
.-c ia 9 -e pc președin-
Uie KdpdiM/C.1 a spus:
Vzda uv. .n U.X^.b. are o 
mare portanța ș. \a juca fără 
tadaula uxi rol puziUv 
baaaiațuea continua a 
ai.itre {anie noastre.

Apreciem emu se cuvine do- 
rința dv. de a găsi caile unei 
rezolvări rațio.iațe a probleme
lor iniernaț onale și consideram 
ca Uniunea Sovieucâ și’ italia 
pot să colaboreze cu succes nu 
numai in' domemul dezvoltării 
relațiilor dintre cele dsua țari 
aie noastre, ci și in asigurarea 
păcii generale.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
Giovanni Gronchi a spus ca pla
nul sepienal sovietic contribuie 
la apropierea intre popoare. 
După scurta mea vizita in 
U.R.5.S., a spus Gronchi, plec 
cu convingerea că popoarele 
sovietic și italian sint an.mate 
de aceeași dorința profunda de 
pace. Aceasta constituie prin
cipala premisă și,un bun augur 
pentru ad.ncirea contihuâ a re
lațiilor dintre noi, cu atit mai 
mult cu cit la baza acestor re
lații a fost pus. principiul ne-, 
amestecului în treburile interne.

N. S. Hrușciov, care a 
apoi cuvîntul, a subliniat 
intre Uniunea Sovietică și 
lia nu există astazi divergențe 
care să le împiedice să dezvolte 
relații de prietenie.

Noi, a spus N. S. Hrușciov, 
am avut un schimb de păreri 
plăcut și folositor cu președin
tele Gronchi. Mi-a:n format im
presia că președintele Italiei 
este realist și adept al reglemen
tării pașnice a problemelor in
ternaționale.

N. S. Hrușciov a relevat că 
in ultima perioadă între Uniu
nea Sovietică și Italia s-au îm
bunătățit relațiile economice. El 
a subliniat că nivelul dezvoltă
rii comerțului la care s-a ajuns

Prezidiului

in îiH- 
relaț iilor

luat 
că 

lta-

țări nu consti-între cele două 
tuie o limită.

Popoarele tuturor țărilor, in
clusiv poporul italian, a decla
rat N. S. 1—- — —x 
caie decit 
existenței 
lai ta cale 
boiului cu___  .
nucleară, lata de ce, a subliniat 
el, guvernele noastre trebuie să 
dra dovada de înțelepciune și 

1 sa nu exagereze divergențele, ci 
să tinda la o apropiere, si caute 
soluții reciproc acceptabile.

Poporul sovietic, a spus N. S. 
Hrușczov, nutrește sentimente 
de simpatie și prietenie față 
de pupjful italian și ii dorețje 

•in mod sincer binele.
Ia Italia cresc măslini care 

sint simbolul păcii. La noi viața 
pașnica este deseori simbolizata 
pe întinsurile patriei de mestea
cănul alo. Datoria noastră, a 
spus N. S. Hrușciov, este de 
a face ca sub mesteceni, măs
lini, la fel ca' și sub palmieri și 
arțari, preXutindeui pe glob oa
menii să trăiască în pace, fără 
să cunoască grozăviile războiu
lui.

Hrușciov, nu au altă 
calea păcii și a co- 
pașnice, întruc.t cea- 
duce la nebunia răz- 
arir.a rachetă și arma

★
LENINGRAD 10 (/Agerpres). 

— TASS transmite: In dimi
neața zilei de 10 februarie Gio
vanni Gronchi, președintele Re
publicii Italia, a sosit la Lemn- 
grad.

in gara Moscova președintele 
Italiei a fost intimpinat cu căi- 
dură de locuitorii Leningradu
lui.

Președintele a fost salutat 
cordial de Nikolai SrrJrnov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului orășenesc 
Leningrad.

A răspuns președintele Repu
blicii Italia.

------e------

Trujillo, în 
trupe ame-

încerci iul să salveze dictatura lui 
Republica Dominicană au fost trimise

(Ziarele)

anului, sectorului

c

MareoLacrimi monopoliste 
Caraibilor.

Desen de V. TIMOC

PRAGA 10 (Agerpres). — 
După cum anunța agenția Ce- 
teka, Direcția de stat de statis
tica a dat publicității comunica
tul cu privire la rezultatele în
deplinim planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
Republicii Cehoslovace pe anul 
1959.

In industrie planul producției 
globale a fost depășit cu 1,9 la 
sută ; volumul producției indus
triale a crescut în comparație cu 
anul 1958 cu 10,9 la sută față 
de 8,8 la sută cît prevedea pla
nul.

La sfîrșitul
socialist in agricultură li reve
nea 84,4 la sută din terenurile 
agricole.

Venitul național al Cehoslova
ciei a crescut aproximativ cu 5 
la sută în comparație cu 1958.

tab’, ou

EȘEC LA CAP CANAVERAL

Ccresponden^i agenție: Uni
ted Press Iclema: ceai transacte 
de Ia Cap Caaavzra! (statul 
Honda) câ ta seara He de 9 
februarie peteraka rac._e:ă .«A- 
tlas* — cea țMi bura rachetă 
cosrnkâ și mutară a Americi 
— »-a defecta*, pe rrrpa de laa- 
sare, dnd ri*3ă*e3eri doar 
cileva ore ptaâ ta soarea pe 
acest txnsș poî<«c a președmte- 
1-ri Eiser.boie?-

jCauzete ĂsfccțoaB — acrie 
agenția — os au fost anunțate.

Ases: insucces a impresionat

A fost Tâmîntîd -vizitat de cosmonautic
antichitate ar fi existat un popnr 
carg avea veste cunoștințe in 
materie de as-.rnnom.e ' ‘ 
insă nu știu 
POpOr

M. Agrest 
cursul vizitei 
monnuții au 
m'tă oamenilor din cunoștințele 
lor. Dat. țață de nivelul cultural 
scăzut și de tehnica slab dezvol
tată a oamenilor de atunci, era 
extrem de greu să se folosească 
aceste cunoștințe Unica excepție 
au constiîuit-o anumite cunoș- 
tințe de astronomie. deoarece 
pirtă și cele mai primitive triburi 
nomade trebuiau să se orien
teze după aștri.

M Agrest crede că cercetărle 
efectuate in comun de specialiști 
in istoria culturii antice, de arhe
ologi, geologi, fizicieni și radio, 
chimiști ne pot furniza noi in- 
formații asupra unei eventuale 
vizite pe planeta noastră a mesa
gerilor din iile lumi. Dacă ur
mele cosmonauților vor f desco 
perite, aceasta va fi o dovadă 
edificatoare a măreței idei des. 
pre pluralitatea lumilor locuite 
și a faptu ui că nici distanța, nici 
timpul nu ne vor impiedica 
atingem stele îndepărtai.

Astăzi, după mărețele realizări 
ale științei sovietice, care a des. 
chis omenirii drumul spre Cos
mos, scrie autorul in încheiere, 
nimeni nu se mai îndoiește de 
posibilitatea zborurilor spre lu. 
mVe îndepărtate. Nu încape în. 
doială că și locuitorii lum'lor în
depărtate puteau să fi atins cul
mile științei și să fi efectuat 
zboruri cosmice.

La 9 februarie ziarul ,.Litera, 
turnata Gazeta" a publicat un 
articol semnat de omul de ști» 
ințd sovietic M. Agrest, candid2t 
in științe fizico-matematice, in 
care autorul em:»t ipoteza că in. 
tr^n trecut îndepărtat Păminiul 
a putut fi vizitat de cosmnnauți. 
După cum presupune amorul 
ipotezei urme ale presupușilor 
co<monauți poc fi căutate prm- 
tr» obiectele cunascsde pe Pd- 
m?m. a că/or origine a rămas 
p'.nă in prezent •zelimur^d. pre. 
cum și in egendeu aruice a e 
ddemelor popoo»t. Duoă păre
rea l"’ Agrest pat^u f^pte pre
zintă un intere- ncontes^ibZ.

FAPTUL i. La sup'Jața Pi- 
mintului. in spec-ai fn deșertul 
Libiei, au fost gâsrte leexăe — 
formații sticloase în core zu fost 
identificați izotopi radoactivi al 
aluminiului și berTiulul Aceasta 
dovedește că tectitele au lua: 
naștere nu mai !nalnte de ac»m 
un milion de ani. in condițiile 
temperaturii foarte înalte și unor 
puternice 'adiațn radiozet-pe. 
Nici uno din ^cercâr-'ie intre» 
prinse d° oamenii de Știință pen. 
îru elucidarea naturii iect :e or 
nu este atotcuprinzătoare Omul 
de știință sovietic crede că e e 
ar putea constitui urme ale că
derii de proiectilesnndă ne 
Pămint.

Autorul ipotezei consideră câ 
o gigantică navă oornltâ din 
regiuni îndepărtate ale Cosmosu
lui s-a aproniat de P&min'. In 
spațiul interstelar ei szt depla
sat cu o viteză apropiată de cea 
a luminii. La o distanță de area

40 000 km de Pămîni ea și-a re
dus viteza la 3 km pv secundă 
și. deconectând motoriii, n rămas 
suspendată deasupra Pământului 
ca un saie.il artificial. Cosmo, 
nouții au cercetai aimosfera șt 
suprafața Pămin'ului cu ajutorul 
unor proiecție sondă speciale și. 
după a3egerea unui loc adecvat 
pentru aterizare, au coborî: pe 
Pământ

FAPTUL 2. Printre construc
țiile ridicate in timpuri e stră
vechi una din cele mai misteri
oase Aste 'trasQ de la Balbek 
— o platformă din uriașe plăci

disirugeru orașelor 
S-jdzm- și Govora, cuprinsă in 
ccesze araze autorul ipo.
tezei, nu sd nu rețină
aien’m castu-w astăzi. care 
cunoaște desccpeririie din do- 
menial fizicii nuaeare. Enunțată 
in kmba modernă Această le. 
gendă spun* că oomenii au fost 
srâlu.ți sd părdieascâ regiunea 
viitoarei expiozu. fără să șe 
oprească pe un teren descoperit, 
fără să urmărească desfășura
rea exploziei. Acei refugiați care 
au aruncat P'iviri înapoi, au 
orbi: și au pieri:.

Istoricii
nanic despre acest

KOde*

presupune că in 
lo- pe Păminz eng
ineer ca f să trans-

BUDAPESTA La !J februarie 
s-a deschis la Budapesta o con
sfătuire a secretarilor organiza- 
ț’.ilor naționale pentru apărarea 
păcii din 19 țări ale Europei. 
Din partea Comitetului Național 
pentru apărarea Păcii din R. P. 
Romînă participă tovarășa San
da Rangheț. secretară a comite
tului Consfătuirea a 
cată de Secretariatul 
Mondial a) Păcii.

fost convo- 
Consiliului

I

de piatră, așeza*â în munții An- 
tdibanu ui. Nimeni nu a dat încă 
u-i răspuns precis la întrebarea: 
cind Și in ce scop a fost ridicată 
această construcție nemaivăzută ?

După păre'ea autorului ort ic o. 
luiiă. ferasn dc la Balbek gste 
vestigiu! uneia din rampele de 
pornire, amenajate d* cosmona- 
uți. sau un edificiu înălțat de ei 
:.n amintirea vizitei pe Pămint. 
Totodată ei remarcă că această 
construcție este situată relativ 
aproape de deșertul Libiei, unde 
au fost descoperite tectite.

FAPTUL J 
vezi notă cu Munții 
lui au fost găsite 
comori d* manuscrise 
care au primit denumirea 
luri ale Mdril Moarte.

Jnlr.c regiune t*- 
AalU.banu. 

bogaie 
antice, 
de su.

Omul de știință sovietic presu
pune că cosmonauții core au 
părăsii Pămlnîul puteau să 
arunce în aer înainte de plecare 
surplusurile de combustibil nu
clear stocat de ei. după ce au 
avertizat din timp populația din 
regiunile înconjurătoare pentru 
ca ea să nu aibă de suferit de 
Pe urma exp'oz'ei vomice

FAPTUL 4 Unele informații 
eu privire la corpurile cetești au 
devenit cunoscute in mod sur. 
prinzălor încă atunci ai nd nu 
existau instrumente cu ajutorul 
cărora pot fi culese asemenea 
informații. De exemplu Jona. 
than Swift a descris principa’ele 
particularități al- sateliților pla
netei Morte cu 150 de ani înainte 
de descoperirea lor. Oamenii de 
știință au emis ipoteza că în

MOSCOVA ȚInînd 
meritele remarcabile 
micianuîui Igor Kurceatov în 
dezvoltarea fizicii nucleare și în 
creare^ Institutului de energe 
atomică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., Comitetul Central al 
P.C.U.S și Consiliul de Miniș
tri al U.R S.S au hotărît să <a- 
tribule numele lui Kurceatov In
stitutului de energie atomică al 
Academiei de Științe a U R S S. 
și centrale: atomoelectrice de la 
Beloiarsk în Ural

A fost instituită medalia „Aca. 
demicianul Kurceatov".

seama de 
ale acade-

PARIS. Curtea jr Apel din 
Paris a emis o hotârUe in vir. 
tufea căreia urmări ea judiciară 
a activiștilor din Uniunea tinere
tului republican din Franța se 
sistează din cauza lipsei de do
vezi Acest proces a dura; din 
octnmb’-ie I9î2. ci nd ‘ populația 
pariziană progresistă a organi
zat manifestații împotriva 'sosirii 
generalului american Ridgway'
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puzderia tripourilor ce infe 
tează atmosfera orașelor < 
peste ocean, faptul ar fi p 
tut trece lesne neobsen 
sau, în cel mai fericit c< 
consemnat în două trei ri 
duri de tipar pe o pagi- 
dosnică d intr-un coti di* 
local. Dar noul cazinou s 
bucurat din prima clipă 
existenței sale de o faimă 
stîrnea invidie. Motivul ? C 
zinouj din Carson City, c 
pitaila statului 
deosebește de concurer 
săi „cu vad' 
că se află instalat înt'-c 
pușcărie. Oaspeții ca 
noului nu sînt domni cu m 
noduri, îmbrăcați în sm 
kinguri și cu conturi bi 
garnisite la băncile c 
Wall-Street, ci chiar pensi 
narii închisorii, învesmîntc 
în haine vărgate și cu c 
sare voluminoase la p oc 
ratură.

Ideea acestui cazinou 
parține directorului închisoi 
Fke inimoasă, el nu s-a P 
tut împăca cu gîndul 
bieții deținuți se plictis® 
S-a gîncit să te ofere o < 
stnacție. Ca să-și păstre 
buna dipoziție și să fie a| 
să-și rea vechile îndeletr 
ciri, imdiat după ce v 
dezbrăca hainele în dun; 
Domnul lirector a deschis i 
aceia c<zinou.l. După cl 
ne infoneazâ ziarul elveți» 
„Die Ta', paznici înarm, 
îndeplinec funcția de cr 
pieri. Evntualitatea trișat' 
lui este xclusă. Aflăm 
ocnașii clar declară : „Ar 
bine dac< la mesele de j 
din lumedargă oamenii s 
purta atîfde cinstit unii 
aiții ca lanoi". Pentru m 
ravu'ile di lumea burghei 
nu-i nimiciurprinzător in 
firmația acasta. Marii gan 
steri nu st-j în pușcărie, i 
cei din puărie se pot co 
sidera nișterpelușei inocen 
(am spune,:ulmea cinstei 
în raport cl colegii lor < 
breaslă ce sbucura de p 
tecția interesă a celor pi 
sâ apere ,,leea“.

Conducăto închisorii 
americane si grijulii : pe 
sionarii lor r trebuie să 
piardă deprirîrile cotidier 
acceso'iu incbensabil „m 
dului de viațâmerican". ( 
aceea, în t^nițe cu fc 
instalate televjare ce ofe 
ocnașilor plăcea de a ’ 
ziona cele ma-adice crirr 
îmbogățindu-și stfel propi 
lor experiență, e aceea, < 
fost deschise cinouri.

Dar să ne iryVgem : t 
levizoarele și ecourile nu 
făcute pentru dnuți de f 
Iul negrilor înuiți | 
nedrept de violusau pent 
cei închiși deoae au ref 
zat să răspundintrebăriî 
comisiei pentricercetarc 
activității antiancane. Ni 
Pent u ei nu exicdecit ten 
niți în care nictoarele r 
pătrunde I

Nevada,

prin acei

EUGEN OBREA

O predică
războiului ree“

ițiva șefi spirituali ai Va
ticanului înțeleg să reac
ționeze împotriva a tot ce 

determină progres și pace in 
lume. Ei se metamorfozează în 
Torquemazi și, orbiți de ură și 
de fanatism, desigur, pierd sim
țul măsurii.

Un proces asemănător s-a în- 
timplat recent și cu cardimahil 
Ottaviani, conducătorul tribuna
lului suprem al bisericii romane. 
In predica specială pe care a 
ținut-o la biserica Sf. Maria 
Mare din Roma, în fața unei a- 
sistențe stupefiate de cele auzite, 
el, intr-adevăr nu a recurs la ce
lebra frază : „Ucideți pe toți, 
dumnezeu îi va recunoaște pe 
ai săi***. A menținut în schimb 
în întregime spiritul ei infam, 
incitator.

El reprezintă unul dintre 
rentele cele mai extremiste 
Vaticanului.

Acest posedat, ce rîvnește 
titlul de mare inchizitor modern, 
e profund șocat de apropierea ce 
se produce între Est și Vest sub 
semnul coexistenței pașnice, sub
liniind, de cîte ori are prilejul, 
inco'mpatibilitatea ideologică din
tre catolicism și... destinderea in
ternațională. Filipica lui Ottavi
ani e îndreptată împotriva tra
tativelor dintre țările capitaliste 
și socialiste, împotriva creștinilor 
care nu „reacționează înaintea 
unui asemenea scandal**, cum 
definește el tendința generală a 
omenirii spre conviețuire cons
tructivă.

Anatemele sale stridente fri
zează bunul simț elementar cu 
care se naște de obicei orice om. 
In incendiara sa predică el i-a 
avertizat pe acei politicieni din 
Occident, îndeosebi catolici, care 
nu văd nici un rău în a se în- 
tilni cu fruntașii statului sovie 
tic : „Nici nu poate fi vorba de 
a da mina... acestor oameni noi 
care încearcă să violeze cerul cu 
isprăvi spațiale'. în aceste cu-

STAS 3452 52

cu- 
ale

la

* E o declarație făcută de 
un legat papal în momentul 
cruciadei împotriva Alhigen- 
zilor din anul 1209 care a cul
minat cu masacrarea a 
30.000 de „eretici".

vinte se reflectă dănia mui 
seculară a Vaticai față 
realizările științeață de 
ceea ce contribui destrăn 
rea întunericului, mania f< 
de progresul urna de înțe 
gerea între popocEste sent 
ficativ că Ottavia-a proni 
țat violent împo destine 
rii iniernaționalemai ci 
președintele Italieronchi, i 
ma să plece Mosco\ 
iar fiul său îșirima c 
rința de a se speci în don 
niul fizicii nucleot Uniur 
Sovietică. Dar, turn relt 
presa vest-europe cuvinU 
lui Ottaviani au tefecte cc 
trarii : în fond, linului 
încurajat pe Gronă-și doi 
dească independesa politi 
față de exponenții mai re, 
ționari ai Vatican In cuv 
tarea rostită la di oferit 
Prezidiul Sovietiiuprem 
U.R.S.S. în cinstedților o 
peți italieni. Crom sublin 
că la condițiile de cîi 
toate țările sînt ve se imp 
ne urgent ca lumteidentt 
și Uniunea Sovietisâ inti 
prindă fiecare ejle net 
sare pentru căutări tot ce 
ce dă posibilitate apro\ 
ere și înțelegere.

Acest punct de con 
punde mai mult țiilor < 
pace și colaborare < popou 
decit anatemele unelnți ar 
mâți de convin ger\umane

Juristul și public franc 
B. Lavergne, luînd deride 
elucubrațiile belicale pr 
sanguinului preia arătat 
„Spunind cuvinte irate < 
o asemenea ură. caul Ott 
viani a reușit să dtreze i 
un cardinal roman» fi i

■ foarte rău creștin**,
Se vede că Ottai și ol 

apologeți in sutanăăzboii 
lui rece** agreează i ace. 
predici im care se ide ii 
solent extrădarea de ț 
globul terestru, iar tovart 
înțelegerii dintre stan 
tiv pentru ei de a injur 
simțămintelor nobilpopot 
relor.
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