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Vizita delegației R. P. R. în R. P. D. Coreeană

MITINGUL DE LA PHENIAN
PHENIAN 3 (Agerpres). — nale a R.P.R. a sosit la Phenian. 

După cum s-a anunțat, la 2 oc- -■ ■■•- ■— -- ■ • -•
tombrie delegația Republicii Popu
lare Romtne, condusă de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romtn, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio-

Delegații tnsoțiți de primul mi
nistru Kim Ir Sen, au participat 
la un miting de masă care a avut 
loc in cinstea lor.

Salutlnd pe oaspeți, tovarășul 
Kim Ir Sen a rostit următoarea 
cuvintare :

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Cuvîntarea 
tovarășului Kim Ir Sen

Cu gîndul 
la viitoarea recoltă

Comunicatul 
Ministerului Agriculturii

Stimate tovarășe Gheorghiu-Dej, 
scumpii noștri oaspeți, 
dragi locuitori din orașul
Pheni an

I<1 o.

Pe tot cuprinsul patriei 
stăpînește astăzi toam
na, anotimpul frunze

lor îngălbenite, al strugurilor 
chihlimbarii din care curge 
mustul dulce, al „numărătorii 
bobocilor", cum spune înțelep. 
ciunea poporului.

Multe lucruri sînt de făcut 
toamna.

Ce fac tinerii și utemiștii de 
la sate în această vreme ? Ce 
fac organizațiile U.T.M.?

Nu putem spune că munca 
lor e ușoară, că se desfășoară 
lin, fără zbucium. Greutăți sînt 
destule, dar tinerii știu să le 
învingă. In toamna aceasta, de 
pildă, multe regiuni ale țării 
suferă de o secetă prelungită. 
E complicat să faci arături în 
astfel de condiții, se cere pen
tru asta și pricepere și iniția
tivă. Cei mai mulți tineri trac
toriști din aceste regiuni dove, 
dese că au aceste calități. Ei 
au studiat instrucțiunile Minis
terului Agriculturii, s-au sfă
tuit cu inginerii și tehnicienii 
și au pornit la muncă. Acum, 
tractoriștii din brigada a IV-a 
de Ia G.A.S. Drăgănești, re
giunea Pitești, cei din brigada 
a XV-a de la S.M.T. Cobadin, 
regiunea Constanța și mulți 
alții se pot mîndri cu realizări 
de seamă în campanie, deși 
seceta le-a creat destule neca
zuri. Ei au arătat tuturor că 
se pot face arături bune 
timp secetos.

Lupta cu seceta însă 
curge dintr-o necesitate 
mai largă și generală : 
pectarea agrotehnicii înaintate, 
singura care garantează bogă. 
ția recoltei. Bineînțeles, înde
plinirea acestei necesități se 
face în primul rînd sub „co
manda" inginerilor și tehnicie-

pe care trebuie să-1 foloseas
că fără întirziere, într-un mod 
corespunzător.

Agrotehnica înaintată reco_ 
mandă să nu se cultive pe 
același loc aceeași plantă mai 
mulți ani la rînd, ci să se ro
teze culturile : de pildă, po
rumbul după grîu — iar griul, 
după porumb. Pentru ca griul 
de toamnă să fie însămînțat 
la timp, este necesar ca po
rumbul să fie recoltat urgent, 
cu coceni cu tot. Antrenat cu 
pricepere în această treabă de 
către organele și organizațiile 
U.T.M.. tineretul poate da — 
și a dat deja în multe locuri — 
un ajutor, eficace.

Cu aceste cîteva chestiuni, 
problema atît de largă a cam
paniei de toamnă nu este încă 
rezolvată. Organele și organi
zațiile U.T.M. trebuie să ex
plice pe larg de ce e necesară 
îndeplinirea obligației patrio
tice a predării cotelor, ajutînd 
astfel ducerea la bun sfîrșit a 
unei importante sarcini de par
tid și de stat.

în timpul toamnei, munca 
pentru îndeplinirea sarcinii de 
căpetenie pusă de partid în 
fața poporului și a tineretului 
— transformarea socialistă a 
agriculturii — nu bate pasul 
pe loc. De altfel, realitatea a- 
rată că această muncă a căpă
tat o intensitate deosebită o- 
dată cu începutul toamnei. In 
raionul Negru Vodă continuă 
înscrierile în gospodăriile co_ 
lective, raioanele Hîrșova, 
Murgeni și altele merg cu pași 
repezi spre terminarea, în linii 
mari, a cooperativizării agri
culturii. De curînd au luat fiin- 

v ță primele cooperative agri- 
). cole de producție — Ia Amă- 

răștii de Jos, raionul Caracal, 
nilor agronomi. Organizațiile Yalea Iui Pătru, raionul Fi- 
U.T.M., utemiștii trebuie ’să l'a$'» la Comani, raionul Dra- 
devină cele mai apropiate aju. Rănești etc. iar Statutul 
toare ale inginerilor și tehni- model al cooperativei agricole 

agronomi. Toamna de Producție. publicat zilele 
trebuie sămînță bună, aleasă, trecuteinziare, va aduce, fa- 
curățată și tratată — spun in- ra îndoială, tot mai mulți ța- 
ginerii. Munca și exemplul ti- rani. muncitori pe drumul so- 
nerilor pot antrena în aceas- 
tă privință întreaga comună,

cienilor agronomi.

și pe

de
mult 
res-

cialismului.
înarmați cu cunoașterea. ---------- . . po-

întregul raion. Comitetul raio- liticii partidului în domeniul 
nai U.T.M. Rîmnicu-Sărat are transformării socialiste a agri- 
o inițiatiyă de toată lauda ; a culturii — politică explicată 
organizat 18 echipe de tineri, clar în Rezoluția ședinței ple- 
înzestrate cu cîte un trior. A- nare a C.C. al P.M.R. din 
ceste echipe colindă raionul, 16—17 iulie —, cu cunoașterea 
din sat în sat, din gospodărie condițiilor particulare, specifi- 
în gospodărie chiar — acolo ce fiecărui sat, utemiștii tre- 
unde e nevoie — și împreună buie să desfășoare mai depar- 
cu centrele comunale existen- te și mai larg munca de lămu. 
te contribuie la asigurarea în rire în rîndurile țăranilor 
scurt timp a semințelor, cură- muncitori. Toamna este un bun 
țațe și tratate, necesare pentru prilej, fiindcă toamna se văd 
însămînțări. Este un exemplu clar rezultatele superioare ob- 
care trebuie urmat I ținute de gospodăriile colec-

în regiunile București, Plo- ^,ve $1 ^.a^a .
ești, Galați și altele, cea mai gospodăriile individuate și se 
actuală problemă ridicată de P°t lua foarte lesne masurile 
inginerii și tehnicienii agro- organizatorice privind infiin- 
nomî în discuțiile lor cu țăra- tar®a).(^e no1 un,W agricole 
nii muncitori este aceea a fo- soț.,aJ . e* __ _ ___
losirii gunoiului de grajd, în- 
grășămînt foarte prețios pen
tru multe culturi, f

Avind în vedere condițiile cli
materice de secetă din anul a- 
cesta tn unele regiuni, se reco
mandă următoarele pentru însă- 
mințările de toamnă:

1. — Se va grăbi recoltarea 
porumbului în toată țara, inclusiv 
în regiunile unde a căzut bruma.

Porumbul pe care l-a bătut 
bruma și nu este copt complect, 
se va recolta imediat, se vor a- 
lege știuleții cei buni și se vor 
usca la soare sau prin alte mij
loace și apoi se vor pune la păs
trare.

Porumbul care este încă verde, 
dar a fost bătut de brumă, se va 
recolta in starea în care se află 
și se va însiloza sau se va folosi 
pentru

2. — 
și cele 
și cele 
niei și 
diții relativ bune pentru arătură 
și însămînțare, se 
cimea le care nu ies bulgări, se 
va grapa și se va însămtnța ime
diat la 6-7 cm. adîncime. După 
însămînțare se va tăvălugi cu tă
vălugul greu.

In aceste raioane se vor lua 
măsuri pentru a se însămînța su
prafețe cît mai mari peste cele 
planificate.

3. In raioanele de cîmpie din 
Oltenia, Muntenia, Banat și in 
partea din regiunile Oradea și 
Baia Mare, în care seceta a fost 
pronunțată și ea se menține și a- 
cum, acolo unde majoritatea cul
turilor sînt recoltate se va pro
ceda astfel •

a) In terenurile eliberate de 
plantele timpurii, cum sînt mază
rea, borceagul, rapița și altele, 
după care s-a făcut în vară ară
tură la vreme, arătura aceasta 
se va lucra imediat cu cultivato
rul sau discuitorul Ia circa 8 cm. 
adîncime, se va grapa și se va 
însămînța imediat la 6-7 cm.

b) In terenurile care au fost 
eliberate de porumb, floarea soa
relui, cartofi și sfeclă și care au 
rămas curate, se va ara cu plugul 
cu ramă, la 10-12 cm. adincime 
sau la adîncimea la care nu ies 
bulgări, dar nu la mai puțin de 
8 cm. se va grapa, apoi se va in- 
sămința la adîncime de 6-7 cm. și 
se va tăvălugi.

Dacă intîmplător se tntîlnesc

nutreț.
în raioanele din Moldova 
din Transilvania, precum 
de deal din nordul Olte- 
Munteniei, unde sînt con-

va ara la adîn-

terenuri cu oarecare umiditate, 
care ar putea să determine încol- 
țirea seminței fără posibilitatea de 
dezvoltare ulterioară a plantei, a- 
ceste terenuri se vor însămînța 
numai după ce se vor usca pînă 
la adîncimea de insămînțare.

c) Terenurile asemănătoare ce
lor de la punctul b) dar unde plu
gul fie cu cormană, fie fără cor- 
mană ar scoate bulgări, se vor 
lucra numai cu discuitorul în două 
sensuri (în lung și in lat) la circa 
8 cm. adîncime, se vor 
se vor semăna imediat, 
semănat se vor tăvălugi 
s-a arătat mai inainte.

d) Terenurile foarte 
îmburuienate, se vor curăța de 
buruieni și resturi de plante, prin 
orice mijloace posibile, după care 
se vor ara cu brazdă îngustă cu 
plugul cu cormană sau se vor ara 
cu plugul fără cormană, așa ca 
să nu iasă bulgări, iar acolo unde 
terenul permite se va lucra numai 
cu discuitorul în două sensuri și 
apoi se poate însămînța și tăvă
lugi ca și în celelalte cazuri a- 
mintite mai sus.

4. — Toate muncile privind a- 
ratul și însămințatul se vor or
ganiza în așa fel ca intreaga 
campanie de toamnă să se ter
mine cel mai tîrziu pînă la 30 
octombrie.

5. — Pentru ca griul semănat 
în condițiile grele cauzate de us
căciune să ajungă să dea totuși 
recoltă mare, se recomandă stă
ruitor ca de pe acum fiecare gos
podărie să se îngrijească de pro
curarea și păstrarea îngrășămin
telor pe care să le aplice la des- 
primăvărare pe semănătura de 
grîu de toamnă.

Conducătorii și mecanizatorii 
stațiunilor de mașini și tractoa
re, precum și cei de la gospodă
riile agricole de stat, vor lua toa
te măsurile pentru buna îngrijire 
a întregului parc de mașini și 
tractoare ca acestea să lucreze în 
permanență cu toată capacitatea 
lor.

Organele agricole, inginerii și 
tehnicienii agronomi vor acorda 
asistență agrotehnică gospodării
lor agricole colective, întovărăși
rilor și țăranilor cu gospodării 
individuale pentru executarea în 
bune condiții și la timp a însă- 
mînțărilor de toamnă.

grapa și 
iar după 
așa cum

grele și

In numele Partidului Muncii 
din Coreea, al Guvernului Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, precum și al întregului popor 

, coreean vă salut din inimă, scum
pii noștri oaspeți, delegația Re- 

, publicii Populare Romîne, veniți 
. tn țara noastră la invitația Gu- 
i vernului Republicii Populare De- 
i mocrate Coreene.

Aflînd că veniți în țara noa- 
. stră, oamenii' muncii de la orașe 
. și șate așteptau cu cea mai mare 
. bucurie ziua întîlnirii cu dumnea- 
. voastră, solii poporului frate ro

mîn. Ne bucurăm fără margine 
de vizita dumneavoastră. Ea va 
rămîne în amintirea noastră.

Din punct de vedere geografic 
Coreea și Romînia se află <țeParte 
una de alta, la distanță de mii de 
kilometri.

Dar popoarele țărilor noastre 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
sînt frați apropiați în opera de 
făurire a socialismului și sînt 
strîns uniți în cauza și năzuința 
comună pentru pace, libertate și 
socialism.

Popoarele noastre au fost eli
berate de către Uniunea Sovietică 
și cu ajutorul dezinteresat și spri. 
jinul activ al Uniunii Sovietice 
au obținut mari succese în con
struirea unei vieți îmbelșugate 
și fericite.

Dragostea fierbinte și recunoș
tința popoarelor noastre față de 
poporul sovietic, eliberatorul, și 
prietenul nostru comun, sînt izvo
rul relațiilor noastre de prietenie 
de nezdruncinat.

Poporul coreean care a luptat 
de-a lungul secolelor împotriva 
cotropitorilor străini pentru li
bertatea și independența sa na
țională cunoaște foarte bine lupta 
eroică a poporului romtn care a 
luptat împotriva dominației tur
cești, a celei habsburgioe și îm
potriva cotropitorilor hitleriști și 
își exprimă dragostea față de po
porul romîn.

După eliberare, în urma victo
riei istorice a glorioasei armate 
sovietice în cel de al doilea răz
boi mondial, poporul romîn a ob
ținut mari succese tn domeniul 
politic, economic și cultural, pre
cum și în alte ramuri de con
struire a socialismului sub înțe
leaptă conducere a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Nu de mult poporul romîn a 
sărbătorit cea de a 12-a aniver- 

I sare a eliberării sale. Acum e’l 
merge înainte cu pași siguri pe

ești, Galați și altele, cea

Stă în puterea organizațiilor 
U.T.M., a utemiștilor și tine- gia^aiiinu luaitc uicuub ucu- „ X -

tru multe culturi. Ar putea rdo^ de, ,a sate „®a Pr.i.Yească 
utemiștii să-și aducă contribu- cu fruntea sus către viitoarea 
(ia in această direcție? Fără toamna cțnd vor putea numa. 
îndoială, da ! Anul trecut, ute- ra "boboc* mulți și frumoși 
miștii din Movila Miresei, re- . roa£cLe rnun*11 stăruitoare, 
glunea Galați, au luat hotărî- IncePută în aceste zile, 
rea să care tot l ' 
cîmp, pe locuri, și această ho- 
tărîre a adus un ajutor prețios 
pentru munca de lămurire a 

. celorlalți țărani muncitori. Ce 
s-a făcut însă cu inițiativa ti
nerilor de la Movila Miresei ?
Din păcate, n-a fost populari
zată la timpul ei, iar anul a- 
cesta a fost uitată cu desăvîr- 
șire. Organele și organizațiile 
U.T.M. din regiunea Galați, 
ca și din celelalte regiuni, ră- 
mîn însă cu un exemplu bun

— roadele muncii stăruitoare,

Brigada tinerelor 
fete de la lamino
rul de țevi de la 
Roman condusă de 
utemista Maria 
Carp lucrează la 

revizuirea și fini
sarea cajelor de 
lucru de la calibro- 
rul la cald.
In fotografie: ute- 

mistele Maria Gher- 
ghel, Elisabeta Tur- 
culeț, Elena Petro- 
șan șl altele execu- 
tînd una din opera
țiile de revizuire.

Foto:
AGERPRES

drumul victorios al socialismului, 
trasat după planul leninist de 
construire a socialismului de că
tre cel de al 2-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn — 
forța conducătoare și îndrumă
toare în Romînia. De asemenea 
în prezent poporul romîn luptă 
pentru îndeplinirea celui de al 
doilea plan cincinal care a înce
put anul acesta.

In Romînia a crescut simțitor 
producția mijloacelor de produc
ție și cea a bunurilor de larg 
consum. Transformarea socialistă 
a agriculturii se desfășoară ra
pid.

Totodată pe arena internațio
nală, Republica Populară Romî
nă obține succese strălucite și 
contribuie foarte mult la cauza 
întăririi păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume alături 
de țările lagărului socialist în 
frunte cu marea Uniune Sovie
tică.

Rîndul trecut cînd delegația 
noastră guvernamentală a vizi
tat țara dumneavoastră, la invi. 
tația guvernului Republicii Popu
lare Romîne, ea a fost primită de 
frații și surorile din Romînia cu 
sinceritate și prietenie.

Pretutindeni delegația noastră 
a simțit dragostea înflăcărată și 
prietenia exprimată de frații ro- 
mîni, ceea ce ne-a făcut o im
presie nespus de plăcută.

In timpul șederii în Romînia 
noi am văzut expresia vie a in
ternaționalismului proletar tn spi
ritul căruia Partidul Muncitoresc 
Romîn și guvernul R.P.R. educă 
poporul, am văzut manifestări ale 
prieteniei și solidarității de ne
zdruncinat cu toate țările lagăru
lui nostru.

Poporul frate romîn a acordat 
poporului coreean un mare aju
tor material, iar personalul sani
tar trimis de el ne-a dat un aju
tor medical foarte mare atît în 
timpul războiului cît și în pre
zent. Poporul romîn a educat de 
asemenea cu grijă părintească ca 
și pe copiii lui, pe studenții și or
fanii noștri de război.

Poporul frate romîn a hotărît 
să dea din nou ajutor poporului 
frate coreean și acum sosesc în 
țara noastră darurile sub formă 
de tractoare și autocamioane.

Acest mare ajutor și darul po
porului romîn contribuie în foarte 
mare măsură ia refacerea și con
struirea economiei noastre națio
nale, la dezvoltarea agriculturii 
și la ridicarea nivelului material 
și cultural al vieții poporu
lui. întregul popor coreean 
exprimă astăzi mulțumiri poporu
lui romîn pentru ajutorul dezin
teresat și pentru toate eforturile 
în vederea întăririi multilaterale 
a prieteniei frățești cu poporul 
coreean.

Cu acest prilej reafirmăm încă 
odată că întregul popor coreean 
va rămîne ca și înainte frate bun 
al poporului romîn.

unite sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului. Dușmanii 
păcii și ai socialismului nu do
resc întărirea prieteniei popoare
lor noastre și încearcă prin tot 
felul de uneltiri să împie
dice unitatea popoarelor lagăru
lui socialist și a partidelor noas
tre frățești.

Poporul nostru va zdrobi la 
timp pe dușmanii care vor încerca 
să submineze unitatea noastră, 
va contribui la oțelirea prieteniei 
și solidarității popoarelor lagă
rului socialist în frunte cu marea 
Uniune Sovietică și Republica 
Populară Chineză și va rămîne 
întotdeauna credincios cauzei 
marxism-leninismului.

Năzuința popoarelor spre re
glementarea pașnică a probleme
lor internaționale litigioase și 
spre o politică de coexistență 
pașnică se afirmă victorios în 
viața internațională, iar lagăru
lui socialist al păcii i se alătură 
popoarele iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

Popoarele coreean și romîn 
sînt credincioase politicii exter
ne de pace a guvernelor lor și vor 
lupta necontenit pentru victoria 
cauzei păcii și socialismului.

Dragi tovarăși și prieteni I
Sîntem siguri că vizita de

legației R. P. R. in frunte cn 
tovarășul Gheorghiu-Dej în țara 
noastră, va întări relațiile de 
prietenie și colaborare existente 
între popoarele noastre, va Con
tribui la construirea socialismu
lui în țările noastre și la cauza 
comună a menținerii păcii în lu
mea întreagă.

La rîndul său Partidul Muncii 
din Coreea, Guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
întregul popor coreean vor de
pune toate eforturile pentru întă
rirea multilaterală a prieteniei 
cu poporul frate romîn.

Trăiască prietenia frățească și 
de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul coreean I

Trăiască Republica PopulaTă' 
Romînă și Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Să se întărească și să se dez
volte puternicul lagăr al păcii și 
socialismului în frunte 
Uniune Sovietică și 
Populară Chineză 1

Trăiască pacea lumii 
nia între popoare I

A luat apoi cuvlntul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

cu marea
Republica

și priete-

tovarășut

gunoiul în

Discutam cu secretarul comi
tetului U.T.M. de la Fabrica de 
încălțăminte „Nikos Beloiannis- 
din Timișoara. Vorbeam despre 
viața tineretului, despre com
portarea lui. Intîmplător veni 
vorba și despre Vasile Măcinică. 
M-a interesat acest caz și de a- 
ceea am cercetat lucrurile mai 
îndeaproape. Poate vă intere
sează și pe dumneavoastră.

PRINS ASUPRA FAPTULUI

f;

un bărbat mai în vîrstă, Ignacz 
Deutsch și tînărul prins asupra 
faptului.

— Băiete, știi doar că nu ești 
la primul caz... Rîndul trecut, 
cînd te-au prins cu portofelele, 
ai făcut promisiuni că n-ai să 
mai furî... Așa repede ai uitat ?

Fabrica de textile „Dacia"- 
Cisnădie este una din între
prinderile producătoare de co
voare din țara noastră. Față 
de anul 1955 producția marfă 
pe intreaga fabrică a crescut 
în acest an cu 12 la sută. 
In fotografie : la intersectul 
nr 3 lucrează și tînăra Maria 
Tancu fruntașă in producție 
ce iși depășește norma cu 31 
la sută.

Foto AGERFRES

Avea o față palidă, agitată, 
cînd a pornit spre poartă. Tre
mura ca și cum ar fi fost scutu
rat de friguri. Tfecu cu pași ne
siguri prin curtea întreprinderii.

„Dar dacă mă prinde î... Ce 
rușine... Ce-o să fie ?“ Prin min
te i se perindau, halucinant, 
frînturi de gînduri contradicto
rii.......încă vreo cîțiva pași și
am să fiu în stradă". I se păru 
că portarul n-a observat nimic 
și băiatul răsuflă ușurat: „Mi-a 
reușit 1“ Dar se înșelase...

— Ia să-ți văd pantofii — i 
se adresă portarul.

Tînărul se făcu alb ca varul 
la față. II cuprinse amărăciunea 
și se uita cu ochii înlăcrămați 
spre portar. Simțea că-1 pără
sesc puterile și abia iși ridică 
piciorul.

— Ai permisiunea pentru a- 
ceste pingele ?

Intirzie cîteva clipe 
punsul. Clipe penibile, 
i se părură nesfîrșite.

— Nu...
— Va să zică, iar ai 

furi.
Băiatul nu răspunse. Prima 

spaimă îi trecuse. II urmă apoi 
fără nici o împotrivire pe to
varășul Deutsch, la serviciul de 
cadre.

In cameră erau numai doi:

cu ras- 
care lui

vrut să

Cuvîntarea 
Gheorghiu-Dej 

turor problemelor litigioase inter
naționale, pentru coexistența paș
nică între toate țările, fără deo
sebire de sistem social, pentru 
continua întărire a unității de 
nezdruncinat, a comunității țări
lor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Republica 
Populară Romînă sprijină cu ho- 
tărîre năzuința poporului coreean 
către unificarea pașnică pe baze 
democratice a patriei sale, consi- 
derind aceasta ca un factor de 
mare importanță pentru consoli- 

• - - ■ • Orient

ce 
ale 
po-

în

Dragi tovarăși și prieteni!

darea păcii în Extremul 
și în întreaga lume.

Dragi tovarăși,
In întreaga lume forțele 

lismului și păcii cresc și . 
tăresc. Factorul de bază al aces
tui proces îl constituie clasa 
muncitoare în frunte cu partidele 
ei comuniste și muncitorești. Pen
tru activitatea viitoare a partidu
lui nostru ca și a celorlalte par
tide comuniste și muncitorești, un 
rol de mare însemnătate îl au lu
crările celui de al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice care a supus 
unei profunde analize marxist- 
leniniste problemele de bază ale 
luptei pentru pace, democrație și 
socialism.

învățămintele Congresului al 
XX-lea în domeniul combaterii 
cultului personalității, al dezvol
tării democrației interne de par
tid, al întăririi conducerii colec
tive în toate verigile partidului, al 
respectării stricte a normelor le
niniste ale vieții de partid, al dez
voltării democrației socialiste în 
viața de stat, contribuie la întă
rirea partidelor comuniste Și 
muncitorești, la consolidarea coe
ziunii lor 
și puterii

Bogate 
partidele 
rești din 
rile celui 
al Partidului Comunist Chinez la 
care am avut cinstea să luăm 
parte. Acest congres a fost o pu
ternică demonstrație a fidelității 
Partidului Comunist Chinez față 
de învățătura marxist-lenînistă, a 
modului creator în care se apli- . 
că marxism-leniinismul în condi
țiile Chinei populare.

Partidul Muncii din Coreea, 
tn fruntea întregului popor, strîn- 
gînd în jurul lui toate organiza
țiile democratice ale țării, condu
ce munca de reconstrucție și dez
voltare economică de consolidare 
a regimului democrat popular. 
Aceste scopuri nobile însuflețesc 
pe oamenii muncii, le dau tărie 
în înfruntarea greutăților vre
melnice, încrederea nestrămutată 
în victoria socialismului. Urăm 
partidului frate — Partidul Mun
cii din Coreea — Guvernului Re
publicii Populare Democrate Co
reene și întregului popor coreean 
noi și noi succese în munca sa 
creatoare și în năzuința sa de a- 
sigurare a reîntregirii pașnice a 
patriei sale.

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul romîn și poporul 
coreean I

Trăiască Partidul Muncii din 
Coreea în frunte cu Comitetul său 
Central I

Trăiască Guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene I

Trăiască marea cauză a păcii, 
democrației și socialismului I

★
In după amiaza aceleiași tile, 

oaspeții romini s-au tntilnit cu 
membri ai Adunării Populare Su
preme Coreene, ai guvernului șt 
cu conducătorii Partidului Muncii 
din Coreea.

în seara zilei de 2 octombrie, 
premierul Kim Ir Sen a oferit a 
recepție tn cinstea delegaților ro-

socia- 
se în-

interne, a combativității 
lor de mobilizare.
în învățăminte pentru 
comuniste și muncito- 
alte țări au fost lucră- 
de al VIII-Iea Congres

tovarășului Gh.
Dragi tovarăși, locuitori ai 

orașului Phenian 1
In numele delegației Republi

cii Populare Romîne vă mulțu
mesc călduros pentru primirea 
prietenească pe care ne-o faceți 
care este o expresie a sentimen
telor de prietenie și frăție 
leagă cele două popoare 
noastre, poporul coreean și 
porul romîn.

Delegația noastră a venit
țara dv. pentru a întoarce vizita 
pe care ne-a făcut-o delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen.

Sîntem bucuroși că ne aflăm în 
orașul Phenian al cărui nume 
este strîns legat de lupta dîrză 
pe care a dus-o poporul coreean 
în timpul războiului de eliberare. 
Noi vă transmitem salutul cald, 

■ frățesc al oamenilor muncii din 
capitala țării noastre — Bucu
rești, ca și al întregului nostru 
popor.

Poporul romîn cunoaște bine 
lupta eroică pe care poporul co
reean a dus-o în condiții nease
muit de grele pentru a-și elibera 
patria de cotropitorii imperialiști 
și a-și asigura independența. Cu
noaștem frățescul ajutor dat lup
tei voastre de eroicii voluntari 
chinezi care și-au vărsat din bel
șug sîngele, împreună cu poporul 
coreean, pentru eliberarea și vii
torul mai bun al Coreei. Nu 
există colț oricît de îndepărtat al 
țării noastre, unde să nu se fi 
cunoscut curajul și patriotismul 
de care a dat dovadă poporul co
reean în lupta de eliberare Mun
citorii, țăranii, tehnicienii, func
ționarii, meseriașii din Republica 
Populară Romînă și-au manifes
tat sub diferite forme solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului 
coreean, luptă pentru o cauză 
scumpă tuturor popoarelor — 
cauza păcii, libertății și indepen
denței naționale.

In prezent, poporul coreean 
muncește neobosit pentru a li
chida complect urmările războiu-

In cei 3 ani de după război, lui, pentru a dezvolta economia 
cu toate eforturile continue ale și a îmbunătăți condițiile de via- 
Guvernului Republicii Populare ță culturală și materială ale po. 
Democrate Coreene și ale în- porului, pentru a apăra și dez- 
tregului popor coreean, nu volta cuceririle sale, pentru a 
s-a înfăptuit încă pînă astăzi nă- face mai bogată și mai frumoasă 
zuința cea mai fierbinte a po- minunata sa țară pe care o nu- 

*" ' ‘ „Țara dimi-
această ope- 
poporul eo- 
sprijinul și 
Sovietice, al 

. ..... ....... ,_____ ______ _ , . al celorlalte 
Noi sîntem fermi convinși că țări de democrație populară. Po- 

unificarea pașnică a patriei noa- poarele țărilor slab dezvoltate din 
stre se va realiza cu forțele uni- Asia, Africa ca și din alte părți 
te ale întregului popor coreean ale_ globului pămînteșc, popoare 
și cu sprijinul popoarelor iubi- față de care imperialiștii duc o 
toare de pace din lumea întreagă, politică de înrobire economică și 

Noi trăim astăzi într-o epocă națională, văd în acest sprijin o 
glorioasă în care popoarele iubi- manifestare a superiorității rela- 
toaie de pace obțin victorie după țiilor de întrajutorare, de egalita- 
victorie în lupta cea dreaptă pen- țe în drepturi și de respectare a 
tru pace, independență națională intereselor naționale ale fiecărei 
și socialism.____________________ țări ce există în rîndul lagărului

Mișcarea de eliberare naționa- socialismului și păcii.
lă și de pace care se dezvoltă In cadrul acestor relații de în- 
acum în țările din zona Asiei și trajutorare Republica Populară 
din întreaga lume se desfășoară Romînă își va îndeplini și pe 
într-un ritm tot mai intens. viitor îndatoririle ei internajiona- 

Marxism-leninismul — farul •• față de Coreea prietenă. Le- 
eliberării oamenilor muncii din gâturile economice și culturale 
lumea întreagă — se dezvoltă pe dintre Republica Populară Romî- 
plan internațional, repurtînd noi nă și Republica Populară Demo- 
și noi victorii. erată Coreeană se dezvoltă și se

Istoricul congres al XX-lea al întăresc. Sîntem siguri 
P.C.U.S. a întărit unitatea în rîn- relații se vor consolida 
durile partidului și a contribuit ce mai mult, 
în mare măsură la dezvoltarea și 
mai departe a societății socia
liste.

porului coreean — unificarea paș- mește cu dragoste 
nică a Coreei pe baze democra- nețiior liniștite". In 
tice. ră de reconstrucție

Dar evenimentele internaționale reean se bucură de 
favorizează rezolvarea pașnică a ajutorul Uniunii 
unificării patriei noastre. _ Chinei Populare și

dădea pace, se tncrîncenă: „fie se încumetase să se gtndească. 
Petre Rișcuță ceru excluderea 
lui din U.T.M.:

— Un astfel de ttnăr nu me
rită titlul de utemist...

Adunarea vota ca un singur 
om excluderea lui Măcinică din 
organizație.

Tînărul se uita pierdut la 
cei din jur; dar toți îi evitau 
privirile. N-a scos un cu- 
vînt; înghițea în sec și oricît 
încerca să-și recîștige liniș
tea, nu reușea. O lacrimă i se 
prelinse pe față...

Așa a fost exclus din U.T.M., 
cu cîteva luni în urmă, Vasile 
Măcinică...

UNDE POȚI AJUNGE DIN 
PRICINA „PRIETENILOR"

Am discutat ore întregi cu co
legii de școală ai lui Măcinică, 
cu profesorii, cu maiștrii, cu to
varășii lui de muncă, cu acti
viștii utemiști din uzină. Toți 
erau de părere că el a fost un 
băiat de treabă. In școala pro
fesională a fost printre cei mai 
buni. Tot așa se părea că va fi 
și în fabrică. Toate erau în or
dine, pînă cînd s-a mutat în a- 
ceeași locuință cu Toma Ciusa. 
care-și cucerise un renume de 
om de nimic, de huligan.

— Au fost împreună la baluri 
povestește tovarășul Magdu. au 
băut împreună și se pare că 
asta i-a plăcut. Apoi Ciusa l-a 
îndemnat să nu mai activeze în 
U.T.M. zicîndu-i că e o treabă 
fără rost și l-a antrenat la fel 
de fel de blestemății.

Măcinică nu e singurul pe care 
așa zișii prieteni l-au adus pe 
un drum greșit. Un singur lucru 
părea de neînțeles : de ce a în
cercat să fure ? Poate că a avut 
nevoie de banii pe care i-ar fi

ce-o fi, mi-e tot una 1“
Cu vădit interes „prietenii” îl 

cicăleau cu întrebări.
— Ce să fie, m-a prelucrat 

„bătrînul". Mi-a tras o săpu- 
neală — răspunse el fără chef, 
apoi trase o dușcă zdravănă.

Cînd tovarășii 
sînt alături 

de tine
Tu nu ai cuvînt? Ești doar ute
mist...

Multe întrebări — nici un 
răspuns. Tînărul privea absent 
în jur. Ii era rușine. Apoi, deo
dată, recunoscu totul și cînd 
ieși în curte, fața nu-i mai tră
da mult regret. Se liniștise, ca 
și cum nu s-ar fi întîmplat 
nimic.

„Nici rîndul trecut nu m-au 
dat în judecată... De altfel totul 
e un fleac... o pereche de pin
gele... Ce contează asta într-o 
fabrică ca a noastră ?“ — în
cerca el, în sinea sa, să-și li
niștească cugetul. Se îndreptă 
spre ieșire. Se opri o clipă. Iși 
aduse aminte de ceva. Se în
toarse și o porni spre vestiar. 
Avea ascuns acolo, într-un du- 
tăpior, niște vin bun de la Re- 
caș, într-o damigeană. Cînd a 
intrat însă pe ușă, a rămas o 
clipă neplăcut surprins. Doi 
„prieteni" îi descoperiseră taina 
și „gustau" vinul începu să-l 
cuprindă mînia. Se domoli însă; 
își aminti amărît că și el furase. 
Necăjit pe cugetul său care nu-i

Turnă din nou, și încă odată.- 
pînă terminară vinul. După pu
țin timp, toți trei erau beți 
turtă; nu mai țineau seama că 
sînt în uzină și că purtarea lor 
ar putea să aibă urmări. Totul 
le era acum indiferent.

EXCLUDEREA
Se discută „cazul" lui Vasile 

Măcinică, Ies la iveală carnețe
le și alte instrumente de scris. 
Vladimir Magdu, secretarul co
mitetului U.T.M. din întreprin
dere, se ridică și vorbește:

— Măcinică Vasile a vrut să 
fure, s-a îmbătat în uzină, e in- 
disciplinat, nu depune nici o 
muncă în U.T.M.. lipsește nemo
tivat de la lucru, răspunde o- 
braznic maiștrilor...

Tinerii ascultă cu atenție cu
vintele secretarului. Din cînd în 
cînd își notează cîte ceva, pun 
întrebări. Apoi, pe rînd, își spu
ne fiecare părerea. Măcinică 
răspunde la întrebări și recu
noaște totul. După asta s-a pe
trecut, ceea ce nici nu bănuia 
măcar, un fapt la care nici nu (Continuare in pag. 3-a)

că aceste 
din ce în

Tovarăși,
Republica Populară. Romînă

De asemenea acest congres dă 5*"a început anul acesta cel de-al 
un nou avînt mișcării comuniste plan cincinal pe baza sar-
și muncitorești î 
pentru pace, socialism și progre- _ , .
sul omenirii, el dă mai ales în- rain- Poporul romîn ca și poporul

vou.uu.o- 2fla? P>?n cincinal pe baza sar- 
internaționale flnll°r f|xat.e, de Congresul al II- 

tea al Partidului Muncitoresc Ro-

credere și forțe noi popoarelor voshy este un popor harnic și mim. La recepție au fost de față 
lagărului nostru socialist muncitor, pătruns de hotarîrea de membri ai guvernului coreean,

Congresul al 8-lea al marelui ? asigura victoria socialismului conducători ai Partidului Muncii 
Partid Comunist Chinez, care a sa* . M _ ........ Coreea, ai diferitelor partide
avut loc recent, a făcut bilanțul _ 1 . _ A -------- ........ .......... ...... * ------
luptei revoluționare dusă de Par- Populare Romîne este o politica Coreene șt organizațiilor obștești. 
tidul Comunist Chinez — forța de participare activă la lupta Au fost de asemenea de față re- 

. !umej prezentanții diplomatici ai mat
1 tu- multor țări.

în patria sa. din Coreea, ai diferitelor partide
_ Politica externă a Republicii democratice, ai Armatei Populare

conducătoare a celor șase sute de Pențru pace în întreaga _ 1 
milioane de oameni—precum și al pentru rezolvarea pașnica a 
realizărilor obținute în munca de 
construire a Chinei noi și a pus 
noi și mărețe sarcini pentru con
struirea socialismului în China.

Toate acestea arată încă odată

★

După aceasta delegația a ple- 
Re- cat tn orașul Nampho, unde a 

tn avut loc un miting al oameni
lor muncii. La Nampho, membrii

*

PHENIAN 3 (Agerpreș).
La 3 octombrie, delegația 

și foarte clar marea victorie a Publicii Populare Romtne n memDnl
ideilor marxism-leninismului în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- delegației R P R au vizitat spi-
China și dau multe învățăminte oeji care se aftă tn R p D_ talul centrai șl 'uzina de metale
în munca partidelor comuniste și .t.muncitorești. Coreeană, a depus o co- neferoase.

Astăzi 'forțele lagărului socia- coană de flori la Monumentul Seara delegația R.P.R. a plecat
list, în frunte cu Uniunea Sovie- Eliberării din Phenian. La solem- tn (ară, unde va vizita o serie 
tică și Republica Populară Chine- nitate au participat Kim Ir Sen de orașe și tntreprinderi indus- 
pertaîismuirenuPepoâtee zdrancinâ și al(l conducăt°c^ di guvernului triale din republică. Ei sini tn. 
prietenia popoarelor frățești din RPD. Coreene și ai Partidului soțiți de Kim Ir Sen, Pak Den 
marea familie socialistă, popoare Muncii din Coreea. Ai și Nam Ir.



Prelegerile să stimuleze 
discuțiile în seminar

Dacă unii studenți absentează 
la seminarii sau nu se pregă
tesc suficient, nu întotdeauna a- 
cest lucru este un semn al lipsei 
lor de conștiinciozitate, 
văzut cît * 
nărui la . .. _ .
participe. Dacă locul însușirii 
creatoare .. /’ 1 _
dogmatismul și bucherismul, cau
za trebuie căutată tocmai în a- 
ceasta. Dacă atmosfera proaspătă, 
înviorătoare, generată de lupta de 
opinii, este înlocuită cu monoto
nia, cu atmosfera „stătută", 
za este fără îndoială lipsa 
lin. Nimeni nu are atîta 
oroare de platitudine și ni
meni nu este atit de dornic 
să-și însușească ceea ce 
este nou, ca tineretul. De 
aceea, consider că lupta 
pentru seminarii creatoare 
este o problemă importantă 
în momentul de față.

De fapt această problemă 
ca un fir roșu prin articolul 
rășului Paul Popescu-Neveanu 
intitulat „Despre seminarii", pu
blicat în pagina „Din viața uni
versitară** a „Scînteii tineretului" 
din 22 septembrie. In acest articol 
se arată între altele că, pentru 
înlăturarea metodelor școlărești 
de studiu, care sînt continuate în
tr-o formă sau alta în facultăți, 
la Universitatea „C. I. Parhon" 
din București a fost începută re
organizarea seminariilor. Personal 
cred că instituțiilor de învățămînt 
superior le-ar fi folosit mai mult 
dacă li s-ar fi arătat pe scurt a- 
nume ce măsuri practice sînt pre
văzute. Poate aceste măsuri luate 
la cea mai mare instituție de în
vățămînt superior din țară ar fi 
inspirat și conducerile altor uni
tăți de învățămînt superior .
, Cu toate acestea, trebuie să re

ținem că pentru realizarea unor 
seminarii creatoare n-u sînt ne
cesare „dispoziții de sus“, de la 
Ministerul Invățămiî-nluilui, că este 
bine ca universitățile și institutele 
noastre să dovedească mai mul
tă inițiativă în rezolvarea acestor 
probleme.

în cele ce urmează, îmi îngă
dui să menționez cîteva lucruri 
pe care le consider mai impor
tante tn legătură cu lipsurile exis
tente și eventual ce soluții ar pu
tea fi adoptate pentru înlăturarea 
neajunsurilor în pregătirea și 
conducerea seminariilor.

Una din cauzele modului «ne
reușit de desfășurare a unor se
minarii este, în multe cazuri, 
programa analitică încărcată cu 
lucruri neesențiale, care generea
ză tendința cadrelor didactice de 
a spune absolut totul la curs, ne- 
cerî.nd astfel studentului nici un 
efort privind cercetarea materia
lului bibliografic ceea ce ar crea 
baza pentru discuții în seminar, 
în felul acesta notițele luate de 
studenți la curs devin „materia
lul de bază" pentru însușirea cu
noștințelor. Efortul studenților se 
rezumă la memorarea notițelor lua
te. în legătură cu aceste progra
me pline de lucruri inutile, ma
rele pedagog Ușinskl observa la 
timpul său ; „De ce să expui de 
la catedră ceea ce oricine poate 
citi și înțelege ușor singur? 
Combătînd predarea cunoștințelor 
sub formă de rețetă, el scria: 
„Este greu de exprimat plictiseala 
tinărului care întilnește in știință 
aceleași fleacuri, care, și în viața 
de toate zilele se agață de el ca 
ciulinii de haină..."

Or, în programele noastre sînt 
mulți „ciulini" de felul celor des
pre care vorbea Ușinski. Ele cu
prind multe lucruri care ar putea 
fi excluse fără ca învățămîntul să 
sufere. De aceea, consider 
măsură ce apar tot mai 
cursuri și manuale sau alt 
rial bibliografic, revederea 
gramei, eliminarea faptelor lipsite

Trebuie 
de interesant este semi- 
care ei sînt datori să

a cunoștințelor îl ia

de o importanță esențială se im
pune tot mai mult.

Prelegerea poate să ajute des
fășurarea creatoare a seminariilor 
dacă ea nu-și propune să trateze 
totul, dacă are in vedere numai 
problemele de bază, dacă îndrumă 
studiul individual al studenților 
pe făgașul cei mai bun.

O altă cauză a lipsei de spirit 
creator a seminariilor trebuie cău
tată în tematica acestora, tendința 
generală fiind aceea de a repeta 
conținutul cursului. în felul a- 
ccsta se ajunge la folosirea în 
facultate a unor metode proprii

studenții nu se pregătesc, 
nu-și însușesc profund ma*

că pe 
multe 
mate- 

pro-

școlii medii, cu singura deosebire 
că seminarul și prelegerea sînt 
despărțite în timp.

Adesea, nici formularea pro
blemelor de seminar nu este de 
natură să dea imbold studiului 
individual, înirucît acestea urmă
resc prea mult formularea capito
lelor din cursul predat.

Numărul prea mare de proble
me nu creează de multe ori posi
bilitatea unor discuții creatoare 
și generează superficialitatea stu
denților. Experiența arată că Ia 
științele sociale într-un seminar 
de două ore nu pot fi puse în dis
cuție mai mult de două-trei pro
bleme principale.

Nu este un secret pentru ni
meni că în ultimii ani, învățămîn- 
tul superior a fost împrospătat 
cu un număr însemnat de cadre 
tinere, bine pregătite, cu perspec
tivă, dar lipsite de experiență, de 
acea experiență pe care nu ți-o 
poate da nici o carte ci numai și 
numai munca practica. în fața a- 
cestei situații lupta pentru semi- 
narii creatoare are de rezolvat nu
meroase probleme de metodica 
pregătirii și ținerii seminariilor 
în funcție de obiectul de studiu. 
In această privință s-a făcut prea 
puțin. Măiestria pedagogică a ca
drelor tinere crește încet. Cred că 
este necesar un stprijin mai susți
nut din partea cadrelor care tre
buie să organizeze mai temeinic 
schimburi de experiență, să dis
cute în colectivele de catedre me
todele de seminarizare folosite, 
să îmbunătățească preseminariile, 
munca de cercetare științifică și 
aspirantura cadrelor de seminari
zare. precum și munca de creștere 
a preparatorilor — schimbul de 
mîine al conducătorilor de semi- 
narii. în sfîrșit cred că ar fi de un 
real folos dacă Editura pentru li
teratură didactică și pedagogică 
sau Editura tineretului și-ar trece 
în planul de apariție pe 1957 și 
publicarea cîtorva broșuri despre 
metodica ținerii seminariilor (e- 
venîual pe grupe de discipline 
înrudite), sau materiale despre 
rolul cadrelor didactice în îndru
marea studiului individual al stu
denților etc.

Un factor de mare însemnătate 
în realizarea unor seminarii crea
toare este exemplul personal al 
cadrelor didactice. Modul lor crea
tor de lucru, spiritul inovator, in
dependent se transmite și studen
ților care sînt foarte receptivi la 
tot ceea ce este nou. Din păcate, 
dogmatismul multor studenți nu 
este dcc't o reflectare a dogma
tismului unor conducători de se
minar.

Nu este mai puțin adevărat că 
nici studenții nu depun de multe 
ori efortul necesar pentru însuși
rea cunoștințelor. Mulți dintre ei 
consideră că e deajuns să aibă 
notițe bune pentru a fi bine pre
gătiți. Ei ignorează studiul indivi
dual — singura metodă de însu
șire temeinică a cunoștințelor. Dar 
nici asistentul cel mai bine pregă
tit, cu cea mai vastă experiență 
pedagogică, nu reușește să schim
be esențial rezultatul seminarului

dacă 
dacă. ___
terialul indicat. De aici rezultă că 
lupta pentru seminarii creatoare 
trebuie să antreneze nu numai 
cadrele didactice dar șl studenții, 
organizațiile IJ.T.M. și Asocia
țiile Studențești din institute. 
Dacă seminarul e monoton, dacă 
lupta de opinii lipsește, vina nu 
o poartă numai asistentul — așa 
cum înclină să creadă foarte 
mulți studenți. Iar dacă răspun
derea o purtăm împreună, cadre
le didactice și studenții, înseamnă 
că Ia această discuție despre se

minarii, trebuie să partici
păm împreună. In legătură 
cu aceasta mă surprinde 
că pînă acum nici un stu
dent nu a participat la dis
cuția despre seminarii or
ganizată de „Scinteia tine
retului". Desigur timpul 
nu este trecut...

GH. P. APOSTOL 
lector universitar

(

Amănunte despre

Sportul studențesc
urmaDupă cum se știe,

Hctăririi Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la îmbună
tățirea muncii politico-educative 
in rtndurile studenților, colecti
vele sportive ale asociației „Ști
ința" vor funcționa pe lingă A- 
sociațiile Studențești. tn legătură 
cu aceasta, numeroși studenți tși 
pun o serie de întrebări:

— Cum va asigura Aso
ciația Studenfească dezvolta
rea continuă a sportului stu
dențesc ? Sportivii fruntași din 
rlndurile studenților vor putea 
să-și dezvolte pregătirea ? E- 
chipele fruntașe studențești vor 
continua să participe la activi
tatea competifională de perfor
mantă ?

Pentru a lămuri toate acestea, 
ne.am adresat tovarășului AUREL 
STOIAN, președintele consiliului 
central al asociației sportive 
„Știința". Redăm mai jos răs
punsurile primite:

— Nu există nici un temei pen
tru asemenea semne de întrebare, 
ne $pune tovarășul Stoian. In pri
mul rînd chiar Hotărîreă Biroului 
Politic al C.C. a-1 P.M.R specifică 
că trecerea colectivelor sportive 
pe lingă Asociațiile Studențești 
nu înseamnă nici decuin renunța
rea la participarea studenților la 
campionatele republicane sau di
ferite competiții sportive cu carac
ter de performanță. în al doilea 
rînd, această trecere unește în ca
drul asociației „Știința" activita
tea tuturor sportivilor studenți, 
care pînă acum activau în diferite 
asociații sportive. De pildă sporti
vii de la Institutul medico-farma- 
ceutic își desfășurau activitatea în 
cadrul asociației „Progresul**, cei 
de la Institutul de căi ferate la 
asociația 
revenind 
la acest 
asociația
competiții, reia tradiția organiză
rii campionatelor universitare, a-

„Locomotiva** etc. Astfel, 
ca formă de organizare 
specific pur studențesc, 
noastră, pe lîngă alte

Vești din centrele universitare

Tg. Mureș PlanuH
II1 rezultate... necazuri..,

De vorbă cu tov. 
Aurel Sioîan 

președintele asociației sportive 
„Știința"

ceastă importantă competiție spor
tivă studențească de mase.

— Ar fi interesant pentru citi
torii noștri dacă ne-ati putea spu
ne cîteva amănunte în 
cu organizarea acestor
nate

— Lucrul acesta era 
tentia mea. La aceste 
poate participa orice s'.udont. in
diferent de clasificarea sportivă, 
însă numai în echipa anului de 
studii sau a institutului respectiv. 
Și tot ca un aspect deosebit față 
de edițiile trecute ale campionate
lor universitare, actuala ediție se 
desfășoară pe întreaga perioadă a 
anului de studii 1956—1957, la 
următoarele discipline: atletism, 
gimnastică, natație, tir. volei, bas
chet, oină și fotbal. Prima etapă, 
pe colective a început la 1 octom
brie a.c.. iar finala a fost fixată 
pentru sfîrșitul lunii iunie 1957, 
la București. întrecerile se vor 
desfășura pe institute, orașe, cen
tre și apoi finalele. Cît despre 
scopui acestor campionate cred că 
el vă este destul de clar: să an
treneze studenții în practicarea 
continuă a sportului.

— S-au luat măsuri pentru bu
na organizare a întrecerilor ?

— Desigur. Au fost luate unele 
măsuri. Un sprijin serios în orga
nizarea lor îl pot aduce însă și 
catedrele de educație fizică din 
institute. Din păcate în cele mai 
multe locuri aceste catedre se li
mitează la pregătirea fizică a 
studenților. în ore. Asociația aș
teaptă un sprijin mai efectiv de
alt pînă acum, din partea cate
drelor de educație fizică.

— Dar bazele sportive ? Sînt 
asigurate ?

— Da... Numai in primele luni 
ale anului, viitor vor fi complect 
terminate construcțiile bazelor 
sportive de la Institutul politehnic 
din Iași, din Parcul „Victor Ba- 
beș“ din Cluj, ca și marea bază

legătură 
campio-

și în in- 
întreceri

sportivă complexă din București, 
de pe malul lacului Tei. Pentru 
cei interesați pot să epun că baza 
sportivă de la Tei va cuprinde te
renuri pentru fotbal, handbal, 
rugbi, pistă de atletism, terenuri 
de velei, baschet, tenis, popicărie, 
poligon de tir, bazin de înot, de
barcadere pentru canotaj, plus 
toate instalațiile auxiliare nece
sare : tribune, vestiare, săli de 
odihnă etc

In legătură cu această problemă 
vreau să mai amintesc im lucru 
Cea mai mare parte a direcțiilor 
institutelor nu acordă nici un 
interes amenajării unor baze spor
tive în preajma institutelor deși 
există aproape peste tot posibilita
tea amenajării unor terenuri de 
volei sau baschet, sau să se re- 
amenajeze cele existente și lăsate 
în paragină. La Institutul agro
nomic din București, de pildă, se 
tot tărăgănează amenajarea defi
nitivă a bazelor sportive.

— In legătură cu activitatea 
sportivilor fruntași ai asociației 
ne pute(i spune ceva despre pla
nurile de viitor ?

— Deși calendarul nostru inter
national pe anul viitor n-a fost 
încă stabilit definitiv, pot să vă 
spun doar cîteva din propunerile 
viitoarelor întreceri la care vor 
participa reprezentanții asociației 
noastre: campionatele mondiale 
universitare de șah din Islanda, 
campionatele mondiale universita
re de la Paris. In tară s-a propus 
organizarea unor turnee de bas
chet, volei, fotbal, cu participarea 
echipelor studențești din Iugosla
via, Cehoslovacia, Liban, Siria, 
Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania. 
Ungaria etc. In plus, ne-am pro
pus ca diferite echipe și sportivi 
ai asociației noastre să participe 
la diferite întâlniri sportive orga
nizate în Grecia, Bulgaria, Tur
cia, Israel, Iugoslavia etc

Pentru studenții Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș 
anul de învățămînt a început în 
condiții cu totul deosebite față de 
alți ani. De bună seamă că eve
nimentul care a generat condițiile 
deosebite l-a constituit vestea în
ființării asociațiilor studențești. 
Din prima zi s-a început o rod
nică activitate pentru populariza
rea acestora. Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate și azi, la o lună 
de la începerea cursurilor, foarte 
puțini studenți au rămas neîn- 
scriși. Primii pași ai asociației 
studențești, înseamnă și primele 
realizări în noul an universitar.

în urmă cu cîțiva ani, în insti
tut nu s-a desfășurat o muncă 
culturală satisfăcătoare. Acum, 
datorită unui mănunchi de entu
ziaști în frunte cu tovarășii Am- 
bruș Peter, Balint Ieno, Korodi 
Ferenc și Kovacs Istvan s-a orga
nizat un ansambiu artistic care 
cuprinde : dansatori, un cor și o 
echipă de teatru. Studenții Ioszef 
Ferenc, Vanki Farkaș, Ferencz 
Erno, Gașpar Katalin și Racz Iu- 
iia se dovedesc la fel de îndemî- 
natîci la dansurile secuești ca și 
la studiul anatomiei sau la di
secții.

Un lucru trebuie subliniat: an
samblul studențesc va avea un 
bogat repertoriu, cuprinzînd cele 
mai reprezentative cîntece, jocuri, 
și balade populare ale rcmînilor, 
maghiarilor și ale aitor minori
tăți naționale din Ardeal. Ansam
blul cuprinde 19 perechi de dan
satori, 100 de coriști și nenumă- 
rați artiști în echipa de teatru.

★

de 6 octombrie, stu-în seara 
denții secției de pediatrie ai anu
lui IV organizează în cinstea „bo
boci lor“ universității un bal stu
dențesc. Acum o săptămînă s-a 
dat startul în concursurile spor
tive, la 7 discipline (atletism, fot
bal, baschet, volei, șah, tenis de 
masă și înot). Peste 490 de stu- 
denți se vor întrece în continuare 
nu numai pentru a cuceri tit’ul 
de campion al institutului, ci și 
pentru a face parte din echipele

ce vor Înfrunta la 21 octombrie 
(intr-o întrecere devenită tradljio- 
nală) puternicele selecționate ale 
universității Bolyai din Cluj. Fot
baliștii au fost cei mai harnici. 
Cele 7 echipe au și început în
trecerea. Pînă acum rezultate 
bune au obținut studenții anului 
1 care au făcut meci egal (3—3) 
cu cei din anul II și au învins cu 
scorul de 4—1 echipa anului IV. 
Și jucătorii de tenis de masă se 
antrenează cu asiduitate Pentru 
orice eventualitate ei au tost 
precauți și duminică s-au depla
sat la Cluj unde au susținut o 
dublă întîlnlre cu echipele univer
sității Bolyai. Iată și rezultatele: 
băieți Tg. Mureș — Cluj, 13—4, 
fete Cluj — Tg. Mureș, 3—1. Cum 
s-ar zice, ji ”.............................
masă au fă:
raiă în vederea inttlnirii de Ta 21 
octombrie.

Despre activitatea sportivă stu
dentul Gorgy Emil — campion 
siudențesc de schi — mi-a vorbit 
mult. Mi-a destăinuit și unele ne
cazuri.

— Asociația Progresul a dove
dit o totală nepăsare față de ac
tivitatea sportivă din Institutul 
nostru. Datorită acestei nepăsări 
avem foarte puțin material spor
tiv. Sînt oare suficiente 22 rînduri 
de echipament de fotbal, 3 pe 
rechi pantofi cu cuie, nici un 
chilot, maiou sau suliță, cind din 
cei peste 1000 de studenți cel pu
țin 500 sînt dornici să practice 
sportul ?

Tovarășul Gyorgy avea drep
tate. Cu un asemenea, inventar 
sportiv studenții cu greu vor pu
tea face sport de masă. Dar in 
curînd — așa cum de altfel mi-au 
spus și al(i studenți — desigur 
că alta va fi situația. Despre pla
nurile de viitor ale studenților 
din Tg. Mureș mi-a vorbit cu en
tuziasm împuternicitul asociaiiilor 
studențești, tovarășul Daiy San
dor. Iată ceva din cele relatate: 
Spre o via(ă studențească varia
tă și plăcută ne îndreptăm aten
ția cu 
anului

jucătorii de tenis de 
icut o repetiție gene-

toții, încă din prima zi a 
universitar. Așa că nu tre-

vă mirați cînd veți auzi 
studenți au venit cu pro-

buie să
că unii _ .. . .
puneri deosebit de interesante. 
Iată, de pildă, studenții Frenko 
Andraș și Nagy Lajos din anul 
iV medicină-generală au propus 
să înființăm un cerc literar. Pro
punerea lor a fost însușită. Sap- 
tămînal se va ține o adunare in
teresantă în care se vor expune 
biografia și cele mai reprezenta
tive fragmente din operele " cite 
unui scriitor. Vom începe cu Fe- 
tofi Sandor. Apoi vor urma 
dințe închinate lui Eminescu, Ady 
Endre, Coșbuc și alții.

Totodată, pentru lărgirea ori
zontului științific al studenților, 
aceștia au propus înființarea 
cercului: „Ce am văzut în lume ?» 
in cadrul căruia profesorii care au 
călătorit în țări străine, partici- 
pînd la diferite întruniri știin !H- 
ce să-și spună impresiile culese. 
Acestea sînt cîteva din acțiun le 
prevăzute în planul de muncă al 
asociațiilor studențești, planuri la 
alcătuirea cărora au participat a- 
proape toți studenții Institutului 
din Tg. Mureș.

M. MUNTEANU
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VĂ PREZENTĂM...

Gazeta „Politehnica", organ 
al Institutului i 
București, este la al doilea nu
măr apărut în acest an 
universitar. Dacă primul nu
măr era o „introducere** doar 
— articolele nedepășind gene
ralul — cel de al doilea nu
măr axat de-acum pe proble-

politehnic din ?
. -1 J_n----------- j. :
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Noi cămine studențești 
pe dealul Copoului

Clipe de bucurie au trăit tine
rele studente care s-au mutat zi
lele trecute Intr-unui din cele trei 
cămine construite pentru studen
ții Institutului agronomic din 
l ași.

In camera nr. 76 e mare forfotă. 
Aci locuiesc Mioara Bîrsan, Elena 
Pascaru, Maria Cupșan și Vero
nica Necșulescu, toate studente 
în anul II al Facultății de zoo
tehnie. Pe parchetul lustruit au 
așezat covoare, la ferestre au fi
xat perdeluțe, iar pe masă au 
pus o vază cu flori, de, ca într-o 
cameră a fetelor. La urmă a fost 
fixată în perete o oglindă nouă- 
nouță...

La fiecare etaj studentele au 
la dispoziție două camere pentru 
studiu și două camere de servi
ciu, unde se poate găti, precum 
și două grupuri sanitare utilate 
cu lavoare și dușuri. In cămin 
în care deocamdată loctliesc cca 
200 de studente, există de aseme
nea o spălătorie și un atelier de 
reparații. Camerele sînt bine lumi
nate, au calorifer, difuzoare etc

Muncitorii întreprinderii de 
construcții nr. 141. care au cons
truit aceste cămine, lucrează a- 
cum de zor la ornamentarea ho 
lului și la alte lucrări de finisase 
ale parterului, lucrări ce vor fi 
terminate pină la 15 octombrie.

Pe dealul Copoului și In 
rie, s-au 
aceeași 
strucții 
studenții 
nic. In 
mine locuiesc in condiții asemă
nătoare celor din căminul Institu
tului agronomic, aproape 300 de 
studenfi. Mul(i studenfi, printre 
care Ion Dumitrache și Anatolie 
Bejan din anul V al Facultă(ii de 
mecanică, au povestit cit de greu 
le-a fost pină acum, cind locuiuu 
intr-un imobil vechi, prost încăl
zit. cu confort redus, in vreme ce 
acum, datorită grijii statului nos
tru li s-au asigurat condiții ome
nești de trai și de învățătură.

Și o doleanfă... Studenții Inșii 
lutului politehnic doresc să li se 
mai satisfacă următoarele: in 
curind va fi dat in folosință și 
cel de al doilea cămin din Sără 
rie in care vor locui alfi 300 ae 
studenți. Tn total deci vor fi BOI1 
de studente Fafă de acest număi 
este necesar — au declarat mai 
muT(i studenți — să se constru
iască și o cantină proprie, seu- 
tindu-i astfel pe studen/i de a 
mai pierde timp cu deplasarea la 
0 cantină aflată departe.

mai construit de 
întreprindere de 
două cămine 

Institutului 
unul d;n

; Sără- 
către 
con- 

pentru 
politeh- 

aceste că-
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> mele concrete ale activității
• studențești, interesează într-un
> mod mai substanțial pe cititori.
• De la început trebuie subli-
• niată străduința redacției de a
• oferi cititorilor o gazetă vie,
> atractivă. Această cerință este
• satisfăcută printr-o paginație 
■ tinerească, precum și pr.n pre
zența a numeroase fotografii. 
Paginația interesantă nu con
stituie un scop în sine, ea nu 
impietează asupra calității ar
ticolelor. Colectivul redacțio
nal folosește cu gust și inteli
gență fotografiile, chenarele 
varietatea de literă tocmai 
pentru a scoate în relief Ideile 
mai importante cuprinse in ar
ticole.

Din sumarul numărului 2 
al gazetei relevăm pagina in
titulată „Actualitatea unei pe 
rioade trecute". Redacția a so
cotit necesar să revină cu ob
servații critice și sugestii asu
pra felului cum s-a desfășurat 
practica de vară a studenților. 
Nu sînt trecute cu vederea lip
surile unor cadre didactice., 
responsabile cu îndrumarea 
studenților, și care s-au de
zinteresat în mod nepermis de 
felul cum se achită practicantei 
de sarcinile lor. Remarcăm de 
asemenea articolul „Chiar din 
prima zi", în care se ia atitu
dine critică împotriva tendin
ței unor studenți de a absenta 
nejustificat de la cursuri și se
minarii.

Evidențiem rubrica de umor 
a gazetei, în special suita de 
caricaturi însoțită de 
rea „Către arheologii 
lui" — scrisă cu un 
talent — precum și 
„Pilule amare".

scrisoa- 
viitoru- 
evident 
rubrica

Prin bibliotecile
cîtorva facultăți
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Cîteva Instantanee surprinse tn fața căminului „Carpați".

INSTANTANEE...
1. MOMENT TURISTIC : La poalele „Carpaților**, privind spre... Vîrful cu Dor.

la scări !
4. — Uff! Noroc că nu sînt decît opt etaje. 
— Curat noroc !
5. CURIOZITĂȚI
— Nu. Tu știi ?
— Sigur. Dc la

2. „Aoleu : sînt alpinist bătrîn, dar asemenea avalanșe nu m-au mal prins 
în Carpați !“

3. INTERMEZZO-ROMANTIC : — Cînd te gîndeștl draga mea că peste puțin
timp vom avea și noi căminul nostru... J

— Vai, dragul meu, dar să n-aibă opt etaje, că eu înebunesc cînd mă gindesc J

Tu nu știi de unde vine expresia „sfertul academic ?**
De la căminul „Carpați**, că-l pe... strada Academiei !...

6. CONSECVENTE : — De ce mai aștepți pe Viorica ? 
Doar nu mai stă în căminul ăsta !...

— Nu-i nimic. O aștept să vină.
7. — Ce-i aici, tăticule ?
— „Carpații**.

.. — Aha ! D-aia vin atîția excursioniști...
(Din gazeta „Universitatea")

Desen: DORU BAS ARABBUCMERU
L.-

Noutăți tehnice 
la îndemina 
studenților

Biblioteca tehnică a Instiiutu- 
1 lui de petrol și gaze ocu>pă tin 

spațiu destul de mare din aripa 
nouă a clădirii. Ceea ce trebuie 
remarcat este sala de lectură, a- 
menajată anul acesta, cu o ca
pacitate de 250 locuri. Modernă, 
luminoasă în timpul zilei, sala are 
un neajuns provenit din proiecta
rea defectuoasă a instalației elec
trice.

Ceea ce impresionează la aceas
tă bibliotecă este ordinea existentă 
în evidența cititorilor, a cărților și 
periodicelor care circulă în sala 
de lectură. In plus, interesul con
ducerii bibliotecii de a pune la în- 
demîna cadrelor didactice și a stu
denților ultimele noutăți tehnice 
privind industria petrolului apă
rute în țară și străinătate.

Grija pentru o bogată documen
tare a studenților s-a manifestat 
prin tipărirea animi acesta a unor 
cursuri indispensabile studiului. 
Astfel, au fost tipărite Cursul de 
electro-tehnică, Introducerea în 
mecanica fluidelor etc. care acum 
se găsesc într-un număr suficient 
de exemplare în bibliotecă. Para
lel, pe baza listei de precomenzi 
primite de la diferite edituri, bi
blioteca este aprovizionată cu ul
timele noutăți tehnice care pre
zintă un real interes pentru toate 
catedrele. Astfel, de curînd, au so
sit din Uniunea Sovietică docu
mentele conferinței atomice care 
a avut loc la Geneva.

Din păcate, grija Institutului în 
informarea „la zi“ a studenților 
cu cele mai recente noutăți știin
țifice nu este susținută în egală 
măsură de către unele instituții 
de stat. De pildă, în- anul 1952 a 
fost litografiat în cadrul institu
tului cursul de transporturi și 

I înmagazinare a gazelor, al profe- 
| sorului R. Cădere. Cursul, indicat 
în bibliografie a fost folosit mulți 

I ani de către studenți. Intre timp

Acum, Ia numai cîteva săptămtni de la deschiderea anului 
universitar, un raid prin bibliotecile cîtorva instituții de învă
țămînt superior din București își justifică necesitatea. Hotărîreă 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. care subliniază — printre 
altele — răspunderea studenților în însușirea încă din primele 
zile de curs a cunoștințelor a însemnat pentru marea majori
tate a acestora un imbold în activitatea lor. De aceea sălile 
bibliotecilor — așa cum le-am aflat într-o dimineață de sep
tembrie — erau ocupate de studenți studioși, interesați în cu
noașterea a cît mai multe lucruri.

însă, noi lucrări au apărut în 
străinătate în legătură cu această 
problemă. In anul 1954 de pildă 
a apărut în Uniunea Sovietică un 
volum al liui Pektemirov, care 
aducea o serie de precizări și 
concluzii tehnice noi. Deși era 
evident că unele teze conținute în 
cursul prof. Cădere sînt depășite, 
totuși nici editura I.D.T. nici cea 
tehnică n-au purces ani de zile la 
traducerea și tipărirea volumului 
respectiv, inert și azi studenții în
vață după un curs învechit.

în discuția avută cu tovarășul 
Aurel Vilaia, responsabiluil sălilor 
de lectură, mi s-a făcut cunoscută 
o doleanță a studenților. In urmă 
cu cîțiva ani Editura Tehnică a 
publicat traducerea volumului lui 
Tolcenov, „Normarea tehnică la 
mașini unelte**. Volumul s-a epui
zat. Pentru studenți, în special 
pentru cei care-și pregătesc lucra
rea de diplomă, volumul este ab
solut indispensabil. Numărul de 
exemplare aflat în biblioteca Insti
tutului este cu totul nesatisfăcă- 
tor față de cerințe. De aceea, tipă
rirea unei noi ediții ar fi cît se 
poate de oportună.

Practici nedesmințite...
In holul Facultății de filologie 

de la Universitatea „C. I. Parhon" 
se află expusă gazeta de perete. 
Printre altele, este publicat aici 
un articol prin care colectivul bi
bliotecii atrage atenția studenților 
asupra unor practici a căror lichi
dare pe anul în curs ar fi foarte 
utilă: deteriorarea cărților, trans

formarea sălii de lectură în loc de 
întîlnire etc. Sub impresia acestui 
articol — mai mult sentimental 
deoît categoric — și ou convinge
rea că fapte ca cea a studentului 
Negrea Ștefan, care a pierdut anul 
trecut un curs, n-o să se mai re
pete, intru în sala bibliotecii cen
trale a facultăți. La mese, nume
roși studenti. Au în fa(ă dicționare 
— cei mai multi cititori sint de la 
sec(ia de limbă și literatură en
gleză și de aceea predomină dic
ționarele romîno-engleze — caiete 
de notițe, cărți de literatură, 
cursuri. Intr-un amfiteatru alătu
rat s-au terminat cursurile și în 
sala de lectură pătrund oî(iva stu
denti. Aruncă, o privire grăbită 
asupra meselor, încearcă să iden
tifice după îmbrăcăminte și coa
fură persoana căutată, dezamăgiți 
renunță și părăsesc biblioteca. 
Destul zgomot pentru ca cititorii 
serioși să fie deranjați...

Anul acesta, biblioteca centrală 
a Facultății de filologie și-a îmbo
gățit tezaurul cu noi volume pri
mite în cadrul convențiilor cultu
rale din R. D. Germană, R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia etc. Aceste volume, adău
gate celor existente, lărgesc posi
bilitățile de studiu ale studenților 
de la secțiile respective ale facul
tății, le creează condițiile de a fi 
la curent cu ultimele realizări be
letristice din aceste (ări. Păcatul 
e că pentru studenții de la secția 
limbă și literatură romîmă posi- 
biditătile de studiu sînt încă difi
cile întrucît șefii catedrelor de li
teratură romînă și universală nu

și-au tipărit cursurile. Di.n această 
pricină, studenfii sînt nevoiți să 
suplimenteze notițele cu lectura 
manualului școlar de clasa a X-a 
pentru literatură romînă (1) și a 
prefețelor la cărțile apărute în 
colecția ' .Clasicii literaturii uni
versale", pentru cealaltă disci- 
plină.

Specific de bibliotecă...
Să nu te aștepți să afli liniște 

în biblioteca Facultății de arhitec
tură. Explicația e promptă : așa-î 
specificul facultății noastre. Stu
dentul nu studiază în bibliotecă ci 
consultă manuale, planșe, desene. 
Consultarea se face neapărat în 
patru-cinci, așa incit...

Cel cară 6e așteaptă ca după a- 
ceste rînduri să urmeze o filipică 
contra indisciplinei se înșeală. In 
fond, „dezordinea" și „gălăgia" 
nu-s chiar atit de mari să deran
jeze pe cei care vin în bibliotecă 
să studieze. Și sînt multi și dintre 
aceștia. Studenții în anul I. M. Bo- 
geac și M. Iordăchescu au în fa(ă 
unul, un volum de Lenin, Opere 
alese, pelălaft, un dicționar ruso- 
romîn. își pregătesc semînariile.

Ceva adevarat e totuși în ex- 
plicatia care ni s-a dat. In fie
care sîmbătă, studenții au — prin 
rotație — ore de schiță Subiectul 
li se fixează de catedră din timp. 
Tn zilele premergătoare oiei de 
atelier, studenții vin in bibliotecă 
spre documentare. In vederea do
cumentării pentru o piscină su
biect de atelier — studenta Eca- 
teriiia Adam din anul IV era așe
zată la masă cu numeroase vo
lume un fața ei: „Les concurs 
d’Architecture** și „La Technique 
des travaux**.

★

Concluzii la acest scu-rt raid 
prin cîteva biblioteci universitare ? 
O atmosferă de studiu, mici nea
junsuri și existența încă, a unor 
regretabile practici.

I. DELEANU



Recuperarea terenurilor 
neproductive din regiunea Iași

Regiunea Iași cuprinde partea 
centrală a Moldovei, formată din 
coline printre care rîurile au 
creat lunci întinse.

Condițiile speciale de relief (cel 
puțin 70 la sută pantă) cereau 
lucrarea pămîntului după anumi
te norme științifice. Din păcate 
însă, intervenția nerafională a 
omului a făcut ca forțele naturii 

• să se dezlănțuie intr-un sens 
distructiv.

Astfel s-au făcut defrișări pe 
suprafețe mari, s-au dat folosințe 
neraționale solului și s-au execu
tat lucrări greșite din punct de 
vedere tehnic (lucrarea solului 
pe linia de cea mai mare pantă). 
Ca urmare a început să se dez
volte puternic procesul de spălare 
prin apă sau spulberare prin vînt 
a părfilor celor mai fertile ale 
solului.

Datorită arăturii din deal în 
vale, apa cară cu ușurință stra
tul de pămînt roditor, transfor- 
mind în acest fel suprafețe în
tinse în terenuri neproductive. 
Așa s-a întîmplat, de pildă, cu 
versantul din stingă căii ferate 
Zorleni-Bîrlad, un’de pe anumite 
porțiuni terenurile au devenit 
atît de neproductive îneît au fost 
lăsate în părăsire. în această si
tuație, nici chiar îngrășămintele 
aplicate solului nu ajută la ni
mic, întrucît sînt repede spălate 
de ape. Procesul de eroziune con- 
tinuînd în adîncime, straturile 
nefertile de pe pante sînt trans
portate pe terenurile mai joase, 
pe care le acoperă, le fac nepro
ductive.
Drăxeni, raionul Negrești, este un 
exemplu
direcție. în comunele Zorleni, ra
ionul Bîrlad, Scînteia, raionul Ne
grești, unde solul are ca rocă 
mumă marna, eroziunea de adîn
cime a favorizat alunecările de 
teren creînd mari porțiuni nepro
ductive.

Prin eroziune a crescut canti
tatea de mîl din ape, ceea ce a 
dus la astuparea lazurilor. Așa 
s-a întîmplat cu iazurile Tufa ’din 
raionul Murgeni, Lungani din 
raionul Tg. Frumos și altele. Da
torită eroziunii, pătrunderea apei 
în sol s-a micșorat, pînza frea
tică a coborît, caracterul secetos 
al regiunii s-a accentuat și. ca 
urmare, recoltele au început să 
scadă. La ploi de durată rîurile, 
care și-au ridicat continuu fun
dul datorită depunerilor de mîl 
provenit din eroziune, se revarsă, 
producînd inundații, care se re
petă cam la 4—5 ani odată, pro- 
ducînd pagube imense. în 1955 
numai în lunca Prutului și Jijiei, 
de la Cîrpiti pînă la Osoi, au fost 
inundate 11.150 ha, iar pe Bahlui, 
numai în raioanele Iași și Tg. 
Frumos au fost inundate 4.017 
ha.

Gh. Dragon 
directorul Direcț.ei agricole 

regionale lași

să

Izlazul din comuna

concludent în această

★
Punerea în valoare integrală a 

tuturor terenurilor neproductive, 
precum și înlăturarea totală a 
cauzelor c? le fac neproductive 
se poate face definitiv numai în 
condițiile marii gospodării agrico
le socialiste De aceea, munca sus
ținută de lămurire a țăranilor 
muncitori asupra superiorității și 
avantajelor marii gospodării so
cialiste față de mica proprietate 
individuală trebuie să fie o preo
cupa1^ esențială a organelor po
litice și de stat. Insă pentru a 
trece la folosirea terenurilor ne
productive sau slab productive nu 
putem să așteptăm terminarea 
complectă a cooperativizării agri
culturii.

încă din 1948 în regiunea Iași 
s-au luat măsuri pentru punerea 
în valoare a acestor terenuri, 
prin muncă voluntară și cu aju
torul fondurilor speciale alocate 
de stat. Insă dacă în regiunile 
Galati. Constanta. Ploești și al
tele s-au făcut lucrări de propor
ții mari, în regiunea lași pro. 
blema punerii în valoare a tere
nurilor neproductive nu a stat în 
centrul atenției organelor dc con-

ducere locală și continuă Încă i 
fie lăsată Ia o parte și astăzi.

S-a crezut că e suficient ca un 
singur om de la Direcția agri
colă (al cărui post chiar se des
ființase în primăvara anului 
1955 1) să se ocupe cu punerea 
în valoare a terenurilor nepro. 
ductive.

Această lipsă de preocupare s-a 
transmis și la raioane. Unii in
gineri cu baza furajeră (ing. 
Popescu de . la raionul Iași și 
ing. Didilescu de la raionul 
Hîrlău) neglijează lucrările de 
refacere a izlazurilor degradate, 
cerind în repetate rînduri „să fie 
scutiți de această munca11 Sec
ția agricolă a raionului Negrești 
susține și acum că lucrările de 
ameiiorații privesc regiunea și 
trebuie făcute numai de orga
nele tehnice ale regiunii. Lucră
rile executate și predate sfaturi
lor populare comunale beneficia
re nu sînt bine întreținute și pă
zite. Din această cauză în comu
nele Scînteia, raionul Negrești și 
Valea Seacă, raionul Pașcani, o 
serie de lucrări au fost deterio
rate.

Acestea sînt numai cîteva pro
bleme care ar trebui puse la 
punct pentru ca in regiunea Iași 
treburile in domeniul ameiiora- 
ției să meargă mai bine.

★
De curînd, în regiunea Iași a 

început tarializarea proprietăți
lor agricole. Acesta e un prilej 
bun pentru aplicarea unor măsuri 
în scopul prevenirii și combate
rii eroziunii : executarea lucrări
lor solului de-a lungul curbelor 
de nivel (de-a curmezișul pantei), 
cultivarea plantelor cu păioase, 
cereale de toamnă sau alte plan
te care acoperă bine solul etc. In 
acest fel s-ar reduce simțitor pro
cesul de eroziune, ar crește pă
trunderea apei în sol, iar produc
ția s-ar mări cu 14—30 Ia sută. 
Greutatea creată de lipsa plugu
rilor de coastă (reversibile) ar 
putea fi înfrîntă, folosindu-se 
tractoarele la arături de-a lun
gul pantelor de cel 
de și cu atelajele 
grade.

Ca o consecință _ . 
toată suprafața ocupată de haturi 
și capete de locuri, care, pînă in 
prezent nu a fost folosită, se redă 
circuitului agricol. Totodată, dru
murile de exploatare, care în sis
temul parcelar sînt o categorie 
de terenuri nechibzuit folosite, 
prin tarlalizare și organizare se 
vor reduce aproximativ cu 30 la 
sută, adică numai la ceea ce este 
necesar pentru o bună exploatare 
a tarlalelor.

★
In funcție de gradul lor cres- 

cînd de degradare, terenurile 
neproductive din regiunea Iași 
pot fi recuperate astfel:

Pe terenurile mai puțin erodate, 
in apropierea centrelor popu
late, să se facă plantații de dud. 
Prin aceasta se realizează un du
blu avantaj : fixarea soiului pe de 
o parte și stimularea creșterii 
viermilor de mălase pe de altă 
parte. Numai in comunele Bă- 
cești și Bozieni, raionul Negrești, 
prin plantarea cu duzi a acestor 
terenuri se evită scoaterea a sute 
de hectare din cultura plantelor 
de cirnp pentru extinderea su
prafețelor de duzi.

Terenurile erodate puternic și 
foarte puternic trebuie să fie 
plantate cu pomi fructiferi, în 
special cu nuci, care se comportă 
bine în regiune. Avantajele mai 
importante rezultate de aici ar 
consta din fixarea solului (mai 
ales dacă intre nuci se plantează 
și arbuști fructiferi), punerea în 
valoare a terenului prin fructele 
și lemnul de valoare ce se obțin 
de la nuc.

mult 11 gra-
pină la 20

a tarlalizării,

Festivalul filmului sovietic
In „Luna Prieteniei Romîno- 

Sov,etice11, Consiliul General 
A.R L.U.S. în coiaborare cu Mi
nisterul Culturii organizează în 
Capitală șl în țară „Festivalul 
filmului sovietic".

In București, „Festivalul fil
mului sovietic" se va desfășura 
la cinematograful „Patria" îhtre 
19 și 25 octombrie, cînd vor rula 
in premieră filmele artistice so
vietice : „Dosarul 306", „Muzică 
cu bucluc", „Artistă 
preț", „Drumuri și 
„Rude străine", „Fiul" 
fost primii".

In țară. ..Festivalul
sovietic" va avea loc in orașele 
Constanța, Ploești, lași, Galați, 
Bacău, Timișoara, Craiova, Ora

tai orice 
destine11, 

și „Ei au

filmului

șul Stalin, Cluj și Tg. Mureș. In 
aceste orașe vor fi prezentate în 
premieră cîte 7 filme sovietice, 
printre care: „Asasinatul din 
strada Dante", „Rude străine", 
„Bulevardul principal", „Doi că
pitani", „Mexicanul", „Urme pe 
zăpadă", „Cazul fruntașului Ko- 
cetkov", „Soarta toboșarului", 
„Voci de primăvară", „Volnița". 
„Dragoste pierdută", „Cazul Ru- 
meanlev" și altele

Tot în „Luna Prieteniei Romî- 
no-Sovietice“ bucureștenii vor 'vi
ziona în premieră filmele romî- 
nești „Afacerea Protar' 
tița mincinoasă", 
ale Studioului 
„București".

și „Fe- 
două producții 
cinematografic

(Agerpres)

Pe terenurile degradate excesiv 
este bine să se iacă plantații sil
vice, Îmbinate cu pomi fructiferi 
pe rădăcini proprii. Chiar dacă 
prin această soluție se realizează 
o folosință inferioară celor de 
mai sus, rentabilitatea economică 
(lemn, fructe, produse indus
triale) nu poate fi pusă la îndo
ială. Execuția acestor plantații e 
bine să se facă cu fonduri din 
bugetul sfaturilor populare comu
nale, pentru că în acest fel sfa
turile populare sînt interesate în 
paza și buna întreținere a plan
tațiilor.

Totodată, aceste lucrări des
chid o perspectivă imediată în ce 
privește contribuția tineretului la 
recuperarea terenurilor neîolosite. 
întrucît e vorba de 0 muncă 
simplă, ușoară și plăcută, 
creează avantaje mari.

★
și livezile în curs 
, care au goluri 

îmbunătățite 1

Jucării pentru copii

de de- 
multe. 

radical
In 
pe

Viile ! 
gradare, 
trebuie ___ . ____
prin completarea golurilor, 
acest sens ar fi necesar ca, c. 
plan central, să se ia măsuri pen
tru sporirea cantității de material 
săditor puse la dispoziția cultiva
torilor. E bine totuși ca livezile 
sau viile care sînt puternic de
gradate și nu se pot integra în 
masivul de plantații ce urmează 
să se facă pe terenul comunei în 
cadrul tarlalizării să fie desfiin
țate, iar terenului să i se dea altă 
folosință.

Prima concluzie care se impu
ne după cercetarea situației tere
nurilor degradate din regiunea 
Iași este aceea că recuperarea 
acestor terenuri este o chestiune 
importantă și urgentă care va 
aduce noi suprafețe în circuitul 
producției, contribuind astfel la 
sporirea producției agricole — 
vegetale și animale — a regiunii. 
Desigur, în acest scop sînt nece
sare o serie de măsuri organiza
torice. Cred că o coordonare ju
dicioasă a acțiunii de ameliorare 
poate fi făcută numai pe baza 
unui plan amănunțit, de către oa
meni de răspundere din cadrul 
regiunii, raioanelor și comunelor. 
Aceste cadre trebuie să se bucure 
de o legătură permanentă cu or
ganul central — Ministerul Agri
culturii — care să le controleze 
munca, să le dea îndrumările ne
cesare etc.

Cel mai de seamă lucru însă in 
privința recuperării terenurilor 
degradate este asigurarea volu
mului mare de muncă pe care-1 
cer. La rezolvarea acestei proble
me, organele agricole din regiu 
nea Iași ca și — bănuiesc — din 
celelalte regiuni ale țării, ar fi 
fericite să primească ajutorul ti. 
neretului Ce-ar putea să facă ti
nerii ? Am arătat pe larg în acest 
articol ce mijloace de punere în 
valoare a terenurilor neproductive 
ne stau la îndemînă. Tinerii — în 
special cei de la sate — n-au de
cît să aleagă, după specificul co
munei sau satului lor. Să plan
teze pomi, viță de vie etc. pe 
coastele dezgolite s-au de-a lun
gul căilor de comunicație, să cu
rețe și să refacă izlazurile, să sece 
bălțile și să îndiguiască rîurile. 
Dar cîte n-ar putea face... I-ar 
opri oare ceva de la aceste ac. 
țiuni 9 Dimpotrivă, totul este 
pentru începerea acțiunilor și du
cerea lor la bun sftrșit, deoarece 
tot ce vor face tinerii va fi, îna
inte de toate, spre lauda și folo
sul lor.

Din fotografie nu putem întrevedea încă dacă jucăriile acestea 
sint frumoase. Pină cînd vom avea prilejul să ne convingem 
cercetîndu-!e cu privirea în vitrinele magazinelor, strădania 
muncitoarelor Rodica Cuciureanu, Aspasia Băiănică și Emilia 
Dumitroiu, din secția jucării a fabricii „Flamura Roșie" Boto
șani, ne oferă prima garanție.

Lucrările consfătuirii cu tema: „Otiiizarea energetică 
a gaze cr naturale înaintea combustiei sau chimizării lor"

La Ministerul Energiei Electrice 
și Industriei Electrotehnice au 
început miercuri lucrările consfă
tuirii cu tema „Utilizarea ener
getică a gazelor naturale înain
tea combustiei sau chimizării lor", 
organizată de Institutul de ener
getică al Academiei R.P.R.

Consfătuirea a fost deschisă de 
acad. prof. I. S. Gheorghiu, pre
ședintele secției a 3-a științe teh
nice a Academiei R.P.R.

In prima zi a consfătuirii a fost 
prezentată comunicarea: „Pollti-

ca generală de utilizare a gaze
lor naturale", de prof. C. Dincu- 
lescu, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R.. precum și 3 refe
rate de specialitate.

Referatele au fost urmate de 
discufii care au precizat căile pe 
care trebuie să le urmeze cerce
tările Institutului de energetică în 
vederea utilizării economice a bo
gățiilor naturale în diverse sec
toare ale economiei naționale.

Lucrările consfătuirii continua.
(Agerpres)

la cinematograf
...Am regăsit Teiușul ne

schimbat. Dimineața, ulițele 
sînt pustii. Oamenii sînt la 
treburi. Seara, strada princi
pală capătă viață, iar cinema
tograful „Vasile Roaită" devi
ne un adevărat magnet.

M-a „impresionat11 mult sala. 
Cînd intri — chiar cu o jumă
tate de oră înainte — nu vezi 
nimic. întuneric beznă. Noroc 
că proiecția se întrerupe des
tul de des, așa că, în aceste 
intervale, cînd se aprinde cîte 
un bec, destul de slab, am 
reușit să văd sala. Intîi am a- 
vut impresia că un pictor ne- 
îndemînatic a ornamentat pe
reții cu diferite figuri gata, 
gata să te înghită. „Decorul11 
acesta a fost apoi complectat 
de citeva picioare de scaune 
aruncate pe sobă și de hîrtii- 
le îngălbenite de vreme, așe
zate in locul rezervat ventila
toarelor.

Dar adevărata „plăcere" în
cepe cînd te așezi pe scaun. 
Dacă ești un bun ochitor și, 
mai cu seamă, vii din timp, 
reușești să te așezi pe un 
scaun care să nu-ți provoace 
emoții. Dacă nimerești locul 
42, atunci de voie, de nevoie 
stai pînă la urmă... tot în pi
cioare.

Alte scaune îți oferă posibi
litatea să înveți echilibristica.

Au existat spectatori care 
au încercat să aducă la cuno
ștință tovarășilor de resort de 
la sfatul popular acea6.ă si
tuație, insă în fața categoricu
lui răspuns „Dacă nu vă pla
ce desființăm cinematograful!" 
n-au mai spus 
să arătăm aici 
matograful din 
să corespundă 
săli civilizate.
că aceasta este și părerea to
varășilor de la Sfatul popu
lar regional Hunedoara. Aș
teptăm și faptele.

nimic. E bine 
din nou ; cine- 
Teiuș trebuie 
cerințelor unei 
Nu ne îndoim

Să împiedicăm distrugerea 
monumentelor naturii

Săptămîna teatrelor
de păpuși din regiuni

In Capitală continuă să se 
desfășoare Săptămina teatrelor 
de păpuși din regiuni, organizată 
de Ministerul Culturii.

Pe scena Teatrului Țăndărică, 
sala Orfeu. au dat spectacole 
pentru juriu în primele două zile 
ale concursului. Teatrul de mario
nete din Arad care a prezentat

în Editura de stat 
pentru literatură politică 

au apărut:
IN AJUTORUL CELOR CE 

URMEAZA CURSURILE 
SERALE DE PARTID

Anul I, fascicola 
șe — 128 pag.
Anul I, fascicola
— 128 pag. 1,50

I, pentru ora- 
1,50 lei.
I, pentru sate 
lei.

piesa „Crăiasa zăpezilor", Teatrul 
de păpuși din Alba lulia cu pie
sele „Prima lecție" și „Ursuleții 
fricoși11 Teatrul de păpuși din 
Botoșani cu piesa „Albă ca ză
pada" și Teatrul de 
Craiova cu piesa 
lui Huck și Tom".

Tot pentru juriu,
păpuși din Cluj, secția romînă, a 
jucat miercuri dimineața în sala 
Orfeu, piesa ..Fiii pescarului", iar 
seara, în aceeași sală, colecti
vul Teatrului de păpuși din Cluj, 
secția maghiară, a dat un spec
tacol cu piesa „Matei giscarul11.

Joi dimineața va fi prezentată 
piesa „Albă ca zăpada" de către 
Teatrul de păpuși 
seara va avea loc 
cu piesa „Punguța 
dat de Teatrul de 
Iași.

păpuși din
„Aventurile

Teatrul de

din Brăila; 
un spectacol 
cu doi bani11 

păpuși din

Corespondent 
L. POPA

In munții noștri există ne
numărate doline, avene și mal 
ales peșteri, care prin frumu
sețea lor atrag numeroși tu
riști atît din țară ctt și de pes
te hotare. Peșteri ca Vadul 
Crișului, Meziad, Cetățile Po
norului, Ghețarul de la Scă
rișoara, sint dintre cele 
mai frumoase din Car- 
pați. Vizitindu-le, ți se o- 
feră tablouri minunate. Apele 
au săpat in adincurile pămin- 
tului, cu o fantezie inegalabilă, 
cetăți și palate din calcar sau 
gheață, din picăturile aduna
te de milenii și din izvoare 
ascunse s-au format oglinzile 
lacurilor subterane, iar viața 
și-a găsit chiar în această 
împărăție n „întunericului", 
forme de expresie impresio
nante Aceste bunuri au fost 
puse la dispoziția oamenilor 
muncii, iar amenajările turis
tice au înlesnit miilor de vizi
tatori să le cunoască, să le 
admire și să 'învețe de la na
tură. Vizitatorii pot afla, de 
pildă, că un singur grăunte 
de polen dintr-un strat e de
ajuns pentru a determina — 
prin analiza spectrală — pe 
lingă flora de odinioară și 
vechimea acestui strat. Ei pot 
afla de asemenea că un sin
gur ciob, o piatră șlefuită, un 
os sau o inscripție sint ele
mente prețioase pentru a afla 
noi lucruri despre oamenii ce 
au trăit odinioară, despre fau
nă și floră. '

Dar iată că nu întotdeauna 
vizitatorii au o atitudi
ne civilizată atunci cind 
întreprind excursii prin 
locurile mai 
tite. Na de 
grup de 

din Gtrda 
o excursie 
țarul de la 
Pentru a se

. cești tineri au dări mat 
coloanele de gheață ce u- 
neau tavanul cu solul, au 
jucat fotbal cu minuna
tele șl gingașele flori de

gheață — formații noi de sta
lactite și stalagmite — au pro
vocat explozii de carbid spre a 
auzi ce ecou are ghețarul, 
provocind astfel mari fisuri In 
pereții de gheață.

Din păcate, acesta nu este 
singurul caz. Un vlnător din 
Aiud și-a făcut o țintă origi
nală trăgind in același ghețar 
— la baza coloanelor — pen
tru a le dărima cu un singur 
foc. La Meziad. alt grup a gă
sit cu cale să ciuntească cele 
mai frumoase formații de sta
lactite pentru a le lua aminti
re, dar au aruncat pe drum 
bucățile prea grele. Exemple 
de acest fel sint multe. Distru
gerea acestor frumuseți ale 
naturii — de o mare valoare 
științifică, trebuie să 'îngrijo
reze pe cei In drept (Biroul 
turistic din Cluj și Comisia 
monumentelor naturii de la 
Baia Mare) care trebuie să ia 
măsurile necesare pentru pe
depsirea celor care s-au făcut 
vinovați de aceste distrugeri, 
ca pe viitor să nu se mai re
pete asemenea atitudini huli
ganice.

Este bine ca toți turiștii să 
ia atitudine ori de cite ori in- 
tilnesc oameni care degradea
ză bunurile turistice și să se- 
ziseze forurile de specialitate 
pentru că aceste monumente 
ale naturii sint ale noastre 
ale întregului popor.

Corespondent 
MIRCEA CRUCEANU

Cînd tovarășii sînt alături de tine
(Urmare din pag. l-a)

primit pentru portofelele fu
rate ? N-a avut bani să-și pună 
pingele ? Toate
putem presupune, deoarece Mă
cinică nu-i căsătorit, n-are so
ție, copii, iar părinții lui sînt ță
rani mijlocași cu stare bună șl 
salariul său lunar atinge regu
lat 750—800 lei. Și totuși a 
furat Viața de chefuri nu 
putea fi acoperită doar din 
salariu. Iar de la o asemenea 
viață pînă la furt e un 
scurt de tot. Asta-i un 
pentru care nimeni nu-1 
scuti de răspundere.

acestea nu le

DUPĂ OPT LIINI

drum 
fapt 

poate

L-am cunoscut pe Măcinică 
lingă mașină. E un băiat de 
statură mijlocie, cu părul casta
niu, cu trăsături regulate. Cu 
mișcări sigure ridică pantofii de 
pe banda rulantă, îi fixează în 
mașină și peste cîteva secunde 
încălțămintea iși continuă dru
mul pe bandă.

Ne-am înțeles să ne tntîlnim 
după orele de muncă. A fost 
punctual.

Și-mi povesti atunci, timp de 
mai multe ore, viața lui, întîm- 
plările din ultimile luni.

— îmi vine greu să-ți spun

London „Me-; 
a fost trans-j 
ecran de stu-' 
sovietice in;

Cunoscuta nuvelă a; 
lui Jack 
xicanul" 
pusă pe 
diourile
filmul cu același titlu' 
care rulează în aceste; 
zile pe ecranele noas-; 
tre. Realizat în culori; 
de regizorul V. Kaplu-J 
novski, filmul „Mexi-J 
canul" este interpretat; 
de : O. Strijenov (cu-J 
noscut din filmul „Tău-j 
nul"), Boris Andreev,j 
D. Sagal etc. <

In fotografie : o see-5 
nă din film. $

ce simțămînt m-a cuprins cind 
am fost exclus din U.T.M. 
Știam că sînt vinovat... Iubeam 
și organizația. Dar Ciusa... da, 
lui pot să-i „mulțumesc". ...Tov. 
Magdu m-a îmbărbătat atunci: 
„Dacă vei munci cinstit vei pu
tea reintra din nou în rîndul 
utemiștilor".

Aceste cuvinte mi-au dat spe
ranțe.

După adunare am devenit o 
fire închisă, ocoleam oamenii, 
îmi era rușine șă dau ochii cu 
ei. Mă gîndeam doar la muncă. 
Am rupt prietenia cu Ciusa, 
mi-am luat bagajul și m-arn 
mutat din nou la părinții mei, 
la Recaș. De 
la lucru.

Credeam că 
muncă — mai 
o să mă condamne, o să mă 
colească. M-am înșelat. Sim
țeam că și ei sint Îndurerați, că 
îi interesează soarta mea.

îndeosebi Frisch și Gânescu, 
membri ai comitetului U.T.M., 
mi-au oferit prietenia lor. Lu
crăm alături. Deseori ne con- 
sfătuim, discutăm despre organi
zație, despre muncă, despre 
comportarea tinerilor. O parte 
a timpului liber o petrecem Îm
preună. Dacă comit o greșeală 
cit de mică îmi atrag atenția cu 
multă bunăvoință, ca unui fra
te mai mic. Am devenit prieteni 
și le urmez bucuros sfatul — 
încheie Măcinică.

In cele 8 luni care au trecut 
de la excluderea sa, Măcinică 
nu a lipsit niciodată nemotivat, 
n-a întîrziat, n-a răspuns obraz
nic maiștrilor, nu s-a îmbătat.

— In ultima vreme lucrează 
bine și e punctual — spune Ion 
Eremia, vecinul lui de mașină

— Iși cunoaște bine meseria, 
se străduiește, e băiat sîrguin- 
cios. Zilnic face aproape cîte o 
normă și jumătate, îl laudă aju
torul de maistru — Gergely La- 
katoș.

— Strădaniile noastre n-au 
fost zadarnice — spune Gă- 
nescu — Măcinică a apucat pe 
o cale bună.

„Voi mai fi oare reprimit în 
U.T.M. ?“ Această întrebare nu-1 
slăbește de loc de cîteva luni. 
Dacă discută cu membrii comi
tetului U.T.M. revine mereu a- 
supra acestei probleme.

După părerea membrilor co
mitetului, a tovarășilor săi de 
muncă — dacă va continua și 
pe mai departe „urcușul", este

foarte posibil ca el să facă 
parte din nou din familia ute- 
miștilor.

Și TOTUȘI, MĂCINICĂ 
PUTEA FI AJUTAT 

MAI DIN TIMP

acolo vin zilnic

tovarășii mei 
ales utemiștii

de

o-

Lucrurile par a fi foarte sim
ple : un tînăr utemist apucă pe 
drumuri greșite și ajunge, sub 
influența „prietenilor11, să-și pă
teze demnitatea. Colectivul de 
utemiști în care trăiește el, reac
ționează prompt: nu-i mai to
lerează abaterile și îl exclude 
din rîndurile sale. Pierderea 
calității de utemist pare să-l 
dezmeticească pe Măcinică. Și 
tovarășii săi nu-l lasă la voia 
întîmplării, II ajută să pășească 
din nou pe drumul cel drept. Se 
pare că el va putea curind să 
revină alături de ei. Lucruri 
simple, obișnuite și totuși... Și 
totuși se impun cîteva întrebări.

— De ce a apucat Măcinică 
pe un drum greșit ?

— Din cauza „prietenilor" — 
vor răspunde mulți.

E clar, mediul viciat în care 
fusese atras a avut o influență 
puternică asupra lui. Dar oare 
în întreprindere Măcinică trăia 
numai cu așa zișii lui prieteni ? 
Sînt sute de tineri în fabrica a- 
ceasta care duc o viață demnă, 
de oameni civilizați; reuniuni 
tovărășești bine organizate, o 
viață cullural-artislică dezvol
tată și cîte alte preocupări dis
tractive cu un conținut sănătos 
nu se organizează aci I De ce 
nu s-au luptat tovarășii săi ca 
să-l smulgă din mediul putred 
in care intrase? întrebarea nu 
are decît un singur răspuns ; 
pentru treaba asta se cerca per
severență și mai ales mult su
flet. Și se pare că tocmai aces
tea le-a lipsit.

La adunarea de 'excludere 
Măcinică fusese învinuit, printre 
altele, și de pasivitate. El a re
cunoscut că a stat pasiv față de 
sarcinile ce-i reveneau ca ute
mist. Dar de ce oare ?

A încercat oare cineva dintre 
membrii comitetului să se apro
pie de Măcinică, să-l cunoască 
mai bine, să vadă care-i sint ap
titudinile, înclinațiile, donnlele 
și — ținînd seama de ele — să-l 
antreneze în munca organiza
ției? Firește, n-a încercat.

Tovarășii s-au mulțumit să-i 
dea o „sarcină", la întîmplare, 
și cu asta, basta.

sus amin- 
mult, un 
16 tineri 
au făcut 
la Ghe- 

Scărișoara. 
„distra", a-

ot Ct 9
...conducerea administrativă a Uzinei 

mecanice din Cimpina nu se îngrijește 
pentru ca gospodăria anexă să apro
vizioneze cantina cu legume și zarza
vaturi ?

Corespondent 
DIMA G. CONSTANTIN

La G.A.S. Slobozla-Ciorăști, raionul Foc
șani, prin „grija** administrației, muncitorii 
servesc dimineața cafeaua în farfurii în loc 
de căni.

Corespondent, ȘTEFAN URSU

Corespondent 
ION ANASTASIEI

Necazuri mari la... 
dejun.

...în sălile de cinematograf din Con
stanta se fumează în timpul spectaco 
lelor, iar curățenia lasă mult de dorit ?

Corespondent 
C. AUREL

...în magazinele „Textila" din Bucu 
rești și din provincie nu se găsesc 
stofe pentru uniforme școlare atît pen 
tru băieți cit și pentru tete ?

Corespondent 
C. VLASCEANU

...I.L.L. Orșova 
venite pentru ca 
din strada Cernei __________
nată urgent înlăturindu-se și așa-zisele 
„amănunte11 care aduc multe necazuri 
locatarilor ?

nu ia măsurile cu- 
construcția blocului 
nr. 13 să fie ternii-

Scrisoare deschisă

Comitetului Olimpic Romîn

Să analizăm însă și o altă 
problemă. Cînd .s-a întîmplat 
primul „caz" al lui Măcinică, cu 
portofelele, fapta lui trebuia să 
constituie un semnal de alar
mă pentru membrii comitetului 
U.T.M. cel puțin. S-a ocupat oa
re atunci cineva de el, omenește, 
cu răbdare? Nu, nu s-a ocupat. 
Dacă s-ar fi ocupat poate că el, 
Măcinică, n-ar mai fi făcut și 
a doua încercare de furt, poate 
că ar fi rupt încă de atunci 
„prietenia" cu cei care-1 îndem
nau la rele, poate că n-ar fi a- 
juns în afara rîndurilor U.T.M...

Felul cum a evoluat Măcinică 
după excluderea din U.T.M. do
vedește cu prisosință că tovără
șia sa vremelnică cu clica de 
derbedei n-avusese influență a- 
supra fondului său sufletesc. 
Fusese deajuns un fapt care să-l 
zguduie, să-l trezească la rea
litate, iar ajutorul adevăraților 
săi tovarăși (venit însă destul 
de tîrziu) a găsit un teren „vir
gin", neexplorat, în care sămîn- 
ța aruncată a dat roade bune.

Faptul că tovarășii săi nu l-au 
ostracizat după excludere, ci 
de abia de atunci încoace s-au 
ocupat de el cu răbdare, și pu
tem spune, cu succes, dovedește 
— pe lingă aceea că sînt adevă- 
rați tovarăși — cel puțin încă 
două lucruri: în primul rînd că 
Măcinică, departe de a fi un om 
pierdut, e un tînăr în stare să 
lupte cu el însuși pentru a-și bi
rui slăbiciunile, în stare să în
vingă în această luptă; în al 
doilea rînd, dovedește cu priso
sință că acest colectiv sănătos 
putea să-l ajute pe Măcinică cu 
mult înainte de excludere, să a- 
jungă a fi un om cu care orga
nizația să Se mindrească.

„Cazul" Măcinică sper să le 
fi dat de gîndit tovarășilor din 
comitetul U.T.M. de la „Nikos 
Beloiannis". A crește tineretul. 
a-1 educa, e o muncă de mare, 
de foarte mare răspundere. Și 
sarcina aceasta poate fi rezol
vată cu succes numai ocupîn- 
du-te cu răbdare, cu perseveren
ță, cu dragoste tovărășească de 
fiecare om în parte. A găsi „che
ia" cu care să deschizi ca să a- 
jungi la sufletul, la conștiința 
fiecărui tînăr e o adevărată ar
tă ; arta de a educa oamenii I

ALEXANDRU WEIS

Zilele trecute am primit la 
redacție vizita tov. Gheorghe 
Vlădica, secretarul colectivului 
sportiv „Tinărul Dinamovist"' 
din București. Era foarte entu
ziasmat.

— V-am adus o scrisoare. 
Deși nu e adresată direct re
dacției, am dori totuși s-o pu
blicați. Credem că e intere
santă.

însuflețirea cu care vorbea 
oaspetele nostru ne-a trezit 
curiozitatea. Am desfăcut pli
cul. Iată scrisoarea pe care am 
găsit-o și pe care o publicăm 
in întregime, fără nici o mo
dificare :

Către Comitetul Olimpic Romîn

Jocurile Olimpice de la Mel
bourne, întrecerile acestei mari 
competiții sportive mondiale 
se află acum In atenția tu
turor sportivilor noștri. Do
rința cea mai arzătoare a 
fiecărui sportiv din țara noas
tră, ca și din întreaga lume este 
aceea de a participa la întrece
rile Jocurilor Olimpice. Să repre
zinți culorile patriei tale la cele 
mai mari intreceri sportive ama
toare din lume e intr-adevăr o 
mare cinste.

O, mare parte din sportivii noș
tri fruntași vor avea și anul a- 
cesta cinstea — In urma perfor
manțelor realizate In prealabil — 
de a participa la Jocurile Olim
pice, 
despre 
se va 
trecut, 
drepta 
tiv: Olimpiada de la Roma din 
anul 1960.

Intr-o serie de țări, pregătirile 
pentru acest eveniment au și în
ceput. De pildă, ca urmiire a 
unei interesante inițiative în
treprinse de Comitetul Olim
pic din Polonia, lotul sporti
vilor care se pregătesc pen
tru jocurile de la Roma nu
mără milioane de tineri polonezi. 
Aici au fost organizate in rindu- 
rile tineretului concursuri pentru 
cucerirea insignei „cercurilor 
olimpice", ale căror norme cresc 
an de an culminînd în 1960, anul 
Olimpiadei. Sportivii care înde
plinesc aceste norme primesc In 
fiecare an o insignă cu un cerc 
olimpic mai mult. Posesorii in
signei cu cele 5 cercuri olimpice 
vor putea participa la 
din 1960 de la Roma.

Colectivul „Tlnărul 
vist" consideră că o

Și totuși, peste 3 luni, 
această ediție a Jocurilor 
vorbi ca despre un lucru 
Atenția generală se va tn- 
atunci spre un nou obiec

și la noi. Aceasta va stimula in 
mod considerabil activitatea tine
rilor, a juniorilor pentru o pregă
tire temeinică, pentru realizarea 
de performanțe cit mai valoroase. 
Nu trebuie să uităm că copiii și 
juniorii de astăzi sînt sportivii 
romini care in mod evident vor 
participa la Olimpiada de la 
Roma, In anul 1960. De aceea, 
acestor mlădițe trebuie acordată 
o atenție mai mare dectt pină 
acum. Experiența colectivului 
nostru, de unde s-au ridicat 
canoterii Vernescu, Rotman, 
gimnastele Vătășoiu, Țicu, jucă
torul de polo Zahan. înotătorul 
(Janță Adrian, care se pregătesc 
pentru Melbourne, ne dovedește 
că in cițiva ani de pregătire te
meinică tinerii pot obține rezul
tate superioare.

Inițierea și in țara noastră a 
unei asemenea competiții spor
tive, asemănătoare sistemului 
„cercurilor olimpice" din Polonia, 
ar atrage pe terenurile de sport sute 
de mii de noi tineri care ar lup
ta an de an pentru realizarea 
normelor cerute, pentru cucerirea 
dreptului de participare la cea 
mai mare competiție sportivă a 
timpurilor, Jocurile Olimpice. 
Poate că aceste concursuri pro
puse. ar putea fi îmbinate in
tr-un anumit mod cu Spartachia- 
da tineretului, din fiecare an.

Membrii colectivului „Tinărul 
Dinamovist" ar fi printre primii 
care ar piși practic, încă de pe 
acum, la sprijinirea acestei ac
țiuni.

Colectivul sportiv 
„Tinirul Dinamovist"

NOTA REDACȚIEI

Olimpiada

Dinamo- 
asemenea 

inițiativă ca aceea a Comitetului 
Olimpic din Polonia poate fi 
aplicată cu mari rezultate pozitive

Intr-adevăr, propunerile din a- 
ceastă scrisoare sint deosebit de 
interesante. Redacția consideră că 
ele merită toată atenjia Comitetu
lui Olimpic Romin. Studierea șl 
introducerea (finind seamă de 
specificul mișcării noastre sporti
ve) a unei asemenea competiții 
asemănătoare celei din R.P. Po
lonă ar duce la înviorarea activi
tății noastre sportive, la atrage
rea de noi tineri pe terenurile 
de sport, la descoperirea și selec
ționarea foarte precisă și reală a 
celor mai talentați tineri sportivi 
care în viitor să împrospăteze 
loturile noastre de sportivi frun
tași.

„Scînteia tineretului**
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Prietenii noștri coreeni 
construiesc o viață fericită

Vizita președintelui 
L B» Tito în Crimeea

Ziartlt M-au adu» vestea ci ■ 
delegație » Republicii Popular» 
Romlne, condusă de tovarășul 
Cheorghe Gheorghiu-Dej, răspun- 
zind invitației guvernului R.P.D. 
Coreene, a sosit la 2 octombrie 
la Phenian. Această vizită, pre
cum și vizita pe care a făcut-o 
tn țara noastră o delegație a 
R.P.D. Coreene condusă de tova
rășul Kim Ir Sen, sînt o mărtu
rie a prieteniei care leagă po
poarele romln și coreean, cons
tructoare activ» ale socialismu
lui.

Țara noastră și R.P.D. Co
reeană se află la mii de kilome
tri depărtare una de alta. Prie
tenia nu cunoaște însă obstacole. 
Intre popoarele romln și coreean 
s-a statornicit o prietenie puter
nică, indestructibilă bazată pe 
unitatea intereselor lor vitale și 

Tînărul pe care îl vedeți in fotografie lucrează la instalarea 
liniei de înaltă tensiune ce transportă curentul produs de 
centrala electrică de la Tiand înhan.

p» identitatea scopului final. A- 
ceastă prietenie se întemeiază pe 
prietenia comună cu marile puteri 
socialiste — Uniunea Sovietică 
și R.P. Chineză — cu toate ce
lelalte țări ale lagărului socia
list.

Se dezvoltă necontenit colabo
rarea politică, economică și cul
turală Intre R.P.D. Coreeană și 
R.P.R. Poporul nostru sprijină 
din toată inima dezvoltarea in
dustrială a R.P.D. Coreene. Mulți 
specialiști din țara noastră au 
plecat să împărtășească din ex
periența lor tehnicienilor coreeni, 
care construiesc noi obiective in
dustriale. Pe baza acordului cul
tural încheiat anul trecut se lăr
gesc necontenit legăturile cultu
rale dintre popoarele romln șt 
coreean. Ca dovadă a acestor 
legături este vizita pe care an
samblul romînesc de cintece și 
dansuri „Cioctrlia" a făcut-o a- 
nul acesta în R.P.D. Coreeană, 
precum și apropiatul turneu pe 
care îl va face Baletul Studiou
lui de Stat „Țoi-Sîn-Hi", tn țara 
noastră.

Drumul construirii unei vieți 
noi, fericite a început pentru po-

încheierea lucrărilor 
sesiunii 

Consiliului General 
ai F. S. M.

SOFIA 3 (Agerpres). —• A.T.B. 
transmite: La 3 octombrie și-a 
încheiat lucrările la Sofia cea de 
a 8-a sesiune a Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale.

La ședința din 3 octombrie au 
fost adoptate în unanimitate: re
zoluția la raportul lui Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M., 
rezoluția la raportul lui Abdoul- 
laye Diallo, vicepreședinte al 
F.S.M., memorandumul adresat 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, apelul către oa
menii muncii și organizațiile sin
dicale dim întreaga lume în pro
blema armei atomice și termonu
cleare și a dezarmării, rezoluția tn 
problema Ciprului, rezoluția în 
problemele Camerunului și o se
rie de alte documente.

Sesiunea a satisfăcut cererile 
Uniunii sindicatelor din Algeria și 
Federației sindicatelor oamenilor 
muncii din Madagascar de a in
tra în Federația Sindicală Mon
dială

Cu .prilejul încheierii celei dea 
8-a sesiuni a Consiliului General 
al F.S.M. la 3 octombrie a avut 
loc la Sofia un mare miting al 
oamenilor muncii. 

porul coreean acum 11 ani ctnd 
la 15 august 1945 armatele sovie
tice au eliberat de sub jugul im
perialiștilor japonezi poporul co
reean, dornic de libertate.

In perioada construcției pașni
ce de după eliberare, In partea 
de nord a Coreei au avut loc 
transformări radicale în dome
niul industriei, culturii, agricul
turii, transformări călăuzite și în
drumate de Partidul Muncii din 
Coreea, militant activ pentru 
creșterea bunăstării poporului co
reean, pentru construirea unei 
vieți noi, socialiste. Treptat, ur
mele grele ale asupririi imperia
liste au fost Măturate, iar noul 
și-a croit drum cu toată împotri
virea elementelor dușmănoase.

Reforma agrară, primul act de
mocratic ce a avut loc tn Coreea 
de nord, a dus la lichidarea feu- 

dalismulul tn agricultură, satul 
scăplnd pentru totdeauna de ex
ploatare, de foame și nevoi. Na
ționalizarea întreprinderilor in
dustriale a fost actul revoluțio
nar care a favorizat trecerea tn 
proprietatea statului a principa
lelor mijloace de producție. Astfel, 
a fost creată baza pentru îmbu
nătățirea radicală a nivelului de 
trai al poporului. Acestor două 
măsuri revoluționare le-au urmat 
altele, care au dus la continua 
tntărire și dezvoltare a regimu
lui democratic, la lichidarea trep
tată a rămășițelor trecutului. 
Pentru ca toate aceste măsuri de
mocratice și reforme înfăptuite 
să fie garantate și pe deplin tra
duse în viață, poporul din partea 
de nord a Coreei a proclamat Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Din primele zile ale existenței 
sale, guvernul R.P.D. Coreene a 
dus neobosit o politică de dez
voltare a economiei naționale, a 
luptat pentru unificarea pașnică 
a țării.

Viața liberă, construcția pașni
că a poporului coreean au fost 
însă stingherite de deslănțuirea

Declarația
Partidului Comunist American

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Daily 
Worker", recent a avut loc o con
ferință specială a partidului co
munist în legătură cu problemele 
electorale. La conferință au par
ticipat 150 de reprezentanți din 
36 de state. S-a adoptat o decla. 
rație în care se spune că în a- 
legerile din acest an partidul 
comunist nu va sprijini pe nici 
unul dintre candidații la postul 
de președinte și își va concentra 
toate eforturile asupra luptei 
pentru pace, pentru drepturi ci
vile și democratice și pentru bu
năstarea poporului american.

Declarația aprobă sarcina tra
sată de sindicatele din S.U.A. — 
„de a se infringe guvernul ma
relui capital" — și subliniază că 
mișcarea muncitorească trebuie 
să obțină o mai mare indepen
dență politică pe baza unificării 
forțelor ei politice.

„Mișcarea sindicală, a popu
lației de culoare și a fermierilor, 
în continuă creștere — se spune 
în declarație — a și reușit să-i 
determine pe principalii candi
dați să-și ia angajamente impor
tante. Oricare ar fi rezultatul a- 
legerilor, poporul trebuie să ducă 
o serioasă luptă politică și pen
tru adoptarea de legi care să 
satisfacă revendicările sale și în

de către Imperialiștii americani a 
unui război imperialist, de cotro
pire, cu scopul de a distruge tl- 
năra Republică Coreeană. Cauza 
dreaptă a poporului coreean a în
vins însă. Ajutat de eroicii vo
luntari chinezi, și cu sprijinul 
moral al tuturor popoarelor iubi
toare de pace, poporul coreean 
nu a putut fi îngenunchiat. Ră
nile războiului erau dureroase 
Țara trebuia reconstruită.

La chemarea partidului și gu
vernului de a depune toate efor
turile pentru reconstrucția eco
nomiei naționale, a răspuns cu 
entuziasm întreg poporul co
reean.

Sarcinile planului trienal — 
care se termină la sflrșitul aces
tui an — au fost îndeplinite la 
multe ramuri de producție încă 
de la începutul anului 1956. In 
domeniul industriei, pînă în 1955 
au fost reconstruite total sau par
țial și puse în funcțiune 236 în
treprinderi de stat mari și mij
locii, iar 71 de întreprinderi au 
fost construite din nou. Avîntul 
rapid al industriei grele este în
soțit de creșterea considerabilă a 
producției bunurilor de larg con
sum. In fiecare an al planului 
trienal, volumul producției glo
bale industriale a crescut simți
tor. Producția globală industrială 
a crescut, de pildă. In 1955 cu 
156 la sută față de 1949 și cu 
230 la sută față de anul 1953 — 
perioadă ce a urmat imediat după 
războiul de eliberare. Odată cu 
industria grea s-au dezvoltat cu 
repeziciune industria textilă, 
precum șl alte ramuri ele econo
miei. Succesele obținute de in
dustrie au dat un nou impuls 
cooperativizării agriculturii. Pen
tru a ne da seama de avîntul miș
cării de colectivizare a agricul
turii este suficient următorul 
fapt: la sflrșitul lunii iunie a 
anului acesta existau în R.P.D. 
Coreeană 14.771 cooperative a- 
gricole, cuprinzînd 70,6 la sută 
din totalul gospodăriilor țără
nești și dispunînd de 66 la sută 
din întreaga suprafață arabilă.

Întregul popor coreean luptă tn 
aceste zile pentru îndeplinirea 
planului trienal înainte de ter
men. Multe întreprinderi au înde
plinit deja indicii stabiliți de pla
nul trienal și dau produse tn 
contul primului plan cincinal, 
oare începe anul viitor.

Dar, tn timp ce poporul din Co
reea de nord obține succese tn 
muncă în lupta sa, în sudul Co
reei, o parte a poporului trăiește 
încă In mizerie, impilat de banda 
reacționară a lui Li Stn Man. 
Opinia publică de pretutindeni a 
fost și este martora eforturilor 
neîntrerupte, concretizate in pro
puneri și inițiative, ale guvernu
lui R.P.D. Coreene în vederea li
chidării cit mai grabnice a actua
lei situații tn care Coreea e scin
dată. Sfidînd dorința unanimă a 
întregului popor, clica lisînmanis- 
tă face totul pentru a îndepărta 
cit mai mult posibilitatea unifi
cării.

In lupta pentru unificarea ță
rii, pentru victoria cauzei sale 
drepte, poporul coreean e spriji
nit de toate popoarele iubitoare 
de pace, printre care și poporul 
nostru.

Prietenia care leagă popoarele 
coreean și romln se întărește și 
se va întări și pe mai departe, ca 
o chezășie a unității popoarelor 
statelor socialiste, care pășesc 
hotărît spre construirea unei vieți 
tot mai fericite.

ultimă instanță să influențeze 
raportul de forțe politice în țară. 
Numai lupta, numai unitatea sin
dicatelor și a aliaților lor în toate 
problemele pînă la campania e- 
lectorală, în timpul ei și după 
desfășurarea acesteia, poate asi
gura pacea, securitatea și de
mocrația".

Presa engleză despre noua orientare 
a partidului laburist

LONDRA 3 (Agerpres}. — 
Postul de radio Londra sublinia
ză că una din principalele teme 
ale comentariilor presei britanice 
de miercuri dimineața o consti
tuie lucrările Congresului anual 
al partidului laburist.

Felul în care decurg lucrările 
Congresului, și mai ales alegerea 
liderului de stînga Bevan în pos
tul de trezorier , al partidului, 
constituie — după părerea tutu
ror comentatorilor — un indiciu 
al orientării spre stînga a parti
dului laburist. Ziarele conserva
toare remarcă cu neliniște acest 
lucru, subliniind, așa cum e cazul 
cu „Daily Telegraph" — că de 
acum încolo, spre a-și păstra spri
jinul organizațiilor de rînd, con
ducătorii laburiști, pînă acum so-

D. T. ȘEPILOV: Putem gâsî o rezolvare
înțeleaptă a problemei Suezului

NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS transmite: La 3 octombrie 
a sosit cu avionul la New York D. T. Șepilov, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. D. T. Șepi'lov va participa. în calitate de re
prezentant al U.R.S.S., la apropiatele ședințe ale Consiliului de 
Securitate în problema Suezului.

La sosirea la New York, D. T. Șepi’lov a făcut următoarea de
clarație reprezentanților presei și

„Domnilor, am străbătut Eu
ropa și Oceanul pentru ca aici, la 
New York, să discutăm problema 
Suezului împreună cu reprezen
tanții celorlalte state membre ale 
Consiliului de Securitate at Or
ganizației Națiunilor Unite. Gu
vernul sovietic acordă o mare în
semnătate apropiatelor ședințe 
ale Consiliului de Securitate, în 
fața cărora stă sarcina de a pre- 
întîmpina o nouă agravare a si
tuației internaționale în legătură 
cu problema Suezului și de a 
găsi calea reglementării pașnice 
a acestei probleme.

Din păcate, se mai fac încă în
cercări de a trece la rezolvarea 
problemei Suezului „de pe poziții 
de forță”. Aceste încercări se ba-

Dulles recunoaște că între S. U. A., Anglia 
și Franța există divergențe 

în problema Suezului
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

Itt cadrul conferinței sale de 
presă de marți, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
John Foster Dulles, a declarat 
că va participa vineri la deschi
derea dezbaterilor Consiliului de 
Securitate în legătură cu pro
blema Suezului. El a afirmat că 
se va întîlni probabil cu miniștrii 
Afacerilor Externe ai Marii Bri
tanii și Franței înainte de înce
perea acestor dezbateri. Dulles a 
recunoscut apoi că între S.U.A., 
Marea Britanie și Franța există 
divergențe în problema Suezului. 

întrebat dacă se intenționează 
să se folosească stocurile exce
dentare de bumbac american pen
tru a exercita presiuni economice 
asupra Egiptului, secretarul de 
stat a răspuns că nu se va în- 
tîmpla așa ceva pentru că „bum
bacul american cu fibre scurte 
nu poate servi, după părerea sa, 
acelorași scopuri ca bumbacul 
egiptean cu fibre lungi".

In continuarea conferinței sale 
de presă, secretarul Departamen
tului de Stat s-a ocupat de pro
punerea lui Adenauer de a se 
transforma Europa occidentală în 
„ceva intermediar între un stat 
federal și o confederație". Dulles 
a afirmat că „privește cît se 
poate de favorabil faptul că se 
vorbește din nou despre o unifi
care a Europei" și că „nu inter
pretează acțiunea de unificare a 
Europei ca o palmă la adresa 
S.U.Â., pentru că țările Europei 
occidentale afirmă că nu mai 
vor să fie dependente de S.U.A.". 
In cercurile ziaristice se subli
niază că afirmația lui Dulles că 
ar dori „ca Europa occidentală să 
devină o mare putere așa cum 
U.R.S.S. și S.U.A. sînt mari pu
teri", denotă că Dulles a urmă
rit în mod intenționat să subli
nieze că nu consideră Anglia și 
Franța ca mari puteri.

Radiogramă de la petrolierul „Groznîi":

Am fost martorii bunei organizări 
de pe Canalul de Suez

ODESA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ultimul timp prin 
Canalul de Suez au trecut zeci de 
nave sovietice. Echipajele lor re
marcă în unanimitate că trecerea 
navelor se efectuează precis și 
fără întrerupere.

Pancenko, căpitanul petrolieru
lui „Groznîi", din flota Mării 
Negre și secundul său Naumenko 
au transmis următoarea radio
gramă :

In drum spre patrie am trecut 

cotiți „moderați", vor trebui să 
adopte o atitudine de opoziție 
mai accentuată față de politica 
guvernului.

Ziarul „Times" subliniază de 
asemenea că nu se poate nega 
„o evoluție pronunțată spre stîn
ga" a politicii partidului laburist.

Ziarul liberal „Manchester 
Guardian", remarcă că elementul 
dominant în cadrul actualului 
Congres al partidului laburist 
este că politica partidului „a de
venit mai radicală și mai mili
tantă".

Același lucru îl scrie și ziarul 
„News Chronicle" care consideră 
că alegerea lui Bevan în postul 
de trezorier oglindește „afirma
rea unei tendințe spre stînga" 
în politica laburistă.

radiou'lui:
zează pe neînțelegerea spiritului 
timpului, a marilor procese de 
neînvins de înoire a formelor 
vieții sociale, care se desfășoară 
pe vaste întinderi din Orient. 
Tocmai ignorarea acestor procese 
duce la elaborarea unor proiec
te himerice și neviahile de rezol
vare a problemei Suezului, prin 
măsuri de constrîngere. Sperăm 
însă că aceste măsuri vor găsi 
din ce în ce mai puțini adepfi. 
Așa cum răcoarea apelor Nilului 
are o acțiune înviorătoare, tot 
așa învățămintele vieții fac ca 
treptat rezolvarea problemei Sue
zului să fie abordată fără părti
nire și într-un mod mai realist.

Sînt profund convins că pe ca
lea unor tratative echitabile și

Rugat să comenteze discursul 
rostit de noul președinte al sta
tului Panama, Ernesto Dela 
Guardia, care și-a exprimat spe
ranța că S.U.A. vor proceda echi
tabil în legătură cu Canalul Pa
nama, Dulles a recunoscut că 
„vor exista divergențe".

Imediat după aceasta, secre
tarul Departamentului de Stat 
s-a referit „în treacăt" la propu
nerile în vederea construirii unui 
al doilea canal care să treacă 
prin statul Nicaragua, cu scopul 
evident de a sugera că Statele 
Unite nu intenționează să cedeze 
în cazul unor revendicări mai 
ferme ale statului Panama în le
gătură cu canalul care trece prin 
teritoriul acestui stat.

O altă chestiune atinsă în ca- 
drul conferinței de presă a fost 
aceea a retragerii forțelor ame
ricane din Islanda. Duhes a afir
mat că speră că „se Va ajunge 
la o soluție".

Declarațiile făcute de Dulles 
în cadrul conferinței de presă au 
avut darul de a produce iritare 
în diverse capitale străine. Postul 
de radio Londra sublinia miercuri 
dimineață că la două ore după 
publicarea textului declarațiilor, 
agenția oficială a Casei Albe a 
dat publicității o nouă versiune 
în care s-a modificat partea re
feritoare la divergențele dintre 
S.U.A. și Anglia și Franța. Peste 
tot unde se spune „există diver
gențe" s-a modificat în „au 
existat divergențe".

Ziarul „Times" de miercuri di
mineață se referă la afirmația 
lui Dulles că Asociația celor care 
folosesc Canalul de Suez nu ar 
fi fost slăbită prin modificările 
oare s-au adus formulei inițiale 
și respinge categoric acest punct 
de vedere al lui Dulles. „Decla
rațiile lui Dulles, scrie în în
cheiere „Times", pot fi conside
rate nefericite".

prin Canalul de Suez. In portul 
Suez am fost primiți cu amabili
tate și deserviți rapid. Am fost 
martori ai bunei organizări a ac
tivității și ai marii animații care 
domnește pe canal. In radă so
seau mereu vase sub pavilionul 
diferitelor națiuni. Petrolierul nos
tru a fost condus de pilotul egip
tean Sallman. Am străbătut Ca
nalul intr-un timp foarte scurt, 
numai în 11 ore și 30 minute, în 
loc de 15-16 ore cum 6e obișnuia. 
După noi urma vasul italian de 
pasageri „Europa", pe bordul că
ruia pilot-secund era căpitanul 
sovietic de cursă lungă Lavrov. 
Peste două săptămîni, Lavrov, la 
fel ca și ceilalți piloți sovietici, 
care în prezent își face stagiul, 
va începe să piloteze singur 
vase.

Se desfășoară lucrări pentru 
lărgirea Canalului. Marinarii so
vietici au văzut aici în acțiune 
excavatoare, numeroase drage și 
alte mașini. 

La 6 octombrie 
Hatoyama pleacă la Moscova

TOKIO 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum rezultă din 
relatările agenției Kiodo Țusin, la 
2 octombrie seara tîrziu cabinetul 
de miniștri al Japoniei a hotărît 
în mod oficial ca o delegație în 
frunte cu primul ministru Ițiro 
Hatoyama să plece la Moscova 
pentru continuarea tratativelor cu 
privire Ia normalizarea relațiilor 
sovieto-japoneze. In afară de Ha
toyama din delegație mai fac

bazate pe egalitate în drepturi, 
pe calea îmbinării juste a intere
selor Egiptului, ca stat suveran, 
cu interesele tuturor celorlalte 
state care folosesc Canalul, vom 
putea găsi o rezolvare înțeleaptă 
a problemei Suezului care ne pre
ocupă atît de mult.

Sîntem plini de speranță că 
toți participanții la lucrările 
noastre comune în Consiliul de 
Securitate vor da dovadă de spi
ritul realist de înțelegere reci
procă și încredere, necesar pentru 
a se realiza un progres important 
în rezolvarea problemei Suezului. 
Uniunea Sovietică este gata să 
facă tot ce depinde de ea pentru 
a contribui la rezolvarea proble
mei Suezului în spiritul țelurilor 
nobile și principiilor de pace ale 
Organizației Națiunilor Unite.

A? vrea să mă folosesc de a- 
cest prilej pentru a transmite un 
sincer salut și urări de bine locui
torilor New Yorkului și prin ei 
întregului popor al Statelor Unite 
ale Americii”.

Ministrul de externe 
egiptean a sosit 

la New York
NEW YORK 3 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 3 octombrie 
a sosit la New York, Mahmud 
Favzi, ministrul Afacerilor Ex
terne al Egiptului, pentru a par
ticipa la discutarea problemei 
Suezului în cadrul Consiliului de 
Securitate.

—»»o»»-
Conferința 

ambasadorilor 
unui grup de țări

LONDRA 3 (Agerpres). — La 
3 octombrie a reînceput la Lon
dra, conferința ambasadorilor 
unui grup de țări, convocată 
pentru instituirea faimoasei „aso
ciații a beneficiarilor „Canalului 
de Suez". Au fost examinate ra
poartele celor trei comitete teh
nice ale conferinței: pentru sta
tutul „asociației", pentru proble
mele navigației și pentru proble
mele financiare.

După cum reiese din relatările 
asupra ședinței din 3 octombrie 
între țările participante au apă
rut din nou divergențe în legă
tură cu planurile de înjghebare 
a „asociației", pe care puterile 
occidentale intenționează s-o fo
losească în încercările lor de a 
uzurpa drepturile legitime ale 
Egiptului. In legătură cu diver
gențele într-o serie de probleme, 
conferința nu și-a încheiat lucră
rile la 3 octombrie (așa cum se 
prevăzuse anterior). Agenția 
Reuter relatează că la 4 octom
brie va avea loc o nouă ședință 
a ambasadorilor grupului de țări.

—••OM—

PEKIN. — La 2 octombrie, 
Mao Țze-dum, președintele Repu
blicii Populare Chineze a oferit 
o recepție în cinstea președintelui 
Republicii Indonezia, Sukarno, 
care se află în vizită în R. P. 
Chineză.

STOCKHOLM. — La 2 octom
brie, a sosit la Stockholm într-o 
vizită oficială președintele Repu
blicii Finlandeze, Urho Kekkonen, 
cu soția. Președintele esle înso
țit de Ralph Terngren, ministrul 
Afacerilor Externe al Finlandei.

MOSCOVA. — La 2 octombrie, 
I. S. Kodița, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin 
pe Janos Boldoczky, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. Ungare în U.R.S.S., care i-a 
înmînat scrisorile de acreditare.

BELGRAD. — La 1 octombrie, 
în incinta Universității „Kolarț" 
din Belgrad, violonistul sovietic 
David Oistrah a dat primul con
cert acompaniat de orchestra Fi
larmonicii din Belgrad. Audito
riul a întîmpinat cu aplauze fur
tunoase pe violonistul sovietic.

MOSCOVA. — La invitația 
Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., 
la 2 octombrie a sosit la Mos
cova un grup de scriitori din 
Egipt.

parte în calitate de delegați ple
nipotențiari Ițiro Kono. ministrul 
agriculturii și silviculturii, și am
basadorul Siuniți Mațumoto, care 
se află în prezent la Moscova 
Ca consilier al delegației a fost 
desemnat Takidzo Mațumoto, se
cretarul general adjunct al cabi
netului de miniștri.

Delegația va părăsi Tokio la 
5 octombrie

IALTA 3 (Agerpres). — In si
lele de 1, 2 și 3 octombrie Iosip 
Broz-Tito, președintele R. P. F. 
Iugoslavia, N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A- 
leksandr Rankovici, vicepreședin
te al Vecei Executive Federative 
a R.P.F. Iugoslavia, și persoanele 
care îi însoțesc au mers la vină-

TELEGRAMĂ

Federația Sindicală Mondială
PRAG A

In numele oamenilor muncii organizați în sindicatele din Repu
blica Populară Romînă, Consiliul Central al Sindicatelor transmite 
marei noastre organizații sindicale mondiale un fierbinte salut și 
cele mai sincere felicitări cu prilejul aniversării a 11 ani de la crea
rea sa.

Sindicatele din țara noastră asigură Federația Sindicală Mon
dială că nu vor precupeți nici un efort și de acum înainte pentru 
a sprijini toate acțiunile inițiate de Federația Sindicală Mondială 
în vederea întăririi unității sindicale internaționale, pentru bună
stare, colaborare frățească între popoare, pace și proges social.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

Declarația Comitetului
Femeilor Democrate din R. P. R.

Comitetul Femeilor Democrate 
se adresează — în numele femei
lor din Republica Populară Ro
mînă — Consiliului de Securitate 
al O.N.U., cerînd cu hotărîre ca 
problema Canalului de Suez să 
fie rezolvată în mod pașnic, res- 
pectîndu-se drepturile legitime 
ale poporului egiptean.

Naționalizarea Canalului de 
Suez — trup din trupul Egiptu
lui, construit pe teritoriul lui cu 
jertfe nenumărate — este 0 mă
sură justă care corespunde inte
reselor vitale ale poporului egip
tean. De aceea, orice încercare de 
a impune din nou o administrație 
colonialistă asupra Canalului de 
Suez, de a răpi Egiptului drep
turile sale suverane, provoacă in
dignarea și protestul întregii 
omeniri progresiste.

Nici un om care iubește pacea 
nu poate aproba politica de pre
siuni și amenințări împotriva

Vizitele oaspeților iugoslavi
Delegația municipală iugo

slavă, condusă de Miloș Minici, 
președintele Comitetului popular 
al orașului Belgrad, invitată în 
țara noastră de Comitetul Exe
cutiv ai Sfatului Popular al Ca
pitalei, a vizitat în cursul zilei 
de miercuri regiunea Stalin.

Primul oraș vizitat în această 
regiune de membrii delegației iu
goslave a fost Predealul.

La sosirea în Orașul Stalin, 
membrii delegației Comitetului 
Popular al orașului Belgrad au

Informații
însărcinatul cu afaceri ad-inte. 

rim al R.P. Polone la București, 
Czestaw Kasprzak, a oferit un 
cocktail cu ocazia turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră pianista poloneză Halina 
Czerny Stefanska.

Au participat acad. M. Ralea, 
Al. Buican, I. Bogdan, Paul Cor
nea. N. Minei, George Georgescu, 
artist al poporului .Alfred Alessan- 
drescu, Paul Constantinescu, ma
eștri emeriți ai artei din R.P.R. 
și alți oameni de artă și cultură.

★

La Casa Scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu" din Capitală a avut loc 
miercuri o seară închinată R. P. 
Chineze.

Scriitorul Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. a vorbit despre im
presiile sale dintr-o călătorie în 
R. P. Chineză.

*
Recent s-a încheiat cel de al 

51-lea Tîrg internațional de mos

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală echipa feminină de volei 
Partizan Belgrad. Voleibalistele 
iugoslave, care dețin și titlul de 
campioane ale țării lor, vor sus
ține trei întîlniri în Capitală cu 
echipele Progresul C.P.C.S., Loco
motiva M.C.F. și Știința I.C.F.

Primul meci va avea loc as
tăzi cu începere de la ora 19 în 
sala de sporturi Dimano, echipa 
Partizan Belgrad urmînd să joa
ce cu Progresul C.P.C.S.

★
La sflrșitul acestei luni va a- 

vea loc în Capitală întîl- 
nirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezen
tative de tineret ale R.P.R. și 
Suediei. Meciul a fost programat 
pentru data de 28 octombrie, cele 
două echipe aliniind formații din 
care vor face parte jucători care 
au virata pînă la 22 de ani îm
pliniți.

★
Miercuri dimineața au început 

la poligonul Tunari întrecerile 
din cadrul celei de a IlI-a ediții 
a campionatelor internaționale de 
tir ale R.P.R. La această impor

toare în pădurii» din munții Crk 
meel, iar tn seara zilei de 3 oc« 
tombrie a-au întors tn regiunea 
Ialta.

Vtnătoare» a fost reușiți. N. 
S. Hrușciov, Iosip Broz-Tite și 
Aleksandr Rankovici an v#na* 
cerbi.

Egiptului, măsurile militare al» 
guvernelor din Anglia, Franța, 
sprijinite de S.U.A., care pun în 
pericol pacea.

Femeile din R.P.R. care tn 
decursul unei generații au cunos
cut două războaie pustiitoare și 
care închină toată viața lor mun
cii pașnice și creșterii unei gene
rații sănătoase și fericite, sînt 
neliniștite de situația creată de 
cercurile imperialiste în Orientul 
Apropiat și Mijlociu. De aceea 
ele își unesc glasul lor de pro
test cu glasul femeilor egiptene 
și cu al celor din întreaga lume, 
care dorind cu ardoare pacea, cer 
ca problema Canalului de Suez să 
fie soluționată pe cale pașnică.

Această cale corespunde intere
selor femeilor din lumea întrea. 
gă și va întări încrederea ome
nirii în Organizația Națiunilor 
Unite și într-un viitor pașnic.

fost întîmpinați de președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Orașului Stalin, AL 
Kadar, care le-a urat bun sosit, 

în cursul după amiezii, dele
gația municipală iugoslavă s-a 
înapoiat în Capitală.

Seara, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București, Nicola Vu- 
janovici, a oferit un cocktail în 
cinstea delegației Comitetului 
Popular al orașului Belgrad.

(Agerpres)

tre de la Zagreb — R.P.F. Iugo
slavia. Printre cele 26 de țări 
participante din Europa, Asia și 
America s-a numărat și Republica 
Populară Romînă al cărei pavi
lion a repurtat un remarcabil suc
ces: premiul 1, acordat de juriul 
internațional însărcinat cu clasifi
carea pavilioanelor țărilor parti
cipante.

*

La centrul de Documentare al 
Industriei Chimice din str. Ni- 
culae Filipescu nr. 26 s-a deschis 
miercuri expoziția .Automatizarea 
electronică în industria chimică".

Expoziția este deschisă în fie
care zi între orele 8—20 pînă la 
15 octombrie.

*
Miercuri dimineața s-a înapo

iat în Capitală delegația de femei 
din țara noastră care la invitația 
Federației Asociațiilor de Femei 
din R.P.F. Iugoslavia a vizitat 
timp de două săptămîni țara ve
cină și prietenă

(Agerpres)

tantă competiție participă trăgă
tori de valoare mondială din 
U.R.S.S., Danemarca, Italia, R P. 
Polonă, R. P. Ungară, R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria și 
R.P.R. încă din primele trageri 
s-a putut obeerva că întrecerea 
pentru victorie va fi spectaculoasă 
și că rezultatele de valoare nu 
vor întîrzia să se arate.

Un remarcabil succes au obți
nut în prima zi trăgătorii sovie
tici care datorită înaltei lor mă- 
estrii sportive au dominat cate
goric toate cele 3 probe.

Astăzi campionatele continuă 
cu desfășurarea manșei a doua a 
probei de talere. Concursul în
cepe la ora 9 dimineața.

*

Campionatele republicane de 
tenis au luat sfîrșit miercuri pe 
terenul Progresul F.B. In conti
nuarea partidei finale de dublu 
bărbați perechea frații Gh. și M. 
Viziru au cîștigat setul decisiv 
cu 6—0, adjudecî.ndu-și victoria 
finală cu 3—1 în meciul cu T. 
Caralulis și C. Zacopceanu.

(Agerpres)
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