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In cinstea Zilei ceferiștilor

Un grup de pionieri de Ia Școala de 7 ani nr. 25 dia raionul 
„1 Mai" București depun coroane de flori la monumentul lui 
Vasile Roaită de la Atelierele de locomotive și vagoane C.F.R.

„Grivița Roșie**.
Foto : S. NICULESCU

PRIVIRILE
LUI ROAITĂ...

a văzut 
pornite

De acolo, de sus, de lingă si
renă, Vasile Roaită a văzut de* 
parte...

El a văzut năseîndu-se sub 
ochii lui un proces de o aseme
nea forță și măreție cum nu mai 
văzuse pină atunci Romînia. 
Un proces pe care partidul co
muniștilor îl învățase să-l între
vadă cu pasiune. Erau valurile 
fremătinde ale mulțimii de 
greviști care se agitau în 
curte, dincoace de gratii. El a 
văzut aceste valuri unindu-se cu 
valurile din afară, muncitorii 
din stradă dîndu-și miinile cu 
greviștii din curte, gardul viu 
de mîini prin gardul de fier 
— și în toate acestea 
clocotul unor fluvii 
să spargă zăgazurile și să-și u* 
nească torentele într-o mare de 
valuri: clocotul luptei de clasă, 
clocotul marii bătălii a clasei 
muncitoare împotriva exploata
torilor. De acolo, de sus, de 
lingă sirenă, aflat el însuși
pe baricadă, el a văzut toa
te acestea ca de pe cel mai înalt 
catarg al unui bastiment.

A văzut venind armata. Mai 
întîi, soldați împinși de la spa
te, în pas de opinci sparte, 
opinci ce tîrau în nojițe jalea 
celor uciși la 1907 și a unui po
por îndelung robit. N-au tras. 
In cine să tragă ? Mai apoi, au 
venit în pas greu de cisme jan
darmii.

— Atenție ! Tragem ! a ră
sunat o poruncă — și peste ca
petele mulțimilor s-a ridicat o 
pădure de baionete ca stilpii 
unor spânzurători.

— „Vrem pîine și liberta
te !** — au răspuns muncitorii.

— ,,împrăștiați-vă !**, a urlat 
sinistra voce ridicînd sabia — și 
era groaznic de stupidă arătarea 
ce cu un bici voi» să alunge va
lurile unei mări in furtună.

— Jos starea de asediu ! — 
a fost răspunsul.

— Jos starea de asediu ! —» 
S-a auzit și un glas cristalin. Era 
glasul lui Roaită.

El a strigat atunci alături de 
mulțimea grevistă așa cum a 
strigat Gavroche în timpul Co
munei din Paris. Iar sirena, 
chema, chema, chema... Acolo, 
sus, lingă sirenă, cu trupul sfîr- 
tecat de gloanțe, Roaită conti
nua încă lupta pe baricade.

...Priviți portretul lui Vasile 
Roaită ! Ochii lui sînt nespus de 
luminoși. Privirea — nespus da 
caldă, de profundă și entuziastă. 
A tras d<e sirenă pină la ultima 
suflare a vieții sale, pentru că 
l-a încălzit fierbinte, ‘----------
viitorului luminos pe 
dăduseră comuniștii.

A văzut dincolo de 
zălrelite, dincolo de 
baionetelor. A văzut o 
berată de foame, de frig, de în
tuneric.

A văzut Grivița împurpura
tă de roșul steagurilor birui
toare. O „Griviță Roșie" în care 
muncitorii nu aveau să mai lu
creze ca robi, degerînd în atelie
rele descoperite, sudînd cu pielea 
de pe miinile lor vagoanele în
ghețate, o Griviță în care iarna 
nu avea să mai pătrundă cu suf
lul groazei, tuberculozei, morții. 
O Griviță cu hale mari și lumi
noase, călduroasă ca un cămin, 
cu mîncarea aburind pe mesele 
curate ale cantinei, cu cluburile 
și casele ei de odihnă — o Gri
viță triumfătoare, eliberată, Gri- 
ț.'./a de azi.

imaginea 
care i-o

gardurile 
pădurea 

lume eli-

A văzut venind lumina peste 
sărmanul său cartier. Copii cu o 
copilărie fericită, și mame și tați 
fericiți.

A văzut- pentru toți cei de o 
vîrstă cu el o viață ca o poartă 
larg deschisă spre fericire. O, 
vis scump — ucenicii Griviței 
în școli și universități ! Autobu
se cu ramuri de brad venind din 
excursii. întîlniri tinerești în 
păduri ca și în palate, cu armo- 
nici și cîntece ale bucuriei.

Educat de partidul comuniști* 
lor, el a văzut venind vremea 
pîinii și libertății, vremea 
ci nd clasa muncitoare va fi și 
clasă conducătoare în stat.

Din locul pe care avea su-l 
înroșească cu propriul său singe, 
acolo unde se află monumentul 
pe care istoria chiar în clipa 
aceea i-l ridica, Vasile Roaită 
a văzut departe...

Era viziunea unui tînăr luptă* 
tor comunist. El a văzut clar 
în ciuda legilor de atunci, „căci 
— așa cum a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la procesul 
de la Craiova intentat de bur
ghezie luptătorilor comuniști —• 
înaintea oricăror legi stă dreptul 
muncitorilor la Viață*1.

Oamenii care rămîn însufle
țiți de un ideal măreț pînă în 
ultima clipă a vieții lor — ră- 
mîn nemuritori l

'k
Și azi, la porțile Atelierelor 

„Grivița Roșie**, iau naștere va
luri de oameni. Din 8 în 8 ore ! 
Marea de altădată își trece 
acum valurile prin porțile ate
lierelor intr-un maiestos flux și 
reflux. în această largă mișcare 
se predă necontenit ștafeta mun
cii grandioase de construire a 
lumii noi, socialiste, a eroismu
lui de fiecare zi.

Odată cu ea, la ,,Grivița Ro
șie" este preluată de fiecare nou 
venit tradiția glorioasă a luptei 
muncitorești condusă de partidul 
comuniștilor, din care o pagină 
nemuritoare a fost scrisă în me
morabilele zile ale lui făurar'33.

PAUL LAMPERT

Tinerii schiori romîni participanți la „Cupa Speranțelor* s-au afirmat încâ din prima zi a 
întrecerilor. Comportîndu-se excelent în toate probele ei au reușit să cucerească trofeul aces
tei valoroase competiții internaționale. Fotografia noastră reda o imagine din proba : slalom 

uriaș. Foto : V, RANGA

Oamenii muncii din țara noa
stră sărbătoresc aniversarea a 
27 de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
1933, eveniment de seamă din 
istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră

Mii de ceferiști de la Atelie
rele „Grivița Roșie" s-au întru
nit luni pentru a cinsti memoria 
eroilor Griviței uciși mișelește 
acum 27 de ani din ordinul gu
vernului burghezo-moșieresc. In 
sală se aflau, alături de munci
torii de azi ai Griviței Roșii, bă- 
trîni ceferiști, foști participanți 
la luptele din 1933.

Directorul atelierelor tov. Du
mitru Miron, a vorbit despre 
eroicele lupte revoluționare din 
1933 duse de muncitorii ceferiști 
și petroliști, conduși de partid 
împotriva fascizării țării, pentru 
o viață mai bună, pentru pace.

In Capitală, adunări consa
crate eroicelor lupte revoluțio
nare din februarie 1933 au mai 
avut loc la Depoul I.T.B.-Bucu- 
reștii-Noi, la Filatura „Dacia" 
și în alte unități industriale.

Ceferiștii Atelierelor ce poar
tă numele eroului clasei miwici- 
toare, llie Pintilie, fruntaș al lup
telor revoluționare duse de ce
feriștii ieșeni, s-au întrunit, de 
asemenea luni pentru a come
mora evenimentele din februarie 
1933.

★
în Capitală și in alte centre 

feroviare din tară au avut loc 
duminică și luni numeroase ma
nifestări consacrate aniversării 
a 27 de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
1933, desfășurate sub conduce
rea Partidului Comunist din Ro- 
mînia. Duminică, la clubul Ate
lierelor C.F.R. ^Grivița Roșie* 
din Capitală a avut loc o ser
bare cu un program inspirat din 
trecutul de luptă revoluționară 
al ceferiștilor.

In cursul dimineții de luni 
grupuri de elevi și pionieri din 
Capitală au depus coroane și 
jerbe de flori la placa comemo-i 
rativă și la busturile lui Vasile 
Roaită și Ilie Pintile din incinta 
Atelierelor „Grivjța Roșie".

In școli au avut loc zilele a- 
cestea expuneri despre aniversa
rea a 27 de ani de la glorioasele 
lupte ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din 1933.

La lași, aproape 600 ceferiști 
cu familiile lor au participat du
minică dimineața, în sala Filare 
momcii de Stat „Moldova" din 
Iași, la concertul festiv organi
zat |n cinstea zilei de 16 Fe
bruarie.

(Agerpres)

Cînd „lipsa de condiții"
ascunde lipsa de preocupare

Inițiativa organizației de 
bază U.T.M. de la G. A. C. 
„Scînteia" din regiunea Galați 
„Pentru dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească" este pre
luată de tot mai mulți tineri 
din unitățile agricole socialiste 
din regiunea lași. Hotărite să 
sporească contribuția tineretu
lui la consolidarea economică 
a G.A.C., la creșterea rentabili
tății G.A.S., numeroase orga
nizații de bază U.T.M. din a- 
ceste unități se angajea-ză In 
fața organizațiilor de partid să 
tniăptuiască cu forțele tinere
tului, importante obiective din

Colectivul de muncă al Cen
trului mecanic Dudești-Cio- 
plea a reparat în luna ia
nuarie 34 tractoare și 14 mo
toare pentru G.A.S.-urile din 
regiunea București și Galați. 
In fotografie : tineri munci
tori făcind ultima veri
ficare la o parte din cele 34 

tractoare reparate.

Tinerll strungari Postea Marinescu Dragomîr Gh. și Nisip 
Gh. de la Fabrica de piese de schimb C.F.R. Galați, toți elevi 
In clasa a IX-a discuta în lega tura cu temele pentru cursurile 

de dupâ amiaza.

planul de producție al sectoru
lui zootehnic.

Normal ar fi fost ca, înțele- 
gtnd importanta deosebită a 

In legătură cu ecoul inițiativei tinerilor 
din G.A.C. „Scînteia“, regiunea Galati, 

în raionul Vaslui
acestei initiative, și Comitetul 
raional U.T.M. Vaslui să ajute 
organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.C. și G.A.S. din raion 
să urmeze fără întîrziere exem-

Citiți
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Spiritul 
creator 

în muncă

Să economisească fiecare 
centimetru de piele. Aceasta 
este lozinca brigăzii „Festi
val" de la secția de croit a 
fabricii de încălțăminte „Fla
căra Roșie" din Capitală, 
lată, în fotografie : Anica 
Ion, responsabila brigăzii, 
discutînd cu cîțiva membri 
din brigadă despre croirea 
cît mai rațională a pielei.

Foto : N. STELORIAN
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Ferma internatului 25.000 Iei economii

pentru

Zînga grădina școlii medii 
din Vadul Crișului, regiu
nea Oradea, se găsea un 

lec viran, pe care nu creșteau 
decît buruieni. Prin grija orga
nelor locale și a conducerii șco
lii s-a hotărît ca pe acest teren, 
care stătea nefolosit, să fie ame
najată o fermă de păsări 
internatul școlii.

Organizația de bază 
s-a dovedit deosebit de 
în mobilizarea elevilor la lucră
rile de amenajare a fermei prin 
muncă patriotică. Astfel, elevii 
au curățat locul, au înconjurat 
terenul cu un gard. Conducerea 
minei Suncuiuș, a contribuit la

U.TJM. 
activă

piui tinerilor colectiviști din 
satul Berlescu. Faptele însă fiu 
s-au petrecut așa. întrebat de 
ecoul pe care l-a avut în raion 

inițiativa amintită, tovarășul 
Grigore Miron, secretar a-l co
mitetului ra.ional U.T.M. a făcut 
bilanțul pe loc, în citeva cuvinte.

— Au fost recomandați con
siliilor de conducere aleG.A.C.- 
urilor 95 de tineri care să lu
creze în sectorul zootehnic. De 
exemplu, 10 la G.A.C. din Pri- 
bești, 9 la cea din Tanacu...

— Altceva ce s-a mai făcut ?
— Nimic. Deocamdată atît 

se poate face în raionul nostru. 
Nu avem condiții.

— Despre ce fel de condiții 
e vorba ?

— Adică atît pot face tinerii. 
De fapt, în sectoarele zootehnice 
sint oameni, nu prea mai e ne
voie de tineri. Și-n afară de a- 
ceasta ce să mai facă ?

Realitatea contestă părerea 
tovarășilor de la Comitetul ra
ional U.T.M. Vaslui.

La G.A.C. „Drumul socialis
mului" din comuna Tanacu lu
crează, într-adevăr, tineri în 
sectorul zootehnic, și asta 
incă de mult. Rezultatele mun
cii lor sînt apreciate de 
ducerea gospodăriei 
In sectorul zootehnic al 
mai sînt însă necesari 
îngrijitori de animale 
manenți, pentru că, 
fără de aceștia, restul îngriji
torilor sînt mai mult flotanți, 
practicînd această muncă prin 
rotație. Acest caracter de pro
vizorat nu le dă posibilitatea

con- 
colective. 

G.A.C. 
și alți 

per- 
în a-

construirea adăposturilor pentru 
păsări, Cînd au fost aduse pă
sările, elevii au devenit gospo
darii fermei lor. Astăzi îngrijesc 
cu multă dragoste păsările, puii, 
păstrează curățenia în fermă.

Ferma elevilor contribuie la 
aprovizionarea cantinei interna
tului cu carne și ouă.

GHEORGHE EVONlCS 
elev

Cercul tinerilor 
naturaliști

Tra-ducînd în viață hotâ- 
rîrile luate în urma 
ședinței activului co- 

' mitetului raional U.T.M. cu 
privire la munca tinerilor de 
la sate în perioada de iar
nă, organizația U.T.M. din 
comuna Conțești, raionul A.d- 
jud, a inițiat o serie de ac
țiuni interesante care vor 
contribui la educarea tineri
lor, la instruirea lor. Printre 
aceste acțiuni se numără și 
cercul tinerilor naturaliști de 
curînd creat

lată citeva conferințe ți
nute în ultimele săptămîni 
în cadrul acestui cerc : „Ce 
este darwinismul", „Despre 
Miciurin și miciurinism", „Ce 
este selecția naturală 
„Cum au apărut și evoluat 
plantele pe pămint" etc. Pe 
zi ce trece, prin problemele 
interesante pe care le tra» 
tează, cercul atrage tot 
mai mulți tineri țărani mun
citori.

GH. GORUN 
activist

să-și ridice calificarea, să 
noască animalele pe care le au 
in primire, să îndrăgească me
seria de îngrijitor de animale. 
Din această cauză producția 
realizată pe cap de animal este 
mult prea mică față de posi
bilități. Apoi, coniorm planului 
de producție și de dezvoltare 
a șeptelului proprietate obș
tească, gospodăria colectivă 
trebuie să construiască în anul 
acesta trei grajduri pentru bo
vine, o maternitate pentru 
scroafe, un coteț pentru păsări 
etc. Tinerii colectiviști au, evi
dent, posibilitatea să contribuie 
la creșterea rentabilității secto
rului zootehnic prin munca vo
luntară la construcții, prin des
coperirea și valorificarea ma
terialelor locale de construcții. 
Totodată, așa cum au procedat 
tinerii din alte G.A.C.-uri, ei 
pot să-și asume răspunderea 
asigurării unei cantități impor
tante de furaje însilozate.

Din păcate, in planul de 
muncă al organizației de bază 
U.T.M. din această gospodărie 
nu este prevăzut nici unul din 
aceste obiective. Neîndrumat 
de comitetul raional U.T.M., bi
roul organizației de bază U.T.M. 
de aici n-a reușit să facă un plan 
concret de măsuri pentru mo
bilizarea tineretului la dezvol
tarea averii obștești. In care 
să fie cuprinse, în funcție de 
necesitățile specifice gospodă
riei, obiectivele inițiativei tine
rilor de la G.A.C. „Scînteia", 
raionul Filimon Sîrbu.

Cam aceeași situație se gă
sește și In G.A.C. „23 August"

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii ti
neretului- pentru regiunea 

lași

cu*

(Continuare în pag. 3-a)

Mobilizați de 
rația U.T.M., tinerii 
gospodăria agricolă 

lectivă „Steagul Roșu"

obilizați de către organi- 
din
co- 

din co
muna Boișoara, raionul Rm. Vîl- 
cea, au sprijinit, prin muncă 
patriotică construirea de graj
duri și saivane necesare dez
voltării sectorului zootehnic al 
gospodăriei. Astfel, la construi
rea celui de al treilea saivan 
care are o capacitate pentru 
500 de oi, tinerii colectiviști au 
transportat și fasonat materia
lul de construcție necesar. De 
asemenea, ei au muncit volun
tar la construirea stînei model.

Tinerii colectiviști au mai 
contribuit prin muncă patriotică 
la altoirea pomilor fructiferi din 
livada

Prin 
tinerii 
lectivă 
realizat, , 
mii in valoare de 25.000 
Utemiștii Pepelea D. 
Mohanu Gh. Gheorghe, Oprică 
Aurica, Valerica Pepelea și 
mulți alții se numără printre 
fruntașii în aceste acțiuni.

colectivei
acțiunile întreprinse» 

din gospodăria co-
„Steagul Roșu" cu 

pină în prezent, econo- 
• -------- lei.

Dumitru,

VICTOR PETRESCU 
colectivist

Contraste...
Eugen Barbu

Am în urechi încă - dupâ 
atîția ani - sunetul sire
nei de la ora 5,30 di
mineața, plutind peste un 

cartier de oameni săraci, che- 
mîndu-i la muncă in atelierele 
întunecoase ale patronilor. Știu 
mersul grăbit de dimineață al 
lucrătorilor bătrîni, deprinși de 
ani d« zile să iasă în ger sau 
ploaie, înghesuindu-se spre tris
tele vagoane de tramvai, abia 
luminate, ca să ajungă cu o clipă 
mai devreme în temnițele de 
fum și zgură, unde în mod pri
mitiv se desăvîrșea acea artă 
nobilă a încovoierii fierului, care 
se numește metalurgie.

Tușea din zori, miinile în bu
zunarele paltoanelor roase, aple
carea obosită a ființei stoarse 
de puteri cite 12 ore pe zi, sila 
de a trăi, sila de a iubi, boala . 
și grija, iată cîteva elemente ale 
sumbrului tablou social din trecut. 
„Munca e o bucurie pentru noi", 
puteau să spună numai patronii 
acelor trezorerii întunecate ale 
exploatării pentru că intr-adevăr 
ei aveau bucuria de a strînge 
(aceasta le era munca) din sînge

Uzinele „Progresul" din Bră
ila. In fotografie : finisarea 
unor gatere ce vor fi livrate 

industriei lemnului.

Foto: AGERPRES

Numeroți tineri 
muncitori se pregătesc 

pentru a intra în 
învățămîntul seral 
ți fără frecvență

Tînărul muncitor Vlase Ga- 
lențion de la Uzinele „Semă
nătoare a” din Capitală a dorit 
încă din copilărie să devină in
giner mecanic. El știe acum că 
drumul spre înfăptuirea visului 
său îi este deschis. De aceea, 
după terminarea școlii profesio
nale el a continuat să învețe cu 
stăruință, paralel cu munca în 
uzină. Astăzi el este elev în cla
sa a IX-a la școala medie sera
la a Uzinelor „Semănătoarea**.

După terminarea orelor de 
producție, alți aproape 150 de 
muncitori de la uzinele „Semă
nătoarea", se îndreaptă către 
școală. 36 de muncitori de la a- 
ceste uzine sînt studenți, urmînd 
cursurile serale și fără frecvență 
ale Institutului politehnic din 
București și ale altor institute.

Ca și în celelalte uzine și irv 
treprinderi din Capitală și dirt 
țară, la „Semănătoarea" și-au 
exprimat de curînd dorința de 
a-și completa studiile și a do- 
bîtidi o calificare superioară alți 
muncitori tineri. Ei au fost re
crutați pentru a urma în viitorul 
an școlar cursurile serale și 
fără frecvență ale clasei a VllI-a 
a școlilor medii de cultură ge. 
nerală. Pînă în prezent aici sînt 
în această situație peste 80 de 
muncitori iar în toată. Capitala 
sînt mai mult de 2.500.

și sudoare, aurul risipit mai pe 
urmă cine știe unde.

Ce era omul mărunt, muncito
rul de ieri cu forțele secătuite, 
decît o piesă neînsemnată de 
care patronii se puteau lipsi ori» 
cînd, fără prea mari scrupule. La 
uși bateau atîtea alte mii de 
înfometați I In urmă cu ani 
am văzut un film al lui Char
lie Chaplin - „Timpuri noi*, 
citeva mii de metri de pelr 
culă ce m-au îngrozit pentru 
că în acele imagini era de
nunțat marele miraj a| capi
talismului american. Lucrătorul 
înnebunit în fața mașinii gră
bite, sufocat de ritmul unei 
munci mecanice, devenit un fel 
de robot, decăzut din condiția sa 
omenească, acesta era simbolul 
„civilizației muncii", cum îi zi
ceau cu gingășie scribii ce pet 
fi numiți părinții apologeților ca
pitalismului „popular" de astăzi, 
versiune modernizată a unui slo
gan răsuflat de mult.

Am mai citit citeva cărți des
pre viața în unele uzine ameri
cane, să le zicem Ford și ima
ginea „raiului" se desăvîrșise. 
Am înțeles că în condițiile mo
derne de exploatare, muncitorul 
trebuie să se nască un atlet bine 
antrenat, în stare să reziste in
fernalului ritm al benzii rulante. 
Orice indispoziție, orice semn de 
boală poate să compromită în 
angrenajul fioros, un întreg sec
tor de producție. Și „bunul pă
rinte" al automobilului, nu se 
juca...

Numai că în lume s-a ridicat 
proletariatul unui popor măreț 
și cu o revoluție grandioasă. Fe
lul de a privi munca a suferit 
schimbări, pentru că ceea ce 
spuseseră înainte Marx și Engels 
- munca eliberată, munca pen
tru cel ce muncește — se apli
că în Uniunea Sovietică. 
Apoi caracterul muncii s-a 
schimbat intr-un număr de alte 
țări, în care noile relații de 
producție au luat loc robiei ca
pitalismului. Zidurile mucegăite 
ale ocnelor de fum și zgură un
de se încovoia fierul au fost 
puse la pămint și in locul lor 
noi am ridicat astăzi uzine noi, 
spațioase, curate, aerisite. Astfel 
de uzine există desigur și în 
America și în alte țări capitali
ste, numai că dimensiunilor o- 
bișnuite le lipsește o alta, esen
țială care la noi se numește : 
grija față de om.

Nu un muncitor istovit, bol
nav, depășit de furia mașinilor 
lucrează acum în fabricile noa
stre. Ne interesează foarte 
mult apărarea individului de 
șubrezirea organismului, de

(Continuare în pag. 3-a)



Spir
„Nici un ’(eu risipit, 1fiecare leu fructificat^

itul creator
1 Iii’ • ' 1 > ' >

• in im
La I.M,U. Medgidia, părerea generală e că în muncă 

tinerii „fac treabă serioasă, sînt băieți buni".
Ce-i caracterizează în mod deosebit ? La an

cheta noastră : CE APRECIAJI IN PRIMUL RlND LA TI
NERII ALATURI DE CARE MUNCIȚI ? au răspuns 25 de 
muncitori, maiștri și ingineri vîrstnici. Dintre aceștia 6 au

apreciat la tineri disciplina și conștiinciozitatea, 4 pasiu
nea pentru tehnică. Ceilalți 15 au răspuns : PREȚUIM LA 
TINERI! NOȘTRI SPIRITUL LOR CREATOR IN MUNCA.
- Spirit creator în munca tinerilor noștri - ne spunea 

tov. SECOTA VASILE, secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, înseamnă răspundere pentru munca pe care

o fac, atenție șl mai ales, Inițiativă. Spirit creator presu
pune să gospodărești cu chibzuială metalul și celelalte 
materiale, .să reduci consumurile specifice și normele de 
lucru, să lupți împotriva risipei și a timpului irosit, să 
descoperi noi rezerve interne care, valorificate, să aducă 
întreprinderii mari economii. Intr-un cuvînt, înseamnă să

nu te mulțumești niciodată cu rezultatele obținute, sâ 
muncești astăzi mai bine ca ieri, mîine mai bine ca azi.

Cum se manifesta acest spirit creator în munca tinerilor 
de la I.M.U. Medgidia care s-au alăturat cu însuflețire 
chemării tinerilor muncitori de la Uzinele „1 Mai“ Ploești 
„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat* ?

Interviul ni l-a acurdat, in
tr-un moment de răgaz, co
munistul Gheorghe V. Gheor- 
ghe, șef adjunct ai sectoru
lui II.

— Vasăzică să vă vorbesc 
despre spiritu/ creator în 
producție ? repetă el între
barea noastră. Gum să zic. 
eu aș vrea s-o leg oarecum 
de viața mea. înainte, cînd 
lucram la capitaliști, nici nu 
puteai să salți capul, dar 
mi-te să-i zici: „Domnule pa 
tron, uite aici treaba merge 
prost, s-ar putea face cutare . 
Și-apoi ce interes aveai ? 
Toate erau spre răul tău. în
semna că 
mai mult, 
mai mult 
tovarășul 
șomajului.

te exploatează și 
că îți stoarce și 
vlaga, Însemn a că 

tău cade victimă 
v__ Noi, munci tocii
eram odată robii stăpinilor și 
a doua oară robii mașinilor.

S-a oprit o clipă. M-ara ui
tat mai atent. Aveam in ia*ă 
un om incă tînăr: un bărbat 
brunet, nu prea înalt, cu o 
mustată neagră, retezată 
scurt feciorește.

— Țin minte ca și azi — 
continuă apoi. Eram la I.A.R. 
Brașov. Lucram la atelierul 
de tnatrițerie. Imi amintesc 
că la un moment dat lucram 
la fixatul în fundații al ma
șinilor. Pe zi aveam normă 
să fixez 4 mașini. Ce mi-am 
zis ou. Giștig puțin : să fixez 
cite 8 mașini pe zi ca si 
cîștig mai mult. Crede;: 
s-au bucurat de propunerea 
mea ? Ași. Mi-au zis câ 
pot să așez și 8 ma$ 
dar mi se plătesc tot no- 
mai 4. După cum \ezi 
— trage o concluzie interlo
cutorul nostru — pe.-.tr- 
era să producem mai mu!: 
mai bine ? Vedeți, as'.iz: 
soarta muncitorului s-a scfciat- 
bat. Acum știm pentru one ș* 
pentru ce muncim.

Am observat cum treptit i 
se descrețește fruntea. ic 
ochi s-a furișat, ișa, deodată 
un licăr de lumină.

— Despre trecut am vorb 
destul, ducă-se pe pusv.i.
Despre prezent și despre • - 
tor aș putea vorbi mult. As
tăzi de la cel mai tînăr pin* 
la cel mai vîrstnic mnnetiar. 
toți se străduiesc să desco
pere noi metode de munci s* 
inventeze ceva care să-i ajute 
să îndeplinească și să-și de
pășească sarcinile de p?a®.

IZVORUL... —
Avem in sector un număr 
mare de asemenea năzdră
vani. E și explicabil. Aproape 
toți sînt oameni care au în
vățat in școli, care au crescut 

odat* cu dezvoltarea indu
striei noastre. Tînărul maistru 
Benone. Ene este crescut de 
noi, aici. Este un băiat tare 
inimos, cu mult spirit de ini* 
țiativâ. Știți ce-a făcut ? El a 
schimbai fluxul tehnologic la 
pinionul de comandă (reper 
39.203). A adus astfef eco
no -nu lăbrici! de peste 40.000 
Iei. ftla-i plăcea : era un flux 
greoi anevoios. Locrsu vrH 
8 oanjeci. Acum lucrează 5 
oatreni. fac mai bane
mai «trne. Example de astea, 
de tineri care fac din spiritul 
lor creator, din fantezia lor, 
un bun peo:ra întreg coiec- 
tival. avea destule. Cigti- 
gn] nu se oprește insă aici. 
Să ou snia că ia urna pu
nerii ia aplicare a uns ino
vată acantom noștri sînt 
râspUteti prro preara Mnesti.

dace Ia • imbc^dUbre, la o 
sporire a prodacties. dar și la 
• sporire a entigafai mund- 
tarJor. E Me de «ap? ceea ce 
saaam boc cacneeresaraa ma
terială. 6<<&gă mai bine și 
zaanatonti. ci$-jgă și fabrica. 
Toaae aees%a siul ai putință 
lansai ic isdusina socialists, 
îs fabrve^e în care poporul 
mszși e szâpia. in țara In 
ca*e ci-sai «*ă r»*sa «»- 
eroare coRdasă de partidal 
e cercat

i-

Cei mai activi tinari inovatori de la I.M.U. Medgidia. De la stingă la dreapta : sus Andrei 
ion mc str-, scc'.c-j» - Socc Vladimir, maistru, sectorul IV, Popica lancu strungar, secto- 
ru. II ; jos de a sti-gc »c c-ecxa Er.e Benone, maistru, sectorul II, Vintilescu Mihai maistru, 

secto~_ ș Matei Constantin inginer, serviciul tehnic.

INIȚIATIVĂ ȘI... RUTINĂ
Cum ou scăzut

rebuturile !

la i«ta

4r l* U
at 
ni

FOILETOANE

Vinovatul caută 
vinovatul

Sînt oameni care dacțte. tal « este •- 
niciodată nu-și văd cela eon se pGnpe : 
propriile lipsuri. Cum 
spune un proverb : 
văd firul de păr din 
•chiul vecinului și 
nu vad bîma din 
propriul lor ochi. 
Ei „împroașcă*1 în 
dreapta și în stingă 
cu învinuiri cînd sub 
„piedestalul" muncii 
lor, adună greșelile. 
In această categorie 
intră și inginerul 
Constantin Constan
tin șeful sectorului 
prelucrător. Realiza
rea sarcinilor de plan 
în fiecare lună, în 
fiecare trimestru, cu
noaște în acest sec
tor fluxuri și reflu
xuri. Credeți că a 
încercat vreodată să 
pună capăt acestei 
anomalii ? Credeți că 
s-a gîndit la vreo 
propunere eficientă 
în acest sens ? Ași ! 
Dimpotrivă, îi place 
să coexiste cu ano
maliile. Dar in schimb 
and e cîte-o ședință 
pe la conducere, cite 
o consfătuire de pro-

— Areas prec sal
te ptese de târât. 
j-«u stricat wyr 
nile, a-erens drrfwda 
freze, fi--. f Tir Ir 
pe cere ei U cre
de „obiectire“ exrț 
eu duiumul- Dar daă 
partea conducem sec
torului, nimic. Totul 
merge, din punct de 
vedere al orgaxisnru. 
strună...

Hai să zicem și noi 
ca el, pentru » mo
ment. A sezisut, 
chipurile, a serie de 
lipsuri in sectorul pe 
care are cinstea 
să-l conduci. De ce 
nu a încercat sâ le 
puni la punct? Pe 
seama cui le-a li
sat ? Cine și de unde 
să vină să le rezol
ve ? Ori 
fantezia, spiritul lui 
creator. 
5Ă 5e 
[apte 
nătățească 
de producție ? 
cît să se tot plingâ 
de una, de alta, de- 
cît să tot alerge la 
conducere cu sezisâri

poale câ

nu trebuie 
consume pe 

care sâ imbu- 
procesul 

“ De

nu-i
- •

Unde
vai de picioare

caee die Tti—** ftx «țd fi eare 
iei — ' Li dat reb»

tetei pverdate Și dăeâ eeai aflați 
câ aâptâminai aid te tsraau 
«ate pieae. vâ iaehipciți ce 
paguba reprezintă pentru între
prindere rebatnrile.

Pe la taceputul asului tre
cut comitetul de partid a 
sprijinit organizația U.T.M. sâ 
organixeee o consfătuire in care 
sâ dexhalâ problema reducerii 
rebuturilor Tinerii au făcut cu 
acest prilej numeroase propuneri 
— peste 29 — care sâ ducă la 
reducerea continua a procentului 
de rebut. La acestea, odată cu 
timpul s-au adăugat altele. Ti
nerii nu s-au mulțumit cu pri
nsele rezultate Ei au pornit o 
adevărată bătălie generală 
toate direcțiile 
tnrilor. bătălie 
răsese pini la 
a rebuturilor.

.. A fost o vreme cind multe . 
cuple turnate — niște piese care 
aerreac Ia etanșa rea conductelor 
de aer comprimat — ieșeau 
rebut Tînărul comunist Ni- 
colse Hristu care lucra la a- 
eeste piese au se putea împăca 
de fd cs această situație. A ur
mărit piesa de la model «i for
mare piuă la turnare, a discutat 
eu alți muncitori, a cerut păre
rea inginerilor «i pînă la urmă 
a găsit „buba" Cauza era un 
miez închis în care — in timpul 
finisării — se adunau gazele. A- 
cestea nu lăsau ca * metalul sâ 
umple in întregime și în mod 
uniform forma Nicolae Hristu 
a propus o noua tehnologie de 
turnare a cuplelor. Propunerea 
a fost primite cu bucurie de că
tre conducerea secției. Rezulta
tul ? Procentul pieselor rebutate 
a scăzut la 2—3 la sută.

Această propunere alături de 
celelalte peste 35 de propuneri 
făcute în ultimele luni de tinerii 
comuniști și utemiști din secție, 
propuneri privind organizarea 
muncii, schimbarea tehnologiei

. - . pe împotriva rebu- 
pe care n-o pă
li chid a rea totala

trrtit sâ ți 
debitare, sâ

dovedita 
pentru 

și spiri- 
cu care

La aertarul IV -zraleri 
crje peste de tineri 
diitre aceștia «ini cuiWHJti 
«preexați ia întrea
ga întreprindere 
pentru inițiativa și 
abnegația * ”*
în muncă, 
priceperea 
tul creator 
participă la organi
zarea «i buna desfă
șurare a muncii sec
ției Ajuetorul Sorescu Leonida 
a propus reducerea manoperei 
de la 4 ore la 20 de minute la 
dispozitivul de găurit la matrița 
de momit arcuri. Inovația tînă- 
rului rectificator Cristea Emil ian 
— un dispozitiv pentru rectifica
rea interioară a frezelor și piese
lor ce nu pot fi prinse în 
versal aduce întreprinderii 
nomii de mii de lei.

Totuși numărul tinerilor 
în ultimele trei luni de 
de pildă, au făcut 
propuneri de raționalizare, pro
puneri de inovații, de organiza
re mai bună a muncii sau de 
reducerea consumurilor specifice, 
poate fi numărat pe degete. Și 
nu se poate spune că aici nu 
există un cîmp larg deschis po
sibilității unei munci creatoare. 
Să luăm un exemplu Partebunâ 
Ștefan lucrează la debitarea ma-

• e •

ii-

uni-
eco-

care 
zile, 

diferite

Știți cine-i „călcîiul lui Achi
te" la I.M.U.-Medgidia ? E un 
tinerel pe nume Gheorghe Călin, 
un tînăr fără preocupări deose
bite... Nimic nu-i de el în afa
ră de tunsoare „a la Cicero**, 
șmecheros nevoie mare și încolo, 
ioc. „Profesia" de bază ? Noi 
vom spune... fotbalist.

De fapt n-are nici o me
serie, nu știe să facă nimic 
și ce-i mai nostim în toată po
vestea asta, e că nici nu vrea sâ 
facă ceva- Nici vorbă ca el să-și u , t ---

de 
să 
pe 
nu 

„Noi îi

la

pună capul la contribuție, 
„creeze** și el ceva. Lucrează 
lehamite. A fost repartizat 
lucreze lu turnătorie. Figura 
ștatul de plată, iar de lucrat 
lucra nimic toată ziua.. 
iubim pe fotbaliști, i-au spus oa
menii. dar numai pe aceia care 
sini și buni muncitori. Nu vrei 
fă muncești ? Caută-ți in alta

parte !** S-a plimbat Călin pe 
o mulțime de ateliere.

Așa a ajuns la sudură. Cînd a 
fost pus la treabă, el a replicat:

— Sînt sportiv, sînt fotbalist. 
— Da, înțeleg a spus maistrul 

Iosif Scheneider. Dar de ce nu 
vrei să lucrezi ?

• Atîta timp 
muncesc cu

i lor...
, un muncitor mai ba

se afla și el în ședința 
producție a spus: 
da, însă știi că unde 
vai de picioare !

Călin este chiar în
de invulnerabil ca și

s---------------------- ------- r
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• Anul trecut, la cabinetul 
tehnic de la I.M.U. Medgidia 
au fost înregistrate 188 pro
puneri de inovații și raționali
zări (85 la sutâ aparținînd 
tinerilor). Dintre acestea, 100 
de propuneri au fost accep
tate iar 96 au și fost apli
cate. Inovațiile aplicate au 
adus întreprinderii economii 
antecalculate in valoare de 
1.542.718 lei.

cît am picioare 
capul ! Mă lasnu

pe seama
Cineva, 

trîn, care 
aceea de

— Da, 
nu-i cap,

Oare l 
tr-atîta 
„călcîiul lui Achile" ? Nu se gă
sește încă o soluție ? Și aici e 
nevoie să se vadă spiritul crea
tor ! Nu-l are Călin ? Să-l aibă 
comitetul U.TJd.

NU 
£ 

"I nim

• In 1959, datorită redu
cerii consumurilor specifice la 
diferite piese ca și simplifi
cării sistemului de frîncre și 
modificării sistemului de lan- 

unei 
în- 
pe-

saj, prețul de cost al 
remorci confecționate de 
treprindere a scăzut cu 
ste 1.400 lei.

de-

«Optică*

• Datorită valorificării 
șeurilor de magnezitâ, rezul
tate din dârimarea cuptoare
lor, colectivul turnătoriei a e- 
conomisit anul trecut 31.000 
lei.

ter.alelcr Prin natura muncii 
pe caro o face el poate contribui 
la realizarea unor importante e 
CMWnn de metal. Dar Partebu- 
ri Ștefan in loc «â

el riripes** metalul Șeful 
te». Iordan Cueiurvenu 

cikuî Dai aceste ar 
ă* debitele «■-' 
netn r*r yt-a- 
cite 34—XS kg 
pentru as:* ar 

ei noi soluții de 
ite un ncu cuțit 

de taiere ete. Par
tebunâ Ștefan nici 
nu-și pune această 
problema. ,JVu e 
treaba mea...** ex
plică el rutina, 
lipsa de inițiativă 
și spirit creator.

Și asemenea ti
neri mai sînt 

încâ în secție Oetavian Nicolae, 
Stancu Maria, Drâgoi Aurel. Din 
păcate însă comitetul U.T.M. 
(secretar Ivanciu Grigore) n-a 
luat nici un fel de atitudine 
împotriva inerției, a rutinei 
împotriva acestei atitudini îna
poiate care se manifesta 
la unii tineri din sector.

încă

Probleme nerezolvate
A fost o vreme cînd la secto

rul II—strungârie executarea su
papelor pentru motoare consti
tuia o problemă. Procentul pie
selor rebntate era ridicat Ținmd 
seama de calitatea oțelului din 
care sînt executate, ca și mano
pera folosită în diferite faze de 
executare a piesei, se pierdeau 
astfel mii de lei. Tînărul maistru 
Ion Andrei ajutat de mai mulți 
comuniști din secție a propus 
modificarea tehnologiei la recti
ficarea zițului supapei, operație

$1 RELE
• La montarea caroseriei 

pe șasiu, tinerii lăcâtuși-mon- 
tatori Bogatu Ion și Anton 
Dumitru de la sectorul III 
construcții și montaj fac o 
mere risipă de șuruburi. Dacă 
toți tinerii montatori ar do
vedi un spirit gospodăresc 
mai dezvoltat în folosirea a* 
cestot șuruburi, s-ar putea e- 
conomisi lunar in plus cite 
600-700 lei.

• Dacă tinerii de la secto
rul forjă ar lua inițiativa ex
tinderii forjării in matrițe la 
numai 10 
economisi 
kg. metal.

repere, s-ar putea 
lunar peste 10.000

• Șeful dispecerilor tov. 
Drâgoi Voicu are în atribuția 
sa sâ urmărească executarea 
reperelor la timp, sâ se în
grijească de aprovizionarea 
sectoarelor cu piese forjate, 
laminate și turnate. Toate a- 
cestea le face insă numai pe 
hîrtie. Munca și-o desfășoa
ră... în birou și nu pe teren. 
Repercusiunile ? Se vad în 
întregul proces de producție : 
întirzie termenele de execuție 
la multe din repere. Ar trebui 
și aici o idee... salvatoare 
pentru sector.

• Șeful

care înlătură complect rebuturi
le. Această inovație aduce între
prinderii o economie 
150.000 lei.

Sânt multe probleme 
cesuln* de producție la secto- 
rcl II—strungirie care au fost 
rezolvate de eălre ulemiști c 
jaierol «i sub îndrumarea 
xrete a eonvăștilcr.

Cu toate acestea, trebuie 
spunem eâ in sector există 
nn teren încâ larg și prielnic ma- 
nifeaiăru spiritului creator al ti
neretului Lna dintre problemele 
sectorului incă nerezolvate este 
economisirea cdțitelor de strung 
cu plăcuțe dure. în sector sînt 
încă unii tineri printre care și 
Apolzan Adam, Oglan Ereniia, 
Ghiță Victor și alții care rup 
des cuțitele aducînd astfel multe 
pagube întreprinderii. în sectoi 
lucrează peste 180 de tineri. 
Dacă fiecare dintre aceștia ai 
economisi lunar numai cite un 
singur cuțit s-ar realiza 180 de 
cuțite în valoare de mai multe 
mii de lei.

O altă problemă de asemenea 
nerezolvatâ la sectorul II-strun- 
gârie este aceea a economisirii 
metalului în secție se mai gă
sesc diferite capete de materiale, 
dețeuri care zac nefolosite arun
cate. prin diferite colțuri. Sînt 
unii tineri ca de pildă Ilie A. 
Hie, Donicen Vasile, Abdula 
Izmet care deseori risipesc meta
lul. care nu recuperează șpanul 
și deșeurile materialelor nefe
roase.

Iată dar numai două proble
me. în spre care comitetul 
U.T.M. ar fi trebuit sâ îndrepte 
atenția tinerilor. La prima vede
re sînt risipe mici, neînsemnate, 
dar care aduc întreprinderii pier
deri mari. In sector există un ma
re număr de maiștri, tehnicieni 
«i ingineri tineri. Comitetul or
ganizației de bază U.T.M. ar fi 
trebuit să-i îndrume pe aceștia 
pentru a sprijini și ajuta pe ti
nerii muncitori în rezolvarea a- 
cestor probleme și a altora care 
mai sînt încă nerezolvate și care 
înfrÎDează astfel posibilitatea 
realizării unor însemnate econo
mii.

de peste

ale pro-

di

Profiluri
IORDACHE

...Era In noiembrie o nd 
trecut. Se constatase că ti
nerii strungari, datorită fap
tului că nu munceau organi
zați în brigăzi, nu-și reali
zau planul lunar decît în 
ultimele zile ele lunii. Orga
nizația de partid și cea de 
U.T.M., au propus să ia fiin
ță o brigadă de tineret. Cine 
să fie responsabilul brigă
zii ? A fost ales lordache.

S-a pornit la treabă serios. 
Mai întîi organizarea, apoi 
sarcinile de plan, încetățeni- 
rea unor principii înaintate 
de muncă dintre care cel mai 
însemnat munca colectivă. 
Pînă atunci fiecare în parte 
mergea să-și ascută cuțitul, 
să-și aducă piese. Zeci de 
minute pie dute cu drumuri 
inutile. Pe lordache îl durea 
inima de minutele care se 
iroseau degeaba. Se gîndea 
la ceea ce s-ar cîștiga daca 
n-ar fi acești timpi morți în 
producție. Și la stîrpirea a-

-,y ■' >

cestor defecțiuni a pornit 
deîndată ce a luat ființă bri
gada. Acum sarcinile de 
plan sînt de regulă rea
lizate ba chiar și depășite 
cu 20-25 de procente. To
tul a pornit de la lorda- 
che. lată de ce numele lui 
este acum cunoscut și res
pectat în toată uzina.

FLOREA STANCA

Lucrează la secția apara- 
tej a sectorului II și execută 
garnituri de chiulcsă. In ge
neral, în cadrul brigăzii în 
care lucrează se pun doua 
probleme principale: reduce
rea timpului de execuție la 
garnituri și problema econo
miilor la materialele neferoa-

se. Și în multe din acțiunile 
întreprinse în acest sens se 
află ideile și propunerile ti
nerel Florea Stanca, dar mai 
ales exemplul ei personal. 
Toate deșeurile de cu
pru sînt strînse și predate 
la magazie. Brigada ei și-c 
propus să reducă norma de 
timp pentru executarea gar
niturilor, plecînd de la 
exemplul personal al tinerei 
candidate de partid Stanca 
Florea, care a redus norma 
de lucru cu 20 de minute 
la o garnitură mare. De 
fapt prin asta se dovedește 
cît de mobilizatoare este 
puterea exemplului personal, 
dar mai ales înalta con
știință socialistă a muncii de 
care dau dovadă mulți din 
tinerii noștri muncitori,

Lucrează la cuptoare ca 
șa motor. Nu este declarat 
încă inovator, dar de numele 
lui se leagă o serie de pro
puneri inovatoare care au 
avut darul să aducă uzinei 
însemnate economii bănești. 
Menirea lui, și a altor 
neri ca el, este de a 
para și reconstrui 
toarele de la turnătoria 
de oțel și cea de fontă. Ce 
s-a gîndit el ? Oare la noi, 
la cuptoare, s-a făcut to
tul La această întrebare 
a răspuns cu... propuneri 
concrete. El a propus, ba 
chiar o început să folosea
scă în reconstrucția cuptoa
relor cărămizile vechi în pro
cent de 40 la sută. Valoarea 
lunară a economiilor făcute 
numai de el se ridică la 400 
de lei. Tot el a propus un 
nou procedeu de zidire a 
cuptoarelor, care aduce eco
nomii de cărămizi și se pre-

CORPEDIN

ehu
lungește viața cuptoarelor 
cu cel puțin 3-4 luni de 
zHe. Toate acestea le-a pro
pus și le-a pus el însuși în 
aplicare fără să se gîndeascâ 
nici măcar o clipă că-î va 
fi greu, câ va avea mai 
multă bătaie de cap. An îs 
este muncitorul de tip nou. 
Pune la suflet orice nepotri
vire in producție. Pentru el 
problemele uzinei sînt pro
bleme personale.

NEDELCU GHEORGHE

Lucrează în secto-ul 
construcții metalice, 
cunoscut ca un bur 
activ organizator la I 
de producție. Pe lîngă toate 
acestea Gheorghe Nedelcu,

este un tînăr care știe să 
dea dovadă de spirit de 
abnegație. In decembrie 
plecase în concediu. Fiind 
un bun meseriaș, la niște lu
crări urgente, se simțea ne
voie de ajutorul lui. A fost 
întrebat dacă poate să se 
reîntoa ’că din concediu pen
tru 2 săptămini. N-a stat 
deloc pe ginduri. S-a pre
zentat acolo unde se aștepta 
cu ardoare să-și dea contri
buția. Evident că pe urma 
și-a continuat concediul.

N-a fost ușor dar lui Ne- 
delcu îi place să se angaje
ze la lucruri mai grele pen 
trucă așa e el făcut, 
mai puțin adevărat că și 
bucuriile lui sînt mai 
ca ale altona.

Nu-i

mori

La comitetul U.T.M. pe uzină s-a prezentat un 
tînăr. Bermanbet Suhat de la sectorul III con- 
strucții-montaj.

— La noi în sector organizarea și curățenia 
locului de muncă lasă încă d© dorit. Ce ne-am 
gîndit noi, utemiștii : ce-ar fi ca în fiecare sîm- 
bătă după lăsarea lucrului să organizăm, in în
tregul sector, ziua organizării și curățeniei locu
lui de muncă ?

Sînt numeroase cazurile cînd tinerii se prezintă 
cu încredere la direcțiunea întreprinderii, la comi
tetul de partid sau la comitetul U.T.M. cu dife
rite propuneri și inițiative. Și mai întotdeauna 
propunerile tinerilor au găsit sprijin, au fost 
popularizate și extinse. Firește, un lucru bun și 
meritos în munca comitetului U.T.M. Dar 
trebuie spus că nu e suficient, cel pu
țin tot atît de 
*oția U.T.M. să 
munca tinerilor, 
treprindere mai . _ _ __  ____ ___ _____
In diferite sectoare există unii tineri care deși 
observă unele deficiențe în organizarea 
muncii, in desfășurarea procesului tehnologic, di
ferite greutăți, nu se zbat, nu se ridică cu forță 
împotriva lor. La sectorul II prelucrător, la sec
torul III construcții montai, mai sînt încă o serie 
de lipsuri privind folosirea întregii capacități de 
lucru a mașinilor, se mai face incă risipă de 
materiale, de unelte de lucru Sînt încă unii ti
neri cere manifestă o atitudine de resemnare, de 
deprindere cu lipsurile constatate, de așteptare

comitetului 
nu e suficient, 

important este ca organi- 
stimuleze avintul creator in 
Și în această privință in in- 
sînt încă multe de făcut

ca acestea să __ __ ____ ____ __ __
întreprinderii. La unii tineri se manifestă o atitu
dine de inerție, de rutină. Ei se mulțumesc să 
lucreze așa cum au învățat în urmă cu ani, deși 
alături de ei se aplică metode înaintate de 
muncă, deși alături de ei sînt tineri care creează 
inovații, dispozitive care să ducă la creșterea 
productivității muncii, se frămîntă pentru o mai 
bună organizare a muncii, a folosirii rezerveloi 
interne care să ducă la obținerea de economii, 

lată dar in cite direcții putea să acționeze 
comitetul U.T.M. in scopul stimulării și dezvol
tării spiritului creator in munca tinerilor. Din 
păcate însă uneori comitetul U.T.M. nefiind ir 
centrul problemelor producției, necunoscîndu-!e 
n-o putut să intervină pentru a stimula inițiativa 
priceperea și capacitatea tinerilor spre rezol 
va rea lor.

Colectivul întreprinderii (in care circa 90% 
sint tineri) s-a angajat în urma Plenarei 
C.C. a| P.M.R. din decembrie 1959, să realizeze 
in acest an economii peste plan de 5.000.000 lei 
Există toate condițiile ca acest, angajament sc 
fie îndeplinit Ș' depășit. Pentru această însă "șl 
comitetul U.T.M. de la I.M.U. Megidic tre 
Duse să desfășoare întreaga muncă po- 
litico-educativă - adunările U.T.M., consfătuirile 
de producție, munca de agitație, gazetele de 
perete și posturile utemiste de control etc. - îr 
scopul stimulării și dezvoltării la tineri a unui 
puternic spirit creator în muncă.

fie rezolvate de către conducerea

Pagină realizata de V. CABULEA și AL. PINTEA



FEBRUARIE 1933
In 1933, în ianuarie-februarie, 

proletariatul din Romînia, a des
fășurat mari bătălii de clasă 
care au inserts. o pagină glori
oasă în istoria- mișcării revolu
ționare din patria noastră.

Eroicele lupte din 1933 ale 
ceferiștilor și petroliștilor s-au 
desfășurat spre sfîrșitul marii 
crize economice care izbucnise în 
1929, zguduind întregul sistem 
capitalist.

înapoierea economică a țării 
noastre, aservirea ei de către ca
pitalul monopolist străin au fă
cut ca in Romînia criza econo
mică să se manifeste deosebit de 
virulent. Burghezia și moșierimea 
urmăreau ieșirea din criză pe 
seama maselor muncitoare, 
printr-o și mat adinei infeudare 
a țării capitalului străin, prin mă
suri de fascizare a țării și inten
sificarea pregătirilor în vederea 

‘ criminalului război antisovietic.
In timp ce exploatatorii, in pofida 
crizei, acumulau mari venituri, 
pauperizarea maselor muncitoare 
lua proporții necunoscute. Sala
riile s-au micșorat. Prețul bunu
rilor necesare existenței oameni
lor muncii a crescut simțitor. Ni
velul de trai al celor mulți a 
devenit mai sărăcăcios, mizeria 
maselor era cruntă. Măsurile lu
ate de guvernanții burgheziei și 
moșierimii. care urmăreau să 
azvîrle greutățile crizei pe sea
ma celor ce muncesc, au înrăută. 
țit și mai mult starea muncitori
mii și au contribuit la adincirea 
contradicțiilor sociale, la dez
voltarea luptei dintre proletariat 
și burghezie, dintre masele mun
citoare și exploatatori

Partidul Comunist din Romi- 
nîa, aflat tn adîncâ ilegalitate, a 
condus clasa muncitoare, intre- 
gul popor în lupta revoluționară 
împotriva intensificării exploa
tării, pentru apărarea intereselor 
vitale; ale poporului muncitor.

Congresul al V-lea a) P.C.R., 
întrunit în 1931, lămurind pro- 
blema caracterului și perspecti
vei revoluției in Romînia, a sta
bilit totodată sarcinile principale 
care -'stăteau în fața partidului 
în lupta pe care o desfășura in 
anii crizei economice mondiale.

în lurriina hotăririlor istoricu
lui Congres. Partidul s-a orien
tal către detașamentele hotări- 
toare ale proletari .tului in vede
rea organizării luptelor din anii 
care au urinat, mai ales că a- 
ceste detașamente erau puternic 
lovite de criza economică. In or
ganizarea și pregătirea luptelor 
din februarie o însemnătate deo
sebită a avut-o Conferința 
ceferiștilor din martie 1932. ia 
care s-a ales Comitetul Central 
de icțiune — statul major al 
luptelor ce se pregăteau — in 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comitetul Central de 
acțiune, preeum și comitetele de 
acțiune locale au luat numeroase 
măsuri de pregătire minuțioasă 
a bătăliei de clasă proletare.

Hotărîrile adoptate de partid 
la Plenarele din aprilie și oc
tombrie 
dul, în 
greșului 
minte și
ni za rea luptelor.

în pregătirea marilor bătălii 
de clasă Partidul Comunist a 
acordat atenția cuvenită mobili
zării maselor de tineri, in frun
te cu uteciștii, la lupta munci
torilor vîrstnici. Pe baza hotări
rilor Partidului tinerii ceferiști și 
petroliști au întreprins la rîndul 
lor o serie de acțiuni menite să 
contribuie la lupta pe care o 
pregătea Partidul Comunist. Ce
lula U.T.C. de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița". de exemplu, a ela
borat materiale propagandistice, 
a ținut diferite întruniri, explicind 
însemnătatea acțiunilor revoluțio
nare, ceea ce a contribuit la mo
bilizarea masivă a maselor de 
tineret în luptele din ianuarie-fe
bruarie.

Anul 1933 a adus muncitorimii 
noi suferințe. Guvernul reacționar 
naționăl-țărănlst a venit. în ia
nuarie, cu o nouă „curbă de sa
crificiu" — o nouă scădere a sa- 
larilor, și așa mizere. Această 
măsură a dus la creșterea indig
nării maselor. Muncitorimea difl

1932 au înarmat parti- 
lumina hotăririlor Con- 
âl V-lea, cu noi învăță- 
precizâri privind orga-

toată țara și in primul rind ce
feriștii și petroliștii urniind che
marea Partidului Comunist, a 
pășit la mari demonstrații și di
ferite alte acțiuni împotriva mă
surilor guvernului reacționar. La 
28 ianuarie, la București a avut 
loc o demonstrație, urmată de 
alta, de aceeași amploare, la 31 
ianuarie; la 2 februarie greva 
ceferiștilor din Capitală s-a sol
dat cu victoria muncitorilor; la 
sfirșitul lui ianuarie și începutul 
lui februarie s-au desfășurat de
monstrațiile petroliștilor din Va
lea Prahovei : asemenea acțiuni 
au avut loc la C.F.R. Cluj și 
lași: toate aceste lupte au cul
minat cu eroicele lupte din 15-16 
februarie de la „Grivița"-C.F.R.

La toate aceste bătălii tinere
tul muncitor și-a dat contribu
ția sa. La 28 ianuarie, de pildă, 
cu ocazia manitestațiilor munci
torimii ceferiste, citeva sute de 
tineri, mobilizați de celula U.T.C., 
au participat alături de cei peste 
3.000 de muncitori bucureșteni la 
demonstrația din țața clădirii 
C.F.R. impotriva ,,curbelor de 
sacrificiu" și a politicii de fasci
zare. In comitetul de acțiune al 
grevei tormat din 60 de per
soane au participat pe baza fron
tului unic, mulți tineri. La gre
va care s-a dezlănțuit la Atelie
rele C.F.R. „Grivița*. la 31 ia
nuarie. celula U.T.C. a mobili
zat numeroși tineri La 2 februa
rie, cind au avui loc greva și 
demonstrația ceferiștilor, tine, 
rii ceferiști mobilizați ți organi
zați de celula U.TX. au făcut 
parte din gărzile de autoapărare 
împotriva spărgătorilor de grevă 
și bandelor fascisto-huliganice. 
Celula U.T.C a sprijinit ac
țiunea de mobilizare a familiilor 
greviștilor și a șomerilor din 
cartier in jurul atelierului și la 
demonstrație. De asemenea, ti
nerii in frunte cu uteciștii au 
ajutat organizația .„Ajutorul 
roșu" la colectarea și transporta
rea alimentelor necesar, greviș
tilor.

înainte de declanșarea grevei 
ta C.F.R. „Grivița- București dm 
15-16 februarie, tinerii ceferiști, 
organizați de celula U.T-C-, sub 
conducerea organizației de par
tid. au luat parte la diferite acți
uni ale muncitorilor ceferiști. La 
15 tebruarie. in ziua cind s-a de- 
danșit eroica luptă, mii de tineri 
mobilizați de celulele U.T.C au 
participat la demonstrația de 
pe Calea Grtviței pini la Gara 
de Nord. Tinerii au ma
nifestai alături de muncito
rii vîrstnici pentru sitisface- 
rea revendicărilor. impotma 
curbelor de sacrificiu, a politicii 
de militarizare și fascizare dusă 
de burghezie ți moșierime. In 
timpul grevei, mii de tineri ce
feriști au participat I» luptă. 
Mulți din ei s-au grupat pe aco
perișurile atelierelor, unde au 
format ..coruri vorbitoare', prin 
mijlocirea cărora mențineau le
gătura dintre greviștii din curtea 
atelierelor și mulțimea din jurul 
atelierelor, venită io spriji
nul ceferiștilor. De acolo ei 
scandau connnuu lozincile Par
tidului 
mulul 
re. In 
velor
ordinul guvernului burghezo-mo- 
șieresc. tinerii s-au adresat soi- 
dațitor ; „Nu trageți in noi. și voi 
sinteți Iii de muncitori și țărani". 
Mulți soldați tineri au refuzat 
să tragă in greviști.
„Cazarma" — organ antimi- 
litarist al C. C. al P. C R. 
— arăta in primul număr apă
rut după evenimentele singeroase 
din 16 februarie (in 
1933): 
zat să 
înțeles 
lor, că
fabricanți și moșieri.. •

Tineretul ceferist încadrat ia 
rindurile muncitorimii virstmoe 
a dat dovadă de eroism și dir- 
zenie in luptă. Reprimarea gre
vei a fost singeroasă. Grupul de 
autoapărare de la porțile Aterie- 
relor, in care se aflau mulți ti
neri, a fost secerat de gloanțe. 
Tî nărui utecist Vasile Roaiti a 
fost străpuns de gloanțe la pos
tul său, la sirenă.

Partidul Comunist a apreciat 
contribuția tineretului la luptele 
din ianuarie-februarie 1933 și 
însemnătatea acestui eveniment 
pentru 
U.T.C. T. _ . .
cări revoluționare de tineret. In 
rezoluția ședinței plenare din iu
lie 1933, C.C. al P.C.R. arăta: 
,.Marile lupte din februarie ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
la care tineretul muncitor a luat 
parte activă, dovedind un eroism 
și curaj demn de tînăra gardă 
a proletariatului revoluționar — 
au scos în evidență rolul cres
cut al U.T.C., influența sa eres- 
cută asupra unei părți însemnate 
a detașamentelor celor mai de 
frunte ale tineretului proletar ro- 
min, au arătat că U.T.C. a de
venit un ajutor al partidului în 
lupta sa pentru cucerirea majo
rității clasei muncitoare*.

Experiența luptelor din februa
rie a fost generalizau de Par
tidul Comunist din Romînia și a 
constituit un bun de preț pentru 
luptele revoluționare care au ur
mat. Luptele din 
din Romînia au 
potriva ofensivei 
fascismului este 
tatea de voință 
a clasei muncitoare. Luptele din 
1933 au zăgăzuit pentru un timp 
instaurarea fascismului in Ro- 
minia, și au fost pnmele mari 
acțiuni antrf .sciste de masă din 
Europa după ce in Germania a 
fost instaurat odiosul regim 
hitlerisl. Aceste bătălii de clasă 
au avut totodată un puternic ecou 
în conștiința tinereiuJm munci
toresc dm țara noastră, o deo
sebită însemnătate in ce privește 
munca Partidului Comunist ia 
rindurile tineretului. I« apu care 
au urmai Unumea Tinerei J 
Comunist condusă de partid 
a mobilizat nu sete de nnen
— in spiritul lui Februa
rie 1933 — la realizarea Frân
tului Cmc, a frorr.uku Doereș 
generații împotriva fasciscaJai 
și împotriva pregătim cnam. 
lului război an t «sovietic.

Particsparea onereiulaj cefe
rist și petrolist la eroxete tok 
din februarie 1933 consemne mai 
dintre cete mai mirete aptntdr 
ale tradiție mbcârr tunIițM 
nare de tineret drc țara mfiri.

— cootHisa toarea gtoroaseter 
tradiții ate Lansai TiaerețM 
Comunist — este asUzi ajulor«i 
credmaos ai ParMuiji Maeol»- 
resc Romm ia măreața aperi de 
construire a socialismului. Ea 
educă tânăra generație rnrtrr- 
toare a soaaksmalxa in spxTtsi 
respectului șj venerație față de 
glorioasele tradiții ate mișcăru 
revoluționare dm țara noastră, 
printre care, la loc de frunte se 
află eroicele lupte conduse de 
P.C.R. din februarie 1933.

întărirea organizației 
și a întregii miș-

Februarie 1933 
iritat ci im- 
palronale și a 
necesari uni
și de acțiune

♦
Au trecut 27 de «ni de la eroi- 

ceferiștilor ș« pe- 
tanuarie-februane

I

Comunist împotriva resi
de exploatare, de fascizi- 
momentul dezlănțuirii s>4- 
de gloanțe trase din

Ziarul

martie 
„40 de soldați au refu- 

tragă în muncitori. Ei au 
că muncitorii sini frații 
au aceiași dușman : pe

cele lupte 
troit$ Iilor 
1933

Călăuzit

ale 
din

C. MOCANU

Pe lingă fabrica „Steaua Roșie" din Bacău funcționează un grup școlar petrochimic. Grupul șco
lar are și o școală tehnică de maiștri care este frecventată de un număr de muncitori ce în 
curînd vor deveni maiștri in fabricile de unde au plecat. In fotografie i laboratorul școlii.
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Balonul expediat fulgerător de una dintre Jucătoarele Rapidului va străpunge blocajul prompt 
ai sportivelor sovietice.

Foto: V. BRĂDULEȚ

Conferința de presa 
de la Ambasada 

R. D. Germane

Campionatul internajional feroviar 
de volei feminin

Rapid-București a cucerit 
trofeul întrecerii

Tc majoritatea orașelor din re- 
g'.uoea Hunedoara cil și în unele 
ctstoe pepciate aie țării, admi- 
nis^area uoei mse-mr-aie părți a 
fondului de locuințe și multe din 
sender te de gospodărie comu
nală se asîgirau pinâ acum de 
că^p cambwateie ș: kplreprir.de- 
rue !nd«tai#e.

Printr-o tiotărffe recentă a 
Coc soiului .de Miniștr, fondul de 
hcs*<e pheor etite ă* aiat 2î- 

13 -Mrz.-Jt Stețrinae- 
nkr. organoatiScr ecc^r nce de 
sta: și bogetare de
suberomar* reocoi cază :rece in 
adten&rarea sfxtrfor pcouiire 
pe teritorii cîrrra se ană. O- 
datâ cs aceasta «ătorde popu
lare respecte pran și a 
tea pe teserr-e ta-

eo

anti d supra- 
i *nrrfca te jo 

■tnBpriaderîle
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care o capa 
de 290 OCr— 
fontă anuaL

ș a
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care transferă acest fond sfatu
rilor populare va fi repartizată 
salariaților întreprinderilor res
pective, pe baza propunerilor fă
cute de acestea.

Prevederile Hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri asigură adminis
trarea mai bună și unitară a 
fondului de locuințe și îmbună- 
tăpreâ deservirii comuna4e a oa
menilor muncii Totodată, prin 
eliminarea paralelismului în a- 
cest domeniu, se creează noi po
sibilități pentru realizarea de e- 
Cbnoant in administrarea și în
treținerea fondului de locuințe și 
se asigură întreprinderilor con
diții pentru a se elibera de pre
ocupări ore sint în afara acti
vității lor de producție.

La Ambasada R.D. Germane- 
din București a avut loc, luni 
dimineața, o conferință de pre
să consacrată apropiatei deschi
deri a Tîrgului internațional de 
mostre de primăvară de la 
Leipzig.

Au luat parte ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine.

Ambasadorul R.D. Germane 
la București, Wilhelm Bick, a 
vorbit despre importanța Tîrgu
lui de la Leipzig în dezvoltarea 
comerțului internațional, în in
tensificarea relațiilor economice 
dintre Est și Vest, precum
despre principalele produse ale 
economiei R.D. Germane care 
cor fi expuse.

(Agerpres)
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Dineul de la Ambasada 
Uniunii Sovietice cu prilejul 
aniversării semnării Tratatului 
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Prima ediție a Campionatelor 
internaționale de volei femenin 
închinată Zilei ceferiștilor a 
strîrnit un interes destul de mare 
printre iubitorii acestui sport, 
reunind echipe de certă valoare 
internațională.

Duminica, ultima zi a acestei 
întreceri a fost rezervată con
form regulamentului disputării 
jocurilor pentru definitivarea 
clasamentului. Chiar din prima 
întîlnire, cea dintre formațiile 
Cehoslovaciei și Ungariei s-a pu
tut vedea dorința aprinsă a fie
cărei echipe pentru a ocupa un 
loc de frunte. Prima formație 
victorioasă a fost aceea a R. 
Cehoslovace care a dispus cu 
scorul de 3—1 de jucătoarele 
maghiare.

A doua confruntare a fost în
tre echipele feroviare ale R. P. 
Bulgaria și R.P. Polone. După 
evoluția din serii se sconta pe 
victoria primei țări. începutul 
puternic al echipei bulgare fă
cea să se întrevadă o victorie 
clară. Dar treptat jucătoarele 
poloneze refac din handicap și 
cuceresc primul set. în al doilea 
set ele pierd la limită, pentru 
ca în următoarele să obțină vic
toria și locul III în această în
trecere.

Ultima întîlnire, cea care avea 
să desemneze câștigătoarea tur
neului a pus față în față echipe
le U.R.S.S. și R.P.R.

După o luptă epuizantă vic
toria a revenit formației noastre 
cu scorul de 3—1.

Turneul feroviar a demonstrat 
că jucătoarele noastre sînt capa
bile de performanțe mari. Com
ponența formației cu elemente 
experimentate ca Păunoiu, Col- 
ceriu, Mocanu cu alte tinere ca 
Berezeanu, Moraru II și Costic 
a fost deosebit de inspirată. Ju
cătoarele tinere au corespuns în
crederii acordate și sintem în
dreptățiți să credem că numai 
continuind pe linia începută 
vom ridica și mai mult presti
giul voleiului romînesc.

Turneul ne-a arătat că toate 
echipele participante stăpînesc 
bisse procedeele tehnico-tactice 
ele joculm. S-au putui vedea 
servicii puternice, pase precise 
cm aju&rul cărora t-au construit 
•tacuri surprinzătoare .

în atac s-o jucat simplu, cu 
trei lovituri. Singură, echipa 
L-RSS. a folosit și combinații 
cm pase din sărituri, precum și 
schimbul de locuri.

Soni in acest turneu l-a con
stituit buna orientare tactica 
a elementelor tehnice, lucru mai 
greu de realizat la echipele fe-

menine, precum și o mare pu
tere de luptă, care a suplinii 
unele defecțiuni ale formațiilor» 

Turneul a arătat cît de mare 
importanță trebuie acordată fie
cărui factor al antrenamentului. 
De asemenea ne întărește convin
gerea că formațiile în dispută 
au insistat mult asupra pregăti
rii moral-volutive. Este știut doar 
că numai printr-o luptă conti
nuă, printr-o colaborare judi
cioasă între jucătoare se poate 
ajunge la victorie. La echipa 
noastră a ieșit foarte bine în e- 
vidență acest lucru, jucătoarele 
mai tinere au fost cele care au 
adus suflul nou, necesar în joc* 
iar cele mai în vîrstă au con
stituit prin comportarea lor un 
exemplu care trebuie urmat. 
Modul cum s-au comportat în 
întîlnirea finală jucătoarele Col- 
ceriu, Mocanu, trebuie să ser
vească de exemplu și altora. 
Victoria de prestigiu obținută cu 
atîtea eforturi obligă pe jucă
toarele feroviare la o pregătire 
susținută, continuă.

NIGOLAE MURAFA 
antrenor, membru în biroul 
Federației romîne de volei

Selecționate divizionară de ho-' 
chei a țârii noastre o dispus 
duminică seara cu scorul de 5-2 
de formația suedeză Vaesteros 
I. K. In fotografie ; un aprig 
duel pentru puc caracteristic 
dealtfel acestei interesante con

fruntări, _.

Fota : VAL. PIETREANU

ascunde

fTi

lipsa de condiții" 
lipsa de preocupare

’-scraî și lucrează focă oa- 
«ez firi față de me-
sera de îngrijitor de animale, 
firi cuooștmțde elementare 
secesare acestei meserii. Este 
■oraul să se obțină producții 
az azme cînd animalelor le 
sjt arxicate în iesle, diminea
ța seara cîteva brațe cu 
zate ș. dțnra tsnopi de coceni 
H sector?! zootehnic aț acestei 
gc4?odăr: nu lucrează nici un 
:’nâr (unde or fi cei 10 tineri
■ ■■ ■■ w, ,

desp-e care vorbea tov Gr-go- 
re Miroo. secretar al comitetu
lui raional U.T-M. Vaslui?)

Iată deci că și aici erau ne
cesari îngrijitori de animale 
corespunzători, oameni cu 
goste de meseria aceasta, 
nici de învățătură. Firesc 
fost ca organizația de 
U.T.M. să recomande

Contraste..
inevrta- 

capitalist 
cu bl
eu SOKJ 

uzinei,

im bâtrio-fe p •e”xXu ră, 
biie in Sz5 temui
Un muncitor cultivat 
bi.otecc lingă strung, 
de spectacol in incinta 
cu artistul urcat pe o estradă, 
dntindu-i in fața cuptorului sau 
reciti nd u-i urcat pe o pasarelă, 
deasupra munților de dolomitâ, 
asta ne place să spunem că au 
adus comuniștii nou - print'9 
altele — în procesul muncii. 
Fabrica noastră - casa noastră. 
Aici învățăm, aici ne bucuram, 
aici producem.

lată de ce nu mi se pare ne
firesc ca între alte preocupări, 
conducerea uzinelor s-o aibă și 
pe aceea de a se îngriji sau, ca 
să întrebuințam un termen spor
tiv, de forma muncitorului. Dimi
neața, înainte de luarea unelte
lor sau după cîteva ore de efort, 
topitorul, țesâtoarea sau cazan
giul se transformă intr-un atlet 
ce-și înviorează trupui prin miș
cări armonioase. Uzina devenită 
gymnasion, o sută de tineri oțe- 
lari transformați intr-un minut 
în o sută de balerini în saio- 
petă, totul spre bucuria omu
lui ce ane nevoie de o recrea
ție.

Gimnastica în producție fă
cută după recomandări științi
fice, reprezintă de fapt o formă 
de odihnă activă. Organismul 
muncitorului se destinde și la 
reluarea lucrului, așa cum s-a 
constatat, randamentul în mun
că crește simțitor, 
fizică dă . ,
simțită de cei mai mu-lți. In le
gătură cu ^aceasta trebuie să
povestesc un lucru văzut de
nwne kW-o tipografie unde om

Activitatea
o buna dispoziție

lucrat cițiva ani. 
(anal nu ara nici 
dnă intr-o zi de iarnă, respon
ses - sportiv al întreprinderii 
a ntrot in toate secțiile și i-a 
pofti pe iucrători să iasă 
m.nuie in curte pentru a 
puțină gimnastică.

Era iarnă, înăuntru : 
Oamenii aveau de lucru ; 
cum bănuițî, a fost cam 
să-i convingă | J 7 
care de bine de rău, mă con- 
s.derom sportiv, mi se părea cu
rios să ies in ninsoarea de 
orară, dar, mai mult din cu
riozitate, am făcut-o, 
dreptunghiulară dintre 
tipografiei se adunaseră 
300 de oameni, bărbați și 
mei, de toate vîrstele și 
fluierul responsabilului au 
ceput exercițiile. Sub fulgii 
de zăpadă căzuți neîncetat 
cer, am văzut un spectacol e- 
moționent. Mișcările nu se fă
ceau în același timp, exista la 
unii o grabă firească, la alții o 
moleșeală, dar după trei mi
nute, cei 300 de muncitori for
maseră u-n ansamblu care se 
mișca în același ritm. Am auzit 
strigăte de plăcere și la sfîrși- 
tul scurtului răstimp, pe fețele 
tuturor am zărit o bucurie 
cunoscută. Cei mai bătrîni, care 
abia atunci descoperiseră plă
cerea accelerării circulației sîn- 
gelu-i și farmecul mișcării brațe
lor, mărturiseau cu entuziasm 

și la

E<o prin 1953 
o importanța),
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face

greu
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din 
In curtea 

zidurile 
cam 

fe- 
la 

in- 
mici 
din

ne-

lor, mărturiseau 
că vor ieși cu plăcere 
alte invitații similare.

Nu mi-a fost greu să înțeleg 
că societății noastre noi îi tre
buie și creează un muncitor să
nătos, cu poftă de lucru, dezvol
tat armonios.

dra- 
dor- 

ar fi 
bază 

, . , „ , . . , , cpei du
cerii gospodăriei, pentru aceas
tă muncă, pe cei mai buni ti
neri, așa cum au făcut alte or
ganizații de ba-ză U.T.M. Dar 
și planul de muncă al acestei 
organizații este la fel de gene
ral ca și al oelei din comuna 
Tanacu Acesta nu prevede ni
mic nici In legătură ou reco
mandarea de tineri care să lu
creze în sectorul zootehnic, nici 
cu însilozarea furajelor, nici cu 
construcții. Și gospodăria are 
de insămînțat o suprafață de 
60 ha. cu porumb siloz în cul
tură simplă și alte 33 hectare 
în cultură dublă, are de cons
truit două grajduri mari, 
ternitate pentru scroafe, 
pentru păsări etc.

In unitățile agricole 
liste din raionul Vaslui 
cesc foarte mulți tineri harnici, 
inimoși, plini de inițiativă, dor
nici să cunoască Și să aplice 
metode și inițiative noi ou aju
torul cărora unitățile respective 
să se dezvolte și mai mult, să 
crească puterea lor economică.

Dacă valoroasa inițiativă a 
organizației de bază U. T. M. 
din G.A.C. „Scînteia“, regiunea 
Galați n-a avut un ecou larg 
în rîndul tinerilor din sectorul 
socialist al agriculturii din ra
ionul Vaslui, principala vină o 
poartă comitetul raional U.T.M. 
care nu s-a preocupat- deloc de 
popularizarea acestei inițiative.

Ținîud seama de rolul impor
tant, mobilizator și educativ 
pe care-1 are această inițiativă 
în rîndul tineretului de la sate. 
Comitetul raional U.T.M. Vaslui 
este dator să lichideze indife
rența pe care a manifestat-o 
pînă acum și să treacă neîntîr- 
ziat la acțiune. Inițiativa tre
buie larg răspîndită în toate 
organizațiile de bază U.T.M., 
iar acestea să fie îndrumate și 
ajutate să o aplice în urma 
unei analize temeinice a nece
sităților concrete locale și a 
posibilităților reale ale tinere
tului.

Duminica
Fotbal

Marile stadioane din țară, 
«t cnosruî duminică din 
oou, teamâtul întrecerilor 
fotbalistice ale echipelor din 
prima caiegor.e Majoritatea 
echipelor au susținut meciuri 
de verificare, rn vederea în
ceperii returului campionatu
lui categoriei A.

Se cuvine să începem cu 
tntilnirea internațională de la 
Ploețti. Formația locală Pe
trolul Ploești a reușit după 
un joc bun să cucerească 
prima victorie internațională 
a anului, întrecînd la limită 
(1—0) formația Locomotiv 
Leipzig. Această primă vic
torie este rodul unei temei-» 
nice pregătiri pe care au fă
cut-o jucătorii petroliști în 
perioada de iarnă.

In celelalte tntilniri de ve
rificare s-au înregistrat unele 
surprize. Astfel, Progresul 
București a întrecut C.C.A. 
cu 2—1 (0—1), iar Rapid 
după meciul șlab de joi i cind 
a reușit cu greu să mențină 
scorul de 6—5.

sportivă
Tenie de masa

In sala sporturilor de la 
Floreasca a luat sfirșit luni 
seara turneul internațional de 
tenis de masa la care au par
ticipat cei mai buni jucători 
din R.P.R. șj R. P. Ungară.

La simplu feminin victor!® 
a revenit campioanei euro
pene Eva Koczian (R. P. 
Ungară) care în meciul de
cisiv a învins-o cu 3-1 pe 
Angelica Rozeanu.

La băieți turneul a fost dș. 
figat de Zoltan Berczik (R. 
P. Ungară) fără nici o In
fringe re

Volei
După victoria cu 3—0 de 

Ia Lausanne, asupra echipei 
elvețiene E.O.S., voleibaliștii 
de la Rapid au reeditat a- 
ceastă victorie și la București. 
Scorul de 3—0 dovedește pe 
deplin valoarea voleiului 
nostru față de cel elvețian. 
Rapid București s-a calificat 
astfel pentru turul următor 
al „Cupei Campionilor Eu
ropeni".

o ma- 
cotețe

socia- 
mun-

Cupe „Grigore Preoteasa" a reunit la start formații rugbistice 
dm prima categorie a țării, lată o imagine din întîlnirea 
formațiilor C.C.A. și Metalul desfășurată duminică pe stadionul 

„Constructorul".
Foto : R. VASILE
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1 De peste hotare |

Un important acord
privind colaborarea

economică sovieto-cubană
HAVANA 14 (Agerpres). —

T.ASS trammiie : A. I. Mikoian, 
prim sscepreședinte al Consilm- 
i3i de Watiștri a! UJLS.S. și 
Friel Castro primul ministru al

^teto-coban in car? se spune

seama de 
p&rți tați

interesul ce
de lirgirea 
pe bazi de 
reciproc, se 

Uniunea So-

Vizita lui N. S. Hrușciov

Proteste după explozia 
bombei atomice franceze 

în Sahara
înmînat o notă a guvernului 
marocan.-.Nota califică explozia 
bombei atomice franceze de la 
Reggane ca o acțiune „inami- 
cala față de Maroc" și anunță 
denunțarea acordului încheia 
între Franța și Maroc la 28 mai 
1955.

CAIRO |5. (Agerpres). — La 
15 februarie Conferința atomică 
afro-asiatica, care s-a deschis la 
Cairo sub președinția secretaru
lui generai al secr.tariatului af- 
ro-asiatjc, a adoptat o rezoluție 
în care țările afro-asiatice sint 
chemate să înghețe bunurile 
franceze în teritoriile lor respec
tive și să rupă relațiile diplo
matice cu’Franța.

★
PARIS 15 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, ambasadorul Marocu- 
lu; în Franța a fost primit de 
ministrul de Externe al Franței, 
Couve de Murville, căruia i-a

ir
'V1ENA 14 (Agerpres). — 

Vestea exploziei primei bombi 
atomice în Sahara a provocat ui 
val de proteste în rîndurile opi 
nici publice din Austria. La li 
februarie a avut Ioc O mare de 
monstrație de protest în fața am 
basadei franceze din Viena.

matice pe bază de egalitate 
independență deplină.

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și guvernul 
revoluționar al Cubei, se spune 
în încheierea comunicatului, con
sideră că contactele directe intre 
reprezentanții guvernelor vor 
contribui efectiv la înțelegerea, 
colaborarea și prietenia intre po
poare. De aceea, cele două părți 
speră cu temri că apropiata con
ferință la nivel înalt va slăbi 
considerabil încordarea interna
țională care întunecă astăzi 
perspectivele libertății, prosperi
tății și picii pe pămînt, visul 
supiem al omenirii.

★
HAVANA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 februarie 
la ora 14,30 (ora locală) (ora 
22,30, ora Moscovei), A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului da Miniștri ăl 
U.R.S.S. și persoanele care 1 
însoțesc au plecat cu un avion 
„IL-18“ din capitala Republicii 
Cuba, Havana, spre patrie. .

Ținlnd 
lor două . ,
relațiilor comerciale 
egalitate și avantaj 
spune in comunicat, 
vietică este de acord să achizi
ționeze din Republica Cuba 
425 000 tone de zahăr din recolta 
anului 1960, 
patru ani să achiziționeze 
un milion de tone de zahăr 
ouai.

Guvernul U.R.S.S. acordă 
publicii Cuba un credit 
100.000.000 de dolari cu o 
bindă anuală de 2,5 la sută pen
tru achiziționarea de utilaj, de 
mașini și de materiale, iar dacă 
va fi necesar în cursul anilor 
1961—1964 va acorda în cadrul 
acestui credit ajutor tehnic pen
tru construcția de uzine și 
brici, înfăptuită de guvernul 
publicii Cuba.

Cele două guverne sînt 
acord să discute'la timp potrivit 
prob ierna reluării relațiilor diplo-

iar în următorii 
cite 

a-
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de 
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Prezente romînești peste hotare
au cobborat la realizarea spec 
tacolului.

La premieră a luat parte toi 
Mihail Hașeganu, ambasadori 
R. P. Romine la Praga, și men 
bri ai ambasadei precum și rț 
prezentanți ai vieții culturale 
artistice din R. Cehoslovacă.

Spectacolul s-a bucurat de u 
frumos succes.

PRAGA 15. -- Corespondentul 
Agerpres > transmite : In turneul 
său în Republica Cehoslovaca, 
baritonul romîn Nicolae Herlea 
a dat în seara zilei de 12 februa
rie un recital m orașul Olomauc. 
Programul a cuprins liduri de 
Haendel, Schuman, Schubert, 
arii din opere, precum și lucrări 
ale compozitorilor romîni Tibe- 
riii Brediceanu, Gh. Diir.a și 
alții.

Cîntărețul romîn s-a bucurat 
de un mare succes.

★
PRAGA 15. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 14 fe
bruarie a avut loc la Teplice 
premiera opereteî „Plutașul de pe 
Bistrița" a compozitorului romîn 
Filaret Barbu. Maestra de balet 
Elena Penescu-Liciu, scenogra
ful prof. Teodor Danu, dirijorul 
Karel Melihar Scoumal și regi
zorul televiziunii cehe A- Nosek

de

acordat de A. I. Mikoiantr*n=-

Inra“
---- o

□ iște lucruri

(Text prescurtat)
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BAGDAD. La 14 februarie îrt 
regiunea Dora. în apropiere de 
Bagdad, » avut loc festivitatea 
începerii lucrărilor de construe.

revistei „

în India

IA

nn» -J.

U

Ge ne
Lua;

uniu 
și vi 
1960. 
pești

•---ces— s» 
îndreptat

E. Gerhardsen și 
*an au rostit cuvjntări.

La combinatul metalurgic Bhil
DELHI 15 Trimisul special A- 

gerpres, Al. Gheorghiu 
mite:

Duminică, a pal-a zi 
lui N. S. Hrușciov în 
fost consacrată vizitării _ 
lui, unde s-a înălțat cel ma: 
mare combinat metalurgic de pe 
teritoriul Indiei, a cărui produc
ție de 1 milion de tone de oțel 
prevăzută pentru 1960 va însem
na dublarea producției de o el a 
Indiei și care potrivit prevederi
lor noului acord de ajutor sem
nat acum citeva zile va atinge o 
producție de 2,5 milioane tone de 
oțel anual.

BhT_«- 

dpa« kXi

Interviul

A 14 (Agerp-es). -
Ce raspunsunie 
t-juxar\ pr.ra vi- 
I uoQsd^m de 

U-R-S.S. ia Lnlreba- 
e puse de redata revistei 
ara":
îNTlEBARc Ce perspective 
-rX-ie cooeca-e dintre

g t sortimentul de mărfuri cu- 
__.e cumparaîe de noi, iar pen
tru Cuba se vor dovedi folosi- 
tcare multe lucruri din nomen- 
ci aiura foarte largă a măriuri- 
lor de export ale Uniunii 
v: etice. La această evoluție 
cofUr.bui fără 
sovietică din 
hae primită

Cuvîntarea

So
va 

îndoială Expoziția 
Havana, atit de 

bine primită de ospitalierul 
pcoor cuban, dornic de a cu- 

’------- i noi.

Conferința 
națională a U. T. M, 

din Vietnam

DELHI 15 (Agerpres). 
cuvîntarea rostită la Biulai 
Hrușciov, șeful gînrenariai so
vietic, a spus printre altek :

Am acceptai cu multa : - -• 
rie invitația amabila de a • : : 
Uzina siderurgică din Bhflai «a 
numai pentru ca uzina dv. es'.s 
simbolul prieteniei ude o Or t 
și al colaborării dimre t .t 
noastre, ci și pentru câ a : i‘4* 
în mod vizibil trâsa: - * :*
viitoare — o mare putere 
strială.

Constatăm cu o uriașă s- 
facție marile transformări 
viața poporului indian *z 
bucurăm ca peisajțd india 
pendente se schimba ir r.e- 
care zi.

Dezvoltarea cu succes a eco
nomiei oricărei țâr: este r:.- : ■ 
lă numai pe calea indoBtrîafizft- 
rii. Noi știm bine acest ksra 
din propria noast-â experie-ra.

Mulți economiști ocătabfe 
afirma câ pentru une’< ur. c-a 
ar fi india ar fi mai one m • 
nunțe la dezvoltarea ‘
și să continue sa se concentreze 
asupra producției agnecte 
diferitelor materii prime 
rale exportindu-le la pre 
tine în străinătate și 
schimb, la un preț 
mai ridicat, produse 
și utilaj. Aceste leor. 
încearcă să fundamenteze 
dința capitalului mooopofesl 
a permanentiza monstruoasa 
viziune internațională a ■■■â 
creată de colonialism fi care 
condamnă sute de mii de
oameni la mizerie.

Noi întotdeauna ne-am r *•:**. 
împotriva unor 
și am considerat c* toate Ștr-Je

ÎNTREBARE: Cuba este o- 
bectul unei agresiuni perma
nent- d.a străinătate. Ce ecou 
ar avea In rindul popoarelor 
lxnii care luptă pentru coexis
te":* pașnica c agresiune ar- 
■aU împotriva țării noastre.

RASPLNS: Dacă atacurile 
^gandisuce împotriva Cubei 

c proteste minioașe în 
popoarelor care luptă pen-

A. 1. Mikoian a sosit la Oslo

tru coexistență pașnică, ne pu- 
tem închipui cit de furtunoasă 
ar fi reacția in cazul unei inter
venții armate împotriva Cubei. 
Nu se poate să nu se țină sea
ma de faptul că timpurile cind 
popoarelor mici erau reprimate 
fără jenă, sint acum de dome
niul trecutului. Astăzi, orice 
popor, chiar și cel mai puțin nu
meros, are cu totul alte posibi
lități de a lupta pentru indepen
dența sa, întruc.t în spatele lui 
stau forțele puternice ale celor
lalte popoare libere.

ÎNTREBARE: Care este pă
rerea dv. despre evoluția revo
luției cuba ne ?

RĂSPUNS: Poporul sovietic 
apreciază mult revoluția cubană. 
Este greu de spus mai bine de
cit a spus primul dv. ministru, 
dr. Fidel Castro: Scopul revo
luției este desrâdăcinarea. nu 
ret: zarea superficială, după care 
apar din noj lăstari vătămători.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Se anunță în 
mod oficial că în urma unui 
schimb de păreri, care a avut 
loc în cursul anului 1959, s-a 
ajuns la un acord cu privire ia 
vizita oficială a primului mi
nistru al Noii Zeelande, Walter 
Nash, în Uniunea Sovietică. Pri
mul miniștrii Walter Nash va 
sosi la Moscova, la invitația gu
vernului sovietic, în ziua de 18 

, aprilie 1960. Vizita sa va dura o 
I săptămînă.

In dimineața zilei de 15 fe
bruarie la Hanoi s-a deschis 
Conferința națională a Urriu 
nii tineretului muncitor dir 
Vietnam. .Conferința va anali 
za rezultatele activității 
nii în anul care a trecut 
discuta sarcinile pe anul

La conferință participă , _ 
300 de reprezentanți ai orga 
nizațiilor Uniunii tineretuiu 
muncitor din diferite orașe ș 
provincii ale Vietnamului d 
Nord. După cum anunță A 
genția Vietnameză de Informs 
ții, Nguen Lam. prim-secreta 
al C.C. al Uniunii tineretuiu 
muncitor din Vietnam, a pre 
zentat un raport în care a sub 
liniat că membrii uniunii a 
participat anul trecut, activ, 1 
construcția socialistă Iii Viei 
namul de .Nord. Ei: au pășit î 
avangarda forțelor Uare lupt 
pentru crearea și întărirea coc 
perativelor agricole și coopera 
tivelor de producție meșteșugi 
rești. pentru transformarea sc 
cialistă a industriei și comei 
țului.

yz -

s bG sâ îaci aa icxt popas 
OJx Ger Arlaer a s^Mic-al 
da*cr ta acests :apc are p.s 
^u«a sa se r . a^eas:* cu 
iaail acahni ai țmnMhe ao- 
Ttetsc. Ei Și-a expr.iuai sterauia 
ca scurta vizir* a inaluxlic oas
pete in Norvegia va fi utilă.

In cuvîntarea sa de rasp-.ins. 
A. !• Mikc an a declarat că i a 
făcut multă plăcere cind a aflat 
ca guverna! No vegiei și primul 
ministru Geriiardsc i 1 au invitat 
sâ se oprească la Oslo împreună 
cj persoanele care jl însoțesc. 
Act4 iapc dr.ed?ște câ guverne
le Norvegiei și Uniunii Soviet ce 
s:*d in relații de prietenie și fo
losesc orice prilej pentru con
vorbiri prietenești îmi va fi 
foarte plăcut șt utl, a declarat 
A. L Mikotan, sâ cunosc țara 
dumneavoastră, pe vecnul nos
tru liniștit și ;a».".c.

MOSCOVA. La 15 februarie, 
la Moscova s-a deschis Confe
rința pentru dezarmare a repre
zentanților vieții publice sovie
tice. Lucrările conf.rinței se des
fășoară la Teatrul din Kremlin. 
Conferința pentru dezarmare a 
reprezentanților vieții publice 
sovietice, va discuta raportul lui 
Nikolai Tihonov. președintele Co
mitetului sovietic pentru apăra
rea pârii : „Poporul sovietic se 
pronunță pentru dezarmarea ge
nerală ș« totală*.

țîe a liniei terate Bagdad-Basra. 
Această linie ferată lungă de 
570 km. va fi principala linie fe
roviară a Republicii Irak. Spe
cialiștii sovietici, care studiază 
pe teren traseul căii ferate și 
execută pioiectul noii linii, dau 
un ajutor important în construi, 
rea acestei Unii ferate.

PEKIN La 14 februarie ainba. 
sadorul extraordinar și p'enipo. 
tențiar al U.R.S.S. în China, 
S. V. Cervonenko. a oferit o re- 
cepție cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a semnării Tratatului 
sovieto-chmez de prietenie, ali
anță și asfstență mutuală. La re. 
cepție au participat Liu Șao-ți, 
Ciu De, Cen I.

Congresul 
tineretului 

pe întreaga 
Indonezia

La 15 februarie s-a desch 
la Bandung Congresul tineri 
tulul pe întreaga lndonezie. L 
lucrările congresului iau par 
reprezentanți ai tineretului d 
toate colțurile țării. La desch 
derea congresului au fost ( 
față miniștri ai cabinetului, ci 
noscuți oameni de stat, precu 
și membri ai corpului dipioni; 
tic, corespondenți indonezie 
și străini.

La deschiderea congresul 
a rostit o cuvîntare președi 
tele Sukarno.

Entuziastă primire

CALCUTTA 15 (Agcqns). — 
TASS transmite: Luni. Caind»». 
capitala Betigalulu: de rest, a 
făcut o primire enfuriastă !■ 
N. S. Hruțciov, țeiut gmaraaha 
sovietic, care a sosit acoic ve
nind din Bhilai.

Intr-un automcîxl 
N. S. Hrușciov s-a 
spre Radj Bhavan — pa’aiJ de 
stat care va fi re^dînja sa " 
timpul cit va sta la Calcrta. 
Se părea că întreaga popuiaSe 
a orașului cu ÎXMi'ăP. de lo
cuitori ar fi ieți: pe stric pen
tru a-1 saluta pe înaltul oaspete 
sovietic.

Locuitorii Calcutta au iețit

la Calcutta t
pe smirne erapam ea p*»r-: 
pe care erai ra^-ae Yn-nrr 
sr^spe epror i’e cue:- țc- 
canx ' Der^-awi aca^
— Momtaaa geam*. Tr*- 
L Jt.S.S.'l "*" *

St pj’.eaj reAei te 
nea nscr.pCn pe piaz* 
Hrwța» e»c •» teydMr cara- 
j» ftitn «aee.

Sau<e de k: de iccuscri ai 
Cakutla care l-au salsu: pe 
N. S. Hrușocr 6e-a dru-
nxil-ji de b aeroport b rețe- 
dinți. au manifestat tndelu-g 
pentru prietenia d nlre pc-porj» 
indian și cel aovietic.

Studentii-hamali din Hamburg

Schimb de telegrame 
între N. S. Hrușciov 

și H. Macmillan
MOSOOVA 14 (Agtrpres). — 

TASS Vansmite: La Moscova 
s-a dat publicității telegrama a- 
dresată de N. S. Hrușciov lui 
Harold Macmillan cu prilejul zi
lei de naștere a primului minis
tru al Marii Britanii.

N. S. Hrușciov arată că 
schimbul nemijlocit de păreri 
care a avut loc în timpul între
vederilor Și convorbirilor de la 
Moscova cu primul ministru al 
Angliei a fost folositor și rodn'c. 
Ideea unor tratative și fntîîoiri 
la nivel înalt se bucură de o a- 
preriere unanimă.

N. S Hrușciov arată că ac-

tuala conjunctură internațională 
dă posibilitate să se obțină noi 
succese pentru a împrăștia defi
nitiv norii de pe cerul politic al 
planetei noastre.

In telegrama de răspuns adre
sată lui N. S Hrușciov, Harold 
Macmillan scrie: îmi amintesc 
și eu cu plăcere de întrevederile 
noastre de ăcum un an și sînt 
de acord cu dumneavoastră că 
putem constata cu satisfacție că 
de atunci s-a realizat un progres. 
Aceasta mă face sâ sper că vom 
putea realiza un progres con
tinuu în următoarele luni de 
mare răspundere. i

L

pw«toc ■ s^nc^e joc » Ito. ou 
infrueiot cu ss»<es* gerat Stu-

t-ira-e si f.-ortrie- t*er cc-e 
pesle citeva hani or fee- să-s> 
complecieae nu*»e«e cu ttiu ce 
„doctor*. Lo s^-vt cu prw< crie 
un plic firav In ccra se gosecu 
citeva bancnote. O p<rto de 
batjocură.

Studenții hamcU d'n Ho-nixxg 
nu-s o rar dote in mo. tetec vest- 
?ermană. E adevărat câ dl. 

rhard se mai laudă cu „mira
cole economice*, dar categorii 
largi de tineri din Germano oc
cidentală au de făcut fața unor 
dificultăți pe care nu le pot 
birui. Fălcile domnului Erhard 
iau mereu proporții* In schimb, 
mulți tineri vest-germani string 
tot mai mult cureaua. Ei n-ou ni
mic din înfățișarea radioasă a 
feciorilor de bani gata pe care-i 
pozează revistele burgheze vest- 
germene cu prostească perseve
rență. Ei trăiesc o tinerețe tristă, 
împovărată de greutăți fără nu
măr și aolitâ de bucuriile firești 
ale vieții.

La primii pași in viată, co
piii trec pragul șeofii. Dor 
cei oi căror părinți sînt 

oameni ce se luptă cu necazu
rile vieții nu pot sta mult sub

Of re din surse 
indcă câ 80 la 

■06 dte tineri trebuie să se li- 
wte» o puținele clase ale 
cv-w’.' e’<e-»e-ecr. De ce ? Nu-i 
• t-ce -.-c de dificultățile ma- 
lerie<e acte -eedko pe copiii 

e- să învețe. Acestea 
si închid drumul 

spre euâfevd pentru mulți tineri. 
Dc* • c'-c'â de creștea trebuie 
sd pomeniei de condițiile dificile 
c-e -tului vest-german.
= esc de a Bo~- apreciază că 
asesc 46 000 de soli de clasă.

C tec - ntrra -e. stă că se pot 
gcv c'«*e -ste-ate in barăci și 
c“c- -- garaje. Gnd se va 
z-~-e ca oct aceste situații neno-

K Ge—rania occidentală 
se eafe-eezo cc in ritmul actual 
ci c'ooot"’or pertrj învățămint 
vor fi --ecescri... 20 de ani 
pe-t’u fichîdcrea l'rasei de con
struct"? școte-e- In fond, doar 
cteva praee-^e -xjî puțin pentru 

E jndhewelMului și co
pii vest-ge^nc" ar avea unde 
să învețe. Nu-i de mirare că în 
‘•nprejjră'ife m zerabile sub ale 
căror auspicii se desfășocră in- 
vățămintul în statul lui Herr 
Adenauer se pune în primejdie 
sănătatea multor copii. Numă
rul bolilor în rindul elevilor în
registrează continuu creșteri. 
Ancheta efectuată in landul Rhe- 
nania de Nord-Westfalia este 
concludentă. In 1952, din numă-: 
rul copiilor consultați 27,7 la 
sută aveau o sănătate nesatis- 
fă că too re. în 1953 numărul celor 
cu sănătatea șubredă a crescut 
la 43.2 la sută, pentru ca în 
1955 să reprezinte 47 la sută 
lată „miracolul economic" al 
domnului Erhard în cea mai 
crudă reflectare...

Părăsind școala majoritatea 
tinerilor se îndreaptă spre 
uzină sau spr® latifundiile 

moșierilor. Să poposim pe o 
stradă din Munchen. lată un 
tinăr înalt, slăbuț, cu citeva fire 
blonde de mustăcioară ce mijesc 
timid. II cheamă Kurt H. E în 
primul on de ucenicie. La între
bările reporterului nu se intimi
dează. Explică că ucenic este 
egal cu forță de muncă ieftină, 
revoltător de ieftină. Kurt pri
mește doar 25 de mărci. După 
un an va primi 10 mărci in plus, 
încă un an — alte 10 mărci, pînă 
cind în al patrulea an va primi 
in total 55 de mărci. Apoi ? Pe 
semne va fi concediat spre a fi 
angajat in locul lui un... ucenic 
in anul I. Trebuie aici făcută o 
paranteză. Dacă un vnăr de 15 
ani vq efectua o muncă egală 
cu cea a unui adult, nu va primi 
totuși decit 50% din salariul 
acestuia, la 16 ani va primi - 
60% iar la 18 ani - 80%sĂșa-i 
legea care datează de pe vre
mea regimului hitlerist și care 
reglementează (se știe cum) si
tuația ucenicilor. O lege ce nu 
a fost abolită și pe care la Bonn 
nimeni nici nu se gindește s-o 
abolească.

I nfruntînd greutăți imense, 
un număr redus de ti
neri ce aparțin pă

turilor sărace ale populației 
reușesc să pătrundă 
versitâți. Puțini la 
Despre viața lor ne-a 
destule intîmplareg cu 
hamali din Hamburg.
nu se pot povesti... Studenții ce 
se chinuiau in frigul de decem
brie in portul Hamburg au destui 
colegi siliți să-și procure citeva 
mărci muncind la felt In revista 
berlineză „Zeit im Bild* am

în uni 
număr, 

dezvăluit 
studenții- 
Dar cite

O Imagine din revista berlineză „Zeit im Bild* : iată ce fel de munci trebuie să presteze stu 
din Hamburg spre a se putea întreține ldenții

văzul două pagini de fotografii : 
studenți vest-germarii care în 
timpul liber în loc să învețe 
prestează munci prea puțin uni
versitare de la hamal la... ani
matoare în baruri de noapte.

Revista vest‘■germană „Das 
Neue Jurnal" a publicat un ar
ticol în care scria : „Tineretul 
academic al Republicii Federale 
este nevoit să trăiască pe stra
dă. In țara miracolului econo
mic partea societății dezvoltată 
din punct de vedere spiritual, se 
adăpostește în poduri, în sălile 
de cazane. La Munchen studenții 
sint nevoiți să doarmă in aer 
liber, pe băncile parcurilor... 
Neputînd rezista unor asemenea 
chinuri, mulți dintre ei sint ne- 
voițr să abandoneze studiul sau 
sâ-și caute loc în alte universi
tăți, sau să se întoarcă acasă". 
Citeva cifre pot complecta ta
bloul zugrăvit de publicația vest- 
germană. Doar 20 la sută din

studenții vest-germani primesc 
o bursa 
țială. 
din 
lipsa 
erata 
3.365 
tr-o mizerie pe care pur și sim
plu le este rușine s-o mărturi
sească. Am adăuga în conti
nuare acestor cifre că în 
anii următori s-a proiectat să se 
cheltuiască în Germania occi
dentală numai pentru armament 
atomic și rachete suma de 
110.000 000.000 mărci,

110.000.000.000 mărci pentru 
armele morții I Dar pentru gene
rația tînără în visteria de la Bonn 
nu se găsesc fondurile care să-i 
asigure o dezvoltare normală, 
pe măsura cerințelor secolu’ui 
nostru Cindva. una din căpete
niile hitleriste amenința că seca
te revolverul cînd aude rostit

completă sau par- 
55.000 de studenți 

R. F. Germană duc 
căminelor. La Hamburg. 
„Zeit im Bild" - există 

studenți care trăiesc in-

cuvîntul cultură. Cei de la E 
îl imită.

Iar studenților sugrumați 
nevoi, dumnealor, mărinimoș 
oferă drept colac de salv< 
academiile de ofițeri ale rit 
Wehrmacht. Pe margriiea ac 
fapt o revistă studențească 
Hamburg nota că „poate 
unii vor deschide cu pri 
aresta un ochi sau chiar a 
doi".

Da, tinerii vest-germani fi 
să deschidă ochii și să înțek 
cauzele adinei a ceea ce ș< 
tîmplă în statul luț Herr ) 
nauer. încep să înțeleagă câ 
liardele pentru Bundeswehr 
seamno in același timp sa< 
carea învățământului vest
man, schilodirea tinereții 
generații ce vrea să trăi< 
pașnic și demn.

Ochii tineretului vest-ger 
încep să descopere adevărul

EUGENIU OBRE
_____ =5
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