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Pentru oțelăiiile 
patriei !Angajament:

235 toneRealizat:
325 tone

Tinerii oțelari de la Com
plexul Mociur — Combi
natul Metalurgic Reșița 

s-au angajat să colecteze în 
acest -an 255 tone fier vechi. 
De curînd, făicînd bilanțul re
zultatelor obținute în această 
direcție, comitetul U-T-M. a 
constatat că angajamentul 
anual a fost depășit cu 71 to
ne, ctolectîndu-se în total 326 
tone de fier vechi.

— Ca să ajungem la acest 
rezultat — ne spunea tovară
șul Nicolae Chirilă, secretarul 
organizației U.T.M., comitetul 
U.T.M. a luat încă de la în
ceputul anului o serie de mă
suri. Membrii comitetului 
U.T.M. au discutat cu tinerii, 
în adunări generale- în ca-drul 
consfătuirilor de brigadă li 
s-a explicat de asemenea im
portanța acțiunilor de colecta
re a metalelor vechi. S-au or
ganizat apoi acțiuni de masă, 
săptăm-înal, pentru colectarea 
metalelor vechi- Locuitorii re- 
șițeni s-au și obișnuit cu noi 
și ne ajută în această ac
țiune.

Luna august a fost decla
rată în orașul nostru „Luna 
colectării fierului vechi". Ti
nerii din organizația noastră 
au colectat 12 tone de fier 
vechi, ocupînd primul loc în 
întrecere.

La obținerea realizărilor de 
mai sus privind depășirea an
gajamentului anual s-au evi
dențiat în mod deosebit tine
rii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică conduse de 
Ion Chira și Ion Nica, care 
au colectat 131 și respectiv 136 
tone de fier vechi. Credem că 
pînă la sfîrșitul anului vom 
colecta cel puțin încă 50 de 
tone de fier vechi.

P. LIDIA

La Șantierul
Naval Oltenița

Anul acesta, tinerii de la 
Șantierul Naval Oltenița și-au 
luat angajamentul să trimită 
oțelăriilor patriei 230 tone de 
iier vechi. Acest angajament 
a fost realizat și depășit încă 
din primele 8 luni ale cinului. 
Tinerii șantierului au expe
diat în acest timp oțelăriilor 
305 tone de iier vechi. Cele 
rr.ai mari cantități le-au co
lectat tinerii din atelierele de

monta), construcții, lăcătușe- 
rie navală, din sectorul I de 
producție și altele care au 
reușit să colecteze cantități 
duble față de angajamentele 
lu ate.

Pînă Ia sfîrșitul anului, ti
nerii de la Șantierul Naval 
Oltenița cru hotărît să mai 
trimită oțelăriilor patriei încă 
15 tone de metale vechi.

Linia C.F.R. de la cariera „Luminița", apar
ținând fabricii de ciment Medgidia, este casată 
de multă vreme. Nici pînă azi însă ea nu a fost 
demontată pentru a fi expediată la l.C.M. Zac 
astfel circa 300 tone fier vechi. Și cînd te gândești 
că tinerii de aici se plâng adesea că nu mai gă
sesc fier vechi...

- Extraordinar 1 Ce ghinion să întîineso o piedică tocmai 
cînd alergam să informez comitetul U.T.M. că la noi nu 

se mai găsește fier vechi...
Desen de M. CARANFIL

Curiozitâț i...
Pe scurt

0 Inițiativa pornită de ti
nerii din orașul Timișoara, ca 
fiecare să colecteze în acest 
an câte 10 kg de fier vechi, 
a fost însușită de numeroși 
alțj tineri din orașele și satele 
regiunii Banat. Multe colecti
ve, printre care cele ale Uzi
nelor de vagoane Arad, între
prinderii „Eleotrometal" din 
Timișoara, gospodăriei agrico
le de stat din Jimbolia, și-au 
îndeplinit angajamentul pe 
întregul an. De la începutul 
anului și pînă acum, în regiu
nea Banat au fost strînse peste 
2 600 tone de metale și deșeuri 
do fier vechi.

O Sub lozinca „Să valorifi
căm fiecare bucată de fier 
vechi" tinerii din regiunea 
Crișana desfășoară o activita
te susținută de sprijinire a în
trecerii oțelarilor patriei. în 
cursul acestui an, pe întreaga 
regiune au fost colectate peste 
3.600 tone fier vechi.

(Agerpres)

© La Bărboși, pe Șiret, se 
află un pod-., distrus încă 
din anul 1942 — din care au 
mai rămas doar părțile meta
lice în greutate de 400 de tone. 
De ani de zile aceste schele 
metalice constituie un baraj 
serios în calea apelor. Din a- 
ceastă cauză apele își fac loc 
lateral, săpînd malurile râu
lui, distrugînd suprafețe în
semnate de teren. Se produc 
astfel două pierderi importan
te : 400 de tone de fier vechi 
zac nefoSosite în loc să fie 
expediate oțelăriilor ; se de
gradează terenurile... Oare Co
mitetul raional U.T.M. Galați 
n-ar putea să ia inițiativa or
ganizării unei acțiuni în aceas
tă direcție ?

O Angajamentul organiza
țiilor U.T.M. de la Direcția 
regională drumuri și poduri 
Timișoara este de a colecta și 
preda pînă la sfîrșitul anului 
cantitatea de 125 tone metal 
vechi. Pînă în prezent însă 
nu au fost predate decît 45 de 
tone.

© De la gara Hamangia, la 
' mina Altîn-Tepe, regiunea 
Dobrogea, se întinde pe o lun
gime destul de mare o linie de 
decovil. Linia a devenit de 
multă vreme impracticabilă- 
Cu toate acestea conducerea 
minei nu se interesează să o 
demonteze și s-țo trimită la 
I.C-M.

• Oricine vizitează Între
prinderea „9 Mai“ din orașul 
Pitești poate „admira" o uria
șă grămadă de fier vechi for
mată din circa 30 tone metale 
vechi provenite din diverse 
utilaje scoase din uz și care 
ruginesc de timp îndelungat 
în curte. Și mai curios este 
însă faptul că atât conducerea 
întreprinderii, cît și organiza
ția U.T.M., nu numai că nu 
iau măsurile necesare pentru 
predarea fierului vechi la 
I.C.M., dar susțin chiar că et
nici nu există! Un fel de joc 
de-a „uite fierul — nu e fie
rul".

Prin numea 
patriotică 

a tineretului
Tinerii brigadieri din ora

șul Galați, organizați în 338 
brigăzi de muncă patriotică 
au participat pînă în prezent 
la grăbirea ritmului lucrărilor 
pe șantierele construcțiilor de 
locuințe, la asfaltarea a nu
meroase străzi, amenajarea de 
baze sportive etc. Tot prin 
munca patriotică a tineretului 
zona spațiilor verzi a orașului 
a crescut în acest an cu 14 
hectare. De asemenea, în 
cursul verii sute de tineri gă- 
lățeni au ajutat în campania 
agricolă G.A-S.-urile Florești. 
Bărboși, Odobești, C. Negri și 
altele.

O contribuție însemnată la 
efectuarea acestor lucrări au 
ladus^o tinerii din organizațiile 
U-T-M. de la Laminorul „Ni
colae Cristea", Șantierele Na
vale Galați, Uzina Mecanică, 
Școala medie nr. 3, ca și or
ganizațiile de cartier „Brăi
lei", „Cartier Centru" și „Bă- 
dălan". In primele 9 luni ale 
anului au primit insigna de 
brigadier al muncii patriotice 
3-670 tineri gălățeni. Valoarea 
economiilor realizate prin 
munca patriotică a tinerilor 
se ridică la suma de 1-754.000 
lei.

F. EUGEN
★

Sute de tineri din satele și 
comunele regiunii Mureș-Au- 
tenomă Maghiară au luat par
te la lucrările de întreținere 
și modernizare a drumurilor, 
la lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, de împăduriri, la în
frumusețarea orașelor și sate
lor. Valoarea lucrărilor exe
cutate pînă acum prin munca 
voluntară a tineretului din 
această regiune depășește su
ma de 11 milioane lei.

★
Alături de ceilalți cetățeni 

din satele regiunii Dobrogea, 
tinerii au extras și transpor
tat, de la începutul anului; 
peste 30.000 mc de piatră pen
tru întreținerea drumurilor, 
au construit garduri din pia
tră pe o lungime de aproape 
133.000 nij au plantat sute de 
mii de pomi și au amenajat 
noi spații verzi pe o suprafa
ță de sute de hectare.

(Agerpres)

Pe ogoarele colectiviștilor din satul Lilieci, regiunea București — sămînță nouă de grîu 
pentru belșugul anului viitor.

Foto : Agerpres

ÎNTÎLNIRE
CU BELȘUGUL

^0

n fiecare seară, 
biroul președinte
lui devine neîn
căpător. Grăbiți, 
oamenii își fac 
loc. fiecare pe 
unde poate, mai 

pe scaune, mai în picioare. Au 
timp să schimbe cîteva vorbe, 
să întrebe cît s-a cules azi, de 
pe ce suprafață au fost tăiați 
cocenii, dacă răchita pentru 
legat ajunge, dacă...

— Ei, gata tovarăși, putem 
începe ?

Și scurta ședință operativă 
care încheie fiecare zi de 
muncă, începe.

Printre chipurile încordate, 
cu capetele aplecate puțin 
înainte, privirea îmi rămîne 
asupra unui om tânăr, scund 
și vînjos, cu ochii mici păziți 
cu strășnicie de niște sprân
cene groase. Asculta cu a- 
tenție ce s-a întâmplat azi la 
celelalte brigăzi. Pare tare ne
răbdător să ia cuvîntul, mâi
nile mari răsfoiesc cu oare
care stângăcie filele unui car
net pe care-l ține pe genunchi.

— Pentru azi, cred că n-a
vem de ce să nu jim mulțu
miți - începe să spună el, ro- 
tindu-și ochii pe deasupra tu
turor...

Ziua lui de lucru a început 
ia ora unu noaptea, cînd a 
trezit șoferul ca să meargă la 
punctul de întâlnire, să trans
porte brigada pe cîmp, la po
rumb. Acolo și-a împărțit oa
menii, care la tăiat, care la 
legat și o echipă de șase, la 
tăiat răchită pentru snopi. S-a 
întors apoi la sediu, la ora 5, 
pentru stabilirea planului pe 
a doua zi la recoltatul coceni
lor. Mai apoi a completat fi
șele colectiviștilor pentru 
avans...

Cînd vorbește, glasul îi e

puțin răgușit, dar destul de 
limpede pentru a i se vădi 
mulțumirea : brigada a recol
tat 3,5 ha cu porumb, a tăiat 
și strîns cocenii de pe 4 ha, 
răchita le ajunge și pentru 
mîine...

Vorbește din ce în ce mai 
repede, și totuși cuvintele ră
mân în urma ideilor, lucru 
ce se vede din aceea că din 
cînd în cînd se poticnește, 
apoi stăpînindu-se, se face în
țeles. Nu e greu să-ți dai sea
ma că lucrurile despre care 
vorbește îl pasionează, îi sînt 
dragi și fac parte din însăși 
viața lui personală : recolte, 
producții, organizare, perspec
tive, viață bogată... Cine e 
omul acesta ? Cum a ajuns să 
vorbească așa de însuflețit 
despre munca lui 2

Răspunsul la aceste între
bări ni l-a dat chiar el cînd, 
după ședința de lucru, rămași 
în curtea gospodăriei, a început 
să vorbească — de data asta 
rar, cu pauze lungi — privind 
licărul de cristal al puzderiei 
de stele care împînzeau ce
rul...

„Dacă mi-a fost vreodată 
ciudă pe cineva, apoi ăla am 
fost chiar eu. Da, mi-a fost 
tare ciudă pe mine. Numai că 
vezi, „dă-i doamne românului 
mintea de pe urmă". Ce-oi fi 
așteptat atâta ? Nu era seară 
în care să nu-l fi luat pe 
Gheorghe — frate-meu - și a- 
mîndoi ne făceam la socoteli 
pînă ieșeam afară amețiți de 
juca pământul sub noi. Amîn- 
doi aveam șapte pogoane. Le 
suceam, le răsuceam, calcu
lam, și pînă la urmă ne cer
tam. El că să punem trei cu 
grîu, eu nu, că două ne-ajung, 
să punem porumb mai mult. 
Cum făceam, cum nu făceam, 
ne trezeam toamna că socote

Urmați 
exemplul 

fruntașilor!

Vasdllca Pascu, responsa
bila unei brigăzi de pro
ducție a tineretului de la 
Filatura „Dacia11 din Ca
pitală controlînd calitatea 
firelor produse de tînăra 
filatoare Ștefania Tara- 

nenko.
Foto : Agerpres

GÎNDURI

Nicola Paraschiv (dreapta) este responsabilul postului 
utemist de control de la sectorul III al I.M.U. Medgidia. 
Iată-1 în fotografie discutînd cu Nicolae Ungureafnu pro
blema tăierii cît mai raționale a tablei cu aparatul de 

sudură autogenă.
Foto : I. BODEA

Recent a sosit la redacție 
o scrisoare, pe care o pu
blicăm, considerînd că ea 
ridică în fața cititorilor o 
însemnată problemă de e- 
ducație. Pe această cale in
vităm cititorii să-și expună 
părerile lor în legătură cu 
cele relatate în scrisoare.

★

Dragă redacție,

Sînt ingineră, am terminat de 
curînd facultatea și lucrez într-o 
întreprindere din București. Vă 
scriu pentru că am nevoie de 
sfatul dumneavoastră. V-aș ruga 
însă de la început ca în caz că 
socotiți scrisoarea folositoare 
și pentru ceilalți cititori și vreți 
s-o publicați în ziar, să nu-mi dați 
numele. In orice caz, vă rog foar
te mult să-mi răspundeți, să-mi 
dați un sfat sincer.

Vă închipuiți probabil că e 
vorba despre o poveste de dra
goste. Intr-adevăr, așa e.

Ne-am cunoscut la o reuniune 
tovărășească la Casa de cultură 
a tineretului din raion. Eram acolo 
cu un grup de tineri și tinere 
din întreprinderea noastră. La

un moment dat am fost invi
tată la dans de un tînăr foarte 
drăguț, înalt și brunet. Am dan
sat fără să schimbăm un cuvînt. 
M-a invitat și a doua oară la 
dans. Am intrat în vorbă și, din 
una în alta, am aflat că este de 
profesie jurist-consult la o între
prindere din Capitală. Sinceră să 
fiu, mi-a plăcut tînărul și am ac
ceptat să ne întîlnim a doua zi. 
De-atunci ne-am

lile noastre au rămas în urmă 
față de ceea ce vedeam la co
lectiviști. Și doar pământul, 
tot pămînt rămîne, ne soco
team noi. Atunci cum ? Ei, și 
de-aici iar începea cearta. Că 
dacă am avea și noi sămînță 
tratată, din soiuri ca ale lor, 
că dacă brazda ar ifi răstur
nată adine, cu tractorul, 
dacă... Și rămâneam cu dacă. 
Așa am dus-o pînă mi-a ve
nit vremea să plec la armată.

Acolo, mai una, mai alta, 
vorba se leagă. Mulți se tot 
grozăveau cu „colectiva noa
stră", „pământul nostru", „ca
sele noastre", „viața noastră". 
Eu, la început nu prea mă 
băgăm. Ascultam mai la o 
parte, aș fi vrut să spun ceva, 
ba n-aș fi vrut, ca omul care 
pleacă-n târg să-și ia o vacă 
și nu se-ndură de vițelul din 
bătătură.

Mi-aduc aminte de o scri
soare de la mama. Printre al
tele, îmi scria : „află că la 
noi oamenii s-au săturat să 
stea în casele cele vechi și 
care mai de care își face casă. 
Bucatele nu se mai socotesc 
cu sacul, ci cu carul. Dacă 
am fi fost și noi în colecti- 
vă“... „Ei, mi-am zis eu, dacă 
mama, care merge pe drum 
cu capu’n jos, și-a ridicat și 
ea ochii, a văzut și se bucură, 
înseamnă că „vecinii" — așa 
le spuneam colectiviștilor — 
o duc bine".

- Aveți un foc ? - scoase o 
țigară, o învîrti gânditor între 
degete, o apropie de flacăra 
chibritului și trase cu sete 
din ea.

A venit vremea — urmă el 
după un timp — și am 
fost lăsat la vatră. Mi-era 
gîndul la cele spuse de mama. 
Am început și eu să stau mai 
mult de vorbă cu oamenii, 
să-i întreb, să-i privesc mai 
des, acasă sau la cîmp. Ogo
rul meu de la „puțul W Și- 
rea" era lingă al lor. Ve
cini, de !

Am opt veri. Atunci ei erau

. C. STĂNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Tnsilozarea furajelor a fost o ac
țiune la care tinerii colectiviști 
din comuna Gherăseni, raionul 
Buzău, au participat cu însufleți
re. Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. din 
colectivă a luat din vreme o se
rie de măsuri pentru ca aportul 
tinerilor la această lucrare să fie 
cît mai însemnat. La recoltatul 
porumbului furajer, la strîngerea 
coletelor de sfeclă, a resturilor 
de la grădina legumicolă, echipe 
de cîte 10—15 tineri1 au lucrat zi 
de zi la însilozări. Astfel gospo
dăria a terminat înainte de timpul 
stabilit însilozarea a 1.500 de tone 
de furaje, depășindu-se cantitatea 
planificată cu 200 de tone.

Așa au muncit tinerii colecti
viști din Gherăseni la însilozări. 
Nu același lucru se poate spune 
însă despre tinerii colectiviști din 
Brădeanu, raionul Buzău. Organi
zația de bază U.T.M. n-a luat nici 
o măsură concretă menită să mo
bilizeze forțele tineretului la a- 
ceastă lucrare. Erau posibilități să 
se organizeze, ca și la Gheră- 
șeni, echipe care să ajute la re
coltarea și însilozarea furajelor, 
Mulți tineri lucrează pe atelaje. 
Ei însă n-au fost organizați în 
convoaie de căruțe, care să asi
gure transportul furajelor de pe 
cîmp în condiții bune. Și din a- 
ceastă cauză gospodăria colecti
vă Brădeanu e mult rămasă în ur
mă cu însilozările. Pînă acum s-a 
însilozat abia 60 la sută din can
titatea planificată. Ar fi bine ca or
ganizația de baza U.T.M. de aici 
să folosească experiența organiza
ției U.T.M, din Gherăseni, în an
trenarea tinerilor la urgentarea a- 
cestei importante lucrări.

B. COSTEA

Au strâns 
200 tone fân

La gospodăria colectivă „Zo
rile vieții noi" din comuna Cîn- 
deșfi, raionul Buhuși, s-a mărit cu 
mult anul acesta numărul de ani
male. Acest fapt a necesitat și a- 
sigurarea unor cantități de furaje 
corespunzătoare. Pe lingă porumb 
au mai fost însilozate și plante din 
culturi duble, colete de sfeclă și 
altele. In afară de aceasta, s-au 
strîns peste 200 de tone de fin, 
de pe tinetele gospodăriei.

La această lucrare o contribuție 
însemnată au adus-o tinerii. La 
cositul fînețelor tinerii Ciobanu 
Gh. Vasile, Chelaru Gheorghe și 
alții au lucrat cu spor. Tinerele 
Maricica Braiș, Lupu Valeria, Cio
lan Genoveva și altele au mînuit 
cu hărnicie furcile la strîngerea 
ierbii, luîndu-se la întrecere cu 
utemiștii Darabanu Matei, Bujor 
Vasile și alfii.

TACHE VASILACHE
colectivist

Utemista Cojocaru Ruxaadra, 
operatoare la Fabrica de Me
dicamente „Fiola11 din Capi
tală, efectuează cu multă ă- 

tenție spălatul fiolelor. , .
Foto : Agerpres

Au îndeplinit plănui 
pe primele trei trimestre

Muncitorii din întreprinde
rile industriei chimice și pe
troliere au îndeplinit cu 4 
zile înainte de termen planul 
producției globale pe cel de-al 
III-lea trimestru al anului.

Dezvoltînd întrecerea socia
listă, folosind mai bine capa
citățile de producție, precum 
și ca urmare a intrării în func
țiune a unor noi unități, chi
miștii și petroliștii au realizat 
de la începutul anului și pînă

DESPRE CĂSNICIE
cel mai frumos eveniment din 
viața mea de pînă acum.

Cu toate astea, trebuie s-o 
spun, trec prin serioase frămîntări 
sufletești. Căci, așa cum îl știu 
pe acest om acum, îmi dau sea
mă că în calea fericirii mele sînt 
piedici. Tocmai despre aceasta 
vreau să vorbesc aici.

Mi-a plăcut dintotdeauna, 
de cînd am fost elevă să fiu

cesc și de care mă simt foarte 
mult legată. îmi făcea impresia 
că-l interesează aceste preocupări, 
că este alături de mine sufletește 
înfrutotul, și eram fericită, mi se 
părea că el este omul ideal pe 
care mi l-am dorit dintotdeauna 
în viață.

Mai tîrziu însă mi-am dat sea
ma că lucrurile s-au schimbat oa
recum. într-o zi, după o repetiție

întîlnit aproape 
zilnic, am mers 
împreună la spec
tacole, ne-am
plimbat, am dansai.

în întreprindere, în afară de 
munca mea profesională mă ocup 
de îndrumarea a două brigăzi de 
tineret și fac parte din echipa 
artistică. în zilele cînd eram ocu
pată după-amiaza o oră două, cu 
treburile obștești, el mă aștepta 
întotdeauna. După trei luni de la 
cunoștința noastră mă simțeam 
foarte fericită cu el, îl iubeam 
mult, mă iubea și el.

Nu de mult, tînărul despre care 
v-am vorbit m-a cerut în căsăto
rie. M-am bucurat din toată ini
ma. Peste cîfva timp ar trebui să 
aibă loc căsătoria noastră, poate

cît mai mult timp alături de co
lectivul meu, să răspund la toate 
sarcinile, la toate acțiunile ob
ștești. în afară de asta, ca ute- 
mistă, am înțeles întotdeauna 
să-mi îndeplinesc conștiincioasă 
sarcinile de organizație.

La început, el n-avea nimic îm
potrivă să merg acolo unde era 
nevoie de mine. Uneori asista 
chiar el la repetițiile echipei noa
stre artistice și am fost nespus 
de fericită atunci cînd mi-a spus 
că am talenf la teatru. Adeseori, 
cînd ne înfîlneam, îi vorbeam, 
firește, despre preocupările mele, 
despre oamenii cu care mun

brigăzii artis- 
>, mi-a spus
n acru :
— Dragă, n-ai
a să renunți
toate astea ?

Și-așa, după căsătorie...
Mi-am zis la început că face 

asta din dragoste, că vrea să fie 
mai mult timp cu mine. Ca să 
nu-l supăr, am început să lip
sesc de la unele repetiții, deși 
mi-era rușine de ceilalți tineri, 
care aveau mai multe treburi de- 
cît mine. Altădată mi-a cerut însă 
să lipsesc de la o adunare gene
rală U.T.M. în care se discutau 
niște probleme foarte importante 
pentru brigăzile de care răspund, 
pentru secția noastră : voia să 
mergem la o plimbare pe lac. 
l-am spus că nu pot să lipsesc,

că o să mergem a doua zi să ne 
plimbăm. S-a supărat, dar pe ur
mă i-a trecut. Vedeam însă că e 
nemulțumit de ceva. într-o seară 
mi-a spus hotărît că nu trebuie 
să mă mai duc la repetițiile echi
pei artistice.

Am încercat să-i explic că mă 
duc acolo pentru că-mi place, mă 
pasionează, pentru că socotesc 
că fac o muncă frumoasă și utilă. 
A zîmbif sceptic.

— Ar trebui să te preocupe 
de-acum lucruri mai serioase. Gîn- 
dește-te că în curînd o să fii so
ție. Atunci, toate astea — echipa 
artistică, adunările U.T.M. și al
tele — o să trebuiască să le lași 
la o parte. O să ai alte griji, alte 
bucurii. Atunci, zău, n-o să aibă 
nici un rost să mai pierzi vremea 
cu ședințe, să te duci să țopăi pe 
scenă alături de toți puștanii. Tre
buie să te comporți ca o femeie 
serioasă.

Evident, n-am fost de părerea 
lui. Niciodată nu mi-am închipuit 
căsătoria ca un pas care trebuie 
să te rupă de viața colectivului, 
de toate preocupările frumoase, 
utile, interesante pe care le are 
un tînăr, mai ales un utemist.

(Continuare în pag. a 3-a)

în prezent o producție cu un 
miliard 460 milioane lei mai 
mare față de cea obținută în 
primele 9 luni ale anului tre
cut.

Anul acesta, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din in
dustria chimică au îmbogățit 
cu peste 100 de produse noi, 
gama sortimentelor din această 
ramură-

Printr-o mai bună respectare 
a parametrilor tehnologici, 
chimiștii și petroliștii au obți
nut însemnate reduceri de 
consumuri specifice de mate
rii prime și auxiliare, fapt ce 
a permis ca în primele 8 luni 
ale acestui an să se obțină 
economii peste plan la prețul 
de cost a căror sumă depă
șește 48 milioane lei.

★
Gospodăriile agricole de stat 

au îndeplinit planul trimes
trial de livrare a producției 
de lapte. Ele au dat pentru 
consum, de la începutul anu
lui și pînă la 20 septembrie; 
1-733.200 hl. de lapte, cai, ci
tate cu aproape 200.000 hl. 
mai mare decît cea livrată în 
întreg anul trecut-

★
In industria republicană din 

regiunea Ploiești a fost în
deplinit cu o săptămină mai 
devreme planul producției 
globale pe primele 3 trimestre 
din acest an.

Ca urmare a folosirii mai 
bune a capacităților de pro
ducție și reducerii consumu
rilor specifice, colectivele uzi
nelor constructoare de utilaj 
petrolier au realizat peste 
plan, de la începutul anului, 
aproape 20.000 tone de utilaj 
petrolier și au economisit o 
cantitate de metal din care se 
pot confecționa circa 30.000 
de sape cu role pentru foraj.

(Agerpres)



ALEGERI U. T. M. IN ȘCOLI
O DEZBATERE 
FRUCTUOASĂ

în care s-a discutat despre 
„Știință și religie", „Despre 
zborul primului cosmonaut", 
bine pregătite, interesante. Dar 
despre celelalte adunări au a- 
rătat că ele au dezbătut sim
ple situații statistice la în
vățătură. ceea ce a făcut 
ca rolul adunării generale 
în educarea răspunderii po
litice a elevilor să nu fie 
suficient de eficace- In a- 
dunare, Adina Abagiu propu
nea ca viitorul birou ce va fi 
ales să țină seama de aceste 
critici și să pregătească în vii
tor adunări generale deschise, 
care să ajute utemiștilor și 
elevilor să se înarmeze cu o 
temeinică pregătire politică. 
Ea arăta că este necesar să se 
discute mai des teme privind 
istoria partidului nostru, rea
lizările mărețe ale regimului 
democrat-popular, eroica mun
că a clasei muncitoare pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, să discute despre 
sarcinile utemiștilor și ale ele
vilor, despre îndeplinirea în
datoririi ce o au de a învăța,

Insemnâri pe marginea adunării 
generale de alegeri a organizației 
U. T. M. din clasa a IX-a E de la 
Școala medie nr. 3 din București

cum sînt citite aceste ziare. 
S-a discutat de asemenea des
pre felul cum vor fi organizate 
informările politice săptămî
nale și mai ales despre nece
sitatea bunei pregătiri a celor 
care țin aceste informări.

Numai în felul acesta, dez- 
voltind continuu munca poli
tică, antrenînd întreaga masă 
a utemiștilor la munca organi
zației de clasă — arăta adu
narea generală — va crește tot 
mai mult responsabilitatea po
litică a utemiștilor și elevilor 
privind datoria lor de a în
văța.

Dezbaterile din adunarea 
generală U.T.M. au fost mult 
mai vaste, au îmbrățișat toate 
aspectele muncii organizației 
U T.M. de clasă, ceea ce a fă
cut C3 adunarea să se poată 
încheia cu un plan de măsuri 
bogat, care va sluji biroului 
ales ca un îndreptar în alcă
tuirea planului lunar de acti
vitate.

La această adunare de ale
geri, prima care s-a ținut în 
Școala medie nr. 3, au partici

pat toți membrii co
mitetului. Fără îndo
ială că ei au tras în
vățămintele cuvenite 
din desfășurarea a- 
dunărîi de alegeri 
de la clasa a IX-a E, 
iar lipsurile care s-au 
manifestat în această 
adunare vor fi preve

nite pentru a nu se repeta în 
adunările generale care se vor 
ține la celelalte clase. Este 
vorba despre grija pe care tre
buie s-o manifeste membrii 
comitetului pentru întocmirea 
dărilor de seamă. La clasa a 
IX-a E darea de seamă a cu
prins principalele probleme 
ale muncii organizației, dar a 
avut un caracter puțin cam 
general, utemiștii și-au auzit 
de puține ori numele rostit în 
adunare, s-au făcut prea pu
ține aprecieri critice cu pri
vire la munca lor. Acest lucru 
s-a răsfrânt asupra discuțiilor, 
care n-au fost suficient de 
combative, utemiștii nu și-au 
analizat cu suficient simț cri
tic și autocritic activitatea lor. 
Acest lucru a prejudiciat într-o 
anumită măsură buna desfășu
rare a adunării generale de a- 
legeri, prin faptul că n-au 
fost dezbătute cu curaj toate 
lipsurile manifestate în mun
ca organizației de 
zele acestora- La 
viitoarelor adunări 
comitetul U.T-M.,

La adunarea de alegeri a 
organizației U.T.M. a cla
sei a IX-a D de la Școala 
medie nr. 3 „Ion Neculce" 

din Capitală. PENTRU CREȘTEREA RĂSPUNDERII

munca

B
ncă din perioada 
de pregătire a a- 
dunării de ale
geri, ajutat de co
mitetul U.T.M, pe 
școală, precum și 
de tovarășa Dan Vasilica, 

secretară a Comitetului ra
ional U.T.M. Grivița Roșie 

— care răspunde din partea 
biroului raional U.T.M. de a- 
ceastă școală — biroul clasei a 
IX E de la Școala medie nr3 
din Capitală și-a alcătuit un 
plan de activitate în vederea 
intensificării muncii politico- 
educative. Astfel, pregătirea a- 
legerilor a fost un bun prilej 
pentru întărirea muncii de or
ganizație, pentru sporirea con
tribuției organizației de clasă 
Ia educarea comunistă a ele
vilor- La scurt timp de Ia în
ceputul anului, biroul U.T.M. a 
organizat prima adunare gene
rală U-T-M. a organizației de 
clasă cu tema : „Uniunea Ti
neretului Muncitor — organi
zație revoluționară a tineretu
lui din țara noastră". In cadrul 
adunării, utemiștii au discutat 
și despre munca lor. 
despre datoria fiecă
ruia de a cunoaște 
politica partidului, de 
a participa Ia munca 
întregului popor pen
tru înfăptuirea sarci
nilor încredințate de 
partid, învățînd cu 
seriozitate, pregătin- 
du-se în școală pentru
viitoare. Ei au discutat apoi 
și despre activitatea pe care o 
vor desfășura în perioada ale
gerilor, despre organizarea in
formărilor politice săptămî
nale, despre participarea ute
miștilor la învățămîntul poli
tic U.T.M. Biroul clasei, mem
bri ai comitetului au discutat 
în zilele următoare cu toți cei 
22 de utemiști cum să se pre
gătească pentru adunarea de 
alegeri.

Utemiștii au urmărit cu a- 
tenție darea de seamă pe care 
a prezentat-o secretara birou
lui clasei, tovarășa Crăciun 
Marina.

Organizația U.T.M. a clasei, 
arăta darea de seamă, a avut 
ca principal obiectiv ridicarea 
nivelului politic-ideologic al 
utemiștilor, înarmarea lor cu 
cunoașterea politicii partidu
lui, a realizărilor regimului 
democrat-popular, mobilizarea 
tuturor elevilor de a învăța cu 
sîrguință. Darea de seamă și 
utemiștii au relevat apoi prin 
ce mijloace s-a realizat acest 
obiectiv

S-a vorbit mai ales despre 
adunările generale U.T.M., des
pre felul în care acestea au 
reușit să contribuie la edu
carea politică a utemiștilor, Ia 
dezvoltarea răspunderii aces
tora față de învățătură. Da
rea de seamă, precum și 
utemiștii, vorbeau despre acele 
adunări care au avut o 
mare eficacitate în viața 
utemiștilor. Iși aminteau, de 
pildă, despre adunarea gene
rală U.T.M. în care s-a discu
tat despre „Lupta eroică a co
muniștilor în anii de cruntă 
ilegalitate" Pentru ei aduna
rea a fost un prilej de a cu
noaște mai bine trecutul revo
luționar de luptă al partidu
lui. Dar nu numai atît : ute
miștii au discutat atunci și 
despre datoria de a fi 
demni de grija ce le-o poartă 
partidul, învățînd cu răs
pundere, cu hărnicie. Fără a fi 
pus în discuție un raport asu
pra situației Ia învățătură, a- 
dunarea generală a discutat a- 
ceastă problemă în 
gătură cu viața de 
utemiștilor.

Rezultatele mai 
nute de elevi la 
precum și întărirea disciplinei 
în clasă sînt legate de discu
ția din adunarea generală Din 
păcate, însă, așa cum au arătat 
discuțiile, nu toate adunările 
au fost la fel de bine pregătite, 
sau au avut teme bine alese, 
care să contribuie cit mai efi
cient Ia educarea politică a 
elevilor. Utemiștii și-au mal 
amintit de adunările generale

strînsă Ie
zi cu zi a

bune obți- 
învățătură

despre atitudinea lor în școală 
și în afara școlii etc. De ase
menea arată ea, biroul U.T.M. 
va trebui să antreneze mai 
mult pe utemiști în pregătirea 
adunărilor generale U-T.M.

Pe bună dreptate aprecia 
darea de seamă și apoi vorbi
torii. că nu este suficient ca 
lecțiile din cadrul învățămîn- 
tului să se țină regulat, ca 
elevii să fie prezenți la aceste 
lecții- Atenția trebuie îndrep
tată spre conținutul învățămîn- 
tului politic. E drept, sînt 
mulți elevi ca Adina Abagiu. 
Rodica Pop, Mihaela Buta, 
Rodiea Popovici, care au dove
dit o serioasă preocupare pen
tru însușirea materialului dis
cutat la învățămîntul politic, 
studiind și aprofundînd docu
mentele de partid și ale orga
nizației U-T-M., dovedind, prin 
munca și rezultatele lor la în
vățătură. că au înțeles care 
esto legătura între ceea ce au 
studiat și munca lor de zi cu 
zi. Dar, biroul clasei n-a ur
mărit continuu ca fiecare 
cursant să aibă aceeași pro
fundă preocupare pentru stu
diul politic, să fie activ la 
discuții. De aceea au mai exis
tat în clasă elevi ca Aurel 
Măndesou, Maria Rotariu și 
Mariana Niță, care nu partici
pau niciodată la discuție, fiind 
nepregătiți.

Adunarea generală a cerut 
noului birou ca anul acesta să 
acorde o mare atenție pregă
tirii individuale a fiecărui ute- 
mist și elev, să discute cu ei 
pentru a vedea cum înțeleg 
cele ce se discută la învăță
mîntul politic. In același timp 
trebuie să țină seama de su
gestiile date de adunare ca 
biroul U.T-M. să aibă o mai 
strînsă legătură cu lectorul 
care ține conferințele pentru 
a-l ajuta să cunoască aspec
tele concrete ale vieții și acti
vității utemiștilor. în felul a- 
cesta lectorul va putea ține 
expuneri strins legate de acti
vitatea practică a utemiștilor 
și elevilor, solioitînd și mai 
mult interesul acestora, spo
rind caracterul combativ și 
eficiența lecțiilor din cadrul 
învățămintului politic U.T.M.

Aceeași vio preocupare tre
buie s-o manifeste biroul 
U.T.M- — se arată în darea de 
seamă — pentru îmbogățirea 
conținutului informărilor poli
tice. Și anul trecut s-au ținut 
unele informări politice inte
resante, dar nu întotdeauna 
ele au fost bine pregătite și ur
mate de discuții. S-a cerut bi
roului U.T-M. ca în anul șco
lar care a început să dovedeas
că o mai mare grijă nu numai 
pentru munca de abonare la 
ziare, ci mai ales pentru felul

clasă, cau- 
pregătirea 
de alegeri, 
precum și 

tovarășa Dan Vasilica, care 
răspunde din partea biroului 
comitetului raional U.T.M. Gri- 
vița Roșie de această școală, 
vor trebui să țină seama de a- 
ceastă observație.

LUCREȚIA ILIEȘ

Primele informări 
politice

— Atunci, e clar, da ? To
varășa Artemiza Herescu par
ticipă la adunarea utemiștilor 
din clasa a X-a B, tovarășa 
Maria Olteanu la a X-a C. în 
ceea ce mă privește — spuse 
în continuare Maria Ren- 
țea, secretara organizației 
U.T.M. a Școlii medii „Dr. 
Petru Groza" din București 
— mă voi ocupa de adunările 
claselor a VIII-a.

Utemiștii de la Școala me
die nr. 28 „Dr. Petru Groza" 
pregătesc cu grijă adunările de 
alegere a birourilor V-T-M. pe 
clase și a comitetelor organi
zațiilor de bază pe grupe de 
clase. Cei mai buni dintre pro
fesorii și învățătorii tineri, 
utemiști, au fost delegați să 
conducă primele adunări ge
nerale U-T-M. și primele in
formări politice.

Majoritatea acestor adunări 
s-au ținut deja.

La clasele a VIII-a A, a 
VIII-a B, a X-a B au fost pre
zentate informări politice te
meinic pregătite, care au re
liefat clar importanța expune
rii tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej la adunarea activului de 
partid din regiunea Iași. Al
cătuite da elevi, cu sprijinul 
profesorilor comuniști și ute
miști, expunerile au cores
puns nivelului claselor respec
tive, au fost audiate cu inte
res și au dat naștere la discu
ții vii, în care cunoștințele 
politice ale tuturor elevilor 
din clasele respective au de
venit mai trainice, mai pre
cise.

FAȚĂ
q anul școlar tre
cut, la Școala me
die' nr. 5 „Unirea" 
din Brașov s-a or
ganizat o între
cere interclase a- 

vind printre alte obiective 
principale și asigurarea disci
plinei elevilor. Cînd s-a făcut 
bilanțul întrecerii, s-a anun
țat că în ceea ce privește dis
ciplina locul I pe școală a 
fost cucerit de colectivul ac
tualei clase a Xl-a D.

Anul acesta, deși au trecut 
doar 10 zile de la redeschide
rea cursurilor, elevii și elevele 
din clasa a Xl-a D au reușit 
să obțină 5 note de 10, 5 de 
nouă și 7 de 8, situîndu-se ast
fel printre cele mai bune 
clase la învățătură din în
treaga școală.

Cum de a reușit colectivul 
clasei să ajungă una dintre 
cele mai bune clase din școa
lă ? Răspunsul la această în
trebare l-am aflat partici- 
pînd la adunarea de dare de 
seamă și alegeri U.T.M. care 
a avut loc la începutul 
săptămîni. în darea de 
s-a scos în evidență 
activitate de educație 
tică și ideologică desfășurată 
în anul școlar trecut, care a 
avut ca rezultat creșterea 
răspunderii elevilor față 
învățătură, 
nei. Ținerea 
informărilor 
parea activă 
politic U.T.M.

acestei 
seamă 
bogata 

poli-

de 
întărirea discipli- 
cu regularitate a 
politice, partici- 

la învățămîntul 
reușita adu-

Al. C.

Se pregătește darea de seamă.

DE ÎNVĂȚĂTURĂ
nare generală U.T.M. cu tema: 
„Lupta P.C.R. pentru liberta
tea și fericirea poporului”, vi
zita făcută la Muzeul Doftana, 
obținerea de către toți elevii 
a insignei „Prieten al căr
ții" ca și succesele obținute 
de reprezentanții clasei la di
ferite concursuri și etape ale 
Olimpiadelor științifice și li
terare au contribuit în mod 
hotărâtor ca fiecare elev din 
clasă să privească cu simț de 
răspundere îndeplinirea pri
mei și celei mai importante 
obligații — aceea de a învăța 
și de a fi un exemplu de com
portare și disciplină.

Rezultatele nu s-au obținut 
dintr-odată și nici nu au avut 
de la început un caracter ge
neral. Cu unii elevi, ca Bără-

Adunarea de alegeri 
a organizației U.T.M. 
din clasa a XI«a D. 
a Școlii medii nr. 5 

din Brașov

gan Gheorghe și Tiron Nico- 
lae a fost nevoie să se mun
cească mai mult, să fie che
mați în fața fostului birou 
U.T.M. al clasei și să fie cri
ticați prin diferite articole și 
caricaturi la gazeta de perete 
a clasei. Organizarea medita
țiilor, asigurarea unei largi 
participări a elevilor la con
sultații și constituirea grupe
lor de întrajutorare s-au re
simțit puternic în creșterea 
procentajului de promovați pe 
clasă, în scăderea numărului 
de elevi cu o situație mediocră 
la învățătură.

Anul acesta, în Intîmpinarea 
alegerii organelor U.T.M., co
lectivul clasei, în frunte cu 
utemiștii, a desfășurat o largă 
muncă de pregătire. în cinstea 
acestui important eveniment 
din viața organizației de clasă 
elevii și-au mobilizat forțele 
pentru obținerea unor însem
nate succese la învățătură, 
fapt concretizat în cele peste 
85 la sută note foarte bune 
înregistrate în scurta perioadă 
care s-a scurs de la redeschi
derea cursurilor. Apariția unui 
număr festiv al gazetei de pe
rete, inaugurarea Informărilor 
politice săptămînale, fixarea 
ciclului de conferințe în ca
drul învățămintului politic 
U.T.M., frumoasa pavoazare 
a clasei și a sălii în care s-a 
ținut
ca și discuția 
ziastă, prilejuită 
rea unor măsuri 
clasa pe primul

adunarea de alegeri, 
largă, entu- 
de elabora- 

care să ducă 
lo« pe țcoală

Un element important în pregătirea adunării generale de dare de seamă și alegeri U. T. M,

DAREA DE SEAMĂ

la
Și

în ceea ce privește situația 
învățătură dovedesc elanul 
spiritul de răspundere cu care 
elevii clasei a Xl-a D s-au 
pregătit pentru alegerea orga
nelor U.T.M.

Darea de seamă prezentată 
a scos în relief și lipsurile ce 
se mai fac simțite în activi
tatea clasei și în munca de or
ganizație. Astfel. nu toți 
membrii fostului birou U.T.M. 
al clasei au desfășurat o mun
că susținută, nu a existat o 
preocupare temeinică pentru 
organizarea timpului liber al 
elevilor, nu s-a acordat aten
ția necesară pregătirii și pri
mirii de noi membri în U.T-M., 
ceea ce ar fi dus la o mai 
susținută mobilizare a între
gului colectiv al clasei la ac
țiunile întreprinse.

Utemiștii clasei a Xl-a D 
sînt însă hotărîți să lichideze 
aceste lipsuri și să întreprin
dă noi și interesante acțiuni 
care să ducă la creșterea ni
velului politic al colectivului 
clasei, la mobilizarea tuturor 
forțelor pentru obținerea unor 
frumoase succese la examenul 
de maturitate ce îi așteaptă 
la sfîrșitul anului școlar.

Analiza profundă a lipsuri
lor din anul școlar trecut 
și interesantele propuneri 
cute în cadrul discuțiilor 
constituit baza hotărîrilor 
probate în unanimitate de 
dunarea generală U.T.M. 
atenție deosebită 
intensificării 
cație politică a elevilor care 
să ducă la creșterea spiritului 
de răspundere față de învăță
tură, la însușirea conștientă și 
la aplicarea în practică a prin
cipiilor moralei comuniste, la 
formarea trăsăturilor caracte
ristice ale omului de tip nou.

Astfel, s-a hotărât organiza
rea cu regularitate a informă
rilor politice, mobilizarea tu
turor elevilor la ciclul de con
ferințe, mărirea numărului de 
abonamente la presa de tine
ret. și constituirea unei echipe 
artistice a clasei.

Pentru obținerea unor rezul
tate din ce în ce mai bune la 
învățătură se vor reorganiza 
grupele de întrajutorare, vor 
fi mobilizați toți elevii la me
ditații și consultații, se va or
ganiza o adunare cu tema : 
„Ce profesie să-mi aleg".

Pentru îmbunătățirea vieții 
de organizație s-a hotărât să 
se repartizeze sarcini precise 
fiecărui utemist și să se pregă
tească elevii merituoși și dis
ciplinați din clasă pentru a 
deveni utemiști.

ca 
fă- 
au 
a- 
a- 
O

s-a acordat 
muncii de edu-

Un plan 
bogat

Pentru elevii școlii de me
serii din Pitești — ca și 
pentru elevii tuturor școli

lor de cultură generală, profe
sionale și tehnice din regiunea 
Argeș — apropiatele alegeri ale 
organelor de conducere ale U.T.M. 
constituie un bun prilej de inten
sificare a muncii pentru obținerea 
de noi succese în activitatea de 
fiecare zi.

Zilele trecute, la toți anii au a- 
vut loc adunări generale U.T.M. 
în cadrul cărora s-a dezbătut 
planul cu privire la pregătirea 
alegerilor organelor de conduce
re U.T.M. In cadrul acestora au 
fost discutate pe larg multe din 
problemele ce preocupă în pre
zent, în perioada de pregătire a 
alegerilor, pe utemiști. La anul 
III C, de pildă, în discuțiile pur
tate, utemiștii au subliniat rolul 
pe care îl are organizația U.T.M. 
și fiecare utemist în parte în in
tensificarea muncii politice, în în
tărirea spiritului de răspundere 
față de învățătură, țață de pro
ducție. Ei și-au propus ca pînă la 
alegeri și apoi în continuare în 
tot timpul anului școlar să studieze 
temeinic și să ducă discuții pe 
marginea articolelor mai impor
tante care vor apare în presa de 
tineret. A fost format co
lectivul gazetei de perete care a 
și început să lucreze la primul 
număr închinat alegerilor. O altă 
problemă importantă pe care au 
discutat-o elevii anului III C a fost 
ridicarea nivelului producției. Ei 
s-au angajat ca în cel mai scurt 
timp să termine confecționarea 
halatelor de lucru pentru colegii 
lor din anul I iar calitatea lor să 
fie ireproșabilă.

Asemenea adunări au avut loc 
în întreaga școală. Mulți ani de 
studii — IV D, III D, III E ș.a. — 
au învățat noi cîntece revoluțio
nare și de tineret.

Paralel cu toată această activi
tate premergătoare alegerilor, co
mitetul U.T.AÎ. al școlii și birou
rile pe clase lucrează la întocmi
rea dărilor de seamă. La redac
tarea acestora a fost antrenat un 
colectiv Isrg, format nu numai 
din membrii birourilor ci și din 
alți utemiști. Sînt consultați profe
sori, diriginții și conducerea școlii 
astfel Incit darea de seamă sa fie 
cit mai completă, să oglindească 
în mod fidel întreaga viață de or
ganizație. Pe lingă analiza pro
fundă a muncii politice, a rezul
tatelor la învățătură și a vieții in
terne de organizație desfășurate 
în anul școlar trecut, dările de 
seamă vor pune un accent deose
bit pe popularizarea metodelor 
bune de muncă.

AL. I. VLADIMIR
—•---

La muncă 
patriotică

Peste cîteva zile, elevii Șco
lii medii nr. 2 „Mihail E- 
minescu" din Buzău vor 

trăi un moment important din 
viața de organizafie : alegerile 
U.T.M. In intîmpinarea lor, ute
miștii organizează o serie de ac
țiuni.

Gazetele de perete din clase 
mobilizează tinerii la obținerea 
de rezultate bune la învățătură 
încă din primele săptămîni ale a- 
nului școlar, deschide discuții pe 
teme legate de profilul moral al 
utemisfului.

Secretara comitetului U.T.M. al 
școlii, Petra Clonf, ne-a informat 
că între alte acțiuni ale elevilor 
desfășurate în cinstea alegerilor 
se înscrie și participarea la mun
ca patriotică. Școala medie nr. 2 
din Buzău are, de altfel, în acest 
sens o veche tradiție : mulți ute
miști dintre cei mai buni la în
vățătură sînt purtători ai insignei 
de brigadier : Plopeșeanu Gica, 
Stroia Ștefan din clasa a X-a, Dinu 
Maria, Dănulescu Virgil din clasa 
a Xl-a și alții.

Cu cîteva zile în urmă, 60 de 
elevi și eleve din clasele a X-a 
și a Xl-a au ajutat, în timpul li
ber, la strîngerea recoltei de po
rumb furajer la gospodăria agri
colă de stat „Horticola" Buzău.

I. MARINA

n munca de pregă
tire a adunărilor 
generale U.T.M. 
de alegeri, o mare 
importanță are e- 
laborarea docu

mentelor, adică a dării de 
seamă și a proiectului de ho
tărîri (sau a propunerilor pen
tru proiectul de hotărîri în ca
zul clasei care va intra alături 
de alte clase în noua organiza
ție de bază U.T.M. ce va lua 
ființă). Din păcate, tocmai in 
această privință, la Școala me
die nr. 2 din Bacău există 
unele lipsuri. Aici, majorita
tea birourilor U.T.M. de clasă 
au redactat înainte cu cîteva 
zile de adunarea generală de 
alegeri dările de seamă, pro
punerile pentru proiectul de 
hotărîri și le-au prezentat deja 
spre examinare comitetului 
U.T.M. pe școală. Răsfoind 
insă aceste documente consta
tăm că ele vor trebui mult 
îmbunătățite, iar unele chiar 
refăcute complet. Acesta este 
și motivul pentru care comi
tetul U-T.M., sfătuindu-se cu 
organizația de bază P.M.R- a 
dat multe din aceste dări de

seamă, spre a fi refăcute. Co
mitetul U. T- M. a procedat 
foarte bine, deoarece respecti
vele dări de seamă dovedeau 
superficialitate, o cuprindere 
incompletă a muncii organiza
ției respective.

Să luăm, bunăoară, darea de 
seamă a organizației U.T.M. 
din clasa a XI-a A. După o 
introducere scrisă frumos, din 
darea de seamă aflăm că, ju
decind după rezultate, munca 
biroului U.T.M. și a organiza
ției de clasă nu ar fi fost sa
tisfăcătoare în anul șcnlar tre
cut. Totuși, — atenuează apoi 
darea de seamă — am obținut 
și rezultate frumoase, care nu 
pot fi negate- Astfel, s-a alcă
tuit un grafic în care se no
tau cu regularitate notele 
bune, notele rele și absențele...

Este de prisos, credem, să 
mai insistăm asupra netrăini- 
ciei unui asemenea mod de a 
face darea de seamă. Mai în- 
tii nu este adevărat că orga
nizația U.T-M- din clasa a 
Xl-a A a dus în anul școlar 
trecut o activitate atît de sla
bă cum o prezintă darea de 
seamă. Utemiștii din această

clasă au muncit, dimpotrivă, 
cu pasiune și au reușit să ob
țină rezultate frumoase la în
vățătură și în activitatea de 
organizație.

Darea de seamă trebuie să 
oglindească aceste rezultate 
bune precum și metodele fo
losite pentru a obține aceste 
rezultate, nu pentru ca ute
miștii să se incinte de succe
sele obținute, ci pentru a ge
neraliza experiența bună, pen
tru a vedea ce metode de 
muncă vor trebui să foloseas
că în viitoarea activitate

Deficiențele privind alcătui
rea dării de seamă a clasei a 
Xl-a A rezidă nu numai 
în prezentarea superficială 
a activității depuse ci, în 
primul rînd, în faptul că 
începînd cu analizarea si
tuației la învățătură și disci
plină, mai concret cu acel gra
fic din care biroul U-T-M. află 
(!) care sînt codașii și chiu
langiii (de parcă nu erau cu 
ei în clasă), el a neglijat prin
cipala sarcină a organizației 
U.T.M. din școală: munca po- 
litico-ideologică în rîndul ele
vilor. Rezultatele bune la în
vățătură sînt o consecință di
rectă a activității politice des

fășurată în scopul dezvol
tării răspunderii elevilor fa
ță de îndatoririle lor șco
lare. Iată de ce era nece
sar ca în primul rînd darea 
de seamă să facă o analiză te
meinică a conținutului muncii 
politice desfășurată de orga
nizația U-T.M. a clasei în 
scopul formării răspunderii 
politice a elevilor.

In concluzie, darea de sea
mă a /organizației U.T.M. din 
clasa a XI-a A va trebui refă
cută- Mai întîi darea de sea
mă trebuie să vorbească des
pre munca politico-ideologică 
în rîndul elevilor; se va trece 
apoi la analizarea situației la 
învățătură indieîndu-se mij
loacele pentru a-i determina 
pe toți elevii să învețe cît mai 
bine. Va trebui mai pe larg 
dezvoltată partea privitoare 
la activitatea cultural-sportivă, 
activitatea extrașcolară. Un 
loc important trebuie să-l ocu
pe în darea de seamă proble
mele vieții interne de organi
zație ; regularitatea cu care se 
țin adunările generale, parti
ciparea utemiștilor la discuți
ile care se poartă în adunare, 
despre munca colectivă și spi
ritul de răspundere al tuturor

utemiștilor față de îndeplini
rea sarcinilor de organizație 
etc. Acest capitol a fost cu to
tul omis de darea de seamă. 
Oare nu este nimic de spus în 
acest domeniu ? Iată numai 
una din probleme: oare toți 
utemiștii din clasă au avut 
sarcini concrete? „Dimpotrivă, 
foarte puțini au avut“ — ne 
răspunde Constanța Huiban, 
secretara biroului U-T-M. A- 
tunci de ce nu se vorbește ni
mic despre acest lucru ?

Cam în același mod au fost 
redactate și propunerile pen
tru proiectul de hotărîre. Pro
punerile au fost scrise pe hîr- 
tie la întîmplare. Mai grav 
este faptul că unele din ele nu 
sînt justificate, că ele nu au 
fost făcute ca urmare a anali
zei activității depuse pînă a- 
cum, a cerințelor existente în 
această clasă. Superficialitatea 
de care dau dovadă darea de 
seamă și propunerile pentru 
proiectul de hotărîre se dato- 
resc spiritului superficial de 
muncă al biroului- Biroul 
U-T.M. a socotit că acest im
portant document pentru adu
narea de alegeri îl poate ela
bora și singur fără să mai 
ceară și sprijinul altor ute

miști. Ba încă propunerile au 
fost schițate doar de doi mem
bri din birou. Vinovat de a- 
cest lucru este în primul rînd 
comitetul U.T-M. pe școală 
care, deși a dat indicații bune, 
detailate membrilor biroului 
privind modul în care să pre
gătească alegerile și în special 
să elaboreze documentele pen
tru alegeri, nu a controlat 
dacă aceste indicații se res
pectă întocmai. Și comitetul 
orășenesc U.T.M. are o parte 
de vină în acest sens. Tovară
șa Secară Aneta, secretar al 
Clomitetului orășenesc U.T-M., 
mergînd la Școala medie nr- 
2 s-a mulțumit doar să ia cu
noștință de conținutul dărilor 
de seamă, să constate că nu 
sînt bune, fără să se intereseze 
cum au fost întocmite, fără să 
dea indicațiile necesare.

Acest lucru trebuie să-l facă 
în viitor, cît mai grabnic, 
pînă la începerea adunărilor 
de alegeri în această școală, 
astfel ca documentele adună
rilor să fie bine pregătite, să 
constituie o bază importantă 
de discuție, de analiză a mun
cii utemiștilor.

AUREL GEORGESCU

Prof. ION N. CHIȚU

După informarea politica, cîțiva elevi de la școala me
die nr. 18 din Capitală s-au oprit în fața hărții lumii.
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GlftlDUBi DESPRE tlSMIE TELEGRAME EXTERNE
(Urmare din pag. l-a)

în seara aceea am discutat de 
nltfel mult despre toate acestea, 
despre cum va arăta căsnicia 
noastră. „O să fie frumos, îmi 
spune el sincer înduioșat. O să 
fim atît de fericiți amîndoi, atît 
de mult o să ne iubim unul pe 
altul, îneît n-o să ne mai trebu
iască nimic din afară, o să trăim 
doar unul pentru celălalt. O să 
ne luăm o motocicletă și-o să um
blăm în doi prin 
să punem bani la 
ne cumpărăm tot 
voie. Să vezi 
bun am să fiu. 
de toate în casă, 
nevoie de nimeni și de

toată țara. O 
C.E.C, și-o să 
ce
ce
O
n-o

avem ne
gospodar 
să avem 
să avem 

, nimic. De 
la serviciu o să venim repede 
acasă (dacă vrei, poți să nu mai 
lucrezi deloc), o să renunți și tu 
ți eu la orice preocupare care ne 
desparte. O să stăm acasă, o să 
ne plimbăm, odată pe săptămină 
o să mergem la film. O să fim 
foarte fericiți noi doi".

în tof ce spunea, reveneau me
reu cuvintele : „noi doi", „feri
cirea noastră", „numai noi", „pen
tru noi".

Desigur, aparent nu era nimic 
condamnabil în asta. Fiecare so
ție dorește ca soțul ei să fie un 
bun gospodar, cu dragoste pen
tru casa lui, legat de ea. Dar eu 
am visat și visez o căsnicie în 
care soțul și soția iubindu-se sin
cer, să fie oameni cu aceleași 
preocupări și idealuri, o căsni
cie în care fiecare să aibă grijă 
ca celălalt să poată să se reali
zeze cu adevărat în viață, să se 
stimuleze între ei ca niște adevă- 
rați prieteni, fără să se stinghe
rească, să se ocupe ca adevărați 
cetățeni de îndatoririle lor ob
ștești, sociale, lată însă că el îmi 
cerea cu totul altceva după ce ne 
vom căsători.

Seara, după ce-em ajuns acasă, 
am stat multă vreme și mi-am în
chipuit cum ar arăta căsnicia noa
stră așa cum o vede el. De la 
serviciu am să fug repede acasă; 
singură între cei patru pereți ai 
casei — desigur, o casă îndestu
lată cu de toate — am să-l aș
tept pe e| să vină, pregătindu-i 
lui totul, ca să-i fie cît mai bine. 
Odată pe săptămină o să mergem 
la teatru sau la cinema. Fiecare 
zi va fi la fel, lipsită de orice 
noutate, monotonă. Totul, întreaga 
mea existență se va învîrfi în ju
rul lui, al casei noastre, fără nici 
un fel de altă preocupare, ruptă 
complet de viața colectivului, ca 
o m'ădiță smulsă din solul în 
care a crescut și sădită într-altul, 
străin și neprielnic. Familia n-ar 
mai fi astfel o celulă activă din 
societatea noastră, ci o insuliță 
izolată, undeva. Aș fi ruptă de 
activitatea obștească, de îndatori
rile mele atît de firești față de 
oamenii din jurul meu. Și m-am 
întrebat: aceasta să fie oare o 
căsnicie fericită ? Pentru ce 
să renunț la viața mea de acum, 
atît de bogată în preocupări, în 
bucurii, în satisfacții care m-au 
făcut să mă simt întotdeauna un 
om fericit, folositor celor din ju
rul meu ? Oare așa am să-mi 
cîștig fericirea personală ? Oare 
ea înseamnă izolare, trăire îngustă 
în mica ta carapace, fără să te 
mai preocupe nimic din ce-i în 
jurul tău? Cred că nu mi-aș ierta 
niciodată în viață daca aș ajunge 
să trăiesc astfel împotriva pro
priilor mele convingeri. Cînd i-am 
spus peste cîteva zile ceea ce mă 
frămîntă, gîndurile mele, a zîmbit.

Informații
• După concertele date în 

Capitală, laureații celui de-al 
doilea concurs internațional 
„George Enescu" întreprind, 
cu începere de la 28 septem
brie, un turneu prin țara 
noastră.

Tinerii muzicieni, romîni șl 
străini, vor prezenta recitate 
instrumentale și de canto în 
cîteva orașe. Astfel, un grup 
va susține recitale la Tg. Mu
reș, Cluj și Oradea, altul la 
Ploiești, Brașov și Sibiu, un 
al treilea la Craiova, Timi
șoara și Arad, iar ultimul la 
Focșani, Bacău și Iași.
• După o vizită de aproape

V Mîine 29 septembrie
la cinematograful „VASILE ALECSANDRI" 

iar din 2 octombrie 
și la cinematograful „I. C. FRIMU" 

PREMIERA NOULUI FILM SOVIETIC 

FAMILIA MIANNARD

O producție a studioului cinematografic din Tallin
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tău, ce-ți 
de toate.

că nu va 
nici un

— Iți faci probleme degeaba. 
Toate astea or să-fi treacă, ai să 
vezi.

— Pînă și cea mai bună prie
tenă a mea m-a sfătuit să nu mă 
mai gîndesc la așa ceva.

— Dacă ai căminul 
mai trebuie ? O să ai 
o să fii fericită...

Dar eu sînt convinsă 
fi așa. Și nu vreau cu 
chip să trăiesc o asemenea viafă. 
Ce să fac atunci ? Să-i spun că 
nu vreau să mă căsătoresc cu el ? 
Dar eu îl iubesc totuși foarte 
mult, el e un om bun în gene
ral, capabil, harnic, mă iubește 
mult și sincer. Dacă am să-l refuz, 
o să mă întrebe uluit : „Ce mo
tiv ai ?“ „înțelegem diferit căs
nicia, am să-i spun. Vedem altfel 
viața, rostul nostru în lumea asta. 
Pe tine te interesează numai feri
cirea ta, din propria ta casă, vrei 
să trăiești singur. Eu nu înțeleg 
așa, nu vreau să trăiesc o ase
menea viață". Știu cum îmi va 
răspunde : „Hai, fii serioasă, re
nunță la aceste opinii..."

Acum e noapte, toți ai mei 
dorm. Stau singură și mă gîndesc. 
îmi roiesc prin minte o sumedenie 
de gînduri. Știu că părerile, con
vingerile mele asupra căsniciei 
sînt întemeiate și nu am de gînd 
să renunț la ele. în același timp, 
încă o dată o spun : îl iubesc pe 
acest om. Aceasta este situația. 
Ce-mi rămîne de făcut 1

Fotbal
Astăzi au loc 5 întîlniri 

conțină pentru campionatul 
categoriei A de fotbal. în Ca
pitală, pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la ora 
16. va avea loc jocul dintre 
echipele bucureștene Rapid și 
Progresul. In deschidere, la 
ora 14,15, se va disputa întîl
nirea de fotbal dintre echipe
le de surdo-muți ale R. P. Ro
mîne și R. D. Germane.

Cele patru întîlniri ale cam
pionatului categoriei A pro
gramate în provincie sînt ur
mătoarele : Dinamo Bacău-Mi- 
nerul Lupeni; Metalul Tîrgo- 
viște-Petrolul Ploiești; Știința 
Timișoara-Dinamo Pitești ; 
U. T. Arad-Știința Cluj.

Meciurile Dinamo București. 
C.C A. și Steagul Roșu Bra
șov-Jiul Petroșani au fost a- 
minate, deoarece CC.A- joa
că astăzi în nocturnă cu F. C. 
Austria la Viena. in cadrul 
„Cupei Campionilor Euro
peni", iar Steagul Roșu în- 
tîlnește la Brașov echipa 
Levski Sofia. într-un meci 
ciontind pentru turneul bal
canic.

Box
în cursul acestui sezon tine

rii pugiliști romîni vor avea 
o intensă activitate competițio- 
nală. Simbătă seara, de la ora 
19, pe stadionul .Republicii'

o săptămână în‘ i țara noastră, 
colectivul Teatrului Național 
Popular din Franța. în frunte 
cu actorul și regizorul Jean 
Vilar, directorul teatrului, a 
părăsit Capitala, îndreptîndu- 
se spre R. P. Bulgaria.

La plecare, în Gara de 
Nord, artiștii francezi au fost 
conduși de reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, de oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față reprezen
tanți ai legației Franței și ai 
Ambasadei R- P- Bulgaria la 
București.

(Agerpres)
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La C Odobești a
început recoltarea strugu

rilor.Filme romîneștî distinse la Festivalul 
internațional de

La cel de-al IV-lea Festival 
internațional al filmului de la 
Vancouver (Canada), au pri
mit distincții și 2 filme romî- 
nești de scurt metraj. Filmul 
.Lacul cu nuferi", regia I.

se va desfășura întîlnirea din
tre echipele de tineret ale 
R. P- Romîne și R. P. Polo
ne- în acest meci echipa bo
xerilor romîni va avea urmă
toarea componență: C. Ciucă, 
A. Olteanu, FI. Pătrașcu, I. 
Dinu, I. Marin, V. Mirza, N. 
Stoenescu, I. Monea. I. Ivan, 
și M- Ghiorghioni-

în întîlnirea următoare, la 
7 octombrie, echipa juniorilor 
din R- P. Romînă va susține 
la București un meci cu echi
pa R. S. Cehoslovace. Trei 
zile mai tîrziu pugiliștii ceho
slovaci vor evolua la Constan
ța- în zilele de 14 și 17 octom
brie va evolua la București și 
respectiv Reșița echipa de ti
neret a 
întîlni

R. P- Ungare, care va 
echipa R. P. Romîne.

★

cum s-a mai anunțat,După 
la 8 octombrie echipa selec
ționată de box a orașului 
București va întîlni la Varșo
via echipa reprezentativă a 
capitalei poloneze Pugiliștii 
bucureștaii și-.au început pre
gătirile în vederea acestui di
ficil examen. Din lotul echipei 
orașului" București fac parte, 
printre alții, M. Dobrescu, N. 
Mîndreanu, N. Puiu. C. Gheor
ghiu, I. Pătruț, C. Rusu, I. 
Marin, A- Anton. V. Badea, 
D. Gheorghiu, Gh. Negrea, 
M- Nicolau și V- Mariuțan.

Campionatul 
republican 

de pentatlon modern
Campionatul republican de 

pentatlon modern a continuat 
miercuri la ștrandul Tineretu
lui, unde s-a disputat cea de-a 
patra probă a concursului — 
înotul. Pe primul loc s-a cla
sat tînărul sportiv de la

Săptămâna Crucii Roșii, 
care s-a încheiat recent, a pri
lejuit în întreaga țară nu
meroase acțiuni educați v-sa- 
nitare. Secțiile de Cruce Ro
șie din întreprinderi, unități 
agricole socialiste, cartiere, 
comune și sate, au organizat 
peste 6.000 de conferințe pu
blice cu subiecte sanitare din
tre cele mai variate. în ace
lași timp, au fost imprimate 
pe discuri circa 6.000 de con
ferințe sanitare, care au fost 
transmise prin stațiile de ra
dioamplificare. Au fost tipă
rite și difuzate peste 10.000 
de conferințe. în majoritatea 
localităților din țară și în-

(Urmare din pag. l-a)

toți în colectivă. Au dus-o 
tare greu, grămădiți toți opt 
într-o casă, ca vai de ei. Mă 
duc într-o zi la Gheorghe Pa- 
raschiv. Auzisem că și-a fă
cut casă. Era spre toamnă, co
lectiviștii primeau avansul. 
Gheorghe e brigadier legumi
col. Adusese acasă vreo 4.000 
kg de porumb, cinci care de 
paie.

— Mă, păi asta zic și eu 
treabă 1 — l-am îmboldit eu la 
vorbă.

Atît i-a trebuit: că ei toți, 
șase frați cîți sînt aici, și-au 
făcut case, că au înăuntru ce 
le trebuie, că ăl bătrîn a cum
părat mașină de cusut pentru 
fată, că peste toate, are timp 
să meargă și la serbările co
lectivei, că, însfîrșit, au pla
nuri mari cu gospodăria lor 
(tocmai cumpăraseră autoca
mion și-și făceau planul cum 
să transporte materialele de 
construcții pentru grajduri, 
saivane, maternitate.-.).

N-a trecut mult și 
însurat. Acum mergeam 
doi la cîmp. Trăgeam 
ochii la „vecini". La ei era 
pe brigăzi. Lucrau și mașinile. 
Cit mergeam eu cu nevasta de 
la un cap la altul ca să pră
șim două rînduri, ei termi
nau 24.

intr-o zi, așa spre seară, nu
mai ce văd brigada lui „Fur
tună" — așa-i ziceau ei lui 
Non Paraschiv — vine și se a- 
mestecă cu aia de lucra la po
rumb, chiar lingă hatul meu. 

m-am
în 
cu

Bostan, a obținut mențiune de 
onoare, iar filmului „20 de mi
nute în lumea păpușilor", re- 

ogia M. Ilieșu, i s-a acordat 
diplomă de merit.

(Agerpres)

cuC.C.A-, Victor Ștefănescu, 
1035 puncte. El a fost urmat 
de ctolegii săi de echipă C. Li- 
chiardopol și Gh. Tomiuc.

în clasamentul general indi
vidual, după patru probe con
tinuă să conducă Dumitru 
Țintea (C.C.A.), cu 3763 punc
te, urmat de Gh. Tomiuc 
(C.C.A.) — 3494 puncte și Tr. 
Croitoru (Știința) — 3380.

Pe echipe, primul loc este 
ocupat de echipa Știința cu 
9270, urmată de C.C-A. — 
9010 puncte.

Ultima probă a campionatu
lui — crosul — va avea loc 
astăzi pe un traseu de lingă 
satul Călugăreni.

Sah
în turneul internațional de 

șah de la Bled au fost conti
nuate partidele întrerupte din 
rundele 13, 14 și 15. Fruntașii 
clasamentului, Tal și Fischer, 
au obținut victorii cîștigînd 
la Bisguier și respectiv Por- 
tisch. Alte rezultate : Gligoricl
— Matanovici 1-0 ; Matano-
vici — Petrosian ‘/2 — */2 î Ber
tok — Kereș — Vs ; Trifu- 
novici — Udovici 1-0 ; Petro
sian —■ Bertok 1-0 ; Doner — 
Gheller ‘/2 — */» ; Najdorf — 
Pachman ‘/2 ; Olafsson
— Darga 1-0.

Atletism
La Plsen, cu prilejul unui 

concurs international de atle
tism, Jiri Skobla a stabilit un 
nou record cehoslovac la a- 
runcarea greutății cu 18,39 m. 
Proba de 5000 m plat, dotată 
cu „Premiul orașului Plsen“, 
a fost cîștigată de atletul ger
man Kubicki în 14’11”4/1O.

(Agerpres)

Sâptâmîna Crucii Roșii
deosebi la sate, au avut loc 
seri de întrebări și răspunsuri 
pe teme educativ-sanitare, 
precum și concursuri între e- 
c'hipierii grupelor sanitare.

în Săptămâna Crucii Roșii, 
180 de caravane sanitare în
soțite de peste 4.000 de me
dici și activiști sanitari au dat 
consultații la orașe și sate în 
boli interne, stomatologie, 
chirurgie, pediatrie etc. în a- 
ceastă perioadă au avut loc, 
de asemenea, acțiuni de cu
rățenie însoțite de îndrumări 
cu privire la necesitatea res
pectării regulilor de igienă 
în locuințe, școli, curți, pe 
străzi, în parcuri, piețe, și în

ÎNTlLNIRE CU BELȘUGUL
Era brigada Sandei Ion și ră
măsese mai în urmă- Intr-un 
ceas au isprăvit și, cu toții, 
s-au îndreptat spre case, glu
mind și cîntînd.

în seara aia am stat mult 
de vorbă cu Ion Andreescu, 
vecin, și el tot ca mine : cină 
s-a însurat a plecat de la ai 
lui, și-a făcut un „șopron" (tot 
așa făcusem și eu, că nu mai 
puteam sta toți într-o casă). El 
era mai hotărît decît mine. 
Mi-a spus :

— Apăi, Nicule, eu să știi că 
mă scriu. Văd eu că ăsta-i 
traiul. Și-i bun, mă. Tu ce-oi 
fi așteptînd ?

Eu nu așteptam nimic, da’ 
tot ziceam că să mai văd, par
că nu-mi ajungea cît văzusem? 
Văzusem că Boje Ion și-a fă
cut casă, și-a mobilat-o, că 
Marin Bălășoiu, cumnatu- 
meu, și-a luat mobilă din 
avans, pentru ăl mic, că ve
cina Medeleanu Spirache a lă
sat tot cotu’ uliții cu gura 
căscată cînd și-a adus buca
tele în bătătură. Da’ nu-mi 
erau mie ochii doar la bucate- 
Fără să mă dumiresc bine, 
odată m-am simțit prins cu 
totul în veselia lor. Era la o 
serbare dată de brigada ar
tistică 
riști, 
cînta, 
ceput 
laude 
eu cu 
băieții și fetele au cîntat des
pre nea Trifu, despre Dumitru

colecti- 
juca, se 
au în-

a tinerilor 
Pe scenă se

mai apoi 
să-i frece pe unii, să-i 

pe alții. Și am rîs și 
ei, m-am bucurat cînd

x I

ri 
în

în

Conferințe pe teme 
de politică 

internațională
Sub auspiciile S.R.S.C. 

A.R.L.U.S. în Capitală au loc 1 
continuare expuneri în ciclul „Ma
nifestul Comunist al epocii noas
tre", care sînf urmărite cu viu 
interes de mii de oameni ai mun
cii. Tot în legătură cu proiectul 
de Program al P.C.U.S., S.R.S.C. 
a organizat în sala Lectoratului 
central, ciclul de expuneri „In în- 
tîmpinarea Congresului comunis- 
mului", în cadrul căruia au fost 
ținute pînă acum simpozioane cu 
temele „Să fii un om înaintat al 
epocii tale", „Toful în numele 
omului, pentru fericirea omului" 
etc.

Expuneri pe tema „Un grandios 
program de construire a comu
nismului au avut loc în diferite 
localități din țară, printre care 
Medgidia, Deva, Săvinești, Petro
șani, Lupeni, Craiova, Galați, Brăi
la, Mediaș.

Numai în ultima săptămină au 
fost organizate de S.R.S.C., 
colaborare cu A.R.L.U.S., 365 ex
puneri de popularizare a proiec
tului de Program al P.C.U.S., în 
săli publice, cluburi ale întreprin
derilor și instituțiilor, case de cul
tură, în sate și comune, la care 
au participat aproape 60.000 oa
meni ai muncii.

Pentru informarea cetățenilor 
asupra principalelor probleme și 
evenimente internaționale, au fosf 
organizate de asemenea, de că
tre S.R.S.C. în colaborare cu Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii, un mare număr de expu
neri, simpozioane, seri de între
bări și răspunsuri etc., pe teme 
ca : „Lumea socialistă, strajă fer
mă a securității internaționale",, 
„U.R.S.S., apărătoare consecventă 
a păcii", „Încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, o necesi
tate imperioasă", „Politica impe
rialismului — politica agresiunii 
și a războiului", „Dezarmarea ge
nerală și totală, problema cheie 
a păcii", „R, P. Romînă, factor 
activ în lupta pentru pace" etc.

In cursul lunilor august și sep
tembrie au fost prezentate în clu
burile întreprinderilor și instituții
lor, la cămine culturale, case de 
cultură, săli publice etc., peste 
7.300 conferințe pe îeme de po
litică internațională, la care au 
participat aproximativ 1.500.000 
oameni ai muncii.

toate celelalte puncte aglo
merate. La aceste acțiuni au 
luat parte peste 75.000 de ac
tiviști de Cruce Roșie. în 
multe localități ale țării s-au 
desfășurat consfătuiri ale me
dicilor din Sanepid, cu mun
citori din sectorul alimentației 
publice, în legătură cu igie
na în aceste unități.

Multe comitete de Cruce 
Roșie au organizat în acest 
timp schimburi de experiență 
între secțiile de Cruce Roșie, 
grupele și posturile sanitare, 
și au trimis numeroase cara
vane cinematografice care au 
prezentat filme cu subiecte 
medicale.

ve-

Iu-
ziua. Un colț de 

razele albe

Șerban, despre realizărilor lor 
ca și despre obiceiuri vechi 
care trebuiau înlăturate. In 
seara aia eram parcă alt om. 
Petrecusem laolaltă cu oame
nii. Și-mi mai plăcea că, dacă 
erau toți la serbare, apoi toți 
erau și la ajutor.

Treceam într-o seară pe 
ulița mare. în curtea lui Du
mitru Șerban rîsete, chiote, a- 
lergătură, ce mai încolo, ade
vărată clacă: colectiviștii îl 
ajutau să-și ridice casa. Nea 
Trifu mi-a strigat :

- Hai, mă, Nicule, cînd 
nim și la ține ?

Nu știu ce i-am spus.
Ograda gospodăriei era 

minată ca 
lună își arunca 
pe după peretele din stingă. 
I-am întins omului din fața 
mea chibritul aprins. Tăcu un 
timp, privind undeva, departe, 
apoi urmă:

Stăteam mult de vorbă cu 
cîțiva băieți, utemiști. Intr-o 
zi m-a oprit Mircea Tudose, 
secretarul organizației U.T.M.

— Mă, Nicule, tu de ce nu 
te înscrii ? îmi plăcea ce 
spunea el. Mi-a vorbit mult 
despre cinstea în care sînt a- 
șezați țăranii noștri, oameni 
simpli. Pe la Teslui fusesem 
și eu. Colectivă aveam în sat, 
dar fusesem îndrumați și aju
tați să mergem să vedem cum 
stau lucrurile și în alte părți. 
Comuniștii ne-au spus că cu
vîntul partidului a prins ră
dăcini adinei peste tot și că 
țăranii pășesc cu încredere pe 
drumul gospodăriei colective.

Vizita delegației
Marii Adunări Kaționale a R.P. R 

in Finlanda
HELSINKI 27 (Agerpres). - 
La 26 septembrie, președin

tele Consiliului municipal al 
orașului Helsinki, Teuvo Au
ra, fost ministru, a oferit un 
dejun în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale con
dusă de Ion Pas, vicepreședin
te al grupului romîn al Uniu
nii interparlamentare și pre
ședintele Comitetului de radio 
și televiziune, la care au par
ticipat K. A. Fagerholm, pre
ședintele Parlamentului fin
landez, Olavi Salervo, secre
tar al parlamentului, membri 
ai Consiliului municipal alo- 
rașului Helsinki și deputați ai 
parlamentului.

în seara aceleiași zile K. A. 
Fagerholm, președintele Parla
mentului Finlandei, a oferit 
un dineu în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale la 
care au luat parte Paavo Ai- 
tio, prim-vicepreședinte al 
parlamentului. Kusti Eskola, 
al doilea vicepreședinte al 
parlamentului, președinți ai 
grupurilor parlamentare și 
ai comisiilor parlamentului, 
membrii delegației parlamen
tare finlandeze care a făcut 
anul trecut o vizită în R. P- 
Romînă. Din partea guvernu
lui au participat Emil Luukka, 
vicepreședinte 
de Miniștri și 
terne, Wiljam 
tru prim de 
Erkkilae, al doilea ministru al 
Comunicațiilor și Lucrărilor 
Publice. Eino Niemi, al doi
lea ministru al Finanțelor, 
ministrul Luări Hjelt, direc
torul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe finlan-

al Consiliului 
ministru de In- 
Sarjala, minis- 
Finante, Eeli

Problemele internaționale trebuie 
rezolvate pe calea tratativelor
— Apelul Conferinței Internationale a primarilor

din 15 orașe
LONDRA 27 (Agerpres). — 

La 26 septembrie și-a încheiat 
lucrările la Coventry confe
rința internațională la care 
au luat parte primari din 15 
orașe ale lumii- Pârtieipanții 
la această conferință, convo
cată din inițiativa Consiliului 
municipal al orașului Coven
try, au adoptat un apel către 
primarii și locuitorii orașelor 
din întreaga lume în care se 
cere intensificarea luptei pen
tru pace.

în apel se subliniază că toa
te problemele internaționale 
pot și trebuie să fie rezolvate 
pe calea tratativelor și că 
războiul, sub orice formă, tre
buie interzis pentru totdeau
na. Semnatarii apelului subli
niază că rămășițele neregle
mentate ale celui de-al doilea 
război mondial și mai cu sea
mă faptul că nu există Tratat 
de pace cu Germania consti
tuie o primejdie pentru pace. 
„Considerăm, se spune în a-

Conferință convocată
de Comisia economică a 0. N. II.
pentru Asia și Extremul orient

DELHI 27 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 26 sep
tembrie au început la Delhi 
lucrările primei conferințe 
pentru problemele planificării 
economice a țărilor Asiei și 
Extremului Orient. La această 
conferință, convocată de Co
misia economică a O.N.U. 
pentru Asia și Extremul O- 
rient (C.E.A.E.) participă dele
gațiile a 26 de țări, printre 
care India, U.R.S.S., S.U.A.,
Anglia, Franța, Indonezia, Ja
ponia, Pakistanul, Birmania, 
Ceylonul, Tailanda.

Participanții la conferință 
au fost salutați de primul

Astfel am luat parte la cîteva 
vizite care s-au făcut din ini
țiativa organizației de partid 
din sat. Apoi, mult m-au aju
tat discuțiile pe care le-am 
avut cu tovarășul Alexandru 
Prădatu, secretarul organiza
ției de partid. El m-a făcut să 
prind bine un înțeles nou al 
lucrurilor: avem acum altă 
prețuire, alt drum, al nostru, 
cu bucuriile lui. Drumul ăsta 
l-am văzut eu în casele colec
tiviștilor, în magaziile lor, pe 
cîmp la muncă, da' mai ales 
în sufletele lor : cînd îi ve
deam pe băieții de-o seamă 
cu mine cum șoșotesc, cum 
pun la cale un plan nou. o 
acțiune pentru gospodăria co
lectivă, o serbare, o șezătoare 
la cămin, o audiție, parcă mă 
mina ceva să muncesc și eu 
cu ei.

Și n-am mai stat : mi-am 
dat cererea. Cînd m-au primit, 
parcă ar fi picurat cineva un 
fel de căldură care m-a cu
prins pînă în vîrful degetelor. 
După cum se vede, acum sînt 
de două ori tînăr: am 27 de 
ani și sînt de curînd colecti
vist.

Aid a 
aflasem : 
mundtor 
dier.

Omul acesta tînăr. care a 
urmat un drum asemănător 
cu al unei mase largi de ță
rani muncitori, se numește 
Nicolae spirea, brigadier la 
a „TV-a“ in G.A.C. „Drumul 
belșugului" din comuna Curti- 
șoara, raionul Slatina. 

tăcut iar. Restul îl 
oamenii îl știau 

bun, l-au ales briga-

dez, Einar Sundstrom, direc
torul general al Radiodifuziu
nii finlandeze.

A participat de asemenea 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.R. la Helsinki, 
Ion Enescu.

Cu acest prilej K. A. Fa
gerholm, președintele parla
mentului, a rostit un discurs 
în care a relevat importanța 
schimbului de vizite reciproce 
între membrii parlamentelor 
pentru întărirea prieteniei în 
tre popoare, subliniind că vi
zita făcută anul trecut de o 
delegație parlamentară finlan
deză în R- P. Romînă și ac
tuala vizită a delegației Marii 
Adunări Naționale în Finlan
da contribuie la io mai bună 
cunoaștere a popoarelor romîn 
și finlandez și la dezvoltarea 
legăturilor de prietenie dintre 
ele.

Luînd cuvîntul, conducăto
rul delegației M.A.N., Ion 
Pas, a arătat dorința poporu
lui romîn de a dezvolta relații 
prietenești și de colaborare cu 
toate popoarele lumii, inclusiv 
cu poporul finlandez, subli
niind necesitatea organizării de 
întâlniri între reprezentanți 
ai opiniei publice din diferite 
sectoare de activitate, ai fac
torilor cu funcții de răspun
dere în viața de stat- în în
cheiere, Ion Pas a mulțumit 
pentru primirea făcută dele
gației Marii Adunări Naționa
le a R- P. Romîne și pentru 
urările de succes pe care pre
ședintele parlamentului, K. A. 
Fagerholm, le-a adresat po
porului romîn.

ale lumii —
pel, că această problemă, poate 
și trebuie să fie rezolvată pe 
calea tratativelor pașnice și 
cerem ca aceste tratative să 
înceapă cît mai curînd posi
bil".

Participanții la conferință 
au cerut înfăptuirea dezarmă
rii generale și încetarea cursei 
înarmărilor ceea ce ar îngădui 
eliberarea unor uriașe resur
se materiale, financiare și ști
ințifice care să poată fi folo
site la ridicarea nivelului de 
trai și cultural al popoarelor.

în apel se cere, de aseme
nea, primarilor de orașe să 
lărgească legăturile de priete
nie pe plan internațional. 
Participanții la conferință au 
hotărît în unanimitate să ac
cepte propunerea primarului 
orașului Dresda (R.D.G.), că
ruia autoritățile engleze i-au 
refuzat viza de intrare în An
glia, ca următoarea conferință 
a primarilor de orașe să aibă 
loc la Dresda.

ministru al Indiei, Nehru, care 
a cerut extinderea colaborării 
dintre țările Asiei și Extremu
lui Orient în ce privește dez
voltarea economică. Nehru a 
subliniat că planificarea a că
pătat o însemnătate deosebită 
pentru progresul economic al 
țărilor care s-au aflat sub do
minația puterilor coloniale. 
Nehru a declarat că ideile 
planificării se bucură de re
cunoaștere unanimă și sînt 
aprobate în întreaga lume.

El a arătat că este necesară 
consolidarea independenței po
litice a țărilor Asiei și Extre
mului Orient prin dezvoltarea 
economiei naționale. Nehru a 
subliniat rolul industrializării 
pentru țările slab dezvoltate.

Prima conferință pentru 
problemele dezvoltării planifi
cării economice a țărilor Asiei 
și Extremului Orient își va 
desfășura lucrările pînă la 3 
octombrie.

pp scurt
NA MON. — La 27 sep

tembrie, cei trei prinți l&o- 
țieni au căzut de acord să se 
întîlnească la Hin Hop, loca
litate situată pe linia frontu
lui, la 100 de km nord de 
Vientiane. Prinții au hotărît 
ca tratativele să aibă loc la 
Începutul lunii octombrie, 
după ce sistemul de securitate 
va fi pus la punct.

BONN. — în Germania oc
cidentală a sosit ministrul A- 
viației al S.U.A., Zuckert. 
Presa relatează că el va in
specta forțele militare aerie
ne american« staționate în 
R.F.G.

ALGER. — Potrivit agen
ției France Presse 28 de deți
nuți algerieni au evadat marți 
din închisoarea civilă din o- 
rașul Constantine (Algeria).

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 26 
septembrie, feldmareșalul 
Montgomery a plecat din Gu- 
aneijou incheindu-și vizita în 
China.

SEUL. — După cum trans
mite corespondentul agenției 
Reuter, la 26 septembrie tri
bunalul militar sud-coreean a

Conferința Organizației
Orășenești a P.C.U.S. 

din Moscova
MOSCOVA 27 (Agerpres). —r 

TASS transmite : La 27 septem
brie și-a încheiat lucrările cea 
de-a 16-a conferință a Organiza
ției Orășenești a P.C.U.S. din 
Moscova. Delegații au discutat și 
au aprobat în unanimitate proiec
tele de Program și de Statut ale 
P.C.U.S. ce vor fi prezentate spre 
discutare celui de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

La lucrările conferinței au parti
cipat Nikolai Ignatov, Frol Koz
lov, Alexei Kosîghin, Otto Kuusi
nen, Dmitri Poleanski, Mihai Sus
lov, Ekaterina Furțeva, Nicolai 
Șvernik, Ghenadi Voronov.

Conferința a ales componența 
noului Comitet Orășenesc al 
P.C.U.S. din Moscova și a Comi
siei de revizie.

—•—

Numeroși locuitori 
din R. F. G. trec 

în R. D. G.
BERLIN 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
A.D.N., numeroși locuitori din 
R. F. Germană continuă să 
treacă în R. D. Germană. 
Astfel, numai prin punctul de 
frontieră Zaasch trec în fie
care săptămână în R. D. Ger
mană 150—200 de persoane. Și 
la celelalte puncte de trecere 
numărul celor ce părăsesc 
Germania occidentală pentru 
a se stabili în R. D. Germană 
crește continuu.

—•—

Allen Dulles 
înlocuit...

Centrale 
S.U-A. 

cu John 
al corni- 
atomică.

NEWPORT 27 (Agerpres). — 
La 27 septembrie președintele 
Kennedy a anunțat la reșe
dința sa din Newport înlocui
rea șefului Agenției ~ 
de Investigații a 
(C.I.A.), Allen Dulles, 
A McCone, fostul șef 
siei pentru energia 
Hotărîrea președintelui pune 
astfel capăt carierei aceluia 
care a condus, timp de 9 ani 
serviciile americane de spionaj 
și care a influențat direct în 
repetate rînduri politica gu
vernului S.U.A. în legătură cu 
aceasta agenția United Press 
Internațional subliniază că 
„Dulles a fost criticat extrem 
de puternic pentru rolul jucat 
de C.I.A. în eșecul invadării 
Cubei din aprilie, anul acesta. 
A. Dulles - adaugă agenția — 
a fost de asemenea amestecat 
și în cazul lui Francis Gary 
Powers al cărui avion „U-2" 
a fost doborît în Rusia cu pu
țin timp înaintea conferinței 
la nivel înalt convocată la 
Paris în I960".

Școala italiană intr-o 
situație deosebit de grea 

jn preajma începerii anu- 
/ Iui școlar opinia publică 

din Italia își manifestă 
îngrijorarea față de situația 
deosebit de grea în care se 
găsește școala italiană- Presa 
italiană subliniază lipsa de 
localuri, de cadre de învăță
mânt și a unui program efi
cient de studiu, îndeosebi pen
tru școlile elementare, criti- 
cînd nepăsarea de care dă do
vadă Ministerul Instrucțiunii 
Publice-

Intr-un articol de fond, zia
rul „Paese“ arată că „părinții 
trebuie să facă zile întregi 
coadă la porțile școlilor, să se 
roage de director, să apeleze 
la intervenția altor persoane, 
sau chiar să folosească ame
nințarea pentru a putea asi
gura pentru copilul lor un Ioc 
într-o bancă în școlile elemen
tare sau medii". Aceasta — 
scrie ziarul — nu se petrece 
în Angola ci chiar în capitala 
Italiei. O situație similară 
există la Genova, Milano, To
rino și în alte orașe. Nu mai 
vorbim de satele din sudul Ita
liei, unde școala este un mi
racol în deșert. Asemenea 
fenomene se repetă din 1945 
an de an fără ca guvernul să 
ia măsuri de remediere. In 
momentul de față dreptul la 
învățămînt în Italia nu este 
decît un mare noroc pentru 
cine poate intra în posesia lui. 
Trebuie să ai mai mult noroc 
pentru a-ți înscrie copiii la 
școală decît pentru a nimeri 
13 rezultate exacte la „Toto- 
calcio" (pronosportul italian 
n.r.).

condamnat nouă studenți la 
închisoare pe termene variind 
între cinci ani șj detențiune 
pe viață pentru că s-au pro
nunțat in favoarea unor 
schimburi culturale cu Coreea 
de nord.

PARIS. — Agenția France 
Prcsse anunță că Ia 26 sep
tembrie generalul Vanuxem și 
locotenent-colonelul de Bli- 
nier au fost puși oficial sub 
acuzare pentru „complot îm
potriva autorității de stat". 
Cei doi complotiști au fost a- 
restați de poliție în urmă cu 
peste două săptămîni, după 
ce au fost descoperite docu
mente atestînd că ei se nu
mărau printre căpeteniile „or
ganizației 
(O.A.S.).

PARIS, 
la Ivry, 
rească a Parisului, s-a deschis 
plenara C.C. al Partidului Co
munist Francez. Ordinea de 
zi a plenarei cuprinde rapor
tul Iui Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, cu privire Ia situația 
politică din Franța. Plenara 
va dura două zile.

armate secrete"

— La 27 septembrie 
suburbie muncito



Guvernul sovietic stă ferm Tineri din lumea întreagă!

pe pozițiile coexistenței pașnice
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— TASS transmite' în ședin
ța plenară din după-amiaza 
zilei de 26 septembrie a Adu
nării Generale a O.N.U, au 
continuat dezbaterile gene
rale.

Luînd cuvîntul A. A. Gro- 
ntiko, șeful delegației Uniunii 
Sovietice, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a subli
niat că actuala spsiune a A- 
dunăiii Generale a O.N.U. s-a 
întrunit într-o atmosferă mult 
mai îngrijorătoare și încorda
tă decît oricare din sesiunile 
precedente. Cauzele intensifi
cării încordării internaționale, 
a subliniat A. A. Gromîko, 
trebuie căutate în caracterul 
agresiv al politicii puterilor 
din blocul militar al N.A.T.O. 
Problemele principale și cele 
mai acute ale relațiilor inter
naționale actuale — dezar
marea generală și totală, li
chidarea totală a sistemului 
colonial, încheierea definitivă 
a capitolului celui de-al doi
lea război mondial — își aș
teaptă rezolvarea.

Dar, a spus A. A. Gromîko 
în continuare, printre nu
meroasele probleme interna
ționale care urmează să fie 
examinate în cadrul celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., problemei în
cheierii Tratatului de pace 
german îi revine un loc deo
sebit. Indiferent dacă această 
problemă figurează sau nu in 
mod formal pe ordinea de zi, 
ea a lăsat pe plan secundar 
toate celelalte probleme.

Șeful delegației sovietice a 
vorbit amănunțit despre crea
rea unuia dintre cele mai pe
riculoase noduri de contradic
ții între state ca rezultat al 
nereglementării situației în 
acea parte a Europei centrale 
unde inițial au existat ruinele 
Reichului hitlerist, iar apoi 
au apărut cele două state ger
mane. Ele sînt despărțite nu 
numai de borne de frontieră, 
ci. și de deosebiri sociale și 
politice profunde. R.D.G. a 
rupt pentru totdeauna cu tre
cutul rușinos al Germaniei 
naziste, a înfăptuit transfor
mări radicale în economia și 
în viața sa socială, a privat 
de putere politică și economi
că pe exponenții militarismu
lui german. Ea a limitat de 
bunăvoie efectivul armatei 
sale, a renunțat la introduce
rea serviciului militar obliga
toriu și s-a arătat dispusă să 
nu-și înzestreze forțele armate 
cu arme nucleare. R.D.G. nu 
formulează pretenții terito
riale față de vecinii săi.

Spre deosebire de aceasta, 
în R. F. Germană, în spatele 
fațadei parlamentarismului, o- 
perează cei care la timpul lor 
au hrănit fascismul. Acapa- 
rînd poziții de comandă în 
politica și economia țării, 
succesorii politici ai lui Hit
ler își mobilizează forțele în 
vederea luării revanșei pen
tru războiul pierdut. Guvernul 
R. F. Germane cere fățiș re
vizuirea frontierelor stabilite 
în urma celui de-al doilea 
război mondial. în politica 
R. F. Germane apar tot mai 
evident și mai precis trăsătu
rile caracteristice politicii 
Germaniei din ajunul celui 
de-al doilea război mondial-

A. A. Gromîko a demascat 
apoi afirmațiile oamenilor de 
stat din Occident cu privire 
la „autodeterminarea" germa
nilor, ca o politică a adversa
rilor’ încheierii Tratatului de 
pace german, care urmărește 
înghițirea R. D. Germane de 
către Germania occidentală. 
Germanii s-au autodetermi- 
nat de mult, a declarâț 
reprezentantul sovietic. Ei 
s-au autodeterminat încă ă- 
tunci cînd în toamna anului 
1949 au creat două state de 
sine stătătoare. Nu se poate 
trece cu vederea, a subliniat 
A. A. Gromîko, că delimita
rea celor două state germane 
s-a făcut potrivit aspectului 
social și nu celui național.

Singura ieșire din situația 
care s-a creat, a spus în con
tinuare A. A. Gromîko, ESTE 
ÎNCHEIEREA TRATATULUI 
DE PACE GERMAN ȘI NOR
MALIZAREA PE BAZA LUI 
A SITUAȚIEI DIN BERLI
NUL OCCIDENTAL. Noi, 
a spus el, sîntem gata să sem
năm un singur Tratat cu cele 
două state germane sau Tra
tate separate cu R. D. Ger
mană și R. F. Germană. Pro- 
punînd reglementarea situației 
din Berlinul occidental pe 
baza Tratatului de pace, a 
precizat ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Uniunea 
Sovietică propune o rezolvare 
care să nu știrbească presti
giul nici al U.R.S.S., nici al

O.N.U. trebuie să sprijine forțele iubitoare 
de pace ale poporului german

BERLIN 27 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
ADN, guvernul R D.G- a adre
sat lui Mongi Slim, președin
tele celei de-a 16-a sesiuni a 
Adunării Generale a O N.U., 
precum și tuturor țărilor — 
membre ale O N U. un memo
randum în problema germană, 
caraoterizînd dezvoltarea ce
lor două state germane după 
terminarea celui de-al doilea 
război mondial, și fundamen- 
tînd justețea cererii cu privire 
Ia încheierea tratatului de 
paoe german. „Tratatul de 
pace german, se spune în me
morandum, ar consfinți în pri
mul rînd din punct de vedere 
al dreptului internațional fron
tierele existente ale Germa
niei. în acest tratat s-ar men
ționa că în Germania nu tre

puterilor occidentale. Vor pu
terile occidentale să fie asigu
rate libertatea și prosperita
tea populației Berlinului occi
dental ? Noi dorim același lu
cru. Repetăm, a nu știu cîta 
oară, — da, noi dorim acest 
lucru. S.U.A.. Anglia și Fran
ța doresc ca în Berlinul occi
dental să nu fie schimbat fe
lul de viață care s-a statorni
cit ? Acest lucru corespunde 
și poziției noastre.

Subliniind că Uniunea So
vietică se pronunță, de aseme
nea, pentru libertatea legătu
rilor și comunicațiilor Berli
nului occidental cu lumea ex
terioară, A. A. Gromîko a 
precizat : Pentru aceasta este 
nevoie de un singur lucru — 
să fie respectată riguros suve
ranitatea statului pe teritoriul 
căruia se află comunicațiile 
terestre, aeriene și pe apă 
care fac legătura între Berli
nul occidental și lumea exte
rioară, adică suveranitatea 
R. D. Germane cu care tre
buie încheiate acorduri co
respunzătoare privind folosi
rea acestor comunicații.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a amintit că 
guvernul sovietic este dispus 
să-și asume împreună cu gu
vernele S.U.A., Angliei și 
Franței obligații solemne de a 
apăra și respecta libertatea și 
independența, precum și drep
turile orașului liber Berlinul 
occidental.

După cum a declarat în re
petate rînduri guvernul sovie
tic și personal șeful guvernu
lui sovietic, a subliniat A. A. 
Gromîko, drept garant al sta
tutului orașului liber ar putea 
fi și organizația Națiunilor 
Unite. Guvernul sovietic este 
gata să accepte ca garanți ai 
statutului orașului liber și 
contingente de trupe ale sta
telor neutre sau trupe ale 
O.N.U.

Dar, a spus el, în loc să se 
așeze la masa conferinței de 
pace și să examineze con
structiv propunerile sovietice 
sau să-și expună propriile 
propuneri, puterile occidenta
le au început să intensifice 
pregătirile de război ajungînd 
pînă la amenințări directe cu 
folosirea forței ca răspuns la 
încheierea Tratatului de pace, 
în legătură cu aceasta, A. A. 
Gromîko a amintit cuvintele 
șefului guvernului sovietic,
N. S. Hrușciov, care a subli
niat că în cazul cînd, drept 
răspuns la pace, drept răspuns 
la Tratatul de pace, va fi fo
losită forța (adică va fi săvîr- 
șită agresiunea). Uniunea So
vietică va fi nevoită să-și a- 
pere cauza dreaptă, securita
tea sa, securitatea aliaților 
săi, cu care năzuiește împre
ună să -pună capăt rămășițe
lor celui de-al doilea război 
mondial pe calea încheierii 
Tratatului de pace german. în
cheierea acestui Tratat, a sub
liniat reprezentantul U.R.S.S., 
este o problemă care afectea
ză destinele lumii — problema 
dacă va fi război sau pace, 
în această problemă nu pot 
exista state neutre. O.N.U., în 
ansamblu, de asemenea, nu 
poate și nu trebuie să fie un 
observator neutru, imparțial.

în continuare conducătorul 
delegației sovietice s-a ocupat 
de dezarmarea generală și to
tală. După părerea guvernului 
sovietic, a subliniat el, aceasta 
este una din problemele cen
trale, care trebuie examinate 
la actuala sesiune a Adunării 
Generale. El a amintit că 
acum doi ani de la tribuna
O. N.U., N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, a prezen
tat spre examinare O.N.U. 
programul .dezarmării gene
rale și totale care a insuflat 
speranță tuturor adepților sin
ceri ai dezarmării. A. A. 
Gromîko a vorbit în continua
re despre schimbul de păreri 
bilateral din ultimul timp 
între U.R.S.S. și S.U.A., care 
a dat anumite rezultate pozi
tive. Deși există dificultăți 
numeroase, deși există păreri 
diferite asupra multor aspecte 
importante ale problemei de
zarmării, a declarat A. A. 
Gromîko, s-a reușit totuși să 
se elaboreze declarația co
mună cu privire la principiile 
stabilite de comun acord pen
tru tratative privind dezar
marea. Rezultatele tratative
lor sovieto-americane asupra 
dezarmării au fost întîmpina- 
te favorabil în Uniunea So
vietică. Nu ne îndoim că și în 
celelalte țări ele au fost pri
mite cu satisfacție.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a subliniat totoda
tă că s-ar da dovadă de un 
optimism exagerat dacă s-ar 
considera că acum se deschide

Memorandumul 
adresat de guvernul R. D. G. 
Adunării Generale a O. N. U.

buie să existe cursa înarmă- 
, rilor și că în conformitate cu 

acordurile de la Potsdam tre
buie realizată o înțelegere cu 
privire la dezarmare. Aceasta 
înseamnă că tratatul de pace 
ar contribui la un progres pe 
calea spre reunificarea Ger
maniei ca stat iubitor de race 
și neutru din punct de vedere 
militar".

în memorandum este con
damnată politica revanșardă a 
Germaniei occidentale față de 
popoarele europene, rolul utili

Cuvîntarea rostită 
do A. A. Gromîko 

ia 0. N. U.
o cale netedă pentru tratative 
asupra dezarmării. Guvernul 
sovietic, a spus el, nu consi
deră posibil să treacă sub tă
cere faptul că în cursul tra
tativelor nu au fost înlăturate 
divergențele radicale — tre
buie să se discute despre de
zarmare și control asupra de
zarmării generale și totale sau 
despre control asupra înar
mărilor ?

A. A. Gromîko a amintit că 
guvernul sovietic acceptă cre
area forțelor armate interna
ționale în conformitate cu 
Carta O.N.U. în condițiile de
zarmării generale și totale. 
El a subliniat însă că condu
cerea acestor forțe trebuie să 
fie de fapt internațională, a- 
dică să fie înfăptuită de către 
reprezentanți egali în drepturi 
ai celor trei grupuri princi
pale de state, iar nu de vreun 
executor al ordinelor N.A.T.O. 
Conducătorul delegației sovie
tice a arătat că din compo
nența organului pentru pregă
tirea Tratatului privind de
zarmarea generală și totală 
trebuie să facă parte nu nu
mai reprezentanți ai puterilor 
socialiste și occidentale, ci și 
ai țărilor neutre. Ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a subliniat că țările neutre 
trebuie să aibă în organul 
pentru tratative asupra dezar
mării drepturi egale cu cei
lalți membri.

în continuare A. A. Gromîko 
s-a ocupat pe larg de cauzele 
care au determinat Uniunea 
Sovietică să reia experiențele 
nucleare. El a subliniat că 
guvernul sovietic s-a decis cu 
părere de rău să întreprindă 
acest pas, numai ca răs
puns la amenințările di
recte din partea S.U.A. și a 
aliaților lor din N.A.T.O. că 
vor folosi forța dacă se va în
cheia Tratatul de pace ger
man. Conducătorul delegației 
sovietice a amintit că blocul 
militar N.A.T.O. a continuat 
în mod sistematic experien
țele cu arma nucleară în de
cursul întregii perioade în 
care Uniunea Sovietică nu e- 
fectua astfel de experiențe. 
Faptul că aceste experiențe 
erau efectuate de francezi, a 
spus A. A. Gromîko, nu 
schimbă nici cu o iotă situa
ția.

A. A. Gromîko a arătat că 
guvernul sovietic a propus o 
ieșire din situația creată în 
problema experiențelor cu 
arma nucleară. Ieșirea constă 
în REALIZAREA UNEI ÎN
ȚELEGERI ÎN PROBLEME
LE DEZARMĂRII GENERA
LE ȘI TOTALE. O astfel de 
înțelegere va însemna și so
luționarea problemei încetării 
experiențelor cu arma nuclea- • 
ră. El a sublimat că în actua
la situație internațională înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară numai de către Uni
unea Sovietică nu ar duce la 
micșorarea pericolului războ
iului, ci l-ar spori cu mult 
întrucît forțele agresive ar 
putea fi tentate să se lanseze 
într-o aventură și să depă
șească limita dincolo de care 
se află abisul catastrofei nu
cleare.

A. A. Gromîko a arătat că 
guvernul sovietic consideră 
util ca, paralel cu tratativele 
referitoare la dezarmarea ge
nerală și totală să se cadă de 
acord asupra realizării unui 
șir de acțiuni îndreptate spre 
destinderea încordării inter
naționale, spre întărirea în
crederii între state, printre 
care încheierea unui pact 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și cele participante 
Ia Tratatul de la Varșovia, 
crearea de zone denucleari- 
zate, retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriile altor 
țări etc.

Guvernul sovietic, a conti
nuat A. A. Gromîko, ar dori 
să-și exprime convingerea că 
Adunarea Generală, în urma 
examinării problemei dezar
mării și a măsurilor îndrep
tate spre micșorarea încordă
rii internaționale, va putea 
lua hotăriri care să deschidă 
un nou capitol în lupta po
poarelor pentru realizarea vi
sului secular al omenirii — 
crearea unei lumi fără arme, 
unei lumi fără războaie.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a arătat că decla
rația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po

tariștilor vest-germani în ac
centuarea încordării interna
ționale și a războiului rece. în 
această ordine de idei este 
subliniat „rolul Berlinului oc
cidental ca focar de încorda
re", înarmarea atomică și mi
litarizarea Republicii Federale 
Germane, se atrage atenția a- 
supra persecutării în Germania 
occidentală a forțelor păcii și 
democrației. In memorandum 
se subliniază cu toată hotărî- 
rea solidaritatea R. D. Ger
mane cu popoarele Asiei,

poarelor coloniale, adoptată 
cu un an în urmă de Adu
narea Generală din inițiativa 
U.R.S.S., a constituit o lovitu
ră puternică dată colonialis
mului. Mișcarea de eliberare a 
popoarelor din Algeria, An
gola, Kenya, Uganda, Rhode
sia, Nyassaland, Irianul de 
vest dă lovituri zdrobitoare 
colonialismului. Dar regimul 
colonial încă nu a fost nimi
cit pe deplin.

A. A. Gromîko a subliniat 
că politica de înăbușire a 
mișcării de eliberare naționa
lă este o politică comună pu
terilor grupate în blocul mili
tar nord-atlantic. GUVERNUL 
SOVIETIC, a spus el. CONSI
DERĂ CĂ O.N.U. TREBUIE 
ÎN PRIMUL RÎND SĂ CEA
RĂ CU HOTĂRIRE ÎNCETA
REA IMEDIATĂ ȘI NECON
DIȚIONATĂ A TERORII SI 
RĂZBOAIELOR COLONIALE. 
A. A. Gromîko a cerut retra
gerea tuturor trupelor țărilor 
administratoare, lichidarea to
tală a bazelor militare străine 
de pe teritoriile coloniilor, de 
pe teritoriile aflate sub tutelă 
care nu se autoadministrează, 
acordarea de drepturi și liber
tăți democratice absolut tu
turor popoarelor din țările co
loniale, anularea tuturor legi
lor și deciziilor coloniale ba
zate pe discriminare rasială, 
anularea interzicerii activită
ții organizațiilor politice în 
colonii, efectuarea de alegeri 
în organele legislative pe baza 
dreptului electoral universal, 
crearea unor instituții națio
nale democratice autentice 
cărora să le fie transferată 
deplina putere.

în numele guvernului so
vietic A. A. Gromîko a pro
pus crearea unei comisii a 
O.N.U. pentru un control ri
guros și susținut asupra exe
cutării declarației referitoare 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale 
șâ asupra înfăptuirii măsuri
lor expuse mai sus.

Referindu-se la problema 
coexistenței pașnice a diferi
telor țări, A. A. Gromîko a 
declarat că o condiție indis
pensabilă pentru o astfel de 
coexistență este recunoașterea 
fără rezerve a faptului că or
ganizarea socială și politică a 
fiecărui stat constituie un 
drept inalienabil al fiecărei 
țări. El a subliniat că O.N.U. 
este acel centru mondial de 
unde se poate cel mai bine 
organiza lupta pentru trans
punerea în viață a principii
lor coexistenței pașnice.

în această ordine de idei el 
a remarcat că O.N.U. nu 
poate îndeplini sarcinile ce-i 
stau în față în privința con
solidării păcii și dezvoltării 
colaborării internaționale, a- 
tit timp cit în această organi
zație nu au fost restabilite 
drepturile legitime ale Repu
blicii Populare Chineze. în 
numele guvernului sovietic, 
A. A. Gromîko a cerut Adu
nării Generale să pună capăt 
actualei situații intolerabile 
în care reprezentanții clicii 
ciankaișiste ocupă ilegal locul 
Chinei la O.N.U.

A. A. Gromîko a arătat că 
adversarii restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și-au modifi
cat doar tactica, ei nu au de
pus însă armele. El a amintit 
că în prezent aceste cercuri 
au început să formuleze teoria 
agresivă și vădit falsă a celor 
„două Chine". Nici un stat, a 
spus el, care își întemeiază 
politica pe realitate și care se 
preocupă de asigurarea păcii, 
nici un om cinstit, nu vor ac
cepta niciodată ca în O.N.U. 
să continue să ocupe un loc 
cadavre politice — reprezen
tanții clicii ciankaișiste, cui
băriți în Taivan sub paza ba
ionetelor americane. Lipsirea 
Chinei populare, una din ma
rile puteri ale lumii, de drep
turile legitime în O.N.U., a- 
duce un prejudiciu iremedia
bil întregii activități a acestei 
organizații, îngreunează în 
mod serios examinarea la 
O.N.U. a unui șir de proble
me internaționale importante.

Ocupîndu-se de sarcinile cu
rente ale Organizației Națiu
nilor Unite, A. A. Gromîko a 
arătat că Adunarea Generală 
nu poate ignora pregătirea 
noilor comploturi criminale 
împotriva poporului cuban, 
care se desfășoară de către 
organizatorii recentei inter
venții împotriva Cubei. El a 
subliniat că avertismentele 
Uniunii Sovietice în această 
problemă rămîn în vigoare și 
astăzi.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. și-a exprimat 
speranța că în scurt timp si-

Africii și Americil Latine care 
luptă pentru libertatea și in
dependența lor „deoarece în
săși R. D. Germană luptă pen
tru a se pune capăt ocupației 
imperialiste a Germaniei occi
dentale și a Berlinului occi
dental și pentru a se traduce 
în viață în întreaga Germanie 
dreptul poporului german la 
autodeterminare".

în încheierea memorandu
mului se spune: „Guvernul 
R. D. Germane se folosește de 
această posibilitate pentru a 
adresa tuturor țărilor membre 
ale O.N.U. chemarea insistentă 
de a sprijini forțele iubitoare 
de pace ale poporului german 
în eforturile pe care le depune 
pentru asigurarea păcii în 
Germania". 

tuația din Laos va fi norma
lizată șî că Laosul va avea 
posibilitatea să se dezvolte ca 
stat independent și neutru.

A. A. Gromîko a arătat că 
deși pe arena internațională 
există trei grupuri principale 
de state, — țările socialiste, 
țările aparținînd blocurilor 
militare occidentale și țările 
neutre, — unele puteri vor să 
conducă treburile O.N.U. și 
să folosească această organi
zație ca un aparat auxiliar al 
lor. Atrăgînd atenția asupra 
structurii unilaterale a O.N.U. 
și asupra componenței unila
terale a organelor ei de con
ducere, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a declarat 
că înfăptuirea propunerii 
Uniunii Sovietice cu privire 
la reorganizarea Secretariatu
lui O.N.U. nu va paraliza nici
decum Organizația Națiunilor 
Unite, ci va face doar să se 
dărîme baza care permite 
unor puteri să promoveze po
litica de subordonare a acestei 
organizații intereselor egoiste, 
înguste ale anumitor blocuri 
militare.

Facem apel Ia statele mem
bre ale O.N.U., a spus A. A. 
Gromîko, să rezolve această 
problemă de comun acord și 
chiar dacă această hctărîre va 
fi inițial provizorie, să fie 
însă o hotărîre care să nu a- 
dîncească prăpastia existentă 
dintre state, ci să clădească o 
bază și mai solidă pentru 
colaborarea lor în cadrul 
O.N.U.

Guvernul sovietic, a de
clarat în încheiere A. A. 
Gromîko, stă ferm pe pozițiile 
coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme social-economice 
diferite.

Noi nu sîntem pesimiști și 
nu considerăm că orizontul 
este în întregime întunecat de 
norii plumburii ai primejdiei 
de război. Situația în lume 
este însă serioasă și nu pre
dispune spre calm impertur
babil. Cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
s-a întrunit într-o perioadă a- 
larmantă. Acest lucru însă ne 
obligă și mai mult să dăm 
dovadă de energie și să facem 
totul pentru ca orizontul in
ternațional să devină mai lu
minos și pentru ca pînă la 
urmă soarele strălucitor al u- 
nei păci trainice să lumineze 
omenirea.

La discuția politică gene
rală în cadrul ședinței plena
re din după-amiaza zilei de
26 septembrie au luat de ase
menea cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Olandei, 
Luns, și ministrul Afacerilor 
Externe al Ecuadorului, Wil
son Velas.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Olandei a propus Adu
nării Generale să examineze, 
după cum s-a exprimat el, 
planul „prosperității și dez
voltării" Irianului de vest e- 
laborat de guvernul olandez. 
Potrivit acestui plan, după 
cum a susținut Luns, Olanda 
este gata să transmită condu
cerea și dezvoltarea Irianului 
de vest „sub supravegherea e- 
fectivă a O.N.U.". Totodată el 
a subliniat că Olanda inten
ționează să-și mențină acolo 
personalul său atîta timp ,,cît 
va fi necesar".

Folosind dreptul de a răs
punde, reprezentantul Indone
ziei a demascat noua ma
nevră a colonialiștilor olan
dezi în legătură cu intenția 
lor de a separa Irianul de 
vest de Indonezia. Propune
rile Olandei, a spus el, urmă
resc dezbinarea poporului in
donezian care și-a înfăptuit 
dreptul la autodeterminare 
încă în august 1945.

Cu aceasta ședința plenară 
din după-amiaza zilei de 20 
septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. a luat sfîrșit.

(Sublinierile aparțin redac
ției).

Lucrările Adunării 
Generale a 0. N. U.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. 
își continuă dezbaterile de po
litică generală. La ședința ple
nară din dimineața zilei de
27 septembrie a luat cuvântul 
secretarul de stat al Liberiei, 
Rudolph Grimes. Reprezentan
tul Liberiei și-a exprimat neli
niștea în legătură cu agrava
rea în ultimul timp a situației 
internaționale. Războiul tre
buie să înceteze să mai fie 
un mijloc de promovare a po
liticii, a declarat el. întrucît 
Estul și Vestul sînt de acord 
asupra principiului „tratative
lor cu privire la Berlin", a 
continuat el, aceste tratative 
trebuie să înceapă imediat.

Grimes a cerut Adunării să 
pună capăt cît mai rapid ră
mășițelor colonialismului

A luat apoi cuvîntul Home, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Angliei.

Deși a declarat că Anglia 
,,nu-și va precupeți eforturile 
pentru a găsi o bază pentru 
tratative", întregul ton al dis
cursului său, îndeosebi al pa
sajului în care s-a referit la 
problema germană, a lăsat im
presia că ministrul AJfacerilor 
Externe al Angliei evită să a- 
mintească de posibilitatea rea
lizării unui acord între marile 
puteri. Pentru soluționarea 
problemei germane el nu a 
putut să propună nimic alt
ceva decît înghițirea de fapt a 
R.D. Germane de către Ger
mania occidentală militaristă. 
Elogiind politica puterilor oc
cidentale, Home s-a dedat tot
odată la o serie de atacuri ca- ; 
lomnioase împotriva țărilor > 
socialiste.

Să ne unim eforturile 
in lupta împotriva 

primejdiei de război
Apelul ML T> D» către toța tâueru dm lume

Secretariatul Federației M ondiale a Tineretului Demo
crat a adresat un apel către tinerii din lumea întreagă che- 
mîndu-i să sărbătorească 7 oc tombrie — zi internațională 
de luptă a tineretului împotri va primejdiei de război- Publi
căm textul apelului:
Mulți dintre noi am cunos

cut suferințele provocate de 
cel de al doilea război mon
dial. Milioane de tineri și-au 
pierdut părinții, frații, surorile 
și prietelnii. Avem încă vii în 
minte crimele monstruoase 
comise de nazismul și milita
rismul german.

Din nou, în inima Europei, 
o primejdie gravă amenință 
pacea lumii.

Același militarism revanșard 
susținut și încurajat de pu
terile imperialiste poate tîrî 
popoarele intr-un nou conflict.

Catastrofele care au avut 
loc pînă în prezent nu s-ar 
putea compara cu un nou 
război. Un război atomic ar 
însemna moarte și pustiire pe 
aproape întreaga noastră pla
netă.

Problema germană nu poa
te avea oare o altă soluțio
nare decît războiul? Aceasta 
ar fi posibil prin soluționarea 
pașnică, pe calea tratativelor.

De mai multi ani U.R.S.S. a 
propus celorlalte țări din 
coaliția antihitleristă, în spe
cial S.U.A., Angliei și Franței 
să încheie un, tratat de pace 
cu cele două state existente 
astăzi în Germania, Republica 
Federală Germană și Repu
blica Democrată Germană.

In acest fel s-ar putea re
glementa de asemenea pro
blema Berlinului Occidental, 
ocupat de forțele puterilor im
perialiste și transformat de 
acestea într-un centru pericu
los al activităților de spionaj, 
subversive și speculative, 
precum și ai întîlnirilor fas
ciștilor și revanșarzilor, acti
vități care agravează situația 
internațională contemporană. 
Propunerea de a asigura 
Berlinului Occidental un. sta
tut de oraș liber a cărui 
existență ar ii garantată de 
un tratat internațional ne pare 
capabilă să contribuie la 
eliminarea principalului focar 
al unui război mondial.

La toate aceste propuneri 
țările imperialiste din N.AT.O.. 
pact militar agresiv, Inu au 
răspuns decît prin amenințări

Republica Democrată Ger
mană a luat în consecință 
măsuri legitime de cSntrol la 
frontiera Berlinului Occiden
tal, măsuri care tind să îm
piedice dușmanii păcii să-și 
înmulțească provocările pînă 
la încheierea unui tratat de 
pace.

Propunerilor șl actelor paș
nice ale U.R.S.S. care tind să 
realizeze destinderea Interna
țională, dezarmarea generală 
șl soluționarea paș|nică a pro
blemelor litigioase, imperia
liștii le-au răspuns prin mă
suri de supraînarmare șl prin 
refuzul de a ajunge la acor
duri pe calea tratativelor.

Ținînd seama de grava pri
mejdie cauzată de această 
politică, U.R.S.S. a fost obli
gată să la măsuri de apărare 
și în special să reia expe
riențele cu arme nucleare pe 
care le încetase uinilateral în 
1958 odată cu demobilizarea 
unui mare număr de soldați. 
Aceste măsuri au drept obiec
tiv să prevină o eventuală a- 
gresiune șl să mențină pacea 
în Europa șl în lume, cu atît 
mai mult cu cît odată cu a- 
ceste măsuri guvernul U.R.S.S. 
a repetat propunerile sale de 
dezarmare getnerală și s-a 
declarat gata să accepte ori
ce formă de control imediat 
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ce principiul dezarmării ge
nerale va fi universal admis.

Federația Mondială a Tine
retului Democrat care s-a 
pronunțat întotdeauna pentru 
pace, înțelegere reciprocă în
tre popoare, coexistență paș
nică, salută propunerile fă
cute de U.R.S.S. și R.D.G. în 
vederea reglementării pe ca
lea tratativelor a problemei 
germane. F.M.T.D. cheamă toți 
tinerii din lume să susțină a- 
ceste propuneri și să contri
buie la triumful lor prin orga
nizarea unor largi acțiuni 
unite în ziua celei de a 12-a 
aniversări a R.D.G.

R.D.G. a luat ființă la 7 oc
tombrie 1949. Prin aplicarea 
acordurilor de la Potsdam în
tre puterile antifasciste victo
rioase au fost lichidate cau
zele sociale și economice ale 
fascismului și războiului in 
această parte a Germaniei. 
Au fost pedepsiți conducătorii 
naziști; în R.D.G. nu este loc 
pentru nazism și fascism. Ti
neretul este educat în spiritul 
dragostei de pace și al res
pectului față de celelalte po
poare, în spiritul urei față de 
fascism. Au fost zdrobite mo
nopolurile, iar pămîntul apar
ține celor ce-1 muncesc. 
Antifasciști încercați conduc 
statul și armata pe care 
R.D.G. a trebuit să și-o for
meze în urma creării Bundes- 
wehrului. Pentru prima oară 
s-a afirmat în această parte 
a Germaniei un stat demo
crat, popular și pașnic. Acea
sta este o garanție pentru 
pacea Europei și a întregii 
lumi. Acesta este motivul pen
tru care revanșarzii vest-ger
mani și imperialiștii vor să 
zdrobească acest stat. Apă
rarea acestui stat democrat 
și antifascist este o sarcină 
de onoare a fiecărui tînăr 
iubitor de pace și adept al 
principiului neamestecului în 
treburile altor popoare.

Cu totul alta este situația 
în Germania Occidentală. Cu 
sprijinul conducătorilor ame
ricani, englezi și francezi trus
turile au devenit mai puter
nice ca niciodată și conduc 
atît economia cît și politica 
Republicii Federale Germane. 
Armata lor este înzestrată cu 
sute de mil de oameni, avia
ție, mairină de război șl pre
tinde chiar arme atomice. Ea 
este comandată do foștii ge
nerali naziști. Oameni de stat 
din Republica Federală, gru
pări revanșarde și diferite 
ziare își afirmă deschis pre
tenția de a recuceri terito
riile pe care le ocupase 
Hitler și care aparțin U.R.S.S., 
Poloniei, Cehoslovaciei. în 
R.F.G. organizațiile democrate 
sini interzise, iar antifasciștii 
stiit din nou persecutați.

Situația internațională este 
foarte gravă, dar forțele pă
cii sînt astăzi mai puternice 
decît cele ale războiului și 
pot face față forțelor impe
rialiste. Este vorba de ace
leași forțe imperialiste care 
înfrînte în Cuba și Laos 
încearcă astăzi să-și ia 
revanșa în însăși centrul 
Europei. Este vorba de ace
leași forțe imperialiste care 
dirijează războiul de extermi
nare împotriva poporului al- 
gerian, care au comis masa
crele de la Bizerta, care au 
provocat războiul civil din 
Congo, care asupresc Coreea 
de Sud și Vietnamul de Sud șl 

extermină popoarele din An
gola.

Lupta pentru pace și pen
tru soluționarea pașnică a 
problemei germane constituie 
astăzi sarcina esențială a ti
neretului antiimperialist șl 
iubitor de pace din. fiecare 
continent.

F.M.T.D., creată prin unirea 
tineretului în lupta împotriva 
fascismului, după cel de al 
doilea război mondial își face 
o datorie din sarcina de a 
face apel la vigilejnța tineri
lor din lume, așa cum a fă
cut-o și pînă acum, pentru 
a-i antrena fără întîrziere în 
lupta popoarelor pentru pace.

Tineri
din lumea întreagă,
F.M.T.D. vă propulne să fa

ceți din ziua de 7 octombrie 
o zi de luptă în care milioane 
de tineri vor manifesta în 
lumea întreagă;

— Pentru soluționarea paș
nică a problemei germane șl 
semnarea Traiatului de pace 
cu cele două state germane ;

- împotriva primejdiei de 
război, împotriva provocări
lor imperialiste;

- Pentru dezarmarea gene
rală și controlată care va 
pune capăt imediat tuturor 
experiențelor nucleare ;

— Pentru lichidarea tuturor 
bazelor militare de pe terito
rii străine,

F.M.T.D. vă cheamă să vă 
exprimați solidaritatea cu ti
nerii din R.D. Germană care 
luptă pentru apărarea vieții 
noi pe care au făurit-o, împo
triva spiritului revanșist, pen
tru prieteînie cu celelalte po
poare. Această solidaritate se 
manifestă de asemenea și cu 
tinerii dsmocrațl din R.F. Ger
mană care luptă spre a asi
gura țării lor un viitor de
mocrat și vor să trăiască în 
spiritul urei față de milita
rism șî rovanșism.

Tineri
din lumea întreagă,
F.M.T.D. vă cheamă și, în 

special, pa voi tineri disi Eu
ropa, să fiți activi în această 
bătălie. F.M.T.D. cheamă ti
nerii din țările ale căror gu
verne susțin sau vor să agra
veze starea de încordare, în 
special din țările încadrate în 
N.A.T.O., să fie vigilenți ți 
să-și siringă rîndurile.

ZIUA DE 7 OCTOMBRIE, ZI 
INTERNAȚIONALA DE LUPTA 
A TINERETULUI ÎMPOTRIVA 
PRIMEJDIEI DE RĂZBOI, VA 
GĂSI TÎNĂRA GENERAȚIE 
ALĂTURI DE POPOARELE 
PAȘNICE, PUNÎNDU-ȘI FOR
ȚELE ÎN SLUJBA CAUZEI 
MENȚINERII PĂCII ÎN LUME.

Secretariatul F.M.T.D.
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In fotografiile de mal jos 
putem vedea două aspecte 
de la o demonstrație a ti
nerilor din Coventry împo
triva amplasării de baze 
militare vest-germane pe 
teritoriul Angliei. Pe pla- 
cardele purtate do tinerii 
englezi s!ă scris : „Nu vrșm 
trupe germane 1“, „Nu 1 ba

zelor germane".
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