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Plecarea din Paris
a tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej’
PARIS 19. = De la trimisul 

special al Agerpres : In seara 
zilei de 19 octombrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației R. P. Ro
mîne la cea de-a XV-a sesiune 
a O.N.U., precum și tovarășii 
Leonte Răutu și Ștefan Voitec

cu plecat din Paris, îndreptîn- 
du-se spre țară.

Pe peronul Gării de Est dele
gația a fost salutată de către 
ministrul R. P. Romîne la Paris, 
Constantin Nicuță și de ceilalți 
membri ai legației.

In cursul dimineții tovarășii

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leonte 
Răutu șl Ștefan Voitec au vizi
tat Muzeul Luvru și alte institu
ții de cultura din Paris. De cse- 
menea au făcut o vizita la Mont 
Valerien, la memorialul eroilor 
rezistenței.
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Brigada de țesătoare condusă de Ioana Popa de la Fabrica 
~ * *' folosește metoda pre-

j p rod ucti vită ții
„Partizanul roșu" din Orașul Stalin, fj__
luării din mers a mașinilor, în scopul creșterii 

muncii.

Au îndeplinit planul 
înainte de termen

Sondorii din ca
drul Trustului de 
explorări geologice 
aparținind Ministe
rului Industriei Pe
trolului și Chimiei, 
raportează îndepli
nirea cu 76 de zile 
înainte de termen a 
planului fizic anual 
de foraj.

Succesul obținut 
de ei se datorește, 
în primul rînd, a- 
plicării pe scară tot 
mai largă a meto
delor înaintate de

foraj, 
rajul 
planul anual a fost 
depășit cu 13.000 m.» 
ajungindu-se ca în 
luna septembrie 44 
la sută din totalul 
metrajului să fie 
săpat prin această 
metodă. Extinderea 
forajului cu turbi
na simplă și cupla
tă și a forării son
delor cu diametru 
redus și a altor me
tode înaintate de 
lucru, a permis son
dorilor de la acest

Astfel. la fo- 
cu turoi na

trust să depășească 
viteza de lucru pla
nificată cu 13 la su
tă. Productivitatea 
muncii pe primele 
9 luni ale anului a 
crescut cu 22,5 la 
sută față de plan.

La 
cestui 
succes 
contribuție 
bită 
treprinderilor de fo
raj Craiova 
București.

da consum

în intîmpinarea 
Congresului Sindicatelor

Tot mai multe tractoare 
pe ogoarele patriei

Fruntașă pentru a treia oară
21 de tineri zîmbesc fericiți. 

In mijlocul lor, utemistul 
Micu Marin. responsabilul 
brigăzii de producție de tine
ret de la secția osii montate 
a Uzinelor „IFilhelm Pieck" 
din Brăila, poartă cu mîndrie 
drapelul de brigadă de pro
ducție a tineretului fruntașă 
pe oraș. Pentru a treia oară 
brigada lui Micu Marin pri
mește drapelul. Pentru a treia 
oară brigada condusă de el 
s-a dovedit cea mai bună din 
oraș. în cinstea celui de-ol 
IV-lea Congres al Sindicate
lor. depășindu-și angajamen
tul luat, brigada a realizat 
economii în valoare de 37330 
lei di nd în același timp 
osii C.F.R. peste sarcina 
plan.

23 
de

în

obținerea a- 
important 

au adus o 
deose- 

colectivele în*

Ș>

.Agerpres)

Prin reorganizarea procesu
lui tehnologic la Fabrica „A- 
desgo“ din Capitală s-a creat 
o nouă secție de tricotaje din 
relon cu o capacitate anuală 
de 300.000 bucăți tricotaje din 
fire sintetice. Totodată, au 
intrat în producție 20 de ma
ni circulare de tricotat pen- 
nu fabricarea ciorapilor fără 
dungă. Noile mașini vor spori 
capacitatea de producție 
acest articol 
chi pe an.

la
cu 180.000 pere-

minat montarea pompelor 
submersibile. Acum la toate 
corpurile combinatului se lu
crează la finisări.
brînzeturi a început 
tajul noilor utilaje.

★

Colectivul Fabricii 
Roșie" din Capitală 
misit în primele

In secția 
și mon-

★

de la Fabrica 
Roșu" din Capi-

Muncitorii 
„Tricotajul 
tală au livrat bazelor comer
ciale primele cantități de tri
cotaje de bumbac care imită 
pielea de căprioară. Aceste 
produse au un aspect plăcut 
și o rezistență mare.

„Flacăra 
a econo- 

nouă luni 
ale anului o cantitate de piele 
și talpă din care se pot con
fecționa peste 300.000 perechi 
de încălțăminte. Totodată, la 
secția marochinărie s-au eco
nomisit peste 3.500 m.p. de 
policlorură de vinii ce se fo
losește la 
șefelor.

confecționarea po-

(Agerpres)

*
Cine nu își amintește 

uzină de începuturile activi
tății brigăzii conduse de Micu 
Marin ? Era prin luna sep
tembrie a anului trecut. Hala 
nouă a secției osii montate a 
Uzinelor „JFilhelm Piech* 
din Brăila abia intrase în lu
cru cu întreaga ei capacitate. 
Atunci a luat ființă și brigada
de producție a tineretului 
condusă de Micu Marin. Era 
prima brigadă din secție. 
Utemiștii Micu Marin și Dra
gan Gheorghe. fruntași 
producție, împărtășeau zi de 
zi tinerilor din brigadă 
periența lor. Ajutorul comu
nistului Rahel Aurel, tehni
cianul brigăzii, experința ți 
cunoștințele sale, munca al in
tată a tinerilor din brigadă a 
făcut brigada cunoscută nu 
numai in uzină dar chiar in 
întregul oraș.

O atenție deosebită au a- 
cordat tinerii din această bri
gadă ridicării calificării lor 
profesionale. întreaga briga
dă a urmat în acest scop dife-

Sz schimbă 
fața satelor

in

ex-

rite cursuri. A fost o vreme 
cînd tinerii Tudorache Radu, 
Barțian Alexandru, Ivanov 
Grigore rămăseseră în urmă. 
Ajutorul celorlalți membri ai 
brigăzii insă i-a alăturat 
fruntașilor. Zilnic după ter
minarea schimbului, brigada 
făcea analiza muncii sale în 
care erau scoase în relief atît 
experiența bună cît mai cu 
seamă lipsurile, luîndu-se pe 
loc măsurile corespunzătoare 
pentru înlăturarea lor. Uneori 
responsabilul brigăzii, finind 
cont de calificarea tinerilor, 
ii schimba de la o mașină la 
alta astfel ca să poată fiecare 
progresa, în conformitate cu 
noile cunoștințe dobindite. 
Așa de pildă, tovarășul Badiu 
Gheorghe care lucra la ope
rația de eboșat a fost trecut 
la o operație superioară și a- 
nume la aceea de semi-finisat 
fuse.

Paralel cu eforturile de a 
spori producția de osii, finind 
in permanență cont de calita
tea produselor, s a pornit și 
acțiunea de a realiza continuu 
cît mai multe economii. Tova
rășii Drăgan Gheorghe, M. A. 
Ionel, Știrbeț Gheorghe s-au 
situat întotdeauna in fruntea 
acestei acțiuni. Ei economisesc 
lunar cîte 1-2 cuțite vidia reu
șind astfel să înscrie în caie
tul brigăzii importante eco
nomii. în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor 
brigada și-a propus să reali
zeze zilnic peste sarcina de 
plan două osii C.F.R., fără să 
înregistreze vreun rebut. Ea 
și a îndeplinit acest angaja
ment obținînd pentru a treia 
oară consecutiv drapelul de 
brigadă de producție a tine
retului fruntașă pe oraș.

Recent industria a livrat a- 
griculturii un nou lot de trac
toare și diferite mașini agri
cole necesare efectuării ară
turilor și însămînțărilor de 
toamnă. Cu acestea, parcul de 
tractoare și mașini agricole al 
stațiunilor de mașini și trac
toare și al gospodăriilor agri
cole de stat a crescut de la 
începutul anului și pînă la 10 
octombrie cu aproape 8.200 
tractoare, 7.600 pluguri, 6.600 
semănători de cereale și alte 
utilaje.

în toamna aceasta sînt fo
losite pentru prima dată plu
guri pentru executarea arătu
rilor pe terenurile în pantă, 
fabricate de industria noastră 
constructoare de mașini.

In următoarele luni agri
cultura urmează să fie înzes
trată cu noi utilaje, astfel că 
pînă la sfîrșitul anului ea va 
dispune, printre altele, de 
62.650 tractoare convențio
nale. Numai parcul de trac
toare din regiunea Constanța 
este în prezent mai mare de- 
cît cel existent în întreaga 
țară în anul 1938. La sfîrșitul 
anului un tractor fizic va re
veni la 235 ha. teren arabil, 
fată de 419 hectare în anul 
1955.

(Agerpres)

Lucrări de arfă p'asfică 
cu vînzarea în rate

începînd de la 25 octombrie 
a.c. se introduce vînzarea în 
rate pentru salariați a lucră
rilor de artă plastică. Valoa
rea minimă a acestor lucrări, 
pentru care se pot încheia con
tracte de vînzare cu plata în 
rate, este de 200 lei.

(Agerpres)

izvor de economii
De la corespondenții noștri

BAIA MARE. în ultimul 
trimestru al acestui an, tinerii 
de la întreprinderea „Unio“ 
din Satu Mare au realizat 19 
inovații. Cele 13 inovații apli
cate de acum aduc economii 
anuale antecalculate de circa 
150.000 lei. Prin inovația ute- 
miștilor Gîța Vasile și Halasz 
Zoltan, „Dispozitiv pentru în
doit țevi la conducta de ulei 
pentru remorca basculantă44 
se realizează anual economii 
antecalculate în valoare de 
peste 45.000 lei. Pentru a 
atrage cît mai mulți tineri în 
mișcarea de inovații, comite
tul U.T.M., în colaborare cu 
comitetul sindical, organizea
ză lunar consfătuiri în care 
se discută problemele din pla
nul tematic de inovații. în 
urma acțiunilor întreprinse, 
mulți tineri muncitori au de
venit inovatori.

*
DEVA. Pentru a se lărgi 

mișcarea de inovații, la Uzi
nele metalurgice „Cugir* a’J 
fest organizate în acest an o 
seamă de acțiuni : concursuri 
pentru cea mai bună inovație, 
concursuri „Cine știe, cîștigă» 
pe teme de producție, consfă
tuiri cu inovatorii Ia care au 
participat mulți tineri. In 
urma acestor acțiuni, I3 cabi
netul tehnic au fost înregistra
te 250 propuneri de inovații. 
Cele 129 de inovații acceptate 
aduc anual uzinei econo
mii antecalculate de peste 
2.590.000 lei. Printre inovatori 
se numără și tînărul comu-

nlst Bar Viorel, care a propus 
25 de inovații.

★

ORAȘUL STALIN. Din cele 
41 de inovații aplicate în ul
timele două luni la Uzinele 
„Ernst Thălmann*4 din Orașul 
Stalin, 10 au fost realizate de 
tineri. Printre acestea se nu
mără și inovația utemistului 
Dumitru Drăgănică, mecanic 
la sectorul bloc-motor, inova
ție care aduce economii anua
le de 34.200 lei.

★
CONSTANȚA. Tinerii de la 

Uzina de superfosfați fi acid 
sulfuric din Năvodari contribuie 
prin inovațiile realizate la per. 
fecționarea proceselor de pro
ducție, Tînărul Lorincz Gheor
ghe a propus și realizat înlo
cuirea conductelor de oțel pen- 
tru transportul acidului sulfuric 
diluat și cald cu tuburi de cao- 
lin, inorație prin care se econo
misesc însemnate cantități de 
oțel. De asemenea, inovația tine
rilor Duca Constantin, inginer și 
Cazacu Constantin, electrician, 
„Centralizarea tuturor comenzi
lor într-un singur panou și re- 
glementarea funcționării agre
gatelor anexă după necesități* 
aduce o contribuție însemnată 
la automatizarea procesului de 
producție.

Maistrul Al. Bartuș Instruiri- 
du-l pe tînărul Andrei Kibedl 
cu privire la montarea unor 
motoare pe care le produce 
fabrica lor, „Ludovic Minsk»44 

din Tg. Mureș.

Zilele trecute, la Bărgăoani, 
în raionul Piatra Neamț, mai 
multe familii de colectiviști au 
sărbătorit mutarea lor in casă 
nouă. Asemenea evenimente au 
devenit obișnuite în comună. 
De-a lungul ulițelor, din 10 case 
ale colectiviștilor 2 sînt clădite 
recent.

înfățișarea comunei Bărgă
oani. care în urmă cu un dece
niu și jumătate se număra prin
tre cele mai înapoiate din acea
stă parte a țării, s-a schimbat 
mult în ultimul timp. Aici au 
fost construite, între altele, o 
școală, un cămin cultural și o 
uzină electrică. Pe ulițele co
munei și in casele țăranilor 
muncitori rau aprins becuri 
electrice.

Realizările colectiviștilor sînt 
o puternică pildă pentru mem
brii întovărășirilor agricole și 
țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală. Ei cer să fie primiți 
în gospodăria colectivă. La Băr- 
gaoani au intrat în gospodăria 
colectivă în ultimele luni, alte 
300 familii de întovărășiți.

(Agerpres)

IONEL ARAMA 
strungar

Apus de soare In delta.

★

PLOEȘTI. Mișcarea de ino
vații se extinde tot mai mult 
în rîndul muncitorilor 
Uzina „Mecanica» 
pina. Anul acesta au 
propuse peste 130 de inovații. 
Comunistul Echim Moise a 
realizat de cînd lucrează în 
uzină peste 100 de inovații și 
raționalizări. Ultima — „Dis
pozitiv automat pentru fixarea 
zalelor de tractor" — aduce a- 
nuaj economii de circa 40 000 
lei. Aproape 15.000 lei econo
misește uzina prin aplicarea 
inovației tînărului maistru Va
sile Bucurică „Turnarea man- 
șoanelor și mufelor pentru 
filtre din aluminiu Pe princi
piul turnării în cochilă metaJ 
lică44.

de la 
din Cim- 

fost

TG. MUREȘ (de la corespow 
dentul nostru). — Comitetul sin" 
dical și organizația U.T.M. de la 
fabrica de mobilă „23 August** 
din Tg. Mureș se ocupă îndea* 
proape de ridicarea calificării ti* 
nerilor muncitori.

In acest sens au fost organizata 
cursuri pentru ridicarea califică
rii profesionale pe categorii și 
specialități la care au participat 
peste 230 de muncitori, dintre 
care foarte mulți tineri. De cur 
rind. s-a organizat un nou curs 
profesional pentru muncitorii de 
la croit. Acestora li se predau 
cunoștințe privind metodele Șt 
posibilitățile de reducere a con
sumurilor specifice la croirea fa
gului și rășinoaselor. De mare 
succes ro bucurat în rîndul tine" 
rilor concursul „Cine știe ciști" 
gă” pe teme profesionale (despre 
cunoștințele de bază in fabrica
rea plăcilor aglomerate, a plăci" 
lor fibrolemnoase, proprietățile 
lacurilor de calitate superioară 
etc.).

în raionul

Insămuițările
pot să fie grăbite

Pagini glorioase de luptă★
La Combinatul de produse 

lactate din Capitală s-a ter-

In secția sticlărie, de curînd 
Intrată în funcțiune, de la 
fabrica „Electrofar" din Ca

pitala.

40 de ani de la greva generală din 1920
Se împlinesc 40 de ani de 

la greva generală din octom
brie 1920, eveniment de sea
mă în istoria eroicelor lupte 
ale clasei muncitoare din țara 
noastră împotriva exploatării 
capitaliste, pentru pîine, pace 
și libertate. Greva generală 
din octombrie 1920, punct 
culminant al luptelor revolu
ționare desfășurate în țara 
noastră în anii 1917—1920, sub 
înrîurirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a fost 
cea mai mare ridicare la luptă 
de pînă atunci a proletariatu
lui din Romînia.

★
Greva generală din 1920 a 

izbucnit și s-a desfășurat în 
condițiile agravării contradic
țiilor economice, sociale și po
litice din Romînia. Cauzele a- 
cestei agravări își au rădăci
nile în sistemul social econo
mic burghezo-moșieresc, în 
consecințele primului război 
mondial imperialist la care a 
participat Romînia burghezo- 
moșierească.

Politica antipopulară și anti
națională a claselor exploata
toare, participarea Romîniei 
la războiul mondial imperia
list, jafurile de mari proporții 
ale ocupanților germani pe te
ritoriul țării ocupat în timpul

războiului au ascuțit la ex
trem contradicțiile regimului 
burghezo-moșieresc. în timp 
ce pumnul de exploatatori 
care conduceau țara trăiau în 
huzur, îmbogățindu-se prin 
intensificarea exploatării, prin 
speculă deșănțată, prin profi
turile adunate de pe urma 
războiului, oamenii muncii de 
la orașe și sate se zbăteau în 
mizerie, în lipsuri de nedes- 
cris. Prețurile produselor de 
consum strict necesare creș
teau vertiginos de la o zi la 
alta. în timp ce salariile cres
cuseră în 1920 de numai trei 
ori față de perioada dinainte 
de război, prețurile principale
lor produse de larg consum au 
sporit în această perioadă de 
circa 20—30 de ori.

în aceste condiții în țară 
s-a creat. în anii 1917—1920 o 
situație revoluționară. Masele 
muncitoare avînd în față 
exemplul măreț al Revoluției 
Socialiste victorioase din Rusia 
nu mai voiau să trăiască ca 
pînă atunci, iar clasele domi
nante se vedeau neputincioase 
să conducă dună vechile me
tode. Cu putere mereu cres- 
cîndă se vădea criza politică a 
claselor exploatatoare. Este 
grăitor în acest sens faptul că 
numai în decurs de doi ani

(1918—1920) au fost schimbate 
sau remaniate aproape 50 de 
guverne. în același timp creș
tea cu putere combativitatea 
maselor muncitoare. Desfășu- 
rînd acțiuni tot mai largi, pu- 
nînd stăpînire pe stradă și 
afirmîndu-se ca o forță mereu 
mai puternică, clasa munci
toare a silit cercurile guver
nante să consimtă la unele 
concesii, să recunoască într-o 
serie de fabrici ziua de muncă 
de 8 ore, unele măriri de sa
larii, recunoașterea în fapt a 
organizațiilor muncitorești.

Treptat însă burghezia și 
moșierimea au început să-și 
consolideze situația lor zdrun
cinată de avîntul revoluționar. 
Din martie 1920, cînd la con
ducerea guvernului a fost 
adus generalul Averescu, unul 
din călăii țăranilor din 1907, 
exploatatorii au declanșat o 
deșănțată ofensivă împotriva 
drepturilor vitale ale clasei 
muncitoare urmărind să 
pească maselor cuceririle 
anii precedenți.

Muncitorii, însuflețiți 
membrii grupurilor comuniste, 
vajnici militanți ca Alecu 
Constantinescu, Constantin 
Ivănuș, Leonte Filipescu, Gh. 
M. Vasilescu-Vasia și mulți 
alții, au răspuns măsurilor re-

ră- 
din

de

presive ale guvernului prin- 
tr-un val și mai puternic de 
lupte revoluționare, prin gre
ve, mitinguri, demonstrații, în
truniri. Ei își apărau revendi
cările, cereau îmbunătățirea 
vieții, se ridicau cu hotărire 
împotriva atacării de către 
Romînia burghezo-moșiereas- 
că a Rusiei Sovietice 
ceputul 
anului 
rat un 
te din 
caracter 
orașe întregi, ramuri de pro
ducție sau regiuni ale țării. în 
pofida liderilor oportuniști 
care împiedicau dezvoltarea 
luptelor revoluționare, munci
torii cereau tot mai mult, cu 
hotărire și dîrzenie, organiza
rea unei greve generale, pe 
întreaga țară, pentru a im
pune guvernanților îndeplini 
rea cerințelor celor ce mun
cesc. Mai ales de la începutul 
lui octombrie oportuniștii, 
care se împotriveau grevei ge
nerale erau fluierați, dați jos 
de la tribune de către masele 
de muncitori.

în această situație Consiliul 
general al partidului socialist 
și al sindicatelor, întrunit la 
10—11 octombrie 1920, a tre
buit să ia în discuție situația

la în- 
anului 1920. în vara 
1920 s-a desfășu- 
val de greve, mul- 

ele cu un profund 
politic și cuprinzînd

grea a muncitorimii și cererea 
ei insistentă 
grevă generală, 
tuniștilor de 
definitiv în 
muncitoare 
dacă ei ar fi 
giverseze în 
clararea grevei. Sub presiunea 
maselor. Consiliul general a 
votat, în ședința din 11 octom
brie, un memoriu către gu
vern prin care se cereau : re
cunoașterea consiliilor munci
torești, dreptul de organizare, 
retragerea armatei din fabrici, 
desființarea stării de asediu, 
reangajarea concediaților, re
cunoașterea libertăților de a- 
sociere, de întrunire, de presă 
etc. în cazul cînd guvernul nu 
va aproba revendicările for
mulate — s-a precizat . în me
moriu : „muncitorimea orga
nizată din toată.țara va fi che
mată ca $rintr-o grevă gene
rală să obțină toate aceste 
drepturi și libertăți, de care 
sînt legate interesele ei cele 
mai vitale".

Mergînd pe linia concilierii, 
conducătorii oportuniști nici 
Du s-au gîndit să ia măsuri 
de organizare și de conducere

C MOCANU

de a se declara 
Riscul opor- 

a se compromite 
ochii maselor 

era prea mare 
continuat să ter- 
mod deschis de-

( 
I 
r

(Continuare în pag. 3 a)

La G.A.C, Oarja e o muncă 
intensă. Se recoltează fără în
trerupere cartofii, zarzavaturile. 
Ajunși la gospodărie, doi tineri 
le descarcă în coșuri iar cîteva 
fete le cară în magazii. Porum
bul a fost cules, iar o echipă de 
tineri duc ultimele care cu co
ceni. Alături de tractoarele 
S.M.T. care execută însămînța- 
tul griului pe ultimele hectare 
din cele 60 ha, planificate, co
lectiviștii au venit cu atelajele 
proprii. Execută arături adînci 
pe suprafețele de pe care se re
coltează zarzavaturile, cartofii. 
Sînt printre ei și mulți tineri. 
La îndemnul organizației de 
partid, organizația U.T.M. a re
comandat cîte doi dintre tineri 
ca să lucreze pe fiecare semănă
toare. De asemenea, de la tran
sportul celor 200 de tone de 
gunoi de grajd, pe care se an
gajaseră în fața conducerii gos
podăriei să le care prin muncă 
patriotică, n-a lipsit nici un tî- 
năr. Acesta este meritul organi
zației de bază U.T.M., care a 
știut să se achite în mod con
știincios de sarcinile trasate de 
organizația de partid în această 
campanie agricolă. Asemenea 
acțiuni, care fac ca participarea 
ținerilor la lucrările agricole ac
tuale să fie consistentă, între
prind și organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. Merișarii, 
Ștefănești, Valea Mare și altele.

Colectiviștii din comuna Bas- 
cov au obținut în această toam
nă de pe primele 6 hectare re
coltate 5.200 kg. porumb în 
medie la hectar, față de 3.800 
kg. cît era planificat. G A C. 
Baseov a obținut de asemenea 
producții bune de sfeelă de za
hăr, cartofi, zarzavaturi și altele. 
E de la sine înțeles că un ase. 
menea spor de recolte presupune 
și un volum mai mare de mun
că. Acest lucru se pare că nu 
l-a înțeles organizația de bază 
U.T.M. Deși organizația de par
tid i-a trasat sarcina să se ocu
pe în mod susținut de mobili
zarea tinerilor la lucrările agri-

cole, biroul organizației U.T.M. 
n-a întreprins nici o acțiune 
concretă. Nu a organizat cele 
două echipe cu culegători, nici 
echipa de atelaje care să trans
porte porumbul de pe cîmp. 
Din platformele de gunoi n-a 
fost cărat nici un 
cele 200 de tone planificate. 
Biroul organizației ' de bază 
U.T.M, n-a stat .serios de 
vorbă cu tinerii care nu vin cu 
regularitate la muncă lată cî
teva din cauzele care au făcut 
ca recoltatul' porumbului de pa 
cele 24 hectare să înlîrzie. A- 
ceasta a dus implicit și la ră- 
mînerea în urmă a însămînță
rilor. Pînă acum încă n-a fost 
pregătită întrega suprafață pen
tru însămînțări și nu s-au în. 
sămînțat decît 9 hectare cu grîu 
din cele 25 hectare planificate.

Vinovat este, în această pri
vință. și comitetul comunal 
U.T.M, Gheorghe Oiță, secreta
rul comitetului comunal U.T.M., 
care e și membru al comitetului 
raional U.T M., trece prin gospo
dărie cu mîinile în buzunar și... 
atît. în privința mobilizării ti
nerilor colectiviști, personaj nu 
i-a dat nici un ajutor concret 
tovarășei Niculina Bădiță, secre
tara organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C. Nici organizațiile de 
Bază U.T.M, din cele două înto
vărășiri agricole din comună nu 
se bucură de prea mult sprijin 
în mobilizarea tinerilor la lucră
rile din campanie, lată de ce 
nu este întîmplător faptul că ti
nerii întovărășiți nu vin la mun. 
că, iată una din cauzele pentru 
care întovărășirile din comună 
încă n-au început însămințatul 
griului.

Situații asemănătoare mai sînt 
încă în multe comune din raio
nul Pitești La Smeura, de exem
plu, din cele 240 de hectare 
de însămînțat cu grîu nu s-au în- 
sămînțat pînă la 12 octombrie

car din

NICOLAE BARBU
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Postul utemist de 
în scoală

9

Ca și în uzine, în școală 
s a dovedit că este necesar 
să existe posturi utemiste de 
control, care să cunoască ce 
se întîmplă în clase, să sesi
zeze prompt neregulile, să 
propună soluții de îndreptare 
a lipsurilor, să împărtășească 
experiența pozitivă, să gene
ralizeze formele bune de ac
tivitate. Și acolo unde comi
tetele U.T.M. îndrumă atent 
activitatea posturilor utemiste 
de control, ele își desfășoară 
bine activitatea, reușesc ope
rativ și eficace, să contribuie 
în îmbunătățirea activității 
școlare și obștești a elevilor.

Iată un exemplu. La Școala 
medie nr. 28 din București, 
postul utemist de control își 
desfășoară activitatea înce- 
pînd din anul școlar trecut. 
Urmărind articolele și carica
turile apărute pe panourile 
postului utemist de control, ai 
o imagine cuprinzătoare și su
gestivă a activității acestuia. 
Astfel, postul utemist de con
trol al școlii a susținut în anul 
trecut școlar întrecerea pen
tru titlul de școală fruntașă, 
care s-a desfășurat între șco
lile din raionul Stalin, popu- 
larizînd experiența unor clase 
care au înregistrat pe această 
linie succese deosebite.

Un articol al gazetei postu
lui a criticat înfumurarea 
unor elevi care, constderin- 
du-se superiori colegilor lor 
la matematică ș, fizică per
turbau adesea desfășurarea 
orelor. Criticîndu-i pentru 
această atitudine, postul ute
mist de control le-a propus 
să-șj valorifice cunoștințele 
ajutând în studiu câțiva co
legi care întâmpinau greutăți 
în însușirea acestor discipli
ne. Critica și-a atins ținta ; 
de atunci elevii criticați și-au 
schimbat atitudinea față de 
colegi.

Fostul utemist de control al 
școlii medii ,-Dr- Petru Gro
za- a folosit cu eficacitate și 
talent forme satirice intere- 
sânte, diverse si mat ales 
eficace. Cit de senmifieaiivă 
este, de pildă, această epigra
mă la adresa unei eleve dm 
fosta clasă a X-a B care avea 
„înclinații- pentru pieptănă
tura gen „coadă de cal* : Tot 
privind-o cu mirare Un go 
dac de neam străvechi Și-a 
smuls coama din spinare / Și 
și-a pus-o intre-urechi- /.

Și alte posturi uterusie de 
control din școli își desfășoa
ră satisfăcător activitatea. Ele 
s-au impus ca o arenă eficien
tă de înlăturare a lipsurilor, 
ca un mijloc de generalizare 
a experienței celei mai bune, 
de stimulare a activității ele
vilor.

Dar nu peste tot s-a în
tâmplat așa. Sînt și școli în 
care postul utemist de control 
ființează formal, el nu se ocu
pă de problemele cele mai 
importante ale activității ele
vilor: munca de învățătură, 
disciplina, activitatea gospo
dărească, preocupările elevilor 
in afara școlii etc. Unele co
mitete U.T.M. din școli au în
țeles greșit îndrumările care 
li s.au dat în legătură cu acti
vitatea posturilor utemiste de 
control. Astfel se face că unele 
posturi utemiste de control își 
limitează activitatea la scoa
terea unei gazete cu cîteva 
articole și caricaturi, și aces
tea generale. De multe ori, 
postul utemist de control este 
confundat cu colectivul unei 
gazete de perete. La Școala 
medie nr 5 din Orașul Sta
lin, de pildă, postul utemist 
de control nu desfășoară o 
activitate susținută. Cînd și 
cînd mai apar o caricatură 
fără adresă, un articol ge

control

ca :

au fost

neral. Și cîte n-ar fi avut 
de făcut postul utemist 
de control în această școală 1 
De pildă, acum, la început de 
an el trebuia să-și propună 
ca principal obiectiv să con
tribuie alături de organizația 
U.T.M. din școală la mobili
zarea elevilor să învețe temei
nic. susținut, din prima zi de 
școală. Trebuia să organizeze 
raiduri în clase pentru a ve
dea cum se pregătesc elevii, 
să întreprindă anchete pentru 
a afla și populariza apoi cele 
mai bune metode de studiu, 
de organizare a muncii de în
vățătură. Cu siguranță că dacă 
postul utemist de control ar fi 
fost îndrumat de către comi
tetul U.T.M. să înțeleagă mai 
bine sarcinile ce le are, ar fi 
reușit să contribuie alături de 
birourile U.T.M. de clasă la 
remedierea unor lipsuri care 
s-au ivit în munca elevilor 
la început de an școlar. 
De pildă, ar fi putut sesi
za faptul că în clasa a X-a A 
sînt și acum eleve ca Aurora 
Babeș. Doina Crețu. Gabriela 
Ionescu. Elena Tuțică care 
îrcă se mai ..acomodează- cu 
școala, nu învață, iau note 
slabe. De asemenea, ar fi pu
tut ajuta colectivul clasei a
IX-aC  să-și dea seama de 
gravitatea atitudinii Pe care 
o are față de bunurile din cla
să, să înțeleagă că e o ru
șine să nu se păstreze ordinea 
și curățenia în clasa în care 
înveți.

Se pune problema, în pri
mul rind. cine trebuie să facă 
parte din colectivele posturi
lor utemiste de control. De
șigur comitetele U.T.M. din 
școli trebuie să aleagă în pos
turile utemiste de control pe 
cei mai bun: elevi care 
să aibă autoritatea morală să 
critice, să ceară îndreptarea 
unor stări de lucruri, ute
miști care au dovedit, prin 
comportarea lor. spirit critic 
ascuțit, interes pentru tot 
ceea ce este legat de viața co
lectivului școlar. în cadrul 
posturilor utemiste de control 
trebuie să fie aleși utemiști 
cu un dezvoltat spirit de ini
țiativă. care au și anumite 
înclinații : elevi care sînt ta- 
lentați la desen, sau au încli
nați: reportericești.

Cum trebuie să lucreze pos
tul utemist de control, care 
sînt atr-.buțiile lui? — ne În
treba intr-o scrisoare o elevă 
din Sibiu. Postul treesrist de 
control trebuie Ir.drtmat de 
către comitetele U.TJL să ur
mărească întreaga activitate a 
elevilor, să vadă tot ce
se întîmplă în clasă, în
școală, să sesizeze și să
oglindească aceste lucruri — 
oglinda fiind gazeta sa. Și 
trebuie să trateze asemenea 
probleme care să stirnească 
discuții in urma cărora se pot 
trage concluzii eficiente. De
pinde, însă, cum pune proble
mele și ce probleme ridică 
postul utemist de control, cum 
le tratează Dacă va face o 
critică fără adresă, fiecare 
elev va spune „Nu mă intere
sează, nu e vorba de mine !*. 
De aceea, tot ceeace face po
stul de control trebuie să fie 
cu adresă exactă, și atunci 
cînd este vorba de lucruri 
bune și cînd este vorba de 
lipsuri. La ore, în recreație, in 
activitatea extrașcolară. pe 
stradă, acasă — pretutindeni 
postul utemist de control tre
buie să fie prezent, să infor
meze, să tragă concluzii, să 
critice, să facă propuneri, să 
folosească mijloace variate de 
activitate: raiduri, anchete
printre elevi, să pună între
bări la care elevii să răspun
dă, să inițieze discuții. Iată de 
pildă, se poate organiza un 
raid pe tema disciplinei la 
ore, altele pe tema „Cum se 

comportă elevii Ia orele de 
lucrări practice*, „Ce note 
s-au obținut astăzi în clasă" 
etc.

Postul utemist de control 
trebuie să fie în pas cu ceea 
ce este actual în cadrul șco
lii, să-și axeze activitatea pe 
obiectivele muncii organiza
ției U.T.M. din școală. Iar 
organizația U.T.M. să tragă 
concluzii in urma sezisărilor 
postului utemist de control 
și să urmărească eficacitatea 
muncii acestuia.

în acest sens trebuie să în
drume comitetele raionale și 
orășenești U.T.M., comitetele 
U.T.M. din școli, astfel ca ele 
să organizeze mai bine activi
tatea posturilor utemiste de 
control. Comitetele U.T.M. tre
buie ajutate să cunoască expe
riența bună a unor posturi 
utemiste de control din intre, 
prinderi și din școlile în care 
acestea îți desfășoară bine ac
tivitatea.

Viața din fiecare școală su
gerează o multitudine de pro
bleme in ce privește direcțiile 
activității postului utemist de 
contrai Trebuie doar inițiati
vă Și ingeniozitate pentru a 
selee-.a din acrste probleme 
tot ce este mai bun. mai inte 
recant, mai util. Căci numai 
urmărind pulsul activității 
din școală și rtievindu-L poe
tul utemist de cee-.trol va de
veni o arenă eficace în spri
jinul îmbunătățirii activității 
elevilor.

FL. H.IEȘ

Blocul
celor mai tineri constructori

AL. CIUCA

In ajutorul 
instructorilor 
de pionieri
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Turda s-a preocupat îndea
proape de pregătirea și in
struirea noilor instructori de 
detașamente. Astfel, la pu
țin timp după confirmarea 
acestora, comitetul orășenesc 
a organizat, timp de patru 
zile, instruirea noilor instruc
tori de pionieri. In cadrul a- 
cestui instructaj 
dezbătute pe larg probleme 

regulamentul organiza
ției de pionieri, instrucțiunile 
privind acordarea distincții
lor pionierești, instrucțiunile 
legate de organizarea și des
fășurarea alegerilor, despre 
careul pionieresc etc.

La scurtă vreme după acest 
instructaj, la Casa pionieri
lor din oraș a avut loc un 
interesant schimb de expe
riență între instructorii de 
detașamente cu activitate în
delungata în muncă și noii 
instructori. De altfel, la Casa 
pionierilor vor fi organizate 
trimestricl csemer.ec schim
buri de experiență, iar o data 
pe luna va cvea ioc ziua in
structorului de detașament 
La Casa pionierilor instructo
rii vor gâsi oriei nd pe a ne
ve co'e să le poată oce-oc 
c ferite consultații, privind 
p-cbiemele care se vor ivi in 
munca lor.

Toc te acestea ne îndreptă
țesc sc credem că instructorii 
de pionieri din orașul Turda 
iși vor însuși o bună pregăti
re pentru c desfășura in ria
dul pionierilor o muncă »n- 
te*esc-tc, e*k»ce.

B. FLORIAN

In orele de practica desfă
șurate la fabrica „Secera și 
Ciocanul- din Tg. Mureș, 
elevii Școlii medii „Unirea” 
au prilejul să învețe multe 
lucruri interesante. In clișeu : 
tînărul muncitor Andor Dic- 
sen explicînd elevilor modul 
de funcționare al mașinii de 

calculat

Foto : A. VIERU

Discutînd despre 
planificarea timpului

Am participat zilele trecute la 
o discuție deosebit de interesan
tă. Se adunaseră, după orele de 
curs, intr-o clasă, cîțiva elevi din 
clasele a VII Pa și a XI -a serală 
de la Școala medie „Ion Luca 
Caragiale" din Ploești, Dezbă. 
teau o problemă care’i frămînta 
acum deopotrivă pe toți tinerii 
muncitori elevi: cum să-și organi
zeze mai bine, mai judicios 
timpul pentru ca să poată obține 
rezultate bune și în producție și 
la școală' să aibă posibilitate să 
meargă și la spectacole, să citea
scă o carte, să facă sport, să »e 
plimbe.

După ce au intrat în școală, în 
fața elevilor dintr-a Vlll-a s-au 
ridicat o serie de probleme noi. 
Acum trebuie să-și disciplineze 
mai strict munca, să-și gospodă
rească fiecare ceas cu chibzuință. 
De aceea s-au gîndit să ceară 
sfatul colegilor mai mari, care 
au o experiență de trei ani în 
munca lor de elevi.

— Mie mi-a venit greu mai 
ales in primele săptămîni — 
spunea Ghițâ Dumitru lăcătuș 
mecanic la Întreprinderea .-24 la- 
vunt' p eler î* clasa • Vlll-a A, 
Pix-e-acepzi școala uni petre- 
rea* timpul eu totul altfel. După 
ce ieșeam la ora patru din pro
ducție, nu mai aveam nici o 
grijă. Acum, după ora patru 
trebuie să-mi pregătesc tecțiile 
și să merg la școală.

La început nici nu știam de 
ce să mâ apuc mai întîi. Învă
țam la o materie și-mi rămîneau 
alte teme nepregătite. De multe 
ori am venit la școală nepregătit 
pentru că nu știam cum să-mi 
împart timpul pentru toate ma. 
teriile.

Acum. însă, mă descurc mai 
bine. Dimineața mă scol mai de
vreme și învăț, seara stau mai 
tîrsiu. Chimia mi se pare mai 
grea fi am cerut ajutorul unui 
inginer din Secția unde lucrez.

— Eu, a intervenit mai în 
glumă, mai in serios Ion D. Du
mitru din clasa a Vlll-a B, mă 
gîndisem chiar să renunț. Am 
întrerupt de șase ani legătura cu 
școala și-mi pierdusem deprinde
rea de a studia organizat, perse
verent. De aceea mi-a venit mai 
greu la început. Dar ajutat de 
profesori de colegi am reușit să 
mă acomodez cu viața de elev. 
Ca și colegul meu Ghiță Dumi. 
tru, nu prea reușesc să învăț însă 
în timpul liber la toate mate
riile pentru a doua zi.

Această problemă au ridicat-o 
mai mulți elevi. Unul spunea că 
odată, neavînd timp să-și scrie 

temele, le-a copiat de la un co
leg.

— Și mie în primul an de 
școală mi s-a întimplat la fel, a 
mărturisit tînărul muncitor Ni- 
colae Nedelcu, elev în clasa a 
Xl.a B. învățam anarhic și de 
aceea nu-mi ajungea timpul. Am 
ajuns la concluzia acum ca pen
tru a obține rezultate bune la 
învățătură trebuie să-ți planifici 
judicios timpul, să-ți întocmești 
în fiecare zi un plan individual 
de activitate, să fii un bun gos
podar cu orele ce-ți rămîn după 
cursuri.

lată, de pildă, cum învăț eu : 
Dimineața mă scol cu două ore 
mai devreme și studiez la obiec
tele care le am în ziua respec
tivă. Am mintea mai limpede a‘ 
tunci. Seara, după ce vin de la 
școală mă odihnesc jumătate de 
oră și-apoi îmi scriu temele.

înainte de a veni la școală.^ 
în timpul care mi-a rămas după 
orele de producție, mai revizu
iesc odată ce-*am învățat. în 
felul acesta n-am rămas niciodată 
cu o lecție nepregătită.

— intr-o zi am avut și eu cu 
un coleg o discuție despre plani
ficarea timpului, arăta Mircea 
Niță din clasa a VII l-a B. 
îmi spunea că de cînd a 
început școala, a terminat cu 
orice distracție, cu orice altă 
preocupare în afara învățăturii, 
l-am demonstrat că mie.mi ajun
ge timpul să și învăț, să mă și 
distrez, să citesc și să fac sport. 
Anul acesta, spre deosebire de 
anul trecut, avem numai trei ore 
de curs pe zi, plus o zi pe sap- 
lamina liberă. Dacă așa cum ară
ta colegul meu din clasa a XI-a, 
na planificăm munca, avem timp 
destul și pentru una și pentru 
alta. Eu, de cînd am început 
școala, am văzut cîteva filme, 
sînț și in echipa de volei a în. 
treprinderii am citit și două ro
mane și ceea ce este mai impor
tant, am reușit să-mi pregătesc 
și lecțiile temeinic.

Discuția a durat aproape 
două ceasuri. Pentru elevii 
din clasa a VHI-a a fost deosebit 
de eficace. Au aflat de la colegii 
lor mai mari cum trebuie să-și 
organizeze munca, cum să-și pla
nifice timpul pentru studiul indi
vidual, pentru alte preocupări, în 
condițiile în care dimineața merg 
la întreprindere și după amiază 
la școală.

M. ROBEA

Elevii în brigăzile 
de muncă 
patriotică

Planul de muncă 
ai brigăzii

La cîteva zile după începe
rea școlii, brigada de muncă 
patriotică a clasei a X-a B de 
la Școala medie nr. 22 din Ca
pitală s-a întrunit pentru a-și 
alcătui planul de muncă.

De anul trecut de cînd a 
luat ființă și pînă acum, bri
gada a obținut rezultate fru
moase. în jurnalul brigăzii 
sînt însemnate toate locurile 
unde au muncit membrii bri
găzii : la amenajarea stadio
nului școlii, pe șantierele de 
locuințe din raionul Lenin. Și 
din fiecare loc, elevii briga
dieri păstrează amintiri fru
moase. Fiecare membru al 
brigăzii are trecut în carnetul 
de brigadier de anul trecut 100 
de ore de muncă patriotică. 
Brigada clasei a X-a B s-a ho
tărât să pornească serios la 
muncă și în acest an școlar, 
astfel ca fiecare membru al 
brigăzii să aibă în carnetul 
său de brigadier cîte 200 are 
de muncă patriotică.

r 
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Brigada a fost reorganizată. 
In brigadă au fost înscriși doar 
elevii buni la învățătură. Cu 
aceștia, brigada a pornit la 
treabă. Obiectivele pe care și 
le-au propus pînă acum în 
planul de muncă au fost înde
plinite. Iată cîteva din prime
le realizări ale brigăzii : 1.000 
kg. de fier vechi colectat, eîte- 
va sute de kg. de cartofi sor
tați la silozul Rahova, amena
jarea, împreună cu alte bri
găzi de muncă patriotică 
școală, a stadionului școln? 
cîteva după-amieze de mun
că patriotică pe șantierul de 
locuințe de pe strada Drumul 
Taberei.

Pînă acum în carnetul fie
cărei elev brigadier s-au adu
nat, lîngă cele 100 ore muncă 
patriotică, alte 40 de ore.

M. COSMIN

La reconstrucția 
școlii

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Incepind din 
luna mai, elevii Școlii medii 
mixte „A. Toma" din Ploești 
își consacră o parte a timpu
lui liber muncii patriotice 
pentru construirea noului lo
cal al școlii lor. In ajutorul 
lor au venit și părinții. Profe
sorii utemiști ca Octavian Mo
toc, secretarul comitetului 
U.T.M. pe școală, Marian Șer- 
ban și ceilalți tineri profesori 
au lucrat cot la cot cu elevii. 
Cînd au sosit, constructorii au 
găsit totul pregătit pentru în
ceperea noii constructs. Din 
fosta clădire a școlii elevii au 
recuperat cărămidă în valoare 
de 40.000 lei. Brigăzile utemis- 
te de muncă patriotică ale 
elevilor au dat ajutor apoi la 
săpături, au transportat mate
riale de construcții dt mai a- 
proape de locul de muncă. 
Aportul lor însumează zeci 
de mii de ore de muncă pa
triotică, Așa cum spunea tî- 
nărul inginer constructor 
Dumitru Gogescu, datorită 
muncii efectuate de elevi, pro
fesori și comitetul de părinți, 
constructorii pot să lucreze 
intr-un ritm mult mai rapid, 
astfel ca pînă la 30 decembrie 
clădirea să fie terminată in 
întregime. Paralel cu ridica
rea acestei construcții, pentru 
care sînt folosite materiale noi, 
constructorii au început și 
fundația viitoarei săli de gim
nastică. Întregul material ne-j 
cesar acestei construcții este 
recuperat de elevi din fosta 
clădire a școlii. Astfel, și cu 
ajutorul elevilor, se vor cheltui 
pentru reconstrucția școlii cu 
300.000 lei mai puțin decît 
prevede devizul.

în învățătură nu există pauză

La ura de sport.

De la începutul anului șco
lar, Teodor Ciobotaru, elev în 
clasa a XI-a U1, la Școala 
medie nr. 1 din Timișoara a 
luat numai note slabe : 4 la 
limba romînă, 4 la istorie, 4 
la geologie. Și Ciobotaru nu 
este singurul elev din Școala 
medie nr. 1 care a început 
anul școlar cu astfel de note. 
Răsfoind cataloagele, am con
statat că, alături de numeroși 
elevi care au note bune chiar 
din primele zile de școală, sînt 
și elevi cu rezultate slabe la 
învățătură. Note mici a luat și 
Istvan Demeter din clasa a
X- a R2 și Elena Coman din
tr-a IX-a A și Dumitru Cebuc 
sau Dragoș Oprea din clasa a
XI- a UI.

Am stat de vorbă cu fie
care elev din cei care pri
miseră note proaste. Cînd 
l-am întrebat pe Teodor Cio
botaru dacă știe ce note are, 
mi-a răspuns foarte liniștit și 
nepăsător :

— Da, știu... Dar nu sînt eu 
vinovat.

Curios răspuns. Cine să fie 
vinovat de notele lui Teodor, 
de faptul că el n-a învățat ? 
Profesorul oare ? După Teodor 
— profesorul, pentru că... ,,a 
intrat prea repede în materie, 
nu ne-a lăsat timp să ne obiș
nuim, să ne acomodăm cu 

școala11. Dar cit timp trebuia 
oare rezervat per. tru „acomo
dare- ? După cîte luni de zile 
ar trebui să-și înceapă profe
sorul lecțiile, să le ceară ele
vilor să învețe ? Cei in cauză 
ar fi vrut să se intîmple aceas
ta la sfîrșit de trimestru... sau, 
poate, la sfirșit de an.

Teodor este în clasa a XI-a. 
în ultimul an de școală deci. 
Numai pentru acest motiv și 
răspunsul dat de el este de-a 
dreptul bizar. în atîția ani de 
școală n-a avut încă timp să 
se acomodeze, să se obișnuias 
că să învețe cu aceeași perse 
verență pe parcursul întregu 
lui an școlar.

Dragoș Oprea a găsit și ei 
destule „argumente1- pentru ca 
să-și justifice notele slabe. 
..Așa se întîmplă la-nceput. 
spunea el, ca și cum lucrul a 
cesta ar fi firesc. Ne vine greu 
să uităm vacanța și să ne apu 
căm de învățătură11.

Elena Coman nu se „omoa
ră- de la început cu învăța tu 
pentru că... „un an întreg am 
tot timpul să-mi îndrept no 
tele proaste pe care le-am 
luat și să obțin și note bune-.

Există deci printre unii elevi 
de la Școala medie nr. 1 con
cepția greșită, că la începutul 
anului „merge oricum", că pri
mele săptămîni de școală sînt 

un fel de prelungire a vacan
ței, o perioadă ce acomodare 
pe care o lungește fiecare cît 
vrea. Această concepție a fost 
lăsată să se perpetueze de la 
an la an, fără a i se pune cu 
hotărire capăt. Nici profesorii 
și nici organizația U.T.M. n-au 
combătut-o.

Mai acum cîteva zile, la 
Școala medie nr. 1 s-a ținut un 
consiliu pedagogic. S-a discu
tat despre programa analitică, 
s-a stabilit orar iul. Desigur, 
lucruri importante la început 
de an școlar. Dar ceea ce se 
impunea să se discute in pri
mul rînd la acest consiliu era 
situația la învățătură. Cu toate 
acestea nici un profesor nu a 
sesizat care este situația la 
învățătură a unor elevi la în
ceput de an. Nici măcar diri- 
ginții n-au făcut acest lucru. 
Și tocmai consiliul pedagogic 
era cadrul cel mai potrivit de 
a analiza în amănunt situația 
la învățătură a fiecărei clase, 
a fiecărui elev în parte, pentru 
a afla cauzele notelor slabe și 
a lua măsurile de îndreptare.

Elevii aceștia sînt și ute
miști. Organizația U.T.M. din 
școală trebuia să-i tragă la răs
pundere pentru atitudinea de 
delăsare la învățătură. N-a 
făcut-o însă, considerînd, pro

babil, că... „mai este timp". 
Comitetul U.T.M. și birourile 
U.T.M. de clasă se gindesc, 
poate, sâ intervină abia cînd 
unii elevi se vor afla în fața 
inevitabilei corijențe sau repe 
tenții ?

Organizația U.T.M. din școa
lă trebuie să pună în centrul 
întregii sale activități învăță 
tura. Pînă acum, însă, n-a do
vedit că o preocupă acest lu
cru.

In curînd se vor desfășura 
alegerile U.T.M. în școală. A- 
cesta este un prilej de mobi
lizare a elevilor la învățătu 
ră. Pregătirea alegerilor tre 
buie să însemne crearea unei 
atmosfere de combativitate, a 
unei opinii hotărîte împotriva 
celor care trag chiulul, care 
amînă învățătura de la o zi la 
alta. Organizația U.T.M. are 
datoria să cunoască cum sînt 
organizate consultațiile, medi
tațiile, să mobilizeze elevii la 
aceste ore, să organizeze în 
fiecare clasă grupe de întraju
torare la învățătură, chiar de 
acum, de la începutul anului. 
De asemenea, să organizeze a 
dunări deschise în care să fie 
discutați elevii care au obți 
nut rezultate slabe la învăță 
tură, adunări la care să fie in
vitați și profesorii și părinții. 
Pot fi organizate adunări cu 

temă în care să se popularize
ze cele mai bune metode de 
studiu. Gazetele de perete, 
posturile utemiste de control 
trebuie să devină, de aseme
nea, un mijloc eficace de an
trenare a elevilor la învățătu
ră, prin articole interesante, 
prin caricaturi, epigrame și 
materiale satirice.

De asemenea, trebuie să e- 
xiste o colaborare mai strînsă 
cu cadrele didactice și în spe
cial cu diriginții. Pentru a cu
noaște condițiile în care învață 
elevii acasă, cum își folosesc 
ei timpul, birourile U.T.M. de 
clasă trebuie să-i ajute pe di- 
riginți, să ia legătura cu pă
rinții. să-i informeze de situa
ta la învățătură a copiilor 
•or, să le ceară sprijinul.

Ocupîndu-se îndeaproape, a- 
cum, la începutul anului șco
lar, de toate aceste probleme 
ale învățăturii, organizația 
U.T.M. va reuși să creeze în 
rîndul tuturor elevilor școlii 
un spirit sănătos de muncă, o 
atmosferă de studiu perseve
rent, să dezvolte la aceștia 
simțul răspunderii pentru da
toria patriotică pe care o au 
de a învăța cu temeinicie, 
fără întreruperi, de la începu- | 
tul anului școlar. |

MONICA VERDEȘ I In laboratorul de fizică.



Greva generală din 1920 reflectată 
în documentele vremii
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grevă generală.

din presa

octombrie 
să se pre-

Al doilea 
vremii care 
torești desfășurate în anul 1920.

facsimil : Materiale 
vorbeau despre greve munci-
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Primul facsimil reprezintă un Apel către 
muncitori adresat de Comitetul executiv și 
comisia generală a sindicatelor și publicat 
în ziarul „Socialismul * din 18 
1920. Apelul chema muncitorimea 
gătească de

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice continuă să 
aibă loc numeroase manifes
tări.

Societatea științelor medica
le din R. P. Romînă și Con
siliul general A.R.L.U.S. au 
organizat la Casa prieteniei 
romîno-sovietice simpozionul 
..Realizări ale medicinii sovie- 
tice“, în cadrul căruia au luat 
cuvîntul acad. A. Moga și 
prof. univ. dr. Th. Burghele, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romine.

★
prieteniei romîno-so- 
Timișoara, cadre di-

La Casa 
vietice din 
dactice și studenți de la Institu
tul pedagogic din Timișoara au 
luat parte la o seară a prieteniei 
consacrată cunoașterii Institutu
lui pedagogic din Ivanovo, cu 
oare Institutul pedagogie din Ti
mișoara se află de mai multă 
vreme în corespondență.

★
La conferințele, simpoziona- 

le și serile literare pe temele

„U.R.S.S. în fruntea cuceririi 
Cosmosului*, „Medicina sovie 
tică în slujba vieții", „Știința 
și tehnica sovietică pe primul 
loc al lumii", „Contempora
neitatea oglindită în literatura 
sovietică", „Școala și viața în 
U.R.S-S." și altele care au fost 
ținute pînă acum în regiunea 
Constanța, au participat un 
mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții, mecanizatori din 
S.M.T. și G.A S., colectiviști, 
intelectuali.

★
Muzeul de artă din Cluj <a or

ganizat o serie de expoziții în 
întreprinderile și instituțiile din 
localitate. La Uzina „Tehnofrig” 
a fost deschisă expoziția „Gale
ria Tretiakov”; la întreprinde
rea „Triumf” — o expoziție de 
pictură sovietică; la Uzina „Car- 
bochim” expoziția „Din como
rile muzeului Ermitaj din Le
ningrad”. Expozițiile sînt vizita
te cu mult interes.

(Agerpres)

Cocteil cu prilejul vizitei colectivului 
Teatrului academic „A. S. Pușkin" 

din Leningrad
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București A. A. Epișev, a ofe
rit miercuri seara la sediul 
Ambasadei un cocteil cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
colectivului Teatrului acade
mic de dramă „A. S. Pușkin" 
din Leningrad.

La cocteil au luat parte to
varășii Ilie Murgulescu, Con
stanța Crăciun, P. N icul eseu - 
Mizil, Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R., M. Ralea, 
președintele I.R.R.C.S. C. Pris- 
nea. adjunct al ministrului 
învâțămîntului și Culturii, 
V. Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Ex-

terne. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., funcțio
nari superiori din Minis
terul învățământului și Cul
turii și Ministerul Afacerilor 
Externe, artiști ai poporului și 
alți oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și membri ai 
corpului diplomatic.

în cadrul cocteilului artiști 
ai colectivului Teatrului aca
demic de dramă „A. S. Puș
kin" din Leningrad au oferit 
un recital.

INFORMAȚII

(Agerpres)

Invitație la concertul
Filarmonicii bucureștene
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Al treilea facsimil reprezintă un document 
care oglindește furia și ura turbată cu care 
clasele exploatatoare s-au răfuit cu mun
citorii greviști. Este vorba de o notă trimisă 
la 30 octombrie 1920 de com end u ir ea Pieții 
din Timișoara către Curtea Marțială Timi
șoara. notă prin care sint înaintați Curții 
Marțiale 24 de greviști de la Atelierele 
C.F.R. Timișoara — conducători ai grevei.

Ultimul facsimil : fragmente dintr-un ma
nifest editat de grupurile comuniste în 

decembrie 1920 în care, anali- 
zîndu-se experiența grevei 
generale, se arată necesitatea 
făuririi Partidului comunist

în cursul zilei de miercuri, 
oaspetele indonezian prof. dr. 
Soedjono Poesponagoro,, recto
rul Universității din Djakarta, 
care se află in țara noastră 
ca invitat al Institutului ro- 
min pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a avut o în
trevedere cu acad. Ilie Mur- 
gulescu. ministrul învățămîn- 
tului și Culturii.

Ajutorul Crucii Roșii 
a R. P. Romîne pentru 

sinistrajii din India

In urma gravelor inundații 
din India, Crucea Roșie a R. P. 
Romîne a trimis Crucii Roșii 
indiene suma de 120.000 rupii, 
pentru ajutorarea sinistraților 
din regiunile care au suferit 
cel mai mult de pe urma a- 
cestor calamități.

TELEGRAMĂ

Voicu, artist 
intr-un tur- 
două săptă- 

Iugoslavia. 
cu Filarmo- 

cadrul

Violonistul Ion 
emerit, a plecat 
neu de aproape 
mini, în R.P.F. 
După un concert
nica din Belgrad, în 
căruia va interpreta concer
tul pentru vioară și orchestră 
de Brahms. Ion Voicu va sus
ține mai multe recitaluri la 
Skoplje, Nis, și în alte orașe.

în același timp a sosit în 
țara noastră violonistul 
ko Pajevic din RP.F. 
slavia, care va susține 
rie de concerte la Iași 
Mureș și un recital la 
rești.

Bran- 
Iugo- 
o se- 
și Tg. 
Bucu-

(Agerpres)

— înainte de a citi lucrarea 
„Corelli", recent publicată de 
Editura noastră muzicală) nu 
bănuiam că acest ilustru vio
lonist italian, care a trăit la 
încrucișarea secolelor 17 și 18, 
ocupă un loc atît de important 
în istoria muzicii.

— Corelli n-a fost numai un 
virtuoz, ci și un remarcabil 
compozitor. El a adus o pre
țioasă contribuție la cristali- 
zarea unor genuri din cele 
mai de seamă ale muzicii in
strumentale.

— Se poate înțelege că cele 
trei piese de Corelli: Saraban
dă, Giga, Badinerie, pe care 
le vom asculta la începutul 
concertului viitor alcătuiesc o 
suită, adică o grupare de dan- 
suri din acelea foarte răspîn- 
dite altădată ?

— Da. însă Sarabanda (dans 
solemn, uneori pompos) și 
Giga (mai dinamică, mai vie) 
se îndepărtează mult de forma 
inițială de la care au pornit. 
Se poate spune că ele au de
venit niște piese de caracter 
menite a fi ascultate ca muzi
că de concert.

— Dar cu Badineria ce este ?
— Se întîlnește mai rar în 

suitele autorilor vechi. Ea are 
aspectul unei glume muzicale, 
spumoasă, plină de vivacitate. 
Lucrarea necesită, în executa
re, o virtuozitate instrumenta
lă de primă clasă.

Din creația compozitorului 
Dmitri Kabalevski, al doilea 
autor de pe afișul concertului 
Filarmonicii, vom asculta Con
certul nr. 3 pentru pian și or
chestră. Asemenea concertului 
pentru vioară acest concert 
face parte dintr-un ciclu de 
lucrări dedicate de compozitor 
tineretului sovietic. Bucuria 
de a trăi în marea familie a 
popoarelor care făuresc comu
nismul, încrederea în forțele 
umanității, hotărîrea neclinti
tă de a munci pentru bi
nele patriei, se desprind 
parcă din fiecare pagină 
a celor trei părți ale lucrării. 
Ele au o melodică simplă, di
rect accesibilă. Ne convingem 
de această însușire odată cu 
apariția primei teme a pianului 
care e precedată de o scurtă 
introducere orchestrală. Melo
dia nu denotă numai carac
terul tineresc al muzicii, ci și 
trăsăturile ei folclorice, bine 
reliefate.

Partea mijlocie a lucrării 
pe care o vom asculta este și 
ea în bună măsură meditativă. 
Tema inițială a pianului, 
amintind o binecunoscută me
lodie de Dvorak, e acompania
tă de corzile din orchestră ca 
o serenadă. în cîteva cuvinte: 
concertul lui Kabalevski cuce
rește și farmecă.

Dacă partea a doua a re
centului program al Filarmo
nicii, alăturînd o simfonie de 
Mozart și una de Haydn ne-a 
oferit în avancronica trecută 
o bună ocazie de a ne între
ține cu precădere asupra sim
foniei clasice, apropiatul con
cert înscrie două poeme sim
fonice : Luceafărul, de tînărul 
compozitor Pascal Bentoiu și 
Serbări romane, de compozi
torul italian Ottorino Respighi 
care ne permite de astădată 
să stăruim asupra acestui gen 
ivit în veacul trecut.

Dezvoltîndu-și necontenit 
capacitatea de a reflecta plas
tic și suplu multiplele aspecte 
ale realității, în decursul

Avancronica 
muzicală

timpului compozitorii au dat o 
expresie superioară muzicii 
cu program, adică acelei mu
zici care are la bază un argu
ment literar, un anumit fapt, 
un subiect, propus a fi înfăți
șat sonor.

Subiectul e adus la cunoș
tința ascultătorului înainte de 
audierea lucrării, ușurînd ast
fel perceperea, înțelegerea ei;

— Care e programul „Lu
ceafărului".

— Luceafărul lui Eminescu.
— Cum, atita tot ?
— Nu-i destul 3
— înțeleg că autorul se 

inspiră din această minune a 
poeziei rominești dar el nu 
și-a alcătuit, așa cum se face 
de obicei, un text explicativ 
care să însoțească partitura ?

— Ar fi absurdă încercarea 
de a pune versul eminescian 
în proză.

— Da ! Dar de ce nu și în 
muzică ?

— Au fost destule pene com- 
pozitoricești care au zugrăvit, 
subliniat și extins rezonanțele 
operelor unor scriitori iluștri. 
Sonorizarea unei lucrări lite
rare poate păstra cuvîntul, 
care devine cîntat, ca în lied 
sau operă, dar poate sâ și re
nunțe la el. în acest caz mu
zica însăși devine poem, re- 
dînd imagini, gînduri și senti
mente prin mijloacele ei spe
cifice. Este un proces de adin- 
cire artistică în care, deși 
pleacă de la un pretext extra- 
muzical, arta sunetelor își re
vendică puterea ei proprie de 
plăsmuire, putere ce se ridică, 
după cum s-a afirmat uneori, 
deasupra oricărei arte.

— Heine spunea : Muzica e 
poate ultimul cuvînt al artei...

Totuși în poezia lui Emines
cu avem de-aface cu persona-

je : Luceafărul, Cătălina..., cu 
o atitudine filosofică a artistu
lui sortit să-și ducă existența 
într-o lume nedreaptă care nu 
putea înțelege și prețui geniul'. 
Cum ni se înfățișează muzical 
toate acestea ?

— Personajele, de bună sea
mă, prin teme. Tema Lucea
fărului, expusă de corn, e o 
melodie de respirație largă și 
din ce în ce mai cuprinzătoa
re, mai bogată ca orchestrație. 
Avind un sens ascendent, in 
cele din urmă sonoritatea ei 
se rarefiază, sugerînd însingu
rarea Luceafărului. Cătălina 
e evocată de o muzică subți- 
ratecă, de instrumente soliste, 
contrastînd cu masivitatea im
punătoare la care ajunsese te
ma astrului.

Lucrarea compozitorului ro
mîn e o operă de artă, de o 
profundă confesiune poetică.

Recitește Luceafărul lui 
Eminescu înainte de a ascul
ta poemul simfonic. Nu căuta 
să înțelegi muzica drept o 
ilustrare pas cu pas a operei 
literare, vastă ca cuprindere, 
ci ca o figurare sonoră a pla
nurilor poetice mari ale ei.

Spre deosebire de Lucea
fărul, partitura poemului lui 
Respighi nu se mărginește la 
un titlu, ci e legată de un pro
gram redactat de compozitor. 
Lucrarea evocă, după însăși 
caracterizarea compozitorului, 
patru tablouri ale vieții de pe 
timpuri din capitala imperiu
lui roman.

Creînd prin melodii, ritmuri 
și iscusite combinații orches
trale imagini vii, aproape vi
zuale, poemul simfonic al lui 
Respighi reprezintă un strălu
cit exemplu al genului.

EUGEN PRICOPE

In curînd pe ecranele 
Capitalei 

un nou film romînesc
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Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

, București
pe 

a anur.ța
Cu mare plăcere am primit prietenescul mesaj 

Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze pentru 
recunoașterea Senegalului de către guvernul romîn.

în numele poporului senegalez și al guvernului 
exprim sincerele noastre mulțumiri

’ va fi fericit să întrețină cu Rominia 
să contribuie la buna înțelegere și

Senegalul 
prietenie care 
internațională.

Cu înaltă considerațiune, 
MAMADOU DIA,

Președintele guvernului Republicii 
Dakar, 17 octombrie I960.

Pagini glorioase de
(Urmare din pag. l-a) 

a luptei grele !n care intra 
muncitorimea. Ei au cerșit de 
la guvern satisfacerea cel pu
țin a unei revendicări, cît de 
mărunte, pentru a se evita 
astfel greva generală. In a- 
celași timp insă, în multe 
locuri ale tării, muncitorii, în 
frunte cu membrii grupurilor 
comuniste, au trecut la orga
nizarea luptei, au ales comi
tete de grevă, au răspindit 
manifeste, au ținut întruniri 
pregătitoare.

Izbucnirea grevei ceferiști
lor în seara zilei de 17 octom
brie a dus la creșterea tră- 
mlntârii maselor.

Cind tn după amiaza zilei 
de 20 octombrie guvernul a 
dat comunicatul prin care 
respingea sfidător revendică
rile din memoriu, muncitorii, 
indignați, au intrat în grevă 
generală. A doua zi, aproape 
întreg proletariatul din Romi
nia părăsise lucrul și a intrat 
in cea mai mare bătălie de 
clasă de pînă atunci din miș
carea muncitorească de la noi. 
După unele calcule, la greva 
generală au participat aproa
pe 400.000 de muncitori din 
toate părțile țării. In primele 
rinduri au fost detașamentele 
de frunte ale proletariatului : 
ceferiștii, petroliștii, minerii, 
metalurgiștii. Cu mai mare 
putere greva generală s-a des
fășurat în București, Valea 
Prahovei, Valea Jiului, Timi
șoara, Galați, Cluj, Iași și în 
alte centre muncitorești. îm
potriva liniei pasive date de 
oportuniști, în multe locuri 
muncitorii au făcut demonstra
ții (Dej, Sibiu, In Valea Jiului

etc.), întruniri, au organi
zat distribuirea ajutorului 
de grevă, au tipărit și răs
pindit manifeste, au refu
zat să lucreze cînd au fost 
duși cu forța în fabrici. In zi
lele grevei, a ieșit în evidență 
cu putere eroismul și spiritul 
de abnegație al muncitorilor 
înaintați în frunte cu membrii 
grupurilor comuniste, solidari
tatea muncitorilor care prin 
interesele lor constituiau un 
tot monolit împotriva exploa
tatorilor.

Alături de vîrstnici, la gre
vă au luat parte și mulți ti
neri. Numai în București, după 
cum s-a arătat la adunarea 
generală a cercului „Tinere
tul Socialist" întrunită în 20 
februarie 1921, au participat 
1800 de tineri membri ai cer
cului din Capitală. In cursul 
desfășurării grevei generale, 
tinerii muncitori au ținut le
gătura între comitetele de 
grevă, au transmis diferite dis
poziții, au răspindit afișe și 
manifeste.

Guvernul, care, cu toate mă
surile de zădărnicire a grevei, 
n-a putut opri dezlănțuirea 
luptei muncitorimii, a trecut 
la ample măsuri de reprimare. 
In Capitală a fost introdusă 
starea de asediu ; de fapt sta
rea de asediu a fost extinsă în 
toată țara. Conducătorii îna
intați, și în primul rînd comu
niștii au fost întemnițați, 
schingiuiți. Mii de muncitori 
au fost ridicați cu forța de la 
casele lor. Sediile organiza
țiilor partidului și ale sindica. 
telor au fost devastate, sigi
late, iar la ușile lor au fost 
postate santinele militare, tn 
fabrici a fost adusă armata.

In sforțarea lor de a zădăr
nici succesul grevei generale, 
exploatatorii au trecut la mi
litarizarea întreprinderilor. Cu 
toate măsurile represive luate 
de reacțiune, greva generală 
care a durat, privită în ansam
blu, aproape o săptămînă, a 
dus la încetarea întregii vieți 
economice a țării. Greva gene
rală a constituit o manifestare 
puternică a forței proletaria
tului din Rominia, o expre
sie a maturizării conștiinței de 
clasă a muncitorimii romîne. 
Greva generală a avut un pro. 
nunțat caracter politic, expri- 
mînd cu tărie protestul și 
opoziția maselor muncitoare 
față de politica internă tero
ristă, antipopulară a guvernu
lui burghezo-moșieresc, față de 
politica externă antisovietică a 
claselor dominante. Luptînd 
pentru libertăți politice, clasa 
muncitoare a dovedit în focul 
grevei generale că a devenit 
o forță politică de frunte în 
viața țării.

Cu tot elanul revoluționar 
manifestat de clasa munci
toare în timpul grevei gene
rale, lipsa unui stat-major re
voluționar, a unei conduceri 
devotate și ferme a proletaria
tului și-a spus pînă la urmă 
cuvîntul. Muncitorimea a in
trat în marea luptă — greva 
generală — lipsită de un stat- 
major revoluționar, de un 
partid marxist-leninlst care să 
asigure alianța clasei munci
toare cu masele muncitoare 
neproletare și să conducă spre 
victorie luptele revoluționare 
de masă. Aceasta a făcut cu 
putință reprimarea grevei de 
către guvernul Averescu.

care

său, vi

relații de 
cooperare

Senegal

lupta
în timp ce muncitorii rezis

tau cu eroism și-și manifestau 
fermitatea și hotărîrea de a 
lupta pînă la satisfacerea re
vendicărilor lor, oportuniștii, 
trădători ai cauzei proletare, 
în urma înțelegerii cu guver
nul au dat la 28 octombrie dis
poziția de încetare a grevei 
generale. Comuniștii care scă
paseră nearestați și alte ele
mente revoluționare, în gre
lele condiții ale terorii dez
lănțuite de burghezo-moșie- 
rime au demascat pe trădă
tori, au chemat la continuarea 
grevei. în multe locuri — în 
București, Valea Jiului, Galați 
etc., numeroși muncitori au 
rămas în grevă.

Crunt reprimată de guvern și 
trădată de liderii oportuniști 
concilianți, greva generală din 
1920 a fost înfrîntă. Ea a dat 
însă prețioase învățăminte 
clasei muncitoare, din țara 
noastră. „Experiența grevei 
generale din 1920 — subliniază 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej - a arătat mai mult 
ca oricînd proletariatului din 
Romînia necesitatea de a avea 
în fruntea sa un partid poli
tic revoluționar, marxist-le- 
ninist, capabil să-1 conducă 
în lupta pentru răsturnarea 
puterii burgheziei și moșieri- 
mii“. Experiența grevei ge
nerale din octombrie 1920 a 
ajutat muncitorilor înaintați 
să-și dea seama că trebuie să 
făurească un partid comunist, 
care să înfăptuiască alianța 
clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare și să conducă 
lupta poporului munditor pen
tru instaurarea unui guvern 
revoluționar al muncitorilor 
și țăranilor.

decît 54 de hectare. în comuna 
Albota. tot pînă la aceeași dată, 
s-au însămânțat cu grîu numai 43 
dt hectare din cele 450 hectare, 
iar în Dărmănești, Dedulești și 
Drâzanu încă nici n-a început în- 
sămînțatul acestei culturi. Pen
tru ce n-a început ? Pentru că 
pe cîmp mai sint încă tarlale cu 
porumb, suprafețe întinse cu 
coceni, cu cartofi și zarzavaturi, 
în aceste comune nu exis
ta preocupare pentru mobili
zarea țăranilor muncitori,, pen
tru lămurirea lor să iasă cu 
regularitate la muncă. După cî
teva ore de căutări. Cornel Ra
dulescu, 
popular 
exemplu, a fost găsit, în plină ai 
la... cazanul de țuică. Iată cauze 
care fac ca în raionul Pitești vi-

președintele sfatului 
comunal Bascov, de

teza medie zilnică de lucru să 
nu fie îndeplinită. Cea mai 
„mare« medie s-a înregistrat în 
ziua de 12 octombrie cînd (după 
datele primite de la tovarășul 
inginer Nicolae Tălpeanu, șeful 
secției agricole a sfatului popu
lar raional Pitești) s-au efectuat 
arături pe 130 hectare și însă- 
mînțări pe 123 hectare. Mai e 
de mirare că, de la începutul 
campaniei și pînă la data sus. 
menționată, în întregul raion nu 
s-a efectuat însămînțatul griu
lui dccît în proporție de 20 la 
sută ?

Această situație inadmisibilă 
se pare însă că nu-i neliniștește 
cît de cît pe activiștii Comitetu
lui raional U.T.M. Pitești To
varășul Ion 
comitetului, 
întrebări ale

grăbite
traîntrebări de soiul acestora : 
„Numai de participarea țineri
lor la lucrările agricole vă in
teresați" ? „N.ați dori cumva alte 
date în legătură cu activitatea 
noastră în rîndul tinerilor de la 
sate" ?

Dar timpul nu dă atenție tă
răgănărilor. El își urmează ne
stingherit cursul. Aceasta impune 
din partea Comitetului raional 
U.T.M. Pitești să ia măsuri ur
gente. Activiștii acestuia au da
toria să sprijine organizațiile de 
bază U.T.M. în mobilizarea ti
nerilor. în organizarea lor pe 
echipe și convoaie de atelaje ca
re să transporte culturile, de pe 
cîmp.

Anghel, secretar al 
răspunde unele 

noastre, prin... con-

După greva generală, în 
țara noastră elementele cele 
mai înaintate ale muncitori
mii, grupurile comuniste au 
intensificat lupta de clarifica
re ideologică pentru afilierea 
la Internaționala a III-a, pen
tru crearea partidului de tip 
nou, a partidului comuniștilor. 
Un manifest scos la puțin 
timp după greva generală 
semnat „Un grup de membri 
ai Partidului socialist" arăta : 
„Dacă guvernul a fost în stare 
să dezlănțuie această teroare 
în contra noastră, dacă greva 
generală nu s-a putut termina 
cu cîștig, vinn nu este a noa
stră. Din cauză că ne-a lipsit 
curajul, că am fost blînzi, 
prea blînzi, partidul nostru a 
rămas un partid de paie, fără 
program, fără tactică, fără 
disciplină, fără puterea de a 
da educația revoluționară ma
rilor mase de muncitori. Din 
cauză că nu am știut la timp 
să impunem partidului afilie
rea la Internaționala a III-a, 
pentru a-1 transforma într-un 
partid comunist — scrie mani
festul în continuare — parti
dul s-a dovedit incapabil să 
conducă o mare masă (în 
greva generală — n.n.)“.

Intr-un alt manifest editat 
de grupurile comuniste în 
decembrie 1920 se sublinia : 
„Lupta noastră n-a luat sfîr- 
șit. Pozițiile slabe trebuie în
tărite și armele îmbunătățite. 
Partidul socialist trebuie 
transformat într-un puternic 
partid politic comunist”.

Congresul convocat la Bucu
rești, la 8 mai 1921, a hotărît 
crearea Partidului Comunist 
din Romînia, eveniment care 
a însemnat victoria istorică a 
leninismului asupra oportu
nismului și reformismului în 
mișcarea muncitorească din 
țara noastră. Clasa munci
toare avea de acum înainte un

stat major, puternic prin ideo
logia, strategia și tactica 
sa marxist-leninistă. Tînărul 
partid comunist s-a impus de 
la primii săi pași în arena 
luptei politice ca o forță inde
pendentă, ca un ferm și înțe
lept conducător al luptei revo
luționare a clasei muncitoare.

Fructificînd întreaga expe- 
riențâ a mișcării muncitorești, 
experiența grevei generale din 
1920. Partidul Comunist din 
Romînia a organizat în anii 
grei ai ilegalității lupta pro
letariatului, a întregului no
stru popor împotriva exploa
tării și regimului burghezo- 
moșieresc, pentru socialism.

în urma insurecției armate 
de la 23 August 1944, organi
zată și condusă de Partidul 
Comunist din Romînia în con
dițiile ofensivei victorioase a 
Armatei Sovietice eliberatoare, 
și pentru poporul nostru a 
început o viață nouă.

împlinirea a 
ani de la greva 
1920 are loc în

patruzeci de 
generală din 
condițiile în

care în Republica Populară 
Romînă a învins socialismul
— orînduirea pentru care clasa 
muncitoare a luptat timp de 
decenii. Oamenii muncii, vîrst
nici și tineri, muncesc astăzi 
cu entuziasm, elan și hotărîre 
pentru traducerea în viață a 
mărețului program adoptat de 
Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn
pentru înflorirea patriei so
cialiste. pentru ridicarea ne
contenită a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Poporul 
nostru, obținînd tot mai multe 
și mai mari succese pe șantie
rele construcției orînduirii noi, 
cinstește pe muncitorii care 
acum 40 de ani, înfruntînd 
teroarea crudului regim bur
ghezo-moșieresc, au luptat cu 
spirit de jertfă pentru liber
tate și o viață mai bună.

--------- ----- •------
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Lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale O.N.U.

NEW YORK 19 (Agerpres).- 
In dimineața zilei cte 19 oc
tombrie, Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. 
a trecut la discutarea primu
lui punct de pe ordinea de zi 
— problema dezarmării, tre
cută pe ordinea de zi din ini
țiativa guvernului sovietic.

Luînd cuvîntul reprezentan
tul U.R.S.S., V. A. Zorin, a 
declarat că, în ciuda tristei 
experiențe a Comitetului ce
lor zece, în ciuda declarațiilor 
făcute de reprezentanții 
S.U.A și altor aliați ai lor, în 
cadrul discuțiilor generale în 
Adunare, declarații care nu 
sînt nici pe departe dătătoare 
de speranțe, Uniunea Sovie
tică este dispusă să facă încă 
o încercare de a cădea de 
acord cu puterile occidentale 
asupra problemelor dezarmă
rii.

Ce propunem noi în mod 
concret să se discute în Comi
tetul nr. 1 cu prilejul exami
nării problemei dezarmării ?
N. S. Hrușciov, șeful delega
ției sovietice, luînd cuvîntul 
la 23 septembrie în cadrul dis
cuțiilor generale, a propus 
spre examinarea Adunării Ge
nerale, „principalele preve
deri ale tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și 
completă*. In aceste preve
deri este expus un program al 
dezarmării generale și com
plete sub un control interna
țional eficient, la alcătuirea 
căruia s-a ținut seama de toa
te elementele utile prezentate 
de diferite state, precum și de 
reprezentanți ai unor cercuri 
ale vieții publice în cursul 
anului care a trecut

In continuare reprezentantul 
U.R.S.S. s-a ocupat pe larg de 
cuprinsul fiecărei etape a 
planului sovietic de dezar
mare generală și totală. El a 
subliniat în mod deosebit că 
proiectul sovietic al tratatului 
de dezarmare generală și to
tală prevede măsuri precise 
care ar crea garanții supli
mentare pentru securitatea 
tuiuror statelor în condițiile 
dezarmării generale și totale. 
Printre acestea s-ar putea nu
măra măsura ca statele să 
pună la dispoziția Consiliului 
de Securitate, în caz de necesi
tate, formațiuni ale contin
gentelor de poliție (miliție) 
care vor rămîne la dispoziția 
statelor.

Prezentînd această propu
nere, a spus V. A. Zorin, nu 
putem trece cu vederea faptul 
că înfăptuirea ei în condițiile 
actualei structuri a organelor 
executive ale Organizației Na
țiunilor Unite ar crea o pri
mejdie serioasă pentru unele 
state. Iată de ce guver
nul sovietic consideră ne
cesar să fie schimbată struc
tura secretariatului O.N.U. ca 
și cea a Consiliului de secu
ritate pentru ca în aceste or
gane să fie reprezentate pe 
bază de egalitate toate cele 
trei grupuri de state : țările 
socialiste, țările care fac parte 
din blocurile puterilor occi
dentale, și țările neutre, care 
nu fac parte din blocuri.

Delegatul sovietic a subli
niat că la elaborarea propu
nerilor, guvernul sovietic a 
venit într-o serie de probleme 
importante, în întîmpinarea 
punctelor de vedere formulate 
de puterile occidentale și a 
expus amănunțit aceste pro
bleme.

Dacă la sfîrșitul lucrărilor 
Comitetului nr. 1 vom stabili 
de comun acord principalele 
prevederi ale Tratatului cu 
privire la dezarmarea gene
rală și completă, aceasta va fi 
desigur un pas foarte impor
tant înainte. Dacă în urma 
discuțiilor vom reuși să sta
bilim de comun acord cel pu
țin o directivă concretă pentru 
lucrările ulterioare ale Comi
tetului de dezarmare, și aceas
ta va fi o treabă bună. Dar 
aceasta, desigur, trebuie să 
fie o directivă care să orien

Lucrările Comitetu’ui de tutela
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine, 

Mihail Magheru
HEW YORK 19. — Trimisul 

special Agerpres transmite : Co
mitetul de tutelă a luat în dis
cuție raportul Comitetului 
O.N.U. pentru informații cu 
privire la teritoriile sub tutelă, 
în dimineața zilei de 18 octom
brie au luat cuvîntul delegații 
Afganistanului, Canadei, statului 
Chile și Guineei, iar in după, 
amiaza aceleiași zile delegații 
R.S.S. Ucrainene, Romîniei, Ior
daniei și R.S.S. Bieloruse. Dez
baterile sînt dominate de propu
nerea șefului guvernului sovietic
N. S. Hrușciov de a se trece 
neîntârziat la lichidarea rușinosu
lui sistem colonial. Această idee 
a fost exprimată cu deosebită 
forță de reprezentanții țărilor 
cfro-asiatice.

în cuvîntarea sa, reprezentan
tul R. P. Romîne Mihail Ma
gheru a subliniat și el necesita, 
tea de a se elibera imediat toate 
coloniile și de a se acorda inde
pendența tuturor teritoriilor de 
sub tutelă. El a insistat asupra 
pericolului pe căre i constituie 
pentru pacea lumii menținerea 
sub jugul colonial a unei popu
lații de peste 130 milioane oa
meni.

în legătură cu unele puncte 
cuprinse în raportul Comitetului
O. N.U. pentru informații, Mihail 
Magheru a relevat răspunderea 
pe care Carta O.N.U. o confe
ră autorităților tutelare în legă

Cuvîntarea lui V. A. Zorin
teze Comitetul de dezarmare 
într-o direcție justă, în direc
ția elaborării unui proiect de 
tratat cu privire la dezarmarea 
generală și completă.

Proiectul acestei directive 
este cuprins în rezoluția pre
zentată de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în ședința 
din 13 octombrie a Adunării 
Generale.

Delegatul sovietic a subli
niat că după ce principiile 
fundamentale ale dezarmării 
gene: a’e șj complete vor fi 
coordonate și aprobate de A- 
dunarea Generală, tratativele 
peniru elaborarea proiectului 
de Tratat cu privire la dezar
marea generală și . completă 
vor putea fi continuate în ca
drul unui organ de lucru 
mai îngust — în Comitetul de 
dezarmare a cărui componen
ță a fost propusă de delegația 
sovietică în proiectul de rezo
luție specială prezentat la 26 
septembrie a. c. Considerăm 
de asemenea și am mai decla
rat acest lucru în repetate 
rînduri, a spus el, că în sta
diul corespunzător al tratati
velor va fi necesară elabo
rarea amănunțită de către 
specialiști a măsurilor de de
zarmare pentru fiecare etapă 
a dezarmării generale și com
plete și a măsurilor corespun
zătoare de control. Dar toate 
la timpul lor. A începe lu- 
cx-ările cu elaborarea amănun
telor tehnice este absurd din 
punct de vedere al interese
lor dezarmării și periculos din 
punct de vedere al intereselor 
păcii.

Uniunea Sovietică, a decla
rat V. A. Zorin, a făcut și 
face totul pentru ca tratati
vele cu privire la dezarmarea 
generală și completă să fie 
încununate de succes. Dar 
dacă puterile occidentale se 
vor eschiva din nou de la 
eaborarea Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală 
și comp1etă, dacă ele, așa 
cum au făcut nu odată în tre
cut. — în subcomitetul celor 
cinci de la Londra, în Comi
tetul celor zece de la Geneva 
și în diferite a1 te comitete, în
cepând din anul 1946, — vor 
folosi din nou tratativele 
noastre aici pentru înșelarea 
popoarelor, delegația sovietică 
nu va participa la această ac
țiune ostilă.

De altfel, a spus în conti
nuare delegatul sovietic, sînt 
indicii că puterile occidentale 
încearcă să abată tratativele. 
Imediat după prezentarea pro
iectului sovietic de rezoluție 
conținînd principalele preve
deri ale tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și 
completă, puterile occidentale 
s-au grăbit să prezinte două 
proiecte: proiectul americano- 
anglo-italian și proiectul en
glez.

La o analiză atentă a aces
tor proiecte rezultă că ele nu 
duc la elaborarea unui tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și completă, ci în mlaș
tina unor discuții fără sfirșit 
și lipsite de finalitate despre 
detaliile tehnice ale controlu
lui asupra înarmărilor, fără 
măsuri eficace de dezarmare.

Să luăm de pildă proiectul 
de rezoluție propus de Marea 
Britanie. în acest proiect scrie 
negru pe alb că măsura cea 
mai urgentă în domeniul tra
tativelor cu privire la dezar
mare ar fi crearea unui co
mitet de experți tehnici pen
tru studierea problemei con
trolului și inspecției. E un 
cîntec arhicunoscut !

Puterile occidentale, a con
tinuat V. A. Zorin, înțeleg ele 
singure că esența sterilă și re
probabilă a propunerii er.gleze 
trebuie mascată intr-un fel 
oarecare. Și iată că a apărut 
la lumină simultan cu rezo
luția engleză și rezoluție pre
zentată de trei state — rezolu
ția americano.anglo-italiană. 
In această rezoluție nu numai 
că, în genere, nu se propune

tură cu progresul politie el te
ritoriilor de sub tutelă. Reter.n- 
du se la observațiile cuprinse la 
raportul Comitetului de informa
ții cu privire la gradul de dez
voltare politică a teritoriilor de 
sub tutelă. M. Magheru a arătat 
că guvernele coloniale a a suU 
călăuzite de grija de a elibera 
coloniile. Dele totul romin « rea
mintit ci Anglia a foot nevoită 
să acorde independențe ' unei 
serii de țări după o îndelungați 
perioadă de lupte ale populației 
din respectivele țâri cqlonude, 
și sub presiunea forțelor progre
siste din lumea întreagă fi (Ln 
Anglia însăși.

In continuare, M. Magheru a 
relevat unele concluzii cuprinse 
în raportul Comitetului per.îra 
informații din care reiese ci in 
teritoriile de sub tutelă din 
Africa domnește cea mai aspri 
exploatare in profitul metropo
lei și cea mai sălbatică discrimi
nare față de populația autohtoni.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că delegația romini 
sprijină pe deplin propunerea 
sovietică cuprinsă în Declarația 
care va face obiectul discuțiilor 
în plenara Adunării Generale, și 
este de părere că lichidarea sis
temului colonial și proclamarea 
independenței țărilor coloniale 
constituie singura cale de înlătu
rare a urmărilor dăunătoare și 
periculoase ale colonialismului. 

nici un program de dezar
mare generală și completă, 
dar nici măcar nu se arată 
necesitatea elaborării unui 
astfel de program.

Ni s-ar putea însă replica 
că în rezoluția S.U.A., An
gliei și Italiei se amintește și 
de lichidarea mijloacelor de 
transportare la țintă a tuturor 
tipurilor de arme de extermi
nare în masă, și chiar de li
chidarea acestei arme și că a- 
ceste sarcini sînt preconizate 
atît în Principiile fundamen
tale propuse de Uniunea So
vietică, cît și în programul 
sovietic de dezarmare gene
rală și completă.

Totuși, poate oare afirma 
cineva cu seriozitate că nu 
vede a ci o deosebire funda
mentală ? în propunerile so
vietice se vorbește despre li
chidarea tuturor mijloacelor 
de transportare a armei nu
cleare la țintă și a acestei 
arme însăși ca despre măsuri 
concrete care trebuie să fie 
înfăptuite sub un sever con
trol internațional corespunză
tor în prima și cea de a doua 
etapă a dezarmării generale 
și complete. în rezoluția 
S.U.A., Angliei și Itaiiei se 
vorbește insă, despre aceasta 
numai ca despre un oarecare 
țăl final vag, care nu se știe 
cînd și cum poate fi realizat 
și, probabil, nici nu se inten
ționează, în genere, să fie rea
lizat. După cum vedeți, dife
rența este uriașă — sînt două 
moduri principial deosebite 
de abordare a problemei de
zarmării.

In rezoluția S.U.A., Angliei 
și Italiei nu se vorbește în 
generai — nici chiar ca de 
un scop final — despre desfi
ințarea tuturor forțelor arma
te (se vorbește doar despre 
reducerea lor), despre lichida
rea mașinii de organizare 
militară a statelor sub forma 
ministerelor de Război, state
lor majore, instituțiilor de în
vățămînt militar și a celor
lalte instituții asemănătoare, 
despre încetarea producției de 
armament și a alocării de fon
duri pentru scopuri militare. 
Autorii acestei rezoluții își tră
dează adevărata lor poziție 
nepomenind nici măcar un 
cuvînt despre lichidarea baze
lor militare străine de pe te
ritorii străine, de parcă aceas
tă problemă nici n-ar exista.

Proiectele de rezoluție pre
zentate de puterile occidentale 
pentru a fi examinate în Co
mitetul nr. 1 atestă că aces
te puteri nu intenționează să 
renunțe la linia lor periculoa
să pentru cauza păcii, care 
consta în -^răgănarea la nesfir- 
șit ș: torpilarea traîaînrelcr cu 
privire la dezarmare, ccEfi- 
r.uarea și intensificarea cursei 
înarmărilor. accesvuarea con
tinuă a încordării internațio
nale. De aceea trebuie să de
clarăm că dacă S.UA. și al:a- 
ții lor vor stărui pe pozițiile 
lor negative, nu va fi cu pu
tință ca Comitetul nr 1 să 
desfășoare o activitate rodn.- 
că și, se înțelege de la line. 
Uniunea Sovierică nu va lua 
parte la această pierdere de 
timp fără rost.

Tinerii 
vestgermani 
îl huiduiesc 
pe Strauss

Sute de tineri restger=ard 
acuaad ta seara ele 
de lt octombrie In 

jurul riidirit din Frar-kriirt pe 
Main unde m.nistru! de Răz
boi vest-cerman, Strauss, urma 
să ia rjrtntu! la o adunare 
electorali a U.CD„ l-au primit 
pe acesta cu exclamații de 
indignare st cu Euierături. 
Ei scandau: .Demisia lui 
Strauss !*, „Joe cu _ Strauss I*. 
Cu o ori l-a.-te de Începerea 
acestei adunări. In jurul in
trării In clădire I pe străzile 
învecinate >-au adunat oa
meni puztlnd pancarte cu in
scripțiile : -Zonă denucleari- 
zată! Dezarmare! Jos cu 
Adenauer. Strauss si compa
nia 1*. „Tineretul din Frank
furt se pronunță pentru pace 
Si democrație*, „Nu am uitat 
StalingraduL d ie Strauss I*, 
.Jiiroșima nu trebuie să se re
pete și de aceea — jos înar
marea atomică !*.

După cum transmite agen
ția A.D5., discursul lui 
Strauss a fost întrerupt în re
petate rînduri de strigăte de 
protest. Ca răspuns la declara
ția lui provocatoare că guver
nul de la Bonn „este nevoit 
să cheltuiască miliarde pentru 
înarmare, pentru a stăvili 
bolșevismul* au răsunat stri
găte indignate : „Așa spunea 
și Gobbels*.

Strauss a luat apărarea lui 
Oberlănder. organizatorul asa
sinării in masă a unor cetățeni 
sovietici, numindu-1 „luptător 
din rezistența împotriva statu
lui hitlerist*.

Agenția A.D.N. relevă că în
cheierea discursului ministru
lui de Război de la Bonn a 
fost acoperită de fluierături și 
numeroase strigăte de protest.
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Conferință științifică 
pentru protecția muncii 

în țările socialiste
MOSCOVA 19 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 18 octom
brie la Moscova s-a deschis o 
conferință științifică pentru pro
tecția muncii in țările socialiste. 
La lucrările conferinței participă 
reprezentanți ai centralelor sin
dicale din Bulgaria, Cehoslova
cia. China, R. D, Germană, Mon
golia. Polonia. Rominia, Unga
ria. Uniunea Sovietică și R. D. 
Vietnam, conducători și cola
boratori ai institutelor de cerce
tări pentru protecția muncii, 
funcționari ai ministerelor Ocro
tirii Sănătății. Participă de ase
menea savanți eminenți ca profe-

Procesul foștilor conducători 
ai Turciei

IASSÎ-ADA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La procesul 
foștilor conducători ai Turciei la 
19 octombrie au început dezbate
rile in leg'.tură cu evenimentele 
d.n 6—7 septembrie 1955. cînd 
au avut loc la Istanbul și Izmir 
pogromuri antigrecești. Pe ban
ca acuzării se află 11 persoane, 
printre care fostul președ'nte 
Eayar, fostul prim-ministru Mcn- 
deres. fostul ministru al Afaceri
lor Externe Zorlu, fostul vice- 
premier în 1955 Kdprulu, fostul 
guvernator al Istanbulului, Go- 
kay.

In rechizitoriul Comisiei su
preme de anchetă se spune ci 
Bay ar, Menderes, Zorlu și K&- 
prulu sînt acuzați de organizarea 
intenționată a acestor tulburări 
pentru a provoca manifestări 
antigrecești în Turcia. Bomba 
care o explodat în fața casei lui 
Ateii, rk din Salonic a fost adusă 
din Turcia de fostul consul la 
Salonic, Bali. ți de adjunctul 
său.

Foștii guvernatori ai Istanbu
lului și Izm irului. Gokay ți Ha- 
dimli. precum ți fostul sef ai 
poliției din Istanbul. Erish. oare 
erau complici ai principalelor in
stigatori ai demonstrațiilor anti- 

' grecești, nu au luat nici un fel 
j de măsuri pentru a pune capăt 
■ fărădelegilor.

In rechizitoriu se subliniază ci 
pentru a șterge urmele crimelor 

I sale, fostul guvern turc e apro
bat demonstrațiile din Istanbul 

! care au fost prezentate apoi 
drent ..instigări comuniste'*.

După citirea rechizitoriului s-a

Trenul prieteniei 
in U. R. S. S.

MOSCOVA. Meabril I
riilor egrico’e eo'«etve. ijeră»- i 
rii de ia întreprinder e agr cole 
de stat și specia : știi din agri- 
cuhuri din Repab'ica PopuLarâ | 
Rom.Toă care au sos:: Li U“xmea ; 
SorieGd ca „Trena! pr.eten ei* | 
•a rizRaf Kap de o săptmtnl * 
r-5!Derorse tntreprinder :nda>- ■ 
tria’e cc^boeuri <: sovhozuri ea | 

de totM cu cime-r’ de șrin- I 
îl și ca isovaîori <Fz agricol- 1 
tari. 

Rezoluțiile Congresului U.I.S.
Cei de-ai Congres xl Uniunii Internaționale a Stu

denților de la Bagdad a adoptai o serie de rezol ații. în 
rezoluția intitulată .Pentru soluționarea pișnică a pro

blemei germane- se subliniază că datorită dezvoltării primej
dioase a militarismului și spiritului de revanșă in Germania 
occidentală, pacea este serios periclitată In Întreaga lume. In 
legătură cu aceasta, se spâne in rezoluție. Congresul protestează 
împotriva derv ol tării forțelor militariste și revanșarde in 
B.FXL

Congresul se pronunță pentru ..dezarmarea generală șl com
pletă in Germania și pentru crearea unei Germanii neutre 
din punct de vedere militar, pentru ieșirea celor două Ger
manii — din N.A.T.O și respectiv din Tratatul de la Varșovia 
— pentru retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul 
Germaniei, pentru Încheierea Tratatului de pace cu cele două 
state germane-.

Participanții la cel de-al VI-lea Congres al U.I.S. declară gi 
solidari cu lupta studenților din R.D.G. pentru menține

rea păcii. Împotriva militarismului și pericolului războiului 
atomic. Ei și-au exprimat de asemenea solidaritatea cu acei 
studenți și profesori din Germania occidentală a căror acti
vitate este pusă in slujba democrației, împotriva reînvierii 
forțelor militariste, împotriva înarmării Bundeswehrului cu 
arma atomică**.

Congresul, se spune în rezoluție, cheamă studenții din lumea 
Întreagă ^să sprijine prin toate mijloacele Pe studenții din 
cele două state germane in lupta lor pentru dezarmarea ge
nerală și completă a Germanies, împotriva militarismului, spi
ritului de revanșă, pentru soluționarea pașnică a problemei 
germane”.

în rezoluția cu privire la situația din Cuba se arată că cel 
de-al VI-lea Congres al Uniunii Internaționale a Studenților 
condamnă provocările armate ale imperialismului american 
împotriva Republicii Cuba, liberă și independentă, și demască 
in fața opiniei publice mondiale intențiile agresive ale S.U.A. 
împotriva acestei țări.

In rezoluția cu privire la cursa înarmărilor in țările Ame- 
ricii Latine Congresul „condamnă cu hotărire cursa înarmă
rilor în America Latină, dusă de imperialiștii americani, cursă 
care primejduiește pacea în întreaga lume, se pronunță în 
sprijinul luptei studenților din America Latină împotriva 
militarismului, pentru dezarmarea generală**.

In rezoluția cu privire la problema coreeană se subliniază 
in special că ocupația Coreei de sud de către trupele S.U.A. 
împiedică rcunificarea paș nieă a Coreei. Prezența trupelor 
americane in Coreea de sud reprezintă un pericol la adresa păcii 
nu numai in Extremul Orient, ci și în întreaga lume. Con
gresul condamnă amplasarea de către S.U.A. a armei de exter
minare în masă in Coreea de sud, crearea de baze pentru 
rachete în Coreea de sud și cere cu insistență încetarea ime
diată a acestor acțiuni criminale.

Congresul își exprimă solidaritatea cu lupta studenților și 
a poporului din Coreea de sud împotriva regimului antipopular 
a! imperialiștilor americani și al lacheilor lor din Coreea 
de sud.

In rezoluția Congresului cu privire la reforma și democra
tizarea sistemului de învățămînt se vorbește, printre altele, 
despre necesitatea acordării de drepturi largi tineretului la 
învățătură în instituțiile de învățămînt elementar, mediu și 
superior indiferent dc sex. apartenența rasială și națio
nală. religie, convingeri politice și stare socială, asigurarea 
plasării în producție a absolvenților instituțiilor de învățămînt. 
.Trebuie, se subliniază în rezoluție, să luptăm împotriva idei
lor și teoriilor fasciste, șoviniste, revanșarde și militariste, 
precum și împotriva urii rasiale și a asupririi naționale...44.

sorii Erwin Gniza (R. D. Ger
mană), Ludicik Tanewski (Po
lonia), Vladimir Baturin 
(U.R.S.S.).

Scopul conferinței îl constituie 
schimbul de experiență în dome
niul protecției muncii.

După cum s-a subliniat. în 
țările socialiste s-au dobîndit 
succese de seamă în ceea ce pri
vește asigurarea securit '.ții mun
cii în diferite ramuri ale econo
miei naționale.

După ședințele plenare va în
cepe munca pe secții. Conferința 
t’j dura pînă la 22 octombrie.

dat cuvîntul acuzaților. Atît Ba
yar cit și Menrieres au tăgăduit 
ci ar fi implicați in organ, zar ea 
pogromurilor. Președintele tribu
nalului a amintit acuzaților că 
a-țiunile antigrecești au început 
in mod smulian în trei orașe : 
Ankara, Istanbul ți Izmir ți ci 
iad înainte de anchetă ți în ciu
da reportului inspectorului de 
poliție că comuniștii nu au nici 
o legături cu tulburările din 6—7
septembrie, acuzații au continuat 
cu insistență si-i acuze pe comu
niști de aceste tulburări. I

„Turul de onoare- al imperialismului la O.N.U.
Desen de V. FOMICEV din Jzvestia"

Libertate 
lui Manoiis Glezos I

ATENA 19 (Agerpres). - TASS 
transmite : Ziarul „Avghi*4 a pu
blicat declarația liderului Par
tidului „Uniunea democratică", 
Tsirimokcs, in care acesta sub
liniază că opinia publică din 
Grecia cere ca Manolis Glezos 
să fie pus imediat în libertate.

După cum anunță ziarul, un 
i grup de personalități politice de 

seamă și fruntași a. vieții- pu- 
i blice din Grecia au adresat un 

apel pcporu'ui grec in care-i 
cer să organizeze un referendum 
popular pentru punerea imedia
tă in libertate a lui Glezos. In 
cpel se spune : „Dragi prieteni, 
credem că exprimam părerea 
majorității opiniei publice con- 
siderind că t ebuie să i se re- 

. dea imediat libertatea lui Mano- 
lis Glezos, care este deținut de 
doi ani in închisoare*.

Apelul este semnat de Tsiri- 
Imokos, Pcpcspiru și Manatas 

Evripeos, foști miniștri, Pi ra mag Iu, 
« deputat

--- •---
Un nou stat: 

Mauritania
PARIS 19 (Agerpres). - A- 

gsnția France Presse transmi
te câ la 19 octombrie a avut 
loc semnarea documentelor cu 
privire la transmiterea către 
guvernul Mauritaniei a împu
ternicirilor care intrau in tre
cut in competența Comunității 

: Franceze.
în felul acesta, Republica 

, Islamică Mauritania a fost 
proclamată stat independent.

Învățămîntul tuperior 
în Kazahstan

La Pavlodar s a deschis 
Institutul industrial — 
al cincilea institut teh

nic de învățămînt superior din 
Kazahstan. Anul acesta la ce* 
le trei facultăți ale institutu
lui — Facultatea de construcții 
de mașini, Facultatea de ingi* 
neri constructori, și Facultatea 
de energetică — vor Învăța 
400 de studenți.

Institutul industrial de la 
Pavlodar este al 291ea institut 
de învățămînt superior din 
Kazahstan. In prezent în repu
blică există aproape "0.000 de 
studenți. La fiecare 10.000 de 
locuitori din Kazahstan revin 
75 de studenți. (în Franța — 
36, în Italia - 32).

Elevii italieni cer să li se 
asigure condiții normale de 
învățătură. In fotografia noa
stră elevii din Ostia mani
festează exprimîndu-și do
rința de a avea o școală 
care să merite aces-t nume.

STAS 3452 52.

Lucrările 
mondiale a

VIENA 19. — Trimisul spe
cial Agerpres Horia Liman 
transmite : A doua zi a întâl
nirii mondiale a ziariștilor de 
la Baden s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru. Numeroși 
delegați s au pronunțat pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
organizațiile naționale și inter
naționale de presă și pentru 
unitatea lor.

Mai mulți delegați au 
demascat metodele folosite de 
manie trusturi <ie presă capi
taliste pentru dezinformarea 
opiniei publice și tulburarea 
legăturilor dintre state.

Delegatul sovietic D. Krami- 
nov și-a exprimat satisfacția 
pentru prezența in adunare a 
unui număr impresionant de 
ziariști din țările afro asiatice.

Au mai vorbit delegați din 
R. D. Germană. Mexic, Coreea, 
Grecia, Polonia, Austria, Iu
goslavia, Ungaria etc.

In numele Consiliului admi
nistrativ al Organizației inter
naționale de radio și televi
ziune. întrunit zilele acestea 
la București, tov. PETRE 
GHEORGHE, vicepreședinte 
al Comitetului de radio și te
leviziune din R. P. Romină a 
anunțat că O.I.R.T. a hotărît 
să acorde un ajutor prietenesc 
pentru dezvoltarea radiodifu
ziunii în țările africane recent 
eliberate.

Delegatul ziariștilor romîni,

Acfiunila agresive 
ale S. U. A. împotriva Cubei

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— La 18 octombrie, ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei, 
Reul Roa, a înaintat spre dis
cutarea Adunării Generale a 
O.N.U. o piîngere privind 
„planurile de agresiune și ac
tele de intervenție ale guver
nului Statelor Unite împotriva 
Cubei, pe calea violării des
chise a integrității teritoriale, 
suveranității și independenței 
sale ceea ce reprezintă o ame
nințare fățișă la adresa păcii 
internaționale și a securității4*.

Raul Roa a cerut președin- 
telui Adunării Generale a 
O.N.U., Frederick Boland, ca 
această piîngere £ă fie trecută 
pe ordinea de zl a Adunării 
Generale

Intr-un memoriu explicativ, 
delegația cubană declară că la 
29 septembrie un avion cva- 
drimoior, purtind semnele dis
tinctive ale S.U.A., a aruncat 
o mare cantitate de mitraliere, 
puști, grenade de mînă și hărți 
în apropierea orașului Escam- 
bre (provincia Las Villas).

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 19 (Ager

pres). — Agenția Associated 
Press anunță că în noaptea 
de 18 spre 19 octombrie Mo
butu a făcut „o încercare dis
perată44 de a-și întări situația, 
trimițînd la Leopoldville în
tăriri militare.

In oraș au fost operate razii 
și arestări în rîndurile adepți-" 
lor primului ministru Patrice 
Lumumba. Cei arestați au fost 
trimiși în, lagărul militar 
Leopold. Printre ei se află mi
nistrul Educației, Culturii și

Efectele unei educafii 
nefaste...

7n ziarul elvețian „Die Tatu 
a apărut recent o cores
pondenți din Stockholm, 

foarte semnificativă în ceea ce 
privește amțdoarea valului de 
criminalitate în riadul tineretu
lui suedez. Astfel, numai spre 
sfîrșitul unei singure săptămini 
a fost consemnai „un șir întreg 
de delicte grave, care trebuie să 
pună serios pe gînduri toate fo
rurile competente44 ale țării. In 
articol sînt citate o serie de 
fapte petrecute în acea pe
rioadă, care oglindeau că delic
vența juvenilă a devenit o pro
blemă extrem de gravă în Sue
dia. Relatăm doar cîteva cazuri. 
„în sudul capitalei Suediei un 
băiat de 19 ani a doborit un tî* 
năr de 16 ani care în urma gra
velor leziuni a murit în timp ce 
era transportat la spital'. în car. 
tîerul periferic Hokarăngen un 
grup de tineri în vîrstă de 16 
ani au atacat fără niciun motiv

Intîlnirii 
ziariștilor

NESTOR IGNAT, vorbind des
pre problemeie eticii profesio
nale a ziariștilor a arătat că 
piatra de încercare a onestită
ții oricărui ziarist este poziția 
sa față de problemele păcii. 
El a amintit în acest sens A- 
peltri lansat de Reuniunea in
ternațională a reporterilor de 
la București, în care ziariștii 
au fost chemați să militeze 
împotriva ațîțătorilor la război 
și împotriva transformării 
v.nor organe de presă în unel
te ale încordării internaționa
le. Referiadu se la necesitatea 
educării tinerilor ziariști in 
spiritul unei înalte etici pro
fesionale, vorbitorul a subli
niat că guvernul romin a pro
pus la actuala sesiune a
O.N.U. „Măsuri pentru promo
varea în rindurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoa- 
re“. în acest sens delegatul 
romin propune Intîlnirii de la 
Baden să adopte la sfîrșitul 
discuțiilor, o rezoluție asupra 
educației viitoarelor cadre de 
ziariști cu ajutorul instituțiilor 
de învățămînț și al asociațiilor 
profesionale de ziariști, ca și 
prin schimburi și concursuri 
cu premii, Ia care să participe 
tineri studenți în ziaristică.

Propunerile delegatului ro- 
mîn au fost primite cu multă 
însuflețire de cei prezenți.

„Scopul acestor arme parașu
tate clandestin — se arată îq| 
memoriu — era de a întări 
elementele contrarevoluționare 
care aveau intenția să creeze 
un cap de pod pentru o inva
zie. Aceste acțiuni, precum și 
altele au drept scop să repri
me libertatea Cubei și să 
transforme țara din nou in- 
trun satelit al monopolurilor 
americane44.

★
HAVANA. Agenția France 

P/esse transmite că la 18 octom
brie guvernul cuban a publicat 
•un decret anun'.ind că Cuba se 
retrage din ..Banca internațio
nală de reconstrucție și dezvol
tare44. In decret se precizează că 
„nu există nici un motiv pentru 
Cuba de a continua să facă parte 
dintr-un organism a cărui poli
tică este departe de a favoriza 
dezvoltarea tării**. După cum se 
știe. ,,Banca internațională de 
reconstrucție și dezvoltare44, care 
se află sub patronajul Was'iing- 
tonulu.. acordă credite țărilor 
slab dezvoltate potrivit interese
lor cercurilor conducătoare ame
ricane.

Informațiilor, Kașamura, și 
secretarul de stat pentru pro
blemele Katangei, Sendve.

După două ore Mobutu a 
fost însă nevoit să pună în li
bertate pe toți cei arestați.

Acest spectacol „zgomotos 
dar inutil" prezentat de Mo
butu, după cum a caracteri
zat aceste arestări provoca
toare corespondentul agen
ției Associated Press, a dove
dit încă odată cît de șubredă 
este situația acestei marionete 
a colonialiștilor în Congo.

un bărbat de 45 de ani, 1 au 
doborit izbindu-1 cu un «caun 
de fier. Victima a fost transpor
tată la spital cu grave leziuni 
interne. în același loc, tatăl vic
timei, un bătrîn de 70 de ani, a 
fost atacat de același grup de 
huligani și călcat în picioare. 
Bătrînul, grav rănit, a rămas orb 
în urma loviturilor primite. La 
Enkoping un cetățean în vîrstă 
de 50 de ani a fost de asemenea 
atacat de trei tineri care 1 au 
doborit la pămînt și pe urmă 
l-au jefuit. în curtea unei case 
din Cernskoldsvik a fost găsit 
lipsit de cunoștință un băiat de 
16 ani, atacat și zdrobit în bă. 
tăi de tineri necunoscuți”.

Tinerii huligani din Suedia 
nu s-au mulțumit numai cu atît. 
După rețete „made in S.U.A.**, 
au atacat de numeroase ori tre
nuri de cale ferată în momen
tul traversării unui tunel, îna
inte de Stockholm. „Pe această 
porțiune, conducătorii trenuri
lor, precum 'și pasagerii — scrie 
același ziar — se află într un 
continuu pericol de moarte".

Semnificativă în ceea ce pri- 
vește amploarea delicvenței ju
venile în Suedia este mărturisi
rea făcută de însăși directorul 
poliției din Stockholm : „Noi 
nu mai îndrăznim să trimitem 
polițiști care să patruleze indi
vidual — a declarat el. Avem 
nevoie de serioase întăriri pen
tru a putea face față acestei în
grozitoare mentalități a violen
ței44.

Fie că este vorba de S.U.A. 
sau Suedia, Anglia sau Italia, 
putredul mod de viață capitalist 
generează în proporții crescinde 
delicvența juvenilă. Este rezul
tatul „educației" ce se face tine
retului In aceste țări, „educație" 
în care un mare rol îl joacă co
micsurile, filmele de groază și 
rock and rollul.
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