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Comitetului regional Constanța 
al Partidului Muncitoresc Romîn
Comitetului executiv a! Sfatului 

Popular regional Constanta
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne salută și feli
cită călduros țărănimea munci
toare, oamenii muncii, organiza
ție de partid și organizațiile 

obștești din regiunea Constanța 
pentru marele succes obținut — 
colectivizarea agriculturii între
gii regiuni.

Acesta este un exemplu și un 
îndemn însuflețitor pentru în
treaga țărănime muncitoare din 
patria noastră. El a fost primit 
cu bucurie He oamenii muncii 
din toată țara.

Terminarea colectivizării în 
regiunea Constanța a fost posi
bilă datorită faptului că masele 
largi de țărani muncitori s-au 
convins că singurul drum care 
le poate asigura creșterea neîn
treruptă a bunăstării materiale 
și culturale este cel indicat de 
partid — drumul agriculturii so
cialiste; 
acordat 
popular 
Și

cu produse agro-alimen’are și__ r_____ _______ _ a
industriei cu materii prime. Ast
fel se va dezvolta schimbul dc 
mărfuri între oraș și sat și se 
va întări tot mai mult alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Urăm țărănimii colectiviste șl 
tuturor oamenilor muncii din re
giunea Constanța noi succese I» 
munca pentru înflorirea economi
că și culturală a regiunii, pen
tru progresul continuu al scum
pei noastre patrii, pe calea so
cialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN 
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

ajutorului 
democrat-

datorită 
de statul 
țărănimii muncitoare 

și muncii neobosite depuse 
de organizațiile de partid și 
obștești, de deputății și deputate
le sfaturilor populare, de ute- 
miștii, inginerii, tehnicienii, me
canizatorii și de miile de colecti
viști fruntași din regiunea Con
stanța.

Colectivizarea agriculturii des
chide largi perspective de dezvol
tare și înflorire economică și cul
turală a întregii regiuni.

Partidul și guvernul își expri
mă încrederea că țăranii colecti
viști, colectivistele, familiile loc» 
din regiunea Constanța în frun
te cu comuniștii vor muncii cu 
însuflețire pentru dezvoltarea șl 
întărirea economică a gospodă
riilor colective, pentru sporirea 
producției de grîu și porumb, 
pentru creșterea numărului vi
telor de muncă, vacilor de lapte, 
oilor, porcilor și păsărilor, pen
tru mărirea suprafețelor cultivate 
cu plante tehnice și legume, pen
tru dezvoltarea viticulturii și 
pomiculturii.

Partidul șl guvernul vor dez
volta și in viitor S.M.T.-urile și 
parcurile lor de tractoare și mâ

ini agricole, vor asigura forma
rea de cadre calificate de ingi
neri și tehnicieni necesare regi
unii, vor sprijini 
tot mai largă ;

i introducerea 
a agrotehnicii 

înaintate, ajutind astfel țărăni
mea să obțină recolte tot r..-- 
bogate.

Dezvoltînd proprietatea 
tească, sporind necontenit
ducția vegetală și animală, co
lectiviștii vor obține ciștiguri 
mărite, își vor ridica necontenit 
nivelul de trai, material șl cul
tural. Totodată vor crește posi
bilitățile țărănimii de a vinde 
statului surplusurile lor de pro
ducție pentru o mai bună apro 
vizionare a populației orășenești

mai

obș- 
pro-

O SERBARE

petrecută 
rămîne 
plăcută.

la un 
multă 
De a-

O zi de odihnă 
loc cu prietenii 
vreme o amintire 
ceasta m-am convins duminică la 
o serbare a prieteniei romîno-so- 
vietice.

Sărbătoriții — muncitorii frun
tași de la uzinele „Semănătoarea" 
și fruntași ai recoltelor bogate 
din regiunea București — sînt 
vechi prieteni. Certificatul de naș
tere al prieteniei lor 
obișnuit.

„Anul ăsta 
ales cea 
duminică 
și n-o să 
ales noi am fi tare bucuroși".

Plăcută surpriză pentru munci
torii de la „Semănătoarea". Mai 
ales că atît de ospitalieri nu erau 
numai cei de la S.M.T. Balaciu,

ci și cei de la G.AS. Giurgiu, Ur- 
ziceni •— mă rog aproape toți cei 
care primiseră noile mașini și 
unelte agricole lucrate la „Semă
nătoarea.". Și cum n-are rost să 
mai aștepți a doua invitație, în- 
tr-o duminică dimineață, gazdele 
și-au primit musafirii. Dar, in loc

nu-i deloc

mai 
tr-o 
noi 
Mai

bogată — 
de vie. In-

recolta-i 
de viță 
trageți o fugă pe la 
vă pară deloc rău.

de
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Strungarul Fauser Carol, de la uzinele „Metalurgica" din Si
biu, lucrează la unul din tamburi pentru schiderul de munte. 
El califică la locul de muncă pe tînărul Pivota Nicolaie. în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie Fauser Carol și-a luat angaja
mentul să-și depășească planul cu 16%, angajamentul a fost 
realizat și depășit cu 10%, dînd lucru de bună calitate.

DE AVION
NOU TIP

ROMÎNESC
La concursul republican de zbor 

cu motor care a avut loc zilele 
trecute la Strejmc, regiunea 
Ploești, alături de alte avioane 
străine și romînești a luat parte 
la probele de tentative de record 
și noul tip de avion R. G. 6 C, 
care este încă în stadiu de omo
logare. Acest avion, destinat' șco
lilor de aviație și zborurilor de 
turism, este construit de colectivul 
secției Aero de la I.F.I.L.-Reghin, 
condus de Vladimir Novițchi, lau
reat al Premiului de Stat.

Instalația de centralizare 
electrodinamică

Noua instalație de centralizare electrodinamică din stația C.F.R. 
Herăstrău va intra in funcțiune în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

înzestrată cu utilaj de fabricație sovietică de cel mai modern tip, 
instalația permite executarea și controlul tuturor comenzilor și 
mișcărilor ce se face in stafie, de un singur om — impiegatul de 
mișcare — prin simpla manipulare a unor butoane. Intrarea ei tn 
funcțiune va spori simțitor capacitatea de tranzit a stației și va 
îmbunătăți siguranța in circulat'a trenurilor, deoarece aparatele 
exclud posibilitatea executării de comenzi greșite.

Instalația din stația Herăstrău va servi totodată, ca stație de ex
perimentare pentru utilajele de centralizare electrodinamică ce se 
construiesc in prezent pentru prima dată in (ara noastră, după do
cumentația sovietică.

Mărfuri din import
De la începutul lunii octombrie 

și pînă acum depozitele și ma
gazinele comerțului de stat din 
București și din alte orașe ale 
țării au primit sute de mii de 
kilograme de diverse mărfuri air 
mentare: margarina din R. D. 
Germană, lapte praf din Finlan
da. conserve de pește din R. P« 
Polonă, pește proaspăt din Tur
cia. Se afiă pe drum cantități 
însemnate de ' ' ’ ‘ "
din Norvegia, 
livrată de R. 
proaspăt din 
iar din R. P.

■ drum cantități 
heringi importați 
untură și slănină 
P. Polonă, pește 
R.P.F. Iugoslavia.

. ............. Ungară vor sesi 
în curind primele transporturi 
de unt.

Duminică a sosit un prim 
transport de 141.000 kg. de ci
trice importate din Cipru. Peste 
citeva zile vor fi descărcate in 
portul Constanța alte 200.000 kg- 
de citrice, 375.000 kg. de măs
line și 10.000 kg. de ulei de 
măsline importate din Grecia.

Tot in această lună s-au im
portat pentru consumul popu
lației numeroase mărfuri indus
triale: țesături de lină din R.P. 
Polonă, articole de porțelan din

R.D. Germană, R. Cehoslovacă 
și R.P. Polonă, instrumente mu
zicale, aparate fotografice și hâr
tie fotografică din R.D. Germa- 

‘ ~ din 
din 
ras 
din 
ști
ai te

nă. ceasornice de mină 
U.R.S.S., articole de sport 
R. Cehoslovacă, aparate de 
din Suedia și lame de ras 
Israel și R. Cehoslovacă, 
louri din R.D. Germană și 
bunuri de larg consum contrac
tate in diverse țări. S-au achi
ziționat de asemenea autoturis
me din R. Cehoslovacă și 
U.R.S.S., motociclete simple din 
R.P. Ungară, biciclete pentru fe
mei și copii din R. Cehoslovacă 
și U.R.S.S., precum și piese de 
rezervă pentru motociclete și bi
ciclete.

In curind vor sosi noi mărfuri 
de larg consum industriale 
printre care se numără mătase, 
țesături din lină și haine de 
piele importate din R.P. Chine
ză. stofe din R. Cehosiovacă și 
R.P. Poicnă, încălțăminte din 
R. Cehoslovacă și R.P. Bulgaria 
precum și a'.te mărfuri.

(Agerpres)

tradiționala pîine și sare, gaz
dele și-au poftit invitații pe cîmp 
să se cunoască mai bine. Prima 
cunoștință — un tractorist — care 
înjura de mama focului.

— Halal secerătoare, înoadă 
mai bine zilele omului decît un 
snop de grîu.

Ei, se mai întîmplă. De, așa 
sînt mașinile — se mai strică. 
Numai că mașina-i nouă nouță — 
livrată de cîteva zile de la uzina 
„Semănătoarea". O coincidență de 
bună seamă.

Musafirii au uitat că sînt în vi
zită și sufleeîndu-și mînecile că-

R.G.6.C. este o variantă ame
liorată a avionului R.G.6.B.

Noul avion, cu posturile de pi
lotaj în tandem, este un aparat 
monoplan, construit în întregime 
din lemn, cu aripa joasă, cu tren 
de aterizare monojamb și bechie 
cu roata orientabilă. Pentru obți
nerea unor performanțe mai bune 
de zbor, avionului i s-a redus an
vergura. El este dotat cu un mo
tor W. M. 4 — III de 105 c. p. 
și cu toată aparatura de bord ne
cesară acestui tip. Carlinga mai 
spațioasă a avionului, închisă cu 
capotă de plexiglas și amenajările 
interioare îl situează printre cele 
mai moderne avioane de acest 
gen.

In parte aceste calități au fost 
deja confirmate prin rezultatele 
obținute la Concursul republican. 
La proba de 3.000 m. înălțime 
clasa C 1 b avioane de 500—1000 
kg. noul tip de avion R. G. 6 C. 
pilotat de Gheorghe Ionescu s-a 
clasat pe locul I cu un timp de 
urcare de 13.18 minute.

(Agerpres)

Alle monumente 
de cultură

printr-o Hotărîre 
de Miniștri, încă

Recent.
Consiliului -- ----- ,. . . ...
număr de construcții au dobîndit 
calitatea de monumente de cul
tură.

Printre construcțiile care au do
bîndit calitatea de monumente de 
arhitectură se numără piața „6 
Martie" din orașul Sibiu, împre
ună cu toate clădirile existente 
acolo ziduri, porți de intrare, 
plantații etc.; cetatea veche din 
Oradea împreună cu toate clădi
rile aflate în incintă, palatul Știr
bei de la Buftea împreună cu toate 
dependințele ; vechiul teatru oră
șenesc din Oravița ; biserica re
formată din Lechința de aseme
nea împreună cu zidurile și clădi
rile vechi din incintă, ș. a.

Monumente istorice au fost de
clarate printre altele casele în 
care au locuit savantul Emil Ra- 
coviță (Dănești-Surănești) și cri
ticul Garabet Ibrăileanu (Iași) ; 
mormintele pictorilor N. Grigo- 
rescu și Gh. Tattarescu ; lurnalul 
vechi topitoria de fier din comu
na Bodvai (Herculian), Regiunea 
Autonomă Maghiară.

Fîntîna de piatră din curtea bi
sericii Amzei din București a 
dobîndit calitatea de monument 
de artă.

a 
un

mășilor au început s-o meștereas
că. Avea o mică greșeală de fa
bricație.

Cam așa a decurs prima vizită. 
Cam neobișnuit ce-i drept, dar a 
prins bine. Invitații au trecut la 
înlăturarea greșelii. între 
însă le-au pregătit și o 
priză — o nouă mașină de recol
tat porumb. Surpriza aceas
ta a fost urmată de o in
vitație. Amabili erau de data a- 
ceasta muncitorii uzinei Semănă
toarea". Numai că vizita aceasta 
a fost puțin mai lungă. Cît de 
bine a prins și această vizită ne-o 
spun faptele. Anul acesta, mun
citorii din G.A.S., mecanizatorii 
din S.M.T., colectiviștii, întovără- 
șiții și țăranii individuali din re
giunea București au obținut fru
moase rezultate în sporirea pro
ducției agricole la hectar. Iar cît 
privește pe muncitorii uzinei 
„Semănătoarea" — sînt deținătorii 
steagului de producție pe ramu-

timp 
sur-
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Cînd ne gindim la Comso- 
mol ca la o uriașă prezență 
in viața contemporană și cînd 
îi căutăm imaginea cea mai 
fidelă, prestigiul artei ne a- 
duce înaintea ochilor una din 
pînzele clasice ale plasticei 
sovietice, opera lui P. Belou
sov : Lenin vorbind în fața 
delegaților la cel de-al 111-Iea 
Congres al Comsomolului. Este 
acolo o mișcare vie, febrilă, a 
sufletelor tinere, o mișcare 
realizată tocmai în aparenta 
încremenire, în reținerea res
pirației, în auzul încordat la 
maximum, în ochii străluci
tori. Toată energia acestor 
băieți și fete care n-au lepă
dat armele decît de puțină 
vreme (și ținuta lor vestimen
tară trădează în ei ostași' 
abia demobilizați) este acum 
concentrată în atenție. Căci 
Lenin, vorbind despre ce aș
teaptă poponil de la comso- 
moliști, dezvăluie și croiește 
un drum absolut nou, nestră
bătut de nici o altă generație 
pînă la ei, un drum în urcuș 
și în spirală, drum plin de 
primejdii, cu enorme piedici 
care trebuie neapărat în
vinse, dar și cu uluitoare pri
veliști panoramice ale unei 
lumi în constnxție — socia
lismul. Superbă promisiune! 
Și dacă unii delegați 
tează cuvînt cu cuvînt 
lui Vladimir llici, alții 
cu o privire atît de 
incit nu mai ai nici o 
lă : carnetul poate rămîne în
chis, creionul uitat în buzu
nar — îndemn, :1 leninist nu 
va fi uitat pînă la ultima bă
taie a inimii lor.

De-a lungul deceniilor, Com- 
somolul nu s-a privit prea

își no- 
spusele 
ascultă 
intensă 
îndoia-

LOCUINȚE noi
și .năravuri vechi

* Cum se face uneori recepfionarea clădirilor de 
prielnic de fabricat iaurt: cămările blocurilor

* Tehnicieni și atitudini 
de adus multe critici privind ca
litatea construcțiilor și costul lor. 

O serie din deficiențele care 
dau de gîndit locatarilor și care 
pînă la urmă se remediază sau 
nu de întreprinderea construc
toare se pot observa cel puțin 
la recepționarea construcțiilor. 
Din păcate însă trebuie să spu
nem că de multe ori comisiile de 
recepție trec cu ușurință pes
te unele defecte de construcție. 
Delegații sfatului popular al Ca
pitalei care au recepționat locu
ințele făcute pentru acesta în car
tierele Bucureștii Noi și Floreas
ca — de pildă — nu s-au dove
dit destul de exigenți, „închizînd 
ochii" în fața unor nereguli deloc 

repararea cărora 
plus bani și for-

Cine nu-și dorește în viață un 
cămin — o casă cu cerdac sau 
fără, dar cu geamuri largi, spa
țioase, în care soarele și lumina 
să pătrundă din belșug, iar cu
rățenia să păstreze o prospețime 
veșnică ? Sint mulți aceia care 
și-au făcut un asemenea vis și 
dacă nu tot atît de mulți și l-au 
realizat deja, totuși, numărul lor 
nu este deloc mic. In anii din 
urmă, țara noastră a devenit un 
vast șantier. Regiuni întregi care 
altădată erau condamnate să tră
iască în mizerie și neștiință de 
carte, astăzi sint de nerecunoscut. 
Cartierele mărginașe ale orașelor 
se schimbă. Cine n-a cunoscut sau 
n-a auzit de gropile lui Ouatu, de 
groapa din Balta Albă sau de la, 
Floreasca ? Astăzi, în aceste 
locuri, pînă ieri maidane de gu
noi, se construiesc confortabile 
locuințe muncitorești. Cu fiecare 
zi, pe aceste meleaguri, noi fa
milii își reîncep viața în condiții 
civilizate.

Dacă vizitezi șantierele de con
strucții îți dai seama de asemenea 
că este în creștere experiența con
structorilor, ceea ce le permite să 
realizeze locuințe mai frumoase, 
mai trainice. Dacă pînă nu de 
mult constructorii de pe șantierul 
de locuințe muncitorești de la 
Floreasca, de pildă, dădeau bătălia 
îndeplinirii planului de produc
ție cu orice preț, fără a da su
ficientă atenție calității lucra
tor, montînd la întîmplare mate
rialul lemnos și armăturile, fără 
a le controla din punct de ve
dere calitativ, astăzi materialul 
necorespunzător este refuzat la 
recepție. Noile blocuri, care s-au 
dat în folosință zilele trecute, do
vedesc că a crescut exigența con
structorilor față de propria lor 
muncă.

Cu toate acestea mai sînt încă

mărunte, pentru 
cheltuiesc în 
de muncă.

se

Mai 
despre

întîi 
proiecte

Este știu că aspectul și calita
tea unei construcții depind foarte 
mult de modul în care sînt întoc
mite proiectele. Se pare însă că. 
Institutul „Proiect"-București nu s-a 
documentat suficient cînd a întoc
mit proiectul privind locuințele 
muncitorești de la Floreasca. Alt
minteri cum ar fi posibil ca spa
țiul de locuit să fie atît de nera
țional exploatat ? In timp ce în
căperile sînt mici, holurile comu
ne de la intrarea în apartamente 
și spațiile destinate pentru scări 
au rămas foarte mari.

Firește că atunci cînd pornești 
la întocmirea proiectului unei clă
diri ai în vedere o seamă de lu
cruri indispensabile unei locuințe 
— ca: iluminatul, aerisirea, eva
cuarea gunoiului etc. Cei care au 
întocmit acest proiect au scăpat 
din vedere însă aceste probleme.
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« In bălțile G.A.S. din comuna Mînăstirea, Scoiceni, Buldu și 
0 Marotiu se pescuiește zilnic aproximativ 500 kg. pește. A- 

ceste cantități sînt trimise la unitățile alimentare din Capi-

locuit * Un mediu 
din Floreasca

Sa luăm un exemplu. Cunoaștem 
cu toții ce rost are cămara intr-un 
apartament. Ți-o spune însuși nu
mele ei : păstrarea alimentelor. 
Proiectantul locuințelor de la Flo
reasca, se vede treaba că a consi-

C. BANCILA
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mult în oglinda. Cînd o făcea, 
era uneori sfioasa probă a co
chetăriei fetei care-și netezește 
bluza albă, scrobită, înaintea 
reuniunii tovărășești. Dar mai 
adesea oglinda întorcea chipul 
unui tînăr care-și încerca pen
tru prima oară cascheta de 
miner sau ochelarii de protec
ție ai oțelandui, sau calota și 
masca antiseptică a chirurgu
lui. Au fost in acest răstimp 
și ani de mare concentrare a 
forțelor poporului în fața pri
mejdiei de moarte. Atunci în 
apele oglinzii se desemna un 
tînăr ostaș pregătindu-se să 
plece pe front ; își potrivea 
casca de oțel și sălta pe umăr 
cureaua puștii-mitraliera. N-au 
existat însă niciodată în acești 
43 de ani de înfăptuire a re
voluției oglinzi pentru auto- 
admirație; narcisiștii n-aveau 
ce căuta în mijlocul construc
torilor orașului Komsomolsk, 
în mijlocul tractoriștilor din 
stepă sau în mijlocul artileri- 
știlor care curățau pămîntul 
de fascism.

O Tînără gardă angajată în 
bătăliile pașnice — iată Com- 
somolul de astăzi. Să ne gîn- 
dim la imensa forță morală 
a grupului din Krasnodon, la 
nemăsuratul său spirit de sa
crificiu, la incandescența în
crederii sale în victorie, să 
integram toate acestea In vSî» a 
deceniului al IV-lea de la Ma
rele Octombrie și vom înțelege 
că Oleg Coșevoi și Uliana 
Gromova, Serghei Tiulenin și 
Liubov 
hov și 
astăzi 
mului. 
marile 
teneri 
tr-o asemenea înfruntare 
născut puterea enormei hidro
centrale de la Kuibîșev. Ei
s-au dus să desțelenească pă-
mînturile, le-au invadat cu

făcut să
suprafețe

Șevțova, Ivan Zemnu- 
Clavdia Covaliova sint 
constructorii comcnis- 
Ei au pornit lupta cu 
fluvii ale patriei, par- 

demni de ei — și din- 
s-a
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4
♦
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4 tractoarele — și au
♦ se legene grid pe
♦ egale cu multe țări europene
♦ luate la un loc.

Da, sînt tot eî, Oleg, Ulea, 
Serioja, Liuba... în milioane 
de purtători ai carnetului roșu. 
Ii vedem,» însetați de puritate, 
ducînd îndelungate dezbateri 
despre sufletul omului tînăr. 
Un caz de amoralitate ridică 
Letonia și Extremul Orient în 
același val al indignării. De 
ce să-i fie rușine fetei aflînd 
ca el, un flăcău minunat, dar 
pe care-1 credea inginer este 
„numai" zidar ? De ce stu
dentul acela nu are alt gind 
decît să se „strecoare44 cît 
poate mai bine, în cel mai 
călduț loc ? De ce te făleșîi 
la tot pasul cu trecutul de 
luptă al tatăki tău? El a fost 
lin om adevărat. Dar tu ?...

Șî sînt milioane cei care se 
bat, cu îndîrjîre, pasionat, să 
dea cel mai drept răspuns.

Eî apără zîua de mîine. 
Adresează cuvînt prietenesc 
generației tinere de pretutin
deni și, ca să fie mai ușor 
înțeleși, învață să rostească 
echivalentul lui „mir i drujba4’ 
în englezește. Ei care au do
vedit că sînt neînfrînți în
tind cei dinții mina așteptînd 
o strîngere cinstită. Diplomații 
sovietici, oameni între 40 și 
50 de ani au fost cîndva și 
ei comsomoliști. Prin docu
mentele oficiale prezentate de 
ei și ccnținind chibzuite pro- 
p neri, de importanță vitală 
pentru liniștea omenirii, stră
bate o adiere plină de pros
pețime de undeva din timp, 
din cadențele generoase, din 
tinerețe.

Da, toți au fost odată mem
bri ai Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist. Probabil și 
sa van ții care an pregătii rea
lizarea acestui prim satelit 
aftîf’c»al ai păminiului. Căci 
a fost, in acest proiect și-n 
realizarea lui. marca, adevă
rata îndrăzneală comsomolistă.

Cum să imbătrînească ase
menea oameni ?

G m să nu ne dorim o exis
tență geamănă ?
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Tradițiile școlii
mijloc de educație

patriotică a
Dacă urmărim cu atenție situa- solvire sau întâlnirea 

ția școlii de cultură generală, rea
lizările și lipsurile ei, vom consta
ta că educația pe care o dăm tine
rei generații mai este în unele ca
zuri deficitară, că noi educatorii, 
școala ca instituție organizată mai 
avem încă multe de făcut pe linia 
creșterii unei tinere generații dem
nă de anii puterii populare. Mă 
voi referi la o singură problemă : 
modul cum au fost folosite tradi
țiile școlare în ansamblul muncii 
noastre pedagogice.

In momentul de față, mai mult 
ca oricînd, se ridică problema po
sibilității și modului de a folosi ca 
mijloc de educație a elevilor tradi
țiile progresiste ale școlii romî
nești, de a îmbogăți cu un conți
nut nou și de a crea și dezvolta 
tradițiile socialiste ale școlii noas
tre. In privința vechilor tradiții 
școlare trebuie mult discernămînt 
asupra formei și conținutului lor 
cînd ne gîndim să le folosim. Sînt 
unele — de exemplu tabloul de ab-tală.

In fotografie: Ridicarea năvodului cu pește la una din băl
țile G.A.S. „Al. Sahia“ regiunea București.

__ _ ____ ________  după 10 ani 
— care pot fi acceptate integral. 
In felul acesta creăm ideea conti
nuității școlii, a dragostei și a de
votamentului fața de școală, fac
tori însemnați pe calea realizării 
sarcinilor instructiv-educative.

Altă tradiție, de astă dată una 
care trebuie la început să fie im
pusă, este aceea a portului unifor
mei. Și ar fi bine dacă ideea pur
tării nu numai a emblemei școlii 
dar și a numărului de ordine, ar fi 
generalizată. In această chestiune 
un rol de seamă ar reveni organi
zațiilor U.T.M. din școli. Noi, de 
pildă, paralel cu măsurile direcțiu
nii am lansat ca o chemare : toți 
utemiștii să poarte numărul dc 
ordine pe uniformă.

In unele școli clujene s-a creat 
tradiția patronării claselor mici de 
cele mari. In cadrul acestei patro
nări elevii mari îi ajută pe cei 
mici, le confecționează materialul 
didactic necesar, se îngrijesc de dis
tracția lor, de conducerea și îndru
marea muncii pionierești. Și rezul
tatele nu s-au lăsat așteptate.

Insuficient s-au dezvoltat în 
școală tradițiile patriotice. Cred că 
în această direcție folosirea unor 
elemente simbolice ar fi rodnică. 
Mă gîndesc la influența pe care o 
avea asupra noastră *ridic2rea și 
coborîrea drapelului pe catargul 
din curtea școlii. Oare la marile 
noastre sărbători nu i-am putea o- 
bișnui pe elevii noștri să salute 
stindardul patriei noastre ? Nu 
s-ar putea ca fiecare unitate șco
lară să aibă un drapel, pe care să 
fie înscris numele ei ?

Școlii noastre îi revine și sarcina 
creării și formării unor noi tra
diții. Astfel, la noi în școală s-a 
creat tradiția serviciului de zi pe 
școală, serviciu în cadrul căruia 
elevii ultimei clase asigură ordi
nea și disciplina pe coridoare și în 
clase.

Se formează tradiții și la nive
lul claselor. Este lăudabilă tradi
ția unor clase (IX A, X B) de a în
deplini în colectiv diversele mun
ci obștești. De asemenea, începe

elevilor
să devină tradițională în cl. X A, 
grija pentru curățenie și ordine în 
clasă ; elevii acestei clase vin une
ori la școală după-amiază, pentru 
a pavoaza clasa și a contribui la 
asigurarea curățeniei.

Vorbeam la începutul acestui ar
ticol despre tradiția tabloului de 
absolvire. Mi se pare emoționant 
prin gingășia sa modul în care ele
vii școlii noastre invită profesorii 
să se fotografieze pentru tab’ou. 
Gestul acesta conține în sine ceva 
simbolic, o mulțumire pentru stră
daniile depuse de profesori, pentru 
munca lor și pentru grijile care 
le-au provocat elevii profesorilor.

Se înfiripează Ia unele școli clu
jene și tradiția unor serbări — dare 
de seamă în fața părinților. Dacă 
din ele am face serbări tradiționale 
ale elevilor școlii și tinerilor din 
întreprinderea care patronează 
școala, conținutul acestei frumoase 
tradiții s-ar îmbogăți și ar fi în 
folosul muncii pe care o depunem 
zi de zi în școală. In felul acesta 
i-am apropia măi mult pe elevii 
noștri de realitățile vieții și, pe de 
altă parte, educația pe care le-o 
dăm în clasă ar primi laturi noi pe 
care altfel le atingem doar tangen
țial.

Ar mai fi multe de spus despre 
tradițiile de păstrare a bunurilor 
școlii, a întâlnirilor cu foștii absol
venți, a celor legate de munca și 
viața organizațiilor do tineret. Și 
cînd vorbesc de astfel de tradiții 
mă gîndesc la forme vii, puter
nice — cum ar fi tradițiile acțiuni
lor de folos obștesc, ale taberelor 
de muncă, tradiția întrecerilor în
tre clase (nu numai la învățătură) 
ș.a.m.d. Scopul articolului nu a 
fost 2cela de a expune totalitatea 
tradițiilor școlare care pot și tre
buie să se manifeste în școală. 
Am vrut doar să ridic această im
portantă chestiune.

PAUL SCHWEIGER
profesor, Școala medie, nr. 19 

Cluj



A X I
DE NEUITAT...

Furtunosul an 1917... 1 Mal. La Petrograd, spre 
clmpul Maisov, se scurg coloane de demonstranți. 
In rlndurile lor tineretul cu lozincile: „Trăiască 
viitorii luptători pentru eliberare". „Ziua de 
muncă de 8 ore pentru tineret!“. Tinărul orator 
cere încetarea războiului dezlănțuit de burghezie.

In acele zile guvernul burghez nu voia să 
acorde drepturi electorale tinerilor de 18 și 19 
ani. A urmat o explozie de indignare a tinere
tului. proteste...

Șl lată că tocmai în acele zile, noi moscovițil, 
Începem să creăm uniunea noastră a tineretului. 
Prima adunare organizatorică s-a ținut la 24 iu
nie. Uniunea a fost creată pe lingă comitetul din 
Moscova al Partidului Muncitoresc Social Demo
crat (bolșevic).

In Iulie la Moscova a ajuns vestea despre re
primarea singeroasă a demonstrației muncitorilor 
din Petrograd. Comitetul din Moscova al 
P.M.S.D.R. (b) a hotărit organizarea unei de
monstrații de protest. Tineretul a pășit in pri
mele rinduri ale demonstranților.

...15 octombrie. Mii de tineri muncitori din 
Moscova au ieșit la demonstrația antirăzboinică.

...Noaptea, in ajunul insurecției din octombrie 
la Moscova. Țăcănit de mitraliere. Tinerii partici
pant! la insurecție se afirmă in recunoaștere, pe 
baricade, in păstrarea ordinei.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie a deschis in fața tineretului perspective largi. 
Era necesar să se unească toate uniunile de ti
nerei intr-o uniune de masă. Aceasta trebuia s-o 
facă primul Congres pe intreaga Rusie, care s-a 
și întrunit la 29 octombrie 1918 la Moscova. La 
Congres au sosit 194 delegați care reprezentau 
peste 20.000 de comsomoliști. Congresul a pus 
bazele organizației de tineret pe intreaga Rusie 
și i-a dat denumirea U.T.C.R. (Uniunea Tinere
tului Comunist Rus). Vladimir llicl a stat de 
vorbă mult timp și in amănunțime cu tinerii de
legați la Congres despre felul cum trăiește și 
muncoște tineretul. „Noi șîntem tari prin forță, 
tineri prin spirit, noi sintem făuritorii viitorului 
luminos", au clntat delegații și invitații ia con
gres, părăsind sala de ședințe la terminarea con
gresului. In fața lor se deschidea un drum lung 
și complicat. II așteptau lncăerări grele cu duș
manul, greutăți de necrezut in refacerea econo
miei naționale. Dar țelul era clar, el a fost ară
tat tineretului de Partidul Comunist.

...A trecut un an străbătut de suflul războiului 
civil. La Moscova s-au adunat delegații la cel 
de-al li-lea congres al Comsomolului pe Întreaga 
Rusie. Situația era Îngrijorătoare. La Tuia, nu

departe de Moscova aveau loc lupte. Se trăia 
greu. La sate lipseau brațele de muncă. Uzinele 
nu aveau materie primă șl combustibil.

Congresul a ascultat rapoartele despre protec
ția muncii tineretului muncitor și despre educația 
socialistă. S-a acordat mare atenție muncii la 
țară în dndurile lineretului sătesc. Dar sarcina 
principală a congresului a fost mobilizarea com
somoliștilor pentru front. în fiecare seară in că
mine, fiecare delegație examina planul său de 
organizare a mobilizării. întreg colectivul Com
somolului s-a pregătit să pornească pe front. Dar 
imediat s-a aflat că C.C. al Partidului a respins 
proiectul mobilizării Comsomolului sută la sută. 
Mobilizarea totală a fost admisă numai pentru 
organizațiile de Comsomol din zona frontului. Din 
cauza situației grele pe frontul de sud, Congre
sul II și-a terminat lucrările inainte de termenul 
fixat. Mobilizarea comsomoliștilor pe întreaga 
Rusie, pe frontul împotriva lui Denichin a dat 
armatei zeci și zeci de mii de luptători.

„La începutul iul octombrie 1920 a avut loc 
la Moscova al 111-lea Congres al U.T.C.R. In 
timpul acela Comsomolul cuprindea pînă la Jumă
tate de milion de oameni. Aceasta era deja o pu
ternică tînără gardă, era un credincios și devo
tat ajutor al Partidului. La Congres au sosit re
prezentanții celulelor de front, reprezentanții com
somoliștilor care apărau cu arma in mină cuce
ririle lui Octombrie. în sală puteau fi văzuțl 
mulți muncitori de uzină, flăcăi de la țară, com
somoliste. Și iată că a sosit ziua de 2 octombrie. 
La Congres a venit Lenin. Fiecare dintre noi a 
fost cuprins de un sentiment de enormă bucu
rie. Lenin a apărut la tribună oarecum pe neob
servate, pe neașteptate. Sala a încremenit de 
emoție pentru moment. Apoi delegații s-au înghe
suit mai aproape de tribună. De Ia primele cu
vinte ale lui Vladimir Ulei sala și-a reținut ră
suflarea. Conducătorul revoluției, conducătorul 
mărețului șl înțeleptului partid comunist a vorbit 
despre sarcinile ce stăteau in fața tineretului. Cu 
emoție nestăpînită ne-am împrăștiat de la Con
gres. Fiecare dintre noi ardea de dorința să în
făptuiască mai repede poruncile conducătorului, 
să îndeplinească sarcinile trasate de Congres.

,..V-am povestit aici numai despre „vestiți! trei 
ani", care mi-au îndrumat mie ca și multor tineri 
calea în viață. De atunci au trecut zeci de ani, 
plini de lupte șl de înfăptuiri gigantice. In acest 
timp Comsomolul a Înscris in istoria lui multe 
pagini strălucite.

E. LOGH1NOVA
delegat la primul congres al Comsomolului

împreună cu mii și mii de 
alți tineri sovietici comsomo- 
liștii L. Pilgun și B. Tucikov 
au venit în Kazahstan pentru 
a transforma în grădini ro
ditoare întinderile stepei ca- 
zahe.

Eroism în muncă

VITEJIE
LEGENDARA

zilele 
ale 

civil.

PE FRONTURILE
RĂZBOIULUI CIVIL

Revoluția din Octombrie a des
chis in fața tineretului căi largi 
spre învățătură, spre munca li
beră. Odată cu primele decrete 
întărite prin semnătura lui Lenin 
a fost redusă ziua de lucru pen
tru tineret, a fost stabilită ocro
tirea sănătății lui, a fost hotărit 
invățămintuț obligatoriu. Tinere
tul a căpătat drepturi politice.

Și iată că toate aceste cuceriri 
au început a fi amenințate. Gene
ralii alb gardiști și intervenționiștii 
străini au vrui să sugrume tînăra 
republică sovietică, să redea pu
terea capitaliștilor și moșierilor. 
In țară a început războiul civil. 
La chemarea partidului comunist 
tineretul s-a ridicat la luptă îm
potriva dușmanilor patriei sale 
socialiste.

In anii războiului civil C. C. 
al U.T.C.R. a inițiat trei mobili
zări pentru front în rîndurile 
comsomoliștilor. 25.000 de tineri 
luptători au completat unitățile 
eroice ale Armatei Roșii. Fiecare 
al 4-lea comsomolist din Moscova 
a luptat pe front. Pe timpul de 
bătaie au plecat organizații întregi 
de tineret. în acele zile de neui
tat pe ușile multor comitete ra
ionale comsomoliste se putea citi 
anunțul laconic: „Comitetul raio
nal este închis, toți au plecat pe 
front".

în anul 1919 cînd partidul a 
lansat chemarea : „Toți la luptă 
împotriva lui Colceac !" în orga
nizația de comsomol din Petrograd 
s-au înscris pentru front aproape 
de opt ori mai mulți voluntari de 
cit se ceruse

Pe front au plecat cei mai buni, 
cei mai curajoși oameni, devotați 
trup și suflet Puterii Sovietice, 
„localul comitetului din Moscova 
al U.T.C.R. s-a transformat intr-un 
fel de tabără militară a tineretu
lui muncitor din raioane. Toți ard 
de dorința de a intra cit mai re
pede în luptă... Raionul Șocolni- 
ceski, care a trebuit să dea 10 
tovarăși a dat 270 de tineri,.. La 
ușa comisiei de primire era un șir 
lung de tineri dornici să ajungă 
printre cei „mobilizați" — așa 
scria „Pravda" din 9 mai 1920

Departe de granițele Upiunii 
Sovietice este cunoscut numele 
minunatului scriitor pentru copii 
Arcadi Gaidar. Cînd a început 
războiul civil el împlinise 14 ani.

Băiatul ardea de dorința de a 
merge pe front, dar nu l-au pri
mit. Și cu toate acestea intr-un 
oarecare raion l-au crezut pe Gai
dar, așa cum era el bine dezvol
tat și lat în spate, că are 16 ani. 
Așa a reușit să urmeze cursurile 
militare. Peste un an tinărul Gai
dar comanda o companie, apoi un 
batalion. El a luptat eroic pe 
frontul de sud și pe cel polonez, 
a participat la distrugerea bande
lor lui Petliura, la înfrîngerea 
gardiștilor albi din Siberia, ajun- 
gînd în focul luptelor pînă la gra
nița mongolă.

Pe toate fronturile războiului 
civil companiile comsomoliste, bar 
talioanele, echipajele trenurilor

la eroii pe care i-a dat atunci 
Comsomolul".

S-au scris multe cărți despre 
lupta eroică a comsomoliștilor și 
tineretului pentru puterea sovie
tică dragă. într-una din ele, cea 
mai tulburătoare și minunată, în 
romanul „Așa s-a călit oțelul" Ni
colai Ostrovski ne-a povestit des
pre flăcăiașul de muncitor Serioja 
Bruzjac :

„Mina lui Serghei n-a tremurat. 
El știa că o să ucidă (el care 
era în stare să iubească cu atîta 
duioșie, el care putea fi un prie
ten atît de devotat). Și nu din 
răutate va ucide ; nu, el nu • 
crud, dar vede cu tită ură se sc 
runcă împotriva Republicii lui

Intr-o dimineață de iunie a 
anului 1941, înarmate pînă-n 
dinți, bandele hitleriste au ata
cat mișelește Uniunea Sovietică.

La chemarea Partidului Comu
nist milioane de oameni sovietici 
au apărat libertatea patriei 
dragi. Și în primele rînduri ale 
forțelor armate ale poporului 
vietic a luptat tineretul.

Să frunzărim, cititorule, pagi
nile letopisețului acestui mare 
război de eliberare în care mi
lioane de comsomoliști și tineri 
sovietici au săvîrșit fapte nepie
ritoare, arătând întregii lumi pa
triotismul înflăcărat, vitejia 
eroismul 
tineretul 
sovietică 
nist.

La 26 iunie anul 1941 — tn a 
cincea zi de război — toată țara 
sovietică a aflat despre fapta vi
tejească a comsomolistului Niko
lai Gastello, comandantul unei 
escadrile de avioane de bombar
dament. După îndeplinirea sarci-. 
nii sale (avioanele din escadrila 
condusă de el au atacat și au 
dat foc unei coloane de tancuri 
a dușmanului) avionul lui Gas
tello a fost lovit și a început să 
ardă în aer deasupra teritoriului 
ocupat de dușman. Neînfricatul 
comsomolist și-a dat viața cu 
preț scump. îndreptând bombar
dierul care ardea, spre locul 
unde se aflau mașini ale infan
teriei hitleriste, el a provocat 
mari pagube fasciștilor.

De atunci țara afla zilnic des
pre noi mărețe fapte de arme 
ale tinerilor patrioți.

Nu putem să nu amintim de 
măreața faptă a celor 28 eroi 
din divizia Panfilov, în apropie
rea de Moscova, în noiembrie 
1941. Peste 50 de tancuri fascis
te au atacat fără încetare tre
cerea păzită de 28 de tineri lup
tători sovietici din divizia Pan
filov.
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so-

.......... . - și
— calități educate l-a 
sovietic de orînduirea 
și de Partidul Comu-

Șura Cosmodemianskaia, Liza 
Ceaichin-a, Victor Talallihin, ti
nerii din „Tînăra ~ .............
mulți alții. Poporul 
eternizat amintirea 
comsomoliști. Despre 
cîptece și se creează 
scriu romane și npvele, 
și versuri.

Peste 3,5 milioane de co-mso- 
moliști au fost distinși cu ordine 
și medalii^ în anii războiului. 
Unui număr de 66 de comsomo
liste li s-a conferit titlul 
Erou al Uniunii Sovietice. 
11.000 de Eroi ai U.R.S.S. sînt 
7.000 de comsomoliști. Unui nu
măr de 60 de comsomoliști li s-a 
conferit acest trtlu de două ori, 
i«r foștilor comsomoliști Alex. 
Pocrișchin și Ivan Cojedub de

Gardă" 
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l Ha tu^ muncH crea-J toare. Tineretul
a răspuns la toate chemările 
partidului. Tinerii și tinerele 
au fost inițiatori ai întrecerii 
socialiste, inițiatori ai brigă
zilor de șoc. Zeci de mii de 
comsomoliști au plecat să con
struiască noi întreprinderi pu
ternice : uzina de tractoare 
din Stalingrad, hidrocentrala de 
pe Nipru, combinatele meta
lurgice din Magnitogorsk și 
Kuznețk. Pe malul Amurului, 
intr-un termen uimitor de scurt, 
s-a ridicat orașul Komsomolsk.

Comsomoliștii de la combi
natul metalurgic construit în 
Magnitogorsk au hotărit să ri
dice unul din cele mai mari 
furnale din lume în cel mai

scurt termen. Această inițiativă 
a fost imediat extinsă. Munca 
n-a încetat chiar pe gerurile 
de 40 grade și furnalul nr. 2 
care a primit mîndrul nume 
„Comsomolist" a intrat în func
țiune.

Pagini îngălbenite de ziare 
vorbesc despre multe acțiuni 
de minunat entuziasm ale ti
neretului sovietic, despre tineri 
promotori ai acestor acțiuni,

...Anul 1933. Mina „Cocea- 
gasca" din Donbas. Lucrătorul 
în abataj Nichita, lzotov atinge 
o productivitate a muncii re
marcabilă. El organizează o 
școală pentru ridicarea califi
cării tinerilor mineri. Comso
moliștii sprijină inițiativa lui 
Izqtov și răspîndesc experiența 
lui în toate minele.

...Anul 1935. Orașul Viciuga 
din regiunea Ivanovsc. Țesă
toarele Dusia Vinogradova și 
schimbul ei Marusia Vinogra
dova au început să lucreze la 
cîte 216 războaie. In produc
ția de țesături a țării a început 
o nouă eră. Mii de tineri și 
tinere au urmat exemplul mun
citoarelor fruntașe.

Un mare ajutor au dat par
tidului comsomoliștii de la sate, 
în special în perioada colecti
vizării agriculturii. în anul 1929 
Comsomolul a organizat prima 
campanie de masă pentru spo
rirea producției agricole și co
lectivizarea agriculturii. în tim
pul primăverii au fost create de 
către comsomoliști peste 5.000 
de noi colhozuri. Pentru munca 
la S.M.T. au fost trimiși 
30.000 de comsomoliști. în pri
măvara lui 1930, din inițiativa 
Comsomolului s-a organizat o 
campanie colhoznică de masă 
pentru întărirea gospodăriei 
obștești.

...în douăzeci și ceva de ani 
puterea sovietică a crescut și 
s-a întărit. Industrializarea și 
colectivizarea au schimbat ra
dical fața orașelor și a sate
lor. Dar iată că o nouă încer
care s-a abătut asupra țării so
cialismului. Cotropitorii hitle- 
riști au atacat Uniunea Sovie
tică. Și în condiții de război 
Comsomolul a îndreptățit cu 
cinste încrederea patriei și a 
partidului.

Nu numai în lupte, dar și 
în spatele frontului, în fabrici 
și uzine, în colhozuri și sov-

G. PAHOMOV

Anul 1919. Gardiștii albi ii Intervenționiștii străini Încearcă să sugrume tînăra republică sovie
tică. La chemarea partidului tineretul iși Însușește arta militară,pleacă pe fronturile războiului 

civil

hozuri s-a distins tineretul so
vietic. Numai în ianuarie anul 
1943 la orașe și sate erau peste 
10.000 de brigăzi de tineret 
„pentru sprijinirea frontului". 
Mișcarea celor care îndepli
neau norme de 200 la sută a 
devenit o mișcare de masă. 
„Muncește pentru tine și pen
tru tovarășul oare a plecat pe 
front" aceasta a fost lozinca 
tinerilor patrioți sovietici.

...Războiul s-a terminat victo
rios. Poporul sovietic s-a întors 
la munca pașnică și din nou 
tineretul este în primele în
duri. Zeci de mii de tineri și 
tinere au plecat în Donbas să 
refacă minele cefei mai vechi 
regiuni carbonifere. 36.000 de 
tineri muncitori au plecat în 
Ucraina pentru a reda viața 
hidrocentralei de pe Nipru.

Tineretul sovietic a primit 
istoricile hotărîri ale congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. ca 
un program de luptă. Comso
moliștii din Ucraina au hotărîi 
să construiască cu forțe proptii 
în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Marelui Octombrie 
35 de mine de cărbune.

Atitudinea comunistă față 
de muncă a tinerilor sovietici 
dublează energia lor în între
cerea socialistă. Vestea despre 
inițiativa comsomoliștilor de la 
uzina de automobile din Gorki 
a cuprins toată țara. Schimbînd 
construcția unei serii de piese 
ei au economisit 6.000 tone de 
laminate fieroase din care se 
pot face suplimentar 3.300 
mașini. Tinerii de la uzina de 
mașini și-au luat un nou an
gajament : în cinstea celei de-.a 
40-a aniversări a Marelui Oc
tombrie să economisească încă 
2.000 tone metal și 14.000.000 
kw/ore de energie electrică.

In țară se simte încă lipsa 
de locuințe. Și aici Comsomo 
Iul a venit în ajutorul partidu
lui. Din partea tinerilor din 
Moscova au sosit mii de cereri 
cu rugămintea de a fi trimiși 
pe șantiere. I

Mare avînt domnește în a- J 
ceste zile la sate. Tineretul din J 
colhozuri și sovhozuri luptă l 
perseverent pentru recolte bo
gate, pentru întărirea continuă 
a bazei de produse alimentare.

Răspunzînd chemării partidu
lui Comsomolul a îndrumat 
peste 200.000 tineri colhoznici 
să se ocupe de creșterea ani
malelor. întrecerea se desfă
șoară pe un front larg sub lo
zinca „Sd ajungem S.U.A. în 
producția de carne, lapte și 
unt pe cap de locuitor”, Peste 
100.000 de organizații comso
moliste participă la întrecerea 
pe întreaga Uniune pentru re
colte înalte de porumb.

C.C. al P.C.U.S. a hotărit 
să valorifice pământurile înțe- 
lenite și virgine și 350.000 de 
tineri voluntari s-au mutat în 
noile locuri pentru a rezolva 
această complicată sarcină.

Partidul a schițat un plan 
grandios de construcție indu
strială și culturală în raioanele 
din estul și nordul țării și în 
Donbas și peste 200.000 de 
patrioți comsomoliști au plecat 
în aceste locuri.

Acesta este 
munca pașnică 
sovietic.

eroismul în 
al tineretului

S. KUKANOV
--------- J

blindate au luptat dîrz cu dușmanii. 
Comsomoliștii, tineretul îndepli
neau sarcini de cea mai mare răs
pundere, Eminentul militant al 
Partidului Comunist, Serghei Mi- 
ronovici Kirov amintindu-și de 
anii războiului civil spunea: ^cti 
dintre noi care se aflau pe front 
în acea perioadă își amintesc va 
rol uriaș, extraordinar chiar, aș 
zice, a jucat pe atunci Comsomo
lul. Trebuie să vă spun fără în
conjur, tovarăși, că noi bolșevicii 
sintem oameni care știm să lup
tăm fără să ne cruțăm viata; 
uneori totuși ne uitam cu „jind"

dragi acești soldați înșelați și as
muțiți de paraziții care storc vlar 
ga întregii omeniri.

El, Serghei, trebuie, să ucidă, 
ca să grăbească ziua în care oa
menii n-au să se mai omoare unii 
pe alții".

A încetat războiul civil. Poporul 
sovietic a ieșit învingător în acea
stă luptă înverșunată. Milioane de 
oameni sovietici au schimbat puș
ca și granatele cu uneltele muncii 
pașnice. în țară a început uriașa 
operă de construcție.

O. VINOGRADOV

„Mare este Rusia — a spus a- 
tunci tinerilor luptători coman
dantul politic Clocicov — dar să 
ne retragem nu putem concepe: 
în spate e Moscova44. Și nimeni 
nu s-a retras. 10 ere a durat 
lupta inegală a monștrilor blin
dați cu patriețU sovietici înar
mați doar cu grenade. Tinerii 
luptători s-au Dă-tut pînă ia ul
tima suflare. Ei au distrus 18 
tancuri fasciste. Aproape toți au 
căzut vitejește dar dușmanul 
n-a trecut 1

Cu litere de aur atnt înscrise 
In letopisețul glorios al faptelor 
eroice ale tineretului sovietic nu
mele tinerilor patrioți care și-au 
dat viața lor pentru telul nobil 
al eliberării omenirii de jugul 
fascist. Nemuritoare sînt nume 
ca Alexandr Matrpșov, Zoia și

Raionul Zamoscvorecie, ca și multa alte 
raioane din Moscova s-a acoperit de glorie 
revoluționară. In octombrie anul 1917 aici a 
fost creată prima uniune revoluționară de ti
neret din Moscova, uniune care a purtat de
numirea „Internaționala III-a“. Tineretul a 
ajutat comitetul raional de partid în organiza
rea discuțiilor și referatelor în întreprinderi, 
în răspîndirea literaturii de partid, în lupta 
împotriva menșevicilor și eserilor. Tinerii 
muncitori din raionul Zamoscvorecie au parti
cipat activ la pregătirea și desfășurarea insu
recției armate. Ei au învățat militărie, au fă-

tr-un detașament, însă în detașamentul sa
nitar.

Curînd în raion a devenit bine cunoscut 
numele neînfricatului și conștiinciosului Ste
pan. Lui puteai să-i încredințezi orice sarcina 
de răspundere. Puternic a bătut inima tînă- 
rului cînd a fost primit în organizația de tine
ret „Internaționala III-a“. „Jur să slujesc pînă 
la ultima suflare clasei muncitoare, cauzei re
voluției44 — a spus el atunci...
. Au trecut ani... Stepan Cravciuc a crescut 

și s-a maturizat. In timpul războiului civil, 
pe front, el a fost primit în partidul bolșevic.

masova ajută la vindecarea unei boli grele. 
In momentul de față Carmasova conduce In
stitutul central de cercetări științifice de în- 
vățămînt sanitar.

„Acele zile, zilele tinereții noastre nu vor fi 
uitate niciodată — spune ea. Atunci în zilele 
lui Octombrie anul 1917 eu am înțeles că a 
trăi cu adevărat înseamnă a trăi și a lupta 
pentru popor, pentru fericirea Iui“.

COMANDANT DE MARINA

Această foto- J 
grafie a fost j 
făcută la înce- j 
putui anului J 
1918, tind au J 
început să fie j 

Moscova primele ) 
ale tineretului re- J 

Priviți figurile a- j

create la 
organizații 

yoluționar.
cestor tineri revoluționari. Cel j 
mai mare dintre ei n-are mai J 
mult de 17 ani, dar cît curaj 1 

j și hotărîre în ochii lor sfrede- j 
litori ! Ochii sînt parcă ațin- J 
tiți spre viitor a cărui cale au J 
trebuit s-o croiască împreună j 
cu părinții și frații mai vîrst- J 
nici trecînd prin toate greută-) 
țile, lipsurile și pericolele. Lor l .1_______ . ______  1_ •{le-a revenit o mare fericire, să J 
fie primii, și ei s-au numit cu J 
mîndrie membri ai Uniunii j 
Tineretului Muncitoresc ,dn- J 
ternaționala IILa". j

cut serviciul în Garda 
Roșie, au procurat ar
me, au muncit în echi
pe sanitare, au luptat 
fără preget pentru cau
za revoluției.

Membrii organizației 
de tineret „Interna
ționala III-a“ erau pe 
atunci foarte tineri. 
Revoluția a călit, a e- 
ducat în ei prețioase 
calități: vitejia, puterea 
neclintit în justețea ideilor marxist-leniniste. 
Au trecut 40 de ani. Multi dintre acești mi
nunați tineri și tinere au devenit activiști pe 
tărîm social și de stat, savanți, specialiști mi
litari. Cu unii din ei am reușit să vorbim. Și 
cu toate că vremea le-a adus șuvițe de păr 
argintiu la tâmple, a brăzdat riduri pe fețele 
lor, în ochii acestor oameni se vede aceiași 
foc viu specific celor care s-au călit în lupta 
revoluționară.

s-au
In anii Marelui

eălit
în focul Revoluției

voinței, credința de

PROFESORUL

Furtunosul an de lupte revoluționare, Oc
tombrie 1917. La comitetul revoluționar din 
Zamoscvorecie a venit gimnazistul Stepan 
Cravciuc:

— Vreau sa lupt pentru revoluție — a de
clarat el.

Această declarație a băiatului slăbuț cu 
spatele îngust a provocat zîmbetul sceptic al 
gardiștilor roșii. Dar în ochii lui era atîta 
rugăminte și totodată fermitate, ca s-a hotă- 
rît la comitetul revoluționar să fie înscris în-

Cînd a încetat luptele a început să învețe cu 
perseverență, a început să-și însușească cu
noștințele pe care Lenin sfătuia tineretul să 
și le însușească. Și iată el este acum profesor la 
Universitatea de stat din Moscova. El poves
tește cu emoție despre primii comsomoliști, 

,în întâmpinarea 
t toate

despre aceia care au mers „î 1,'.? 
zorilor41 și care și-au dat fără preget 
forțele cauzei revoluției.

DIRECTOR AL INSTITUTULUI 
DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Ecaterina Carmasova a fost unul din __o_ 
nizatorii organizației de tineret „Internaționala 
III-a“, sanitară și cercetașă a detașamentului 
gardiștilor roșii din Zamoscvorecie.

Apărînd puterea sovietică dragă, împreună 
cu milioane de tineri luptători, ea și-a apărat 

s-a dus — după ter- 
— să învețe Ia In

orga-

Război de Apărare a Pa
triei, intr-un ordin al 
comandantului suprem, 
s-a pomenit numele că
pitanului de rangul I 
Ivan Panov. Acest nu
me a fost întâlnit apoi 
nu odată în listele ce
lor distinși cu ordine și 
medalii.

In zilele lui Octombrie anul 1917 lăcătușul 
fabricii „Tindei" tânărul de 18 ani Vania Pa
nov a fost unul dintre cei mai activi organi
zatori ai tineretului, la început în Uniunea de 
tineret „Internaționala III-a“ și apoi în or
ganizația comsomolistă raională din Zamoscvo
recie.

Reprezentanții generației mai vechi de 
gardiști roșii spuneau atunci: acestui flăcău 
i-a fost scris să fie militar. Asta într-adevăr 
a și fost soarta acestui om. Tinerii de aceeași 
vîrsta cu el, prietenii au învățat să devină 
ingineri, doctori, pedagogi, artiști, muzicieni, 
iar el a plecat la o școală militară maritimă.

Acum căruntul comandant de flotă spune: 
„Scopul principal al vieții mele îl consider edu
carea tinerilor marinari în spiritul tradițiilor 
revoluționare. Să fie și ei devotați cauzei mă
rețului nostru partid, așa cum i-am fost și noi

dreptul la învățătură și 
minarea războiului civil 
stitutul de medicină.

Cu 40 de ani în urmă
Catea Carmasova a fost ______
revoluționară. Acum el este cunoscut întregii — primii comsomoliști44, 
țari. Preparatul medicinal al doctorului Car-

numele gardistei roșii 
cunoscut în Moscova



Plecarea unor oaspeți 
sovietici

Duminică dimineața au părăsit 
Capitala, înapoindu-se în patrie, o- 
peratorul Eduard Tisse, artist e- 
merit al R.S.F.S. Ruse și R.S.S. 
Letone, de trei ori laureat al Pre
miului Stalin, și artista Baiba In- 
drikson, membri ai delegației de 
cineaști sovietici care au partici
pat la sărbătorirea Lunii priete
niei romîno-sovietice în țara noa
stră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, reprezen
tanți ai Direcției rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor, cine
aști de la studiourile „București** 
șî „Alex. Sahia“, artiști, alți oa
meni de artă și cultură reprezen
tanți ai presei.

Tn apropierea Institutului agronomic din CaP'tala se vor construi 6 blocuri destinate căminelor pentru studenții
institutului. Pînă in prezent au fost construite primele 3 blocuri dintre care unul a și fost dat în folosință, iar celelalte două 
vor fi gata pînă la sfîrșttul acestui an. Tot pentru studenții institutului se mai construiesc o can tină, un club, o centrală termică și 

anexele respective
(Ager pres).

O obligație prietenească și 
profesională totoaată. m-a deter
minat să vizitez mai deunăzi pe 
un tînăr amic, student, care fiind 
ușor suferind, m-a rugat să viu 
să-| văd. Fiind provincial, ami
cul meu e găzduit într-un cămin 
situat pe una din străzile cen
trale ale Capitalei.

Am plecat la el spre seară. 
Cînd am ajuns se înoptase. Am 
recunoscut căminul după inscrip
ția vizibilă : „Cămin de studenți*’ 
pusă pe frontispiciul unei clădiri 
curate, cu fațada albă, primitoa
re, luminoasă. Din clipa Insă în 
Care am făcut primul pas în 
teriorul ei, n-am mai avut 
ceeași impresie...

— De ce nu puneți, frate, 
bec pe scara aia ? îi Iau eu 
rost, mai mult în serios decit 
glumă, cînd am reușit să ajung 
la el. E o beznă de infern... Era 
să-mi rup gîtul...

— Mă iertați, se scuză el, vă
dit rușinat... In adevăr... Aveți 
dreptate... dar intendentul a 
spus că nu ne mai pune bec la 
scară.

—! De ce ?
— Pentru că... se la... se 

montează... dispare ca să nu 
altfel.

— Cine face treaba asta ?
— E dureros că trebuie să 

spun. Tovarășii noștri care 
cu iese aici, cu noi, în același că
min, sau, ca să nu fiu nedrept 
cu toată lumea, „unii** tovarăși, 
„anumiți" tovarăși...

—- Dar cum se poate ? între
bai eu uluit. Studenții să se pre
teze la astfel de fapte ? Studenții 
să-și prade, să-și degradeze că
minul în care locuiesc ? E de 
necrezut... Să ne gindim așa : un 
student stă în acest cămin 4 
sau 5 ani, de cind își începe stu
diile pînă ce le termină... Cămi
nul devine a doua lui casă... E 
firesc să-i devină tot atît de 
drag și să facă totul pentru a”i 
întrețin? cît m^i $-irjțt, în cea mai 
bună stare. Toate acestea sînt 
lucruri care îi folosesc lui în pri
mul rînd, și altora... A le de
monta de la locul lor, a le lua, 
e de neînțeles, de neconceput 
pentru un om întreg la minte și 
cu puține scrupule.

...Intre timp, intrasem în ca
meră, o încăpere plăcută, spa
țioasă, ferestre largi, cu pereții 
zugrăviți într-o nuanță albăs
trie, senină. Mobilier simplu, 
dar confortabil — 4 paturi cu 
respectivele noptiere, cîteva sca
une. o masă largă, un dulap de

haine, un cuier. Peste tot însă, 
o dezordine de nedescris. Patu
rile cu așternutul mototolit șl 
răvășit, cu pernele făcute coco- 
loș, păstrind încă urma capului 
care s-a odihnit pe ele. Pledurile 
desfătate îți parte, ghemotocite 
la picioarele patului... Ici o pija-

care dorm. Lasă totul așa cum 
au găsit și găsesc totul 
au l<s.at.

— Și pot dormi în... 
aceasta de dezordine și 
dărie din jurul lor ?

— Dorm buștean, imediat ce 
pun capul pe pernă. S-au obiș-

așa cum

ambianța 
de mur-
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Fapt mărunt?
îmi place să știu cum învață, 

cum muncesc, cum își petrec tim
pul liber prietenii mei, cunoștin
țele.

Unele vești le primesc cu aju
torul scrisorilor. Dar în ultimul 
timp primesc scrisorile deslipite 
și uneori chiar rupte. Neplăcut 
surprinsă de acest tapt, în ziua 
de 17 septembrie orele 13,45 m-am 
dus la Poșta Centrală spre a se- 
zisa.

La ghișeul 49 m-am așezat dis
ciplinat în spatele unei tovarășe 
care discuta despre modă cu tova
rășa Tantzi Teodorescu, de la 
„Reclamați!**. Deși așteptam de 
peste 10 minute, tov. Teodorescu 
nici nu mă observa. Am încercat
atunci s-o „deranjez**.

— Eu primesc scrisorile deschi
se uneori...

— ...e normal ! Se schimbă 1 
Am rămas surprinsă.
— Cum ? Normal să primesc 

scrisorile deschise ? Dar de cînd? 
am întrebat destul de tare spre 
a fi auzită.

— Ce dorești dumneata tova
rășă ? mi-a replicat enervată to
varășa Teodorescu. Nu vexi că 
vorbesc cu altcineva ? !

Atunci i-am spus totul, repede, 
ca cel puțin acum să mă asculte.

Par la cele arătate de mine, 
tov. Teodorescu mi-a răspuns :

— Și pentru asta ai venit ? 
Pentru un lucru atît de mărunt ?

. Am vrut să mai continui... Dar 
mi se tăie scurt :

—r Tovarășă, nu ne ține prea 
mult de vorbă, ayem de lucru — 
și fără să-mi mai dea atenție, a 
reînceput discuția despre modă 
cu tovarășa care stătuse în fața 
mea.

Stau și mă întreb : ceea ce s-a 
petrecut cu scrisorile mele, să fie 
oare un lucru mărunt ? Eu cred 
că nu 1

Dar oare ce cred tovarășii din 
conducerea Poștei Centrale despre 
seriozitatea tov Teodorescu pen
tru eqre vioțarea secretului cores- 
pandenței estp un... fapt „mă- 
runt“. fără importanță ? !

MARIANA NAVÎRLIE
București

primesc

Prologul PATRIA, Dpn Qui- 
jote - REPUBLICA ; Dețaș^rnen- 
tul lui V-iska Trubacioc — MA- 
GHERU, ELENA PAVEL, FLA- 
CARA N. BALCESCU . Căile dra
gostei - V ALECSANDRI. BU- 
CUREȘTI. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE; Lumini verzi I. C.

Intr-un cămin
DE STUDENȚ1

ina aruncată la întîmplare, c<do 
o cămașă pe dos. Pe unul din 
paturi, trîntițl, doi papuci de ca
să. pijamaua vărgată trîntita șl 
©a lîngți ej.

Pe sub paturi o murdărie... 
exemplară. Pe parchetul negru, 
imbicșit, valize trîntite, gazete 
vechi, ghemotoace de hîrtie, pan
tofi pdnî de praf șî noroi, cio
rapi murdari, scorțoși, pe nop
tiere, pe rafturile acestpra, bu- 
?4ți de pîine uscată, ciorchini de 
struguri, printre cărțile și cursu
rile răvășite. Pe masă, peste jur
nalul așternut în chip de față de 
masa, o bucată mare de hîrtie 
de pergament pătață de gr^sl- 
pie. Alături resturi de pîine 
dovedeau cd acolo tnincase cine
va cu puțip timp înainte, avînd 
grijă să nu deranjeze cu nimic 
urtpele ospățului său. La chiu
veta — atîrna un prosop de o 
culoare foarte dubioasă, iar pe 
raftul de la oglindă un pămătuf 
de ras înțhîcsit încă de clăbucul 
de săpun. Observînd atenția cu 
care cercetam din priviri toate 
aceste aspecte deloc plăcute o- 
chîului. amicul meu se simți o- 
bligțit să-mi explice:

— Colegii mei de cameră... 
Și-au luat masa de seară, s-au 
bărbierit, s-au ferchezuit și au 
ieșit în oraș.

— Și înainte de a ieși nu pu
teau să-și facă puțină ordine prin 
cameră ?

Așa ceva nu se pomenește. 
b^ietL dar dezordonațț. 
interesează curățenia came-
în care locuiesc, a patului in pentru a intra pe fereastră, pro-

Bun) 
Nu-i 

rei

nuit cu... ambianța aceasta. Cred 
că, dacă în lipsa lor, ar veni o 
zînă bună ca cea din poveste și 
le-ar face curat punîndu-le așter
nutul in ordine bieții băieți ar 
suferi de insomnie...

în timp ce discutam cu amicul 
meu, atenția îmi fu ațrasă de 
niște hohoi 
veneau din camera alăturată. Un 
aparat de radio începu să urle 
atît de puternic, incit ai fi, i- 
că e unul din 
așezate uneori 
tersecții, pentru 
(iei.

— Au venit 
din camera vecină — spuse ami
cul meu. De aci înainte, trebuie 
să ne punem 
Sînt în stare 
pînă mîine 
întîmplă cam 
sau, mai bine 
noapte.

— Și nu se găsește 
care să-i pună la punct?

—r Am încercat. Nimic 
cut. Poftim 
tim de mai 
aceasta. Și 
tît...

~r Cum ?
- Mai e , 

vin din oraș 
găsesc ușa de la 
tă. Atunci, „bine 
poate fi un om la 
cațără pe burlane 
mide ureîndu-se unul peste altul

vocînd un întreg tărăboi, scu- 
lind tot " ' *

...Am 
tul meu 
larma 
pl.ecîțid, 
merei în care tinerii se amuzau. 
Intr-o lumină slabă, intr-un nor 
gros de fum de tutun, 3 tineri, 
îmbrăcați sumar, stăteau tolăniți 
pe paturile lor hohotind de rîs 
și cîntînd în gura mare, însoțind 
și dublînd astfel larmătul difu
zorului.

Cînd a fost să cobor scara, a" 
micul meu m-a însoțit, aprinzind 
din loc în loc cite un chibrit. 
M-am despărțit apoi de el strin- 
gîndu-i mina cu prietenie și 
compătimire. Mă șimțeam obosit 
și indispus. Cum se pot complace 
unii tineri intr-o asemenea am
bianță? Cum de nu le roșește 
obrazul de rușine pentru felul în 
care „se îngrijesc** de toate cite 
le sînt puse la dispoziție pentru 
o viață jurată, frumoasă ? Și 
doar sînt oameni cu carte, viitori 
intelectuali...

căminul.
stat de vorbă cu obidi* 
amic pînă tîrziu. Alături 
și muzica continuau, 
am trecut prin fața ca"

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ

/

Informație
Duminică au luat sfîrșit lucrările 

celui de al V-lea Congres al Sin
dicatului muncitorilor din indu
stria de petrol, chimie și gaz me
tan.

In cursul zilei de sîmbătă au 
continuat discuțiile la raportul de 
activitate al C.C, al Sindicatului.

Participanții la congres au tri
mis telegrame de salut C. C. al 
P. M. R. și Consiliului Centrai al 
Sindicatelor din R.P.R. prin care 
se angajează să obțină noi suc
cese în producție. De asemenea 
au trimis mesaje de solidaritate 
Uniunii Internaționale a Sindicate
lor muncitorilor din industriile de 
petrol, chimie și similare și Fede
rației Generale a Sindicatelor 
muncitorilor din Siria, Federației 
sindicatelor progresiste din Da
masc.

(Agerpres).

O serbare a prieteniei
(Continuare din pag. l-a) 

ră. Și p.oate-i nimerit acum șă 
mai amintim un amănunt : în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie ei 
și-au îndeplinit angajamentele 
lu.ate — realizînd economii in va
loare de 11.500.000 lei în loc de 
2.000.000 cit le fusese angaja
mentul.

Duminica, vechii prieteni s-au 
mtîlnit să petreacă împreună o 
zi de odihnă. Reciproc s-au feli
citat pentru succesele lor.

Organizatorii serbării, comite
tul regional de partid și sfatul 
popular regional în colaborare cu 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
s-au îngrijit să asigure un pro
gram bogat și varițit. Oaspeții au 
vizionat dimineața opereta „Fînt 
de libertate" de Dunaevski in 
interpretarea artiștilor Teatrului 
de Stat de Operetă.

După amiază, în sala 
prieteniei romîno-sovietice

Casa prieteniei

Casei 
din

str. Batiștei nr. 14, tov. Mircea 
Romaș, director în Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii a vor
bit despre dezvoltarea agriculturii 
Uniunii Sovietice și țării noastre. 
Prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al S.R.S.C., a con
ferențiat despre Marea Revoluțip 
Socialistă din Octombrie și actua
litatea principiului leninist al 
coexistenței pașnice. Apoi ansam
blul Sfatului Popular al Capitalei 
sub conducerea lui Ionel Budiș- 
teanu, artist emerit al R.P. Ro
mine, laureat al Premiului de 
Stat, a prezentat un program de 
cîntece și dansuri romînești și so
vietice. In continqare, a rulai fil
mul sovietic in culori „Poetul".

Pînă noaptea tîrziu s-a dansat- 
Fruntașii recoltelor bogate îm
preună cu fruntașii în producție 
de la „Semănătoarea" au petre
cut împreună o zi minunată, o zi 
a prieteniei trainice cu marele 
popor sovietic.

atenția îmi fu atrasă -—_ ____________ _________________________________ ___ _______
hohote de rîs și larmă care ^*****A*A*^AA*A*/WWWV>*

zis 
gcele megafoane 
pe la marile in- 
dlrijarea circula-

din oraș colegii

bumbac în urechi, 
sa o țină astfel 

dimineață. Asta se 
€!------ seară.

fiecare
în fiecare 
zis, cam în

nimeni

de fă- 
de te odihnește. Pof- 
citește ceva în larma 
dacă ar fi numai a-

Mai e șl altceva ? 
și altceva. Adeseori 

noaptea tîrziu și 
intrare încuia- 
dispuși", cum 
„ore mici", se 
ori... fac pira-

S E

Colectivul biblio
tecii din cadrul Șco
lii medii mixte nr. 1 
Dorohoi, desfășoară 
o rodnică activitate 
în rîndul elevilor.
Astfel, printr-o mun
că bine organizată,
tovarășul profesor T- 
Zaiț, bibliotecarul 
șef, numai în cele 
două săptămîni de 
la deschiderea anu
lui de învățămînt 
școlar a reușit să în
scrie 429 elevi și ele- 

care au citit pînăve

In preajma alegerilor U. T. M

Evidență și... dezordine

ARA
D E

Peste cîtva timp vor începe a- 
dunările pentru dări de seamă și 
alegeri ale organelor conducătoare 
U.T.M. la care vor trebui să par
ticipe toți utemiștii Pregă
tirile prilejuite de acpsț eveniment 
necesită deci și punerea unei or
dini perfecte în evjdența membrilor 
organizației. Pentru că, așc cum se 
știe, utemistul care nu este trecut 
în evidența organizației de bază 
U.T.M. din întreprinderea sau in
stituția în care s a mutat de cu
rând nu are dreptul să participe la 
adunarea generală. Astfel că, ti
neri utemiști combativi, cu expe
riență în activitatea de organiza
ție pot rămîne, din cauza acestei 
neglijențe, străini de luorările adu
nării, lipsind în același timp or
ganizația de contribuția pe care ei 
ar putea s-o aducă la desfășurarea 
lucrărilor.

în organizația U.T.M. de la uzi
nele „Semănătoarea" din Bucu
rești, s-ar părea că în această di
recție, lucrurile stau bine. In me
canismul care ar asigura o eviden
tă bună secretarul comitetului 
U.T.M. tovarășul Constantin Ni- 
colae se bizuie în primul rînd pe 
faptul că secretarii birourilor or
ganizațiilor de secții pot observa 
ușor fluctuațiile de tineri din sec-

ția respectivă, aducînd astfel pe
riodic la cunoștința comitetului 
numărul d© utemiști plecați sau 
veniți. In secțiile uzinei se găsesc 
însă tineri utemiști care de luni 
de zile nu figurează în evidența 
organizației. Utemisțul Trifu Ni- 
colae, de pildă, lucrează în sec
torul III al uzinei din luna iulie 
a. c. El n-a fost întrebat niciodată 
de secretarul organizației de secție 
tov. Cicerone Ștofănescu, de unde 
vine, daca-i utemist sau dacă și-a 
mptat cartea de eyidență la raio
nul respectiv. Așa se face că în
tre evjdența comitetului raional 
U. T. M. „Gh. Gheorghiu-Dej“ și 
evidența comitetului U. T. M. de 
la „Semănătoarea" privind numă
rul utemiștilor din uzină apar de 
la lună la lună diferențe aprecia
bile. O mare parte din vină au în 
această privință și tovarășii Adju- 
deapu Gheorghe, responsabilul sec
torului de evidență de la comitetul 
raional U.T.M., precum și ceilalți 
activișți din acest sector care — 
neconfruntîpd la timp evidența co
mitetului raional cu evidența comi
tetului U. T. M. — dau posibili
tatea ivirii unei asemenea diferen
țe. Pe luna august și septembrie 
de exemplp, aceastij diferență creș
te cu peste 1Q0. Așa dar o sută de

tineri utemiști, (lin evidența corni 
tetului raional țiu figurează în evi
dența comitetului U. T. M. de la 
„Semănătoarea". Ce s-a întîmplat 
cu acești țineri ? Sînt plecați din 
uzină, au devenit candidați de 
partid ? Nu se știe.

In uzinele „Semănătoarea", ca 
mare întreprindere, fluctuația de 
tineri e aproape zilnică. In eviden 
ța organizației se produce astfel o 
mișcare continuă, fapt care o face 
uneori nesigură. De aceea e nece
sar ca între comitetul U.T.M. și 
sectorul de cadre al uzinei să se 
realizeze o colaborare în așa fel 
încît tovarășii de la cadre, spri
jinind organizația U.T.M. să ajute 
la stabilirea calității politice a ti
nerilor noi angajați.

Așa cum cere starea de lucruri, 
stabilirea unei evidențe precise a 
utemiștilor trebuie să constituie 
o sarcină imediată și de răspun
dere a membrilor comitetului 
U.T.M. de la uzinele „Semănă
toarea**.

V. B.

BASM
acum peste 500 de 
cărți diferite din 
cele 12.000 volume 
existente în biblio
tecă. Activitatea co
lectivului bibliotecii 
nu se rezumă numai 
la înscrierea de noi 
cititori, ci organizea
ză în sala de lectură 
a bibliotecii recenzii 
și prezentări de noi 
cărți, seri literare, 
seri de basme etc.

Recent, colectivul 
bibliotecii, cu spriji
nul comisiei ARLUS

Lunii prieteniei
„O 
din

• 1“'

to®-

« organizat în cins
tea 
romîno-sovietice 
seară de basm 
creația artistică 
Pușkin".

In fotografie,
prof. T. Zaiț prezin
tă în fața pionierilor 
din detașamentul ițr- 
1, basmul „Fata că- 
pitonului" de Puș- 
kin.

D. MISTREANU 
corespondent

„Anunț“
Conducerea întreprinderii O.C.L. 

produse industriale Galati aduce 
la cunoștinjă posesorilor de ciz
me că in ziua de 32 octombrie 
V» pune în vînz^re prin maga
zinul s^u de desfacere a furnitu
rilor de 
uri, cuie 
rie 1958 

tele.
Cum ?

te în calendar ?
Parcă în magazin se găsesc 

vreodată asemenea mărfuri!
IONEL H1NCU 

muncitor

cizme: șanuri, blache- 
etc. Pînă 
nu se vor

la 30 februa- 
mai aduce al

Nu există asemenea da-

FRIMU, COȘBUC; Vreau să 
cînt - LUMINA, 23 AUGUST; 
Poznașii din Bărenburg — CEN
TRAL, ALEX POPOV, LIBER- 
TAȚII ; O mică întîmplare — 
VICTORIA. ALEX. SAHIA, MIO
RIȚA. M. EMINESCU ; O întîm- 
plare la Benderath — DOINA ; In 
cfllea trăznetului—MAXIM GORKI, 
1 MAI ; In Oceanul Pacifțc — TIM: 
PURI NOI ; Til| Buhoglindă - 
TINERETULUI ; Mikolka cel viteaz 
- GH. DOJA, MO$ILOR.

DUPĂ TIPIC
OCCIDENTAL

— „sub 
(„Times 

început și 
încheiat la W qshingtpn 

convo,rbirilq între Eisenhoțver 
și Mac Millan.

Avansul tehnologic al Uniu
nii Sovietice față de Occident 
este nuuiai unul din factoiii 
care au determinat întilnirea 
la un astfel de nivel. Ziarul 
american „W orld Telegram and 
Sun" se referea de asemenea
— și în cazul acesta n-avem 
nici un motiv să-l contrazicem
— la „gradul periculos de 
dezintegrare care se nțanifestâ 
tot mai puternic in interiorul 
alianței . occidentale" ca un 
motiv al convocării conferinței.

Acestor cauze să le adăugăm 
o anumită stare de spirit, un 
oarecare optimism suscitat la 
Londra că respectiva conferință 
va readuce Angliei prestigiul 
șifonat de atîtea ori ca fiind 
a doua mare putere occiden
tală ; acest optimism a fost 
spulberat însă de prezența la 
Washington și in bună parte 
la convorbiri a lui Spaak — 
secretarul gene
ral al NA.l.O. ___
( Agenfia France | £ Q g [STAR 1U L W 

Presse: convorbi- 
rile aaglo-ame- 
ricune de la 

Washington s-au lărgit datorită 
prezenței lui Paul Henri Spaak 
la Washington, devenind o ade
vărată coqferiițță atlantică).

Deși nu-i lipsit de importan
ță, nu vom da amploare cau
zelor, ansamblului de împreju
rări care au determinat pe cei 
doi șefi de guverne să se in- 
tîlnească și să poarte timp de 
trei zile (23, 24 și 25 octom
brie) convorbiri. Important e 
iă vedem curg sînt rezultatele 
tratativelor, cum trebuie ele 
interpretate. Schimburile de 
vederi anglo-americane au luat 
sfîrșit prin semnarea unui co
municat comun denumit „De
clarația cu privire la comuni
tatea de țeluri". Trebuie spus 
din capul locului că documen
tul. redactat în termeni gene
rali. după tipic occidental, a- 
bundă in asigurări fățarnice cu 
privire la atașamentul Londrei 
și W ashingtonului față de 
cauza păcii. Și acest lucru nu 
e intimplător. Este procedeul 
obișnuit occidental de a arunca 
praf în ochii opiniei publice 
mondiale.

Fruntașul laburist Aneurin 
Bevan care a calificat tratati
vele anglo-americane drept 
sterile" a recunoscut că ,,de- 
claratia de intenții dată publi
cității nu pare să marcheze un 
progres și nu contribuie la 
menținerea păcii". Cum ar 
putea ea să contribuie la men
ținerea păcii cînd conducătorii 
Angliei și S.U.A. își exprimă 
negru pe alb intenția de a in
tensifica cursa înarmărilor ato
mice și de a continua politica 
„de pe poziții de forță"? Co
municatul ridică fără nici o 
jenă osanale blocurilor militare
— N.A.T.O., S.E.A.T.O., Pac
tul de la Bagdad și celorlalte 
alianțe agresive —• în care văd

Săptă mina trecută 
umbra Sputnikului" 
of India") — au 
s-au

o chezășie a „progresului și 
securității țărilor occidentale". 
In mod fariseic, comunicatul 
prevede colaborare. Ce fel de 
colabpfare? Pentru război și nu 
pentru pace. In acest sens co
municatul îndeamnă la o cola
borare mai largă a oamenilor 
de știință și speciqfiști din 
S.U.A., Anglia și celelalte țări 
din N.A.T.O. la lucrările pri
vind crearea a cit mai multe 
tipuri ucigătoare de arme nu
cleare. în legătură cu aceasta, 
în comunicat se arată că Eisen
hower va solicita Congresului să 
voteze amendamente la legea 
energiei atomice, care în pre
zent nu permite S.U.A. să îm
părtășească informații atomice 
aliaților lor. Comunicatul nu 
oferă nici o speranță că S.U.A. 
și Anglia ar intenționa să a- 
jungă la vreun acord cu pri
vire la dezarmare, la interzice
rea armelor nucleare, afirmînd 
că vor continua să promoveze 
o politică bazată pe „forța de 
intimidare a armei nucleare" 
Comunicatul constituie de ase
menea o confirmare a faptului 

că participanții, 
departe de a 
găsi o soluție 
echitabilă pentru 
atenuarea încor
dării în (Jrien- 
intenționează să 

multe paie pe 
într-o aventură

tul Mijlociu, 
pună cit mai 
foc, să atragă 
militară imperialistă pe parti- 
cipanții la blocul N.A.T.O.

Caracterul tratativelor anglo- 
americane iese și mai bine in 
evidență dacă ne gindim Iq evo
luția politicii atlantice preconi
zată și de cei doi șefi de gu
verne. După cum s-a anunțat, 
la 16 decembrie va avea loc 
conferința consiliului N.A.T.U 
Cu acest prilej vor sosi la 
Paris președintele Eisenhower, 
Mac Millan, cancelarul Ade
nauer și toți ceilalți șefi ai gu
vernelor celor 15 țări membre 
ale N.A.T.O. Potrivit comuni
catului de la Washington la 
această conferință cu „caracter 
special" vor fi ridicate toate 
problemele militare. Cu ce 
scop? Bineînțeles, al perma
nentizării „războiului rece", a 
intensificării cursei înarmărilor.

Desigur că orice urzeli răz
boinice, orice joc cu focul este 
periculos și trebuie urmărit cu 
atenție. Astăzi, forțele păcii și 
progresului au puterea morală 
și materială necesară să puna 
friu agresorului, să-l nimicea
scă. Iată de ce se cere, acum 
mai mult ca oricînd, realism 
în politică și nu aventurism 
„A sosit timpul să se facă loc 
judecății sănătoase, a sosit tim
pul să se înceapă tratative 
deschise cu conducătorii Rusiei 
chiar dacă aceasta ar însemna 
renunțarea la politica perimată 
a „ducerii de tratative de pe 
poziții de forță". La această 
concluzie ajunge într-un articol 
redacțional ziarul laburist 
„Daily Herald", concluzie care 
nu putem s-o apreciem decit 
ca lucidă.

D. MIHAIL

t

In legătură
cu Conferința generală 
a Agenției internaționale 
pentru energia atomicăf

Sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial 

al Păcii

I

i i

LOCUINȚE NOI
ȘI NĂRAVURI VECHI

înmoaie, făcind gropi în parchet, apa pătrunde în peretele de ală- 
Iată deci cum unii tovarăși se turi ? Comisiile de recepție n-au 
ieftinesc la mălai dar se scum
pesc la tărîțe.

(Urmare din pag. l-a)

derat cămara o simplă „cameră 
obscură", deoarece a neglijat să-i 
prevadă aerisire. A prevăzut, ceea 
ce e costisitor, un ventilator spe
cial. Dar nici ventilatorul nu func
ționează. De asemenea, nici băile 
și W.C.-urile n-au aerisire de o- 
fără, ci prin... bucătării.

Dacă în problema aerisirii pro- 
iectanții au fost lipsiți de imagi
nație, în schimb s-au dovedit in
genioși prevăzînd în camerele ve
cine cămărilor, sobe lipite de am
bii pereți ai cămării. Dacă așa 
stau lucrurile, nu se mai pot ține 
la rece mîncărurile. Vă închipuiți 
în schimb ce mediu prielnic de 
făcut iaurt se află în aceste că
mări.

Tot în proiect s-a prevăzut, bine 
înțeles din „spirit de economie", 
ca parchetul să fie fixat pe bitițm, 
și nu pe dușumea oarbă. Această 
„inovație" pentru care s-au înca
sat sume frumușele, dă următorul 
rezultat: bitumul la căldură se

Și constructorul 
are partea sa de vină

Ar fi nedrept dacă am spune că 
neglijențele care se văd în unele 
apartamente ale noilor blocuri se 
dpțoresc numai proiectantului. Și 
constructorul are partea sa de 
vină. Lăsînd la o parte indiferen
ța cu care s-au executat unele lu
crări ca, de pildă, montarea plă
cilor de faianță care s-a făcut 
la întîmplare, plăcile avînd mai 
multe nuanțe (de la bleu deschis 
pînă la albastru) în multe apar
tamente s-a lucrat de mîntuială. 
Despre ce fel de recepție a lu
crărilor poate fi vorba, cînd în 
unele apartamente geamurile fi 
ușile nu se închid ? Cum poate 
fl dată în primire o casă al că
rei ciment e nefinisat fi în care 
prip plăcile de faianță de baie

observat că armăturile din buche- 
lită sînt montate fără a se con
trola calitatea lor, de aceea multe 
din ele sînt defecte încă de la 
început etc., etc.

Neglijențele ivite în construcție 
se datoresc și faptului că pe șantier 
mai lucrează încă o seamă de teh
nicieni qhișfluiți să facă lucru de 
mîntuială, care, neținînd seama de 
sumele mari de bqni ce se in- 
vesțesc, consideră că wii locatari 
„trebuie să se mulțumească 
faptul că au locuință".

Sînt oare acestea lucruri chiar 
atît de mărunte, peste care se 
poate trece cu ușurință la recep- 
ționare ? Fără îndoială că nu ! 
Cetățenilor trebuie să le fie date 
în primire locuințe care să cores
pundă din punct de vedere calp 
tativ, comisiile de recepție trebuie 
să-și facă datoria, iar locatarii ah 
datoria să păstreze in perfectă 
stare și să îngrijească bine 
noile locuințe.

ch

Acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutulu) de fizici atomic^ ai 
Academiei R. P. Romîne, care a 
participat ca mM»n» a| delega
ției R. P. Romine la Conferința 
generală a Agenției internaționale 
pentru energia atomică ce a ayut 
loc la Viena, s-a înapoiat luni in 
tară. Cu acest prilej acad. Horia 
Hulubei a avut o convorbire cu 
țin redactor al Agenjiei Romine 
de Presă „Agerpres" în legătură 
cu lucrările conferinței.

Răspunzînd ia întrebarea ,,In ce 
constă importanța Agenției inter 
naționale pentru energia atomică 
si care este aportul pe care acest 
for internațional îl poate aduce la 
cauza progresului omenirii", acad. 
Horia Hulubel a spus : „Energia 
nucleară este menită să joace un 
rol foarte important în viitorul 
omenirii și nu degeaba se spune 
că intrăm în era atomului. Or. po
sibilitățile de conlucrare în acest 
domeniu sînt încă reduse. Faptul 
că există încă armament atpmic 
că se efectuează încă expe
riențe cu arme atomice, face 
ca posibilitatea introducere» cît 
mai rapide in viața popoare
lor a energiei atomice sa fie în
greunată. Agenția este unul din 
organele internaționale care poa
te contribui ca aceste greutăți să 
fie treptat eliminate, iar atunci 
cînd se va ajunge, și cu sigu
ranță că se va ajunge, ca armele 
atomice să fie scoase în afara legii 
Agenția va putea să joace un rol 
foarte important în circulația ma
terialelor, aparaturii tehnice și in- 
fortnațijțor din domeniul acesta, 
dînd posibilitatea îp special țări
lor încă insuficient dezvoltate în 
acest domeniu să utilizeze la ma- 
xițnum energia nucleară pentru 
binele loț și al tuturor popoare
lor.

La întrebarea „Care esțe contri
buția delegației fpmîne la lu
crările Conferinței generale a 
Agenției internaționale pen-

atomica**, acad. Horia 
declarat : „Delegația 
situat de partea țări-

tru energie 
Hulubei a 
noastră s-a 
tpr care aveau o atitudine prin
cipială și conformă cu statutul. 
De cite pri era vprba să fie lezat 
principiul universalității, delega
ția noastră alătiiri de alte 
delegații s-a opus categoric. 
Delegația R. P. Romine și-a 
spus punctul ei de vedere a- 
supra modului în care Agenția 
trebuie să funcționeze pentru ca 
suveranitatea națională a fie
cărui stat și principiul neimixtiu- 
nii în problemele interne să fie 
respectate.

Vorbind despre însemnătatea 
ce o prezintă pentru țara noastră 
faptul că a fost aleasă în consi
liul guvernatorilor, acad. Horia 
Hulubei a arătat că aceasta oglin
dește creșterea prestigiului R.P 
Romîne pe plan internațional și 
totodată subliniază aportul nos
tru ca țară deținătoare de mate
rii prime nucleare, țara care ma
nifestă o dorință foarte vie de 
a promova studiile de fizică nu
cleară și aplicațiile pașnice al? 
energiei nucleare în diferite do
menii.

La întrebarea „Ce ne puteți 
spune despre aprecierea de care 
se bucură știința atomică romî- 
nească peste hotare", acad. Horia 
Hplubei a răspuns: „Pe toți i-a im
presionat faptul că noi, întf-un 
timp foarte scurț ne-am montat 
un ceqtru nuclear cu un reactor 
în funcțiune. Faptul că am rea
lizat aceasta înaintea unor țări 
mult m-ai mari decît noi, a avut 
Un efept destul de bun Oamenii 
au putut trage concluzia că noi 
dorim să dezvoltăm la maximum 
acest domeniu în țara noastră și 
că deci vogi fi printre țările care 
vor ajuta cu folos lucrările A 
genției pentru ca ea să-și poată 
îndeplini scopul nobil pentru 
care a fost creată**.

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
La Stockholm are loc o sesiune 
a Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii. La 27 octombrie parti
cipant» la sesiune au hotărât să 
adreseze un mesaj Adunării Ge
nerale a O.N.U. în problema sir 
tuației din regiunea Siriei.

La sesiunea Biroului, la care 
participă aproape 70 de membri 
ai Biroului și reprezentanți ai di
feritelor țări, invitați la această 
sesiune, raportul principal a fost 
prezentat de cunoscutul fizician 
englez John Bernal. El a atras 
atenția asupra intensificării pri
mejdiei de război și s-a ocupat 
amănunțit de problema dezar
mării-

Mustafa Amin, reprezentantul 
Siriei, a prezentat un raport cu 
privire la sițuația din Orient'il 
Mijlociu, subliniind că la fron
tiera turco-siriană au fost con
centrați peste lOO.OOO de soldați 
turci,

La sesipne au luat de aseme
nea cuvîntul reprezentanții ita
liei, Indiei, U R S S„ Belgiei, Su
danului și Republicii Populare 
Chineze. F. Joliot-Curie, preșe
dintele Consiliului ((\qndial al 
Păcii, care np a putut participa 
la sesiune, a adresat membrilor 
Biroului un mesaj special.

—•-

Rezultatul alegerilor 
din Turcia

(Agerpres)

ANKARA 28 (Agerpres). — 
Duminică au avut loc în Turcia 
alegeri parlamentare pentru cele 
610^ mandate în Adunarea Națio
nală. Potrivit rezultatelor pro\i- 
zorii transmise de agenția France 
Presse, partidul democrat condus 
de Adnan Menderes a obținut 
majoritatea în 5Q din cele 67 vi- 
laiete în care este împărțită Tur
cia, partidul republican în 13, 
partidul națiunii a obțjnut majo
ritatea într-un singur vil^iet — 
Kîrșir, iar partidul libertății tot 
într-un singur vilaiet — Burdur. 
Pînă acum partidul democrat de
ține 436 locuri în nqul parlament, 
partidul republican 150, partidul 
națiunii și partidul libertății cite 
4 locuri.
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Vechile probleme
Duminică spre seară, Alecsandr 

'Tîrnanici — căpitanul federal iu
goslav — a părăsit cu sufletul li
niștit tribunele nu prea pline ale 
stadionului „Vasil Levschi" din So. 
fia. l-au mai rămas griji, dar în 
orice caz mai puține decît ar fi 
trebuit să aibă în mod normal.

Configurația jocului dintre selec. 
ționatele București — Sofia a dez. 
vătuit încă odată ceea ce știam de 
mult, dar ceea ce, poate înlr-o spe. 
ranță oarbă mai așteptam să se 
schimbe. Formația pe care am ali- 
niat-o a dovedit aceeași neputință 
de a trece de apărarea adversă și 
de a găsi drumut către poartă. Nu 
poți să nu remarci că o săptămină 
înaintea meciului cu Grecia, anire. 
norii au tot atît de multe proble
me de rezolvat ca și tn ajunul în. 
tilnirii cu Iugoslavia deși nervii 
slnt acum mai relaxați. Formula 
reprezentativei noastre naționale se 
dovedește a fi greu de precizat 
poate chiar mai greu decît în ur
mă cu cîteva săptămîni.

Așteptam de la meciul din Sofia 
unele clarificări. Intr-o măsură a. 
ceste clarificări au venit, dar ele 
n.au darul să ne liniștească. Am 
telefonat ieri dimineață la Sofia și

rămîn deschise ♦♦♦
Ălleții dinamovițti — 
campioni republicani 

pe echipe

Turiști romîni 
în Giecid

bulgară s.'..adezamăgire. Formația 
prezentat lipsită de serviciile unor 
titulari accidentați și specialiștii 
din Capitala Bulgariei scontau pe 
o victorie bucureșieană la o dife. 
rență categorică. Sub acest aspect, 
rezultatul l—l este apreciat drept 
o surpriză.

Jucătorii noștri n-au plecat la 
Sofia pentru a forța rezultatul deși 
scorul final nu ne era indiferent. 
Esențialul consta în verificarea 
compartimentelor în compania unui 
partener dispus să joace 90 de mi
nute. Din ceeea ce ni s-a relatat, 
meciul a fost viu disputat; se pare 
că meritul tn această direcție re- 
vine bulgarilor, care nici ei însă

: n-au dovedit o 
i valoare prea ri

dicată.
. Problema nr. t z 
. a echipei noas- 
! tre continuă să 
. rămînă atacul, 
i In vlus, s-a ivit 

încă un izvor de
\ neliniște: defec- 
: țiunile în apă- 
i rare. Nu vrem să 
i dramatizăm Iu- 
. crurile, dar tre. 
. ftwze să fim rea- 
. hști în privința 
■ posibilităților e- 
; chipei noastre.
; Interlocutorii
• noștri telefonici 

de la Sofia ne-au 
relatat că pune.

• tul cel mai slab
: al echipei noas

tre. a fost Ale- 
xandrescu. El a , 
anihilat de stoperul bulgar, Ma. 
nolov. Cele două extreme Ca- 
coveanu și Tătaru n-au dovedit 
multe’ lucruri, deoarece au fost pu. 
țin solicitate. (Totuși o mențiune 
pozitivă pentru Cacoveanu). Pet. 
chowschi a jucat în prima repriză 
la valoarea sa obișnuită; in a 
doua repriză a părut oarecum epui
zat de efortul făcut.

Tripleta Nicușor — Alexandrescu 
— Petchowschi a fost lipsită de o- 
mogenitate. Cei trei jucători nu 
s-au înțeles Intre ei. Mijlocașii și 
cu deosebire Bone s-au dovedit, 
însă, în formă. In schimb, proble. 
ma stoperului s-a redeschis din 
nou. Nici Brînzei, nici Caricaș 
n-au intrat în formă. Liniștitoare, 
comportarea apărării imediate. In- 
tr.o declarație pentru ziarul nos
tru, antrenorul de stat bulgar, St. 
Ormandgiev. spunea că: ..Voinescu 
este o bogăție pentru fotbalul ro- 
mînesc. Eu cred că el nu este in
ferior lui Grosics sau Iașin“.

3 noiembrie baie la ușă și „na. 
tionala" noastră este departe 
a.și preciza înfățișarea. Meciul 
Grecia trebuie privit cu toată 
riozitatea. Elenii se pregătesc

\ multă grijă, de o lungă perioadă

Voinescu 
al echipei

a fost cel mai bun jucător

VOINESCU:
După ultimele partide, 
eu la înaintare!
fost complect

de 
cu 
se- 
cu

I Pe velodrom

Am părăsit duminică velodromul 
cu regretul de a fi asistat la ulti
mul concurs ciclist al anului. Și ca 
în încheierea sezonului, cicliștii 
ne-au dat satisfacția asistării la o 
reuniune spectaculoasă, pasionan
tă. In mai toate probele primii fa
voriți au fost depășiți catagoric. 
Tinerii, speranțele de mîine ale 
ciclismului nostru de pistă, rămas

are lacune 
în linia de atac

treccred că e timpul să 
(Desen de NEAGU)

de timp. Ei n-ău făcut greșeala 
de-a suspenda campionatul, ceea 
ce menfine in formă pe jucători, 
chiar dacă există riscul unor ac
cidentări.

Și duminică a avut loc la Atena 
etapă de campionat. Relatările pri
mite din capitala Greciei sublinia
ză că unii dintre selectionabili se 
găsesc într-o formă excelentă prin
tre care Teodor ides — portarul 
Greciei și atacanții Polihroniu și 
Ifandis. încă un amănunt: mier- 
curi, lotul grec părăsește Atena 
plecind. spre București.

Formația romină este descom. 
pledată. Unii dintre iubitorii fot
balului ar fi tentați poate să ple
deze pentru readucerea lui Ozon 
în lot. Pe aceștia îi informăm însă 
că in jocul pe care „Progresul" 
București, 
cute cu
Ozon s-a 
bei sale 
vreme.

Ieșirea 
realizată i 
de care dispunem trebuie totuși să 
cîștigăm două puncte, să trecem 
peste echipa Greciei.

l-a desfășurat zilele tre- 
„Locomoție" la Sofia, 
prezentat pe linia sla- 
comportări din ultima

din impas 
în 2—3 zile.

nu 
Cu

poate fi 
forțele

O. Z.

Ultimul mare concurs atletic de 
performanță din țară al anului — 
campionatul republican de atletism 
pe echipe s-a încheiat duminică 
pe stadionul Tineretului. Despre 
ultima etapă a campionatului nu 
se pot spune prea multe lucruri. 
Lipsa de la start a unor atleți 
fruntași și faptul că pentru ordi
nea clasamentului concursul nn 
mai prezenta nici un interes (ex- 
ceptînd clasamentul probelor fe
minine) a scăzut valoarea întrece
rilor. De menționat rezultatul bun 
al lui Rășcănescu cu 61,03 m. la 
ciocan, 10,7 secunde pe 100 m. 
realizat de Prisiceanu, și noul re
cord de junioare la 800 m. stabilit 
de Olga Zammer (Recolta) cu 
2'17”8I1O.

în ceea ce privește rezultatul 
final al competiției, atleții asocia
ției Dinamo au cîștigat în mod 
autoritar campionatul. Clasament 
general: 1. Dinamo 5111,5 p. 2. 
Știința 4347 p. 3. Energia 4165 
p. Separat la bărbați ca și la 
femei tot echipele dinamoviste au 
cîștigat campionatul. (Mai greu la 
femei — doar 2 puncte față de 
echipa Energiei). Victorii aștep
tate, meritate.

De altfel cîștigătoarea campiona
tului se cunoștea de mult — ne 
spune profesorul Eugen Bran. Sis
temul de organizare a campionatu
lui cred că e încă defectuos. De 
pildă, Dinamo ar fi cîștigat cam
pionatul chiar dacă la ultima etapă 
n-ar fi prezentat la start nici un 
atlet. De remarcat doar două lu
cruri. Întâi faptul că asociațiile au 
introdus în echipe elemente tinere, 
care s-au remarcat în colectivele 
din țară. Un lucru desigur bun și 
demn de continuat. In al doilea 
rînd faptul că acum, la închiderea 
sezonului, se observă „un asalt** 
serios al săritorilor cu prăjina. De 
remarcat că mai mulți atleți: Tran- 
dafilov, Szabo, Ioan Paul, Dumi
trescu și alții sar acum cu regula- 

' ritate peste 4 metri.

(Prin telefon de la trimisul 
tru special).

Au fost parcurse primele 
mile din croaziera O.N.T. 
Pireu—Atena —Istanbul. Distanta
parcursă nu este extravagantă. To
tuși, academicienii, scriitorii, ar
tiștii, muncitorii și celelalte per- 
soane ale grupului de turiști au 
reținut nenumărate impresii. Malu. 
rile european, și asiatic constituie 
un veritabil film în care se succe- 
dau peisaje pitorești : monumente 
istorice, locuri legendare. La Bos- 
for minaretele lungi ca lăncile, do
murile strălucitoare ale moschee, 
lor au alături turnuri cilindrice, 
ziduri de 10 m. grosime ale caste 
lelor, case colorate în roșu, gal
ben, maron, verde. Sînt zeci de 
monumente legate de istoria no- 
porului turc și de cea a popoarelor 
antice.

în Dardanele peisajul e mai 
uniform, mai difuz. Doar la Ce. 
nac revine coloritul bosforean. 
Locurile istorice și legendare con
tinuă.

Peisajul, istoria, mitologia, au 
constituit de altfel miezul discuții- 
lor de pe vasul Transilvania ..

Luni dimineață, priveam cu toți 
în zare așteptînd apariția portului 
Pireu. Spre surprinderea noastră, 
ne iese în față un baraj curios, 
mișcător : un șir de vase de răz- 
boi din flota 6-a americană se în
colăcește în jurul nostru. Exces de 
manevre.

După depășirea acestui baraj a- 
jungem la portul Pireu, ajungem 
n Grecia, leagănul culturii euro- 

pene, tara străvechilor legende. 
Reprezentanții oficialității grecești 
ne întîmpină cu gladiole și cu- 
vinte calde de prietenie. Sapuna- 
kis, primarul orașului Pireu, ne a- 
sigtiră că majoritatea poporului 
grec nutrește cele mai sincere sen- 
timente de simpatie pentru poporul 
romîn.

AL. VOICU

spre

Dezarmarea - să »e
în centrul atenției popoarelor

durile statelor membre ale O.N.U. 
și ale tuturor delegațiilor ca docu
ment oficial al Organizației Națiu
nilor Unite.

A. GROM1KO
Șeful delegației Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste

D-lui DAG HAMMARSKJOELD 
secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite — New "York

La ultima reuniune

Prima conferință 
pe întreaga Ungarie 
a U. T. C. și-a 
încheiat lucrările

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite MTI, la 27 
octombrie, s-au încheiat la Buda
pesta lucrările primei conferințe pe 
întreaga Ungarie a Uniunii Tinere
tului Comunist. Participant» la 
conferință au adoptat o hotărîre 
pe marginea raportului Comitetu
lui organizatoric al Uniunii Tine
retului Comunist din Ungaria și 
au aprobat proiectul de Statut al 
U. T. C. U. Conferința a ales or-
ganele de conducere ale U.T.C.U. rabilă.

NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS transmite: La 27 octom
brie A. A. Gromiko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
adresat lui D. Hammarskjoeld, secretarul general al O.N.U., ur
mătoarea scrisoare:
27 octombrie 1957 
In legătură cu discutarea de 

către Adunarea Generală a pro
blemei dezarmării, delegația so
vietică supune spre examinare 
Adunării „Propunerea U.R.S.S. cu 
privire la constituirea unei Co
misii permanente pentru dezar
mare".

Vă rog d-le secretar general, să 
difuzați această propunere în rin-

Propunerea U.R.S.S. cu privire la constituirea 
unei Comisii permanente pentru dezarmare

Marea răspundere a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru asi
gurarea păcii generale reclamă 
rezolvarea cit mai grabnică a 
problemei dezarmării în confor
mitate cu rezoluțiile Adunării 
Generale, adoptate in unanimitate, 
care recomandă statelor să ia 
măsuri pentru reducerea arma
mentelor, forțelor armate și in
terzicerea armei atomice. Necesi
tatea rezolvării cit mai grabnice 
a acestei probleme este dictată 
in prezent îndeosebi de faptul 
că cursa înarmărilor se inten
sifică, că în armamentele statelor 
se introduc in număr tot mai 
mare noi tip-ri de arme — in 
primul rlnd arme atomice și cu 
hidrogen, proiectile balistice in
tercontinentale, a căror folosire 
in scopuri militare face ca orice 
parte a lumii să devină vulne-

Slavia — o adevărată reprezen
tativă secundă a Bulgariei -— a 
făcut „zile negre** „B**-ului nostru. 
Rezultatul de 2—0 (l—0) obținui 
de echipa noastră nu dă dreptul 
jucătorilor și în special antrenori
lor să respire ușurați.

Reprezentativa B a țării noastre, 
alcătuită din jucători aparținind a 
nu mai puțin de 8 colective, s-a 
dovedit a fi serios 
capitolul cel mai 
fotbalului nostru: 
Improvizată cu un 
de „meserie** inter 
cu doi interi cu totul necorespun
zători — Gabor și Radulescu — 
și cu o extremă stingă — Mihai, 
total neinspirată, echipa nu a dat 
randamentul așteptat. Mai tot tim
pul atacanții au jucat confuz, în- 
grămădindu-și acțiunile pe centru. 
Ei au lăsat impresia că ocolesc 
drumul cel mai scurt spre poartă, 

’ căutând cu tot dinadinsul compli
cații — driblinguri, pase laterale, 
înapoi sau la... adversar. Și nu se 
poate spune că linia de atac n-a 
fost bine și mult alimentată. Com
binațiile inutile in mijlocul tere
nului au stricat 
nile ofensive, 
extremele au 
întrebuințate, 
meni în plus 
desfășurarea 
cind chiar in 
goluri înscrise de 
„căzut** tocmai din 
pe extremă (Oaidă și Gîrleanu au 
fost coautorii acestor goluri).

Au mai fost ,,verificați** in cea 
de-a doua parte a meciului Sura, 
Girleanu și Băcuț îl. Primul l-a 
înlocuit pe Mihai care a păcătuit 
prin aceea că stătea „lipit** de 
inter și nu dădea posibilitatea să 
fie lansat. Suru s-a dovedit mai 
agresiv și deci mai periculos. Gir
leanu n-a fost superior lui Oaidă, 
dimpotrivă, mai puțin viguros 
decît ultimul. Introducerea lai 
Băcuț II în postul de centru ata
cant (Constantin trecînd pe postul 
său, în locul lui Gabor) a fost 
needificatoare datorită întârzierii 
cu care s-a făcut această schimbare 
(minutul 80).

Mijlocașii Serfozo și Știrbei au 
dat, în general, satisfacție. Știrbei 
ar putea lua insă exemplu de la 
colegul său de linie care a dat o 
contribuție serioasă și în acțiunile 
ofensive.

Despre linia de fund numai lu
cruri bune. Crîsnic este un portar 
căruia i se poate acorda toată în
crederea. El a avut unele inter
venții de-a dreptul spectaculoase. 
Sbircea — Panait — 1 lorian An? 
ghel constituie o linie de apărare 
peste care se va trece cu* greu.

Pentru antrenori rămîne deci

deficitară la 
vulnerabil al 

linia de atac, 
centru atacant 
— Constantin,

insă toate acțiu- 
în această situație, 

fost mult prea puțin 
Nu 

ar fi 
unui
acest

știm ce argu- 
necesar pentru 
joc pe aripi, 
meci cele două 
Constantin 

t centrările
au 
de

deschisă rezolvarea posturilor de 
interi (după cite știm nu există 
în lot rezerve pentru aceasta) și 
bineînțeles cel de centru atacant.

Cîteva cuvinte despre fotbaliștii 
bulgari. Am admirat de data acea
sta nu numai dîrzenia specifică și 
cunoscută ci și tehnica cu care 
sînt înzestrați jucătorii. La acest 
capitol i-au întrecut pe fotbaliștii 
noștri. După jocul făcut, echipa 
bulgară merita un rezultat mai 
strins.

R. LUCIAN

atît de în urmă, s-au comportat 
admirabil. Ca să exemplificăm ar 
trebui să vorbim pe larg de com
portarea lui Tache Petre, a lui C. 
Baciu, Gh. Florescu și altora mulți. 
Și cu siguranță că dacă velodro
mul ar fi permis ca sezonul să în
ceapă încă în primăvară, așa cum 
era normal, am fi putut vorbi as
tăzi de o pleiadă întreagă de aler
gători de viteză de mîna întîia. Să 
sperăm că sezonul viitor ne va 
aduce mai multe satisfacții.

In ceea ce privește probele des
fășurate duminică, acea de viteză 
a fost cea mai dramatică. Rînd pe 
rînd, primii favoriți au cedat pa
sul la mare luptă : maestrul spor
tului Vasile Oprea, campionul ță
rii pe anul în curs, maestrul spor
tului Ion Ioniță și St. Lemîndroiu. 
Tache Petre, în mare vervă, a fost 
irezistibil. A cîștigat proba într-o 
manieră care a entuziasmat spec
tatorii. Următoarea probă, cursa 
italiană — toată lauda pentru fap
tul că a fost introdusă în program 
— a fost cîștigată de echipa C.C.A. 
I cu 2’26** 2/10.

Și în proba de eliminare primul 
favorit — maestrul sportului Con
stantin Dumitrescu — a fost ne-

voit să se dea bătut. încă din pri
mul tur a fost eliminat. „A fost o 
neatenție../* după cum ne-a decla
rat apoi. Cîștigătorul probei: Ion 
Vasile. In sfîrșit, ultima probă — 
semi fond 60 de ture — a încu
nunat cu succes reuniunea. La ca
pătul unei palpitante întreceri care 
a entuziasmat spectatorii veniți în 
mare număr — primul favorit și 
campionul probei C. Dumitrescu, a 
fost nevoit să ocupe doar locul se
cund (23 puncte). Ion Vasile a cîș
tigat și această probă (29 puncte). 
E drept nu fără secondarea „la 
roată** a campionului probei.

Cît despre organizarea concur
sului, pe scurt — a fost la înăl
țime. Un călduros „bine“ ziarului 
„Sportul popular** organizatorul re
uniunii.

Cu aceasta velodromul și-a în
chis porțile pentru spectatori. Pen
tru majoritatea cicliștilor însă nu. 
Ei își continuă antrenamentele 
pînă tîrziu, în miezul iernii. Unii 
nu și-l vor întrerupe chiar de loc. 
E vorba de loturile de cicliști care 
se pregătesc pentru „Turul Egip
tului** și „Cursa Păcii**.

AL. PINTEA

Baschet la Floreasca

C. C. A.: bine
Dinamo București: nesatisfăcator

să 
cu 
în 
va 
cu

Sint destule șanse ca 
baschetul, această pa
săre Phoenix, care de 
fiecare dată găsește re
surse admirabile pentru 
a ieși din criză, pentru 
a-și recîștiga spectato
rii, să concureze „umăr 
la umăr** cu „idolul** 
tuturor spori urilor. Re
marca aceasta am pu- 
tut-o face d :pă jocul 
bogat in impresii dintre 
C.C.A. și Dinamo Bucu
rești.

Repet, ’șl vă rog 
mă credeți, o spun 
toată seriozitatea: 
curînd baschetul se 
putea lua ..la trîntă**
fotbalul și are destule 
motive acuma să ter
mine — nedecis — a- 
ceastă partidă.

Intervenția „chirurgi
cală** făcută de F.I.B.A. 
s-a dovedit extrem de 
bine inspirată. Basche
tul modern căruia mo
dificările cnor reguli de 
desfășurare a jocului 
— aidoma unor baloane 
cu oxigen — l-au readus 
pe linia de plutire este 
întinerit. Duminică seara 
în tribunele de la Flo
reasca cîteva mii de ti
neri au făcut o caldă 
manifestare de simpatie 
baschetului, în 1imp ce 
numeroși alți spectatori 
au fost nevoiți să se 
oprească la porți din 
lipsă de locuri.

Am încercat, urmărind 
această partidă, să mă 
conving în primrl rînd 
dacă modificarea regu
lamentului de joc i-a 
găsit pe baschetbaliștii 
noștri fruntași pregătiți 
și clarificați asupra ce
lor ce au de făcut pe 
podium. Șansa „hîrtiei** 
o aveau dinamoviștii 
care veneau la Florea
sca cu 7 partide cîști- 
gate și 4 pierdute în 
compania baschetbaliști- 
lor de la C.C.A. întîl- 
nirea a plăcut datorită 
ritmului viu de joc, dar 
nj s-a ridicat la nive
lul așteptărilor. Echipa 
campioană și mai ales 
Folbert Fodor și Nedeff 
cărora li s-a alăturat 
Dinescu Ion, un jucător 
cu clare posibilități, s-a 
adaptat mult mai ușor 
noii situații de joc. pu
tem chiar spune că a 
fost avantajată de 
schimbările intervenite 
în regulament, 
schimb, dinamoviștii 
stat în cumpănă și 
semne că vor mai 
asupra jocului bazat pe 
pivoți înalț!: e greu, 
într-adevăr, să renunți 
să-ți axezi tot Jocul pe 
Lîviu Noghi și Rădu- 
canu. C.C.A. a fost de 
departe mai bună și 
chiar din primele mi
nute de joc s-a văzut 
acest lucru. De altfel.

In 
au 
pe 

sta

în decursul întregii par
tide dinamoviștii au 
condus doar de trei ori 
(13-11 ; 13—12 și 15- 
14) exceptind acel 2—0 
cu care au deschis sco
rul. Incepind din minu
tul 14 C.C.A. are joci *.l 
la dispoziție și va de
pinde numai de echi
pierii săi dacă scorul va 
lua amploare. La pauză 
echipa campioană se 
afla la 9 puncte dife
rență de' Dinamo, dar 
era destul de clar care 
va fi... deznodămîntul. 
Cu 5 minute inaînte de 
sfîrșit C.C.A. conducea 
cu 61—47 apoi cu 62— 
52. „Presingul** dinamo- 
vist a venit tîrziu șl 
destul de timid. De alt
fel, Dinamo lipsită de 
Răducanu (5 greșeli 
personale) și cu Liviu 
Naghi in proastă dispo
ziție de joc n-a apăsat 
pînă la capăt pe pedala 
care ar fi putut produce 
multe emoții campioni
lor. Scor final 67—56 I

Spuneam la început 
că jocul nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor. 
Ce s-a întîmplat ?

în noile condiții, 
gula celor 30 de 
cunde pentru echipa 
atac etc., ritmul de
devine electrizant, ține
rile de mingi și „tacti
ca** faulturilor cuno-

ridici ni- 
Or, toc- 

sînt des- 
de făcut, 
mult mal

re
se
nt 

joc

scînd „zile negre**. Dar 
ca să faci față unui a- 
semenea joc, în cea mai 
mare viteză, cu schim
buri derutante de balon 
trebuie să-ți 
velul tehnic, 
mai aici mai 
stule lucruri 
C.C.A. a stat
bine. Cîteva sclipiri ale 
echipei campioane, din 
păcate destui de puține, 
dar de mare clasă, ne-au 
lăsat să întrezărim 
splendoarea la care se 
poate ridica baschetul 
modern. Dinamo stă 
însă prost și cu pregă
tirea individuală și cu 
omogenizarea. Dacă bă
ieții lui C. Herold (an
trenorul de la C.C.A.) 
știu să intre puternic în 
contra-atac creînd faze 
de toată frumusețea — 
cu pase și fente subtile 
extrem de spectaculoase 
și eficace, în schimb 
balonul este apoi plim
bat în fazele următoare 
inutil pînă ajunge la 
coș.

Tehnica individuală 
are un rol hotărîtor în 
noile condiții de joc șl 
pentru acest lucru bas- 
chetbaliștii noștri 
trebui să se pună 
gent la punct.

vor
ur-

M. ZONIS

ordinar și plenipotențiar al Iranu
lui în U.R.S.S.. a oferit o recepție 
cu prilejul zilei de naștere a șa- 
hinșahului.

La recepție au participat tova. 
rășii N. A. Bulganin, A. I. M:ko- 
ian, N. S. Hrușciov. miniștri ai 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale.

PARIS. — Agenția France Preș, 
se a transmis lista probabilă a vil. 
torului guvern Guy Mollet. din care 
ar urma să facă parte Pierre Pilim, 
lin Robert Schuman. Henri Que- 
uille. Eduard Daladier, Rene Ple
ven etc.

s-au mcnetai tu vur^u --- ------- LENINGRAD. - Delegația Re.
celei de a X.a plenare a Comitetu- publici! Populare Romi ne condusă 
- - • • « -•-»-->■■> de a. Joja, ministrul Invățamm-

tului și Culturii al R.P.R. a vizitat 
timp de trei zile Leningradul.

CAIRO. — După cum relatează 
ziarul ,,AI Ahram“, președintele 
Nasser a semnat decretul privind 
crearea unei reprezentanțe comer, 
ciale egiptene în R. D. Germană. 
Se anunță că reprezentantul co- 
mercial al Egiptului va pleca în 
curînd la Berlin.

BELGRAD. — La 27 octombrie 
au început la Belgrad tratativele 
intre delegații Uniuriii socialiste a 
poporului muncitor din lugosla- 
via și cei ai Partidului Socialist din 
Japonia.

MOSCOVA : Pînă la 29 oc
tombrie, ora 6, racheta-purtătoare 
a înconjurat de peste 364 ori 
globul pămîntesc, parcurgtnd 
15.841.000 km.

PRAG A — In regiunea Praga 
a fost descoperit un grup antista
tal format din foste elemente capi
taliste. Cercetările au arătat ca 
grupul se pregătise intens în în
țelegere cu dușmanii de peste ho
tare ai R. Cehoslovace — pentru a 
desfășura activitatea antistatală, 
teroristă și de spionaj. .

VARȘOVIA. - La 26 octombrie 
s.au încheiat la VW°viaJu™S 
lui" Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. IV. Gomulka, 
prim secretar al rC.C. al P.M U.P., 
a tras concluziile la discuții. Ple
nara a adoptat In unanimitate o 
rezoluție „Cu privire la. verifica- 
rea membrilor de partid".

PEKIN. — Ziarele centrale chi
neze au publicat proiectul revizuit 
al principalelor prevederi ale pro
gramului dezvoltării agriculturii 
R. P. Chineze pe anii 1956—1967, 
adoptat de cea de a 3-a plenară 
lărgită a C.C. al P.C. Chine2.

MOSCOVA. La 26 octombrie A. 
Masud-Ansari, ambasadorul extra-

Alături de Siria!\
Știrile care sosesc din Orientul Apropiat și Mijlociu vin să con

firme îngrijorarea legitimă a opiniei publice iuternaționale fața de 
încordarea crescîndă din această regiune. Căci, în timp ce Organi
zația Națiunilor Unite discută în ședință plenară plîngerea justificată 
a. Siriei, la granițele ei continuă primejdioase concentrări de trupe 
străine, avioane americane violează sistematic spațiul ei aerian, iar 
flota 6-a a S.U.A. patrulează în apele din apropierea coastelor ei.

încordarea gravă din regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu 
este pricinuită de politica forțe
lor războinice din Occident în 
frunte cu S.U.A. care nu se împa
că cu realitățile existente în a- 
ceastă parte a lumii. La puțin 
timp după eșecul anglo-franco- 
israelian imperialiștii americani 
au lansat sub cunoscuta denumire 
„doctrina Eisenhower-Dulles** pro
gramul lor de cucerire a bogă
țiilor țărilor din Asia și din Orien
tul Apropiat și Mijlociu, de înăbu
șire a independenței acestor țări. 
Iată de ce încordarea creată la gra
nițele Siriei nu trebuie privită nici 
de cum ca o acțiune izolată, ci ca 
o verigă a unui lanț — vastul 
complot al imperialiștilor împo
triva țărilor arabe independente, 
înrobirea acestor țări, expLoatarea 
bogățiilor lor naturale, atragerea 
lor în tot felul de combinații mi
litare, înrobirea lor politică și e- 
conomică constituie țelul politicii 
colonialiste a S.U.A. în această re
giune.

Acum, cind în Orientul Apro
piat și Mijlociu popoarele care 
și-au scuturat jugul colonial vor 
să trăiască în condiții de deplină 
independență și suveranitate na
țională, S.U.A. — care se vor 
moștenitoare ale Angliei, Franței 
etc., în teritoriile foste colonii — 
lansează și încearcă să impună 
prin forța armelor „doctrina Eisen
hower-Dulles**.

Numai că lucrurile în vremurile 
noastre nu pot să se desfășoare și 
nu se desfășoară așa cum plă
nuiesc experții domnului Dulles, 
în cazul Siriei, trebuie a- 
mintit că, comploturile imperia
liștilor americani, încercările de 
a răsturna guvernul legal al Si
riei prin î »

s-au soldat 
nător. In al doilea rînd, demas
carea acestor comploturi a trezit

acțiuni. subversive 
cu un eșec răsu-

Rezolvarea favorabilă a pro
blemei dezarmării ar înlătura 
primejdia izbucnirii unui război 
cu folosirea armelor de extermi
nare in masă, ar duce la micșo
rarea poverii grele a impozite
lor, provocate de cursa înarmări
lor, ar contribui la crearea con
dițiilor pentru o viață liniștită 
și normală a popoarelor.

Situația care s-a creat cere 
Organizației Națiunilor Unite ca 
în conformitate o i sarcinile care 
ii revin să întreprindă noi efor
turi pentru rezolvarea problemei 
dezarmării și încheierea unui a- 
cord corespunzător sau a unei 
ințelegeri intre state. Din păcate, 
discutarea îndelungată a proble
melor dezarmării in Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare și in 
subcomitetul ei, nu a d, s la în
cheierea un. i acord intre state și 
problema dezarmării a rămas 
pină in prezent nerezolvată. Una 
din cauzele insuccesului lucrări
lor acestor foruri este faptul că 
examinarea problemei dezarmării 
se limitează la un cerc restrins 
de state — cinci state membre 
ale O.N.U. in subcomitet și 12 
state in Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare. In aceste condiții ia 
lucrările acestor foruri nu parti
cipă cele 70 de state membre ale 
organizației, ale căror popoare 
sint interesate in aceeași măsură 
in rezolvarea cit mai grabnică a 
problemei dezarmării.

Toate acestea fac să fie nece
sară constituirea unui larg organ 
reprezentativ pentru examinarea 
problemelor dezarmării, astfel 

, incit la activitatea acestui organ 
sâ poată participa activ toate 
statele. Acestui scop i-ar cores- 

■ punde constituirea unei comisii 
permanente pentru dezarmare in 

• care să fie reprezentate țoale 
statele membre ale O.N.U. După 
părerea delegației U.R.S.S., acti
vitatea comisiei nu trebuie să se 
limiteze la un anumit termen. 
Comisia trebuie să-și desfășoare 
lucrările in permanență ca or
ganism permanent al O.N.U.. să 
examineze in mod sistematic pro
punerile statelor și să pregătească 
recomandările corespunzătoare in 
problemele dezarmării pentru se
siunile Adunării Generale.

Desfășurarea discuțiilor asupra 
problemelor dezarmării in cadrul 
Adunării Generale arată că multe 
state sint nemulțumite de actuala 
practică a ducerii de tratative 

țsecrete pentru dezarmare in sub- 
j comitet. Această practică a dus 
ha aceea că problema dezarmării, 
'care afectează intereseie întregii 
pomeniri, este examinată cu ușile 

: inchise dc către cinci puteri șl 
ca multe state de fapt nu sint 
informate asupra celor ce se 
petrec in subcomitet. Astfel opi
nia publică nu află de fapt ni-

rezoluție, 
de a contribui 
succes a pro- 
și la realiza-

mic, intrucît informațiile desp-e 
aceste tratative sint anunța'e 
numai la aprecierea statelor par
ticipante la tratative.

Spre deosebire de situația exis
tentă, activitatea comisiei perma
nente pentru dezarmare trebuie 
să fie deschisă ceea ce ar per
mite ca problema dezarmării să 
fie in centrul atenției popoarelor, 
ar permite să se dea popoarelor 
informații complecte asupra tra
tativelor și asupra poziției dife
ritelor state.

Constituirea unei comisii per
manente pentru dezarmare nu ex
clude posibilitatea discutării unor 
sau altor probleme ale dezar
mării intre unele state sau gru
puri de state. Dimpotrivă, o dis
cutare largă și deschisă in cadrul 
unei comisii permanente ar crea 
condiții favorabile pen'xi ca sta
tele să poată desfășura o vast» 
activitate și ar duce la lărgirea 
consultărilor, intilnirilor și altor 
forme de contacte intre ele.

In conformitate cu aceasta de
legația U.R.S.S. prezintă spre 
examinare Adunării Generale ur
mătorul proiect de

In străduința ei 
la examinarea cu 
blemei dezarmării
rea unui acord internațional co
respunzător Adunarea Generală 
hotărăște:

i
l. Constituirea unei comisii 
permanente pentru dezarmare 
din care să facă parte toate 
statele membre ale O.N.U.

Comisiei să-i fie trasată sar
cina de a examina toate pro
punerile cu privire la dezar
mare primite de către O.N.U. 
și de a pregăti recomandările 
corespunzătoare pentru sesiu
nile Adunării Generale.

2. Să se stabilească că co
misia permanentă pentru de
zarmare tși desfășoară neîn
trerupt activitatea. Ședințele 
comisiei trebuie să fie publice.

3. Să se stabilească că comisia 
își alege președintele și vice
președinți în a căror atribuții 
intră conducerea lucrărilor cu
rente ale comisiei, precum și 
sprijinirea statelor membre alo 
O.N.U. în efectuarea de con
sultări reciproce, ținerea de 

> conferințe etc. în problemele 
> dezarmării.
< 4. Secretarul general să fie
S însărcinat să asigure comisiei 
> serviciile necesare desfășurării 
< cu succes a activității ei.
\ 5. in legătură cu constitui-
> rea comisiei permanente pentru 
< dezarmare să se dizolve Co- 
S misia pentru dezarmare și sub- 
> comitetul ei, existente în pre- 

zeut.

Recepție la Legația 
R. P. R. de la Paris

PARIS 28. — Tn seara zilei de 
28 octombrie, ministrul Republicii 
Populare Rortiîne la Paris, Mircea 
Bălănescu, a oferit în localul 
Legației R.P.R. o recepție cu 
prilejul vizitei în Franța a dele
gației parlamentarilor romîni în 
frunte cu academician profesor 
Ștefan Nicolau.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în opinia publică mondială pu
ternice sentimente de solidaritate 
cu Siria. S-a văzut astfel că Siria 
nu este singură. în acest sens nu 
poate fi trecut cu vederea fap
tul că în țările Orientului a- 
rab amenințarea împotriva Siriei 
este considerată ca o amenințare 
la adresa întregii lumi arabe.

Un factor important care dă de 
gindit forțelor imperialiste este 
poziția țărilor lumii socialiste, a 
Uniunii Sovietice, în primul rînd, 
care datorită politicii sale de res
pectare și de apărare a indepen
denței tuturor țărilor — mari și 
mici — se bucură de un mare 
prestigiu în rîndurile popoarelor 
arabe. Uniunea Sovietică a arătat 
în fața întregii lumi primejdia 
războiului făcînd totodată propu
neri importante pentru preîntâm
pinarea acestei primejdii. Uniunea 
Sovietică a avertizat cu toată se
riozitatea acele forțe care pregă
tesc războiul împotriva Si
riei că nu va privi cu indi
ferență încercările de dezlănțuire 
a unui nou război.

în lumina manifestărilor de so
lidaritate sinceră pe care le-a pri
lejuit cauza Siriei în rîndul țâri
lor socialiste, trebuie privită co
municarea pe care ministrul R.F- 
Romîne la Damasc a făcut-o de 
curînd guvernului sirian din însăr
cinarea guvernului romîn. „Intere
sată în menținerea și apărarea pă
cii în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu—se spune în această comuni
care—Republica Populară Romină. 
alături de celelalte state iubitoare 
de pace, sprijină lupta 
și guvernului sirian în 
zădărnicirii încercărilor 
care a suveranității și 
denței Siriei și pentru 
pinarea unui conflict care ar adu
ce grave prejudicii intereselor vi
tale ale tuturor popoarelor aflate 
în această regiune și cauzei păcii 
generale**.

poporului 
vederea 

de încăl- 
indepen- 

preîntîm-
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Republica Populară Romină 
susține Siria, deoarece țara noas
tră este profund interesată în 
menținerea și consolidarea păcii. 
Noi știm că poporul sirian este un 
popor pașnic, care luptă pentru 
o cauză dreaptă, pentru cauza in
dependenței sale naționale ame
nințată de către imperialiștii ame
ricani și slugile lor. în politica sa 
externă, Republica Populară Ru
mina se călăuzește cu consecvență 
de principiul susținerii dreptului 
popoarelor la o viață demnă, li
beră și independentă.

în luările sale de poziție, dele
gația romină la O.N.U. a spriji
nit de asemenea cauza poporului 
sirian. In declarația ministrului 
Afacerilor Externe al R.P. Romi
ne făcută in Adunarea Generală se 
spune că guvernul R. P. Romine 
salută progresele statelor arabe in 
apărarea și consolidarea indepen
denței lor, ca pe o contribuție în
semnată la cauza păcii și conside
ră că oricine se împotrivește a- 
cestui proces istoric sau il 
ignorează pune în cumpăna 
un principiu fundamental al co
laborării internaționale cu grave 
consecințe pentru pacea tuturor 
popoarelor.

Republica Populară Romină are 
toate motivele să 
pace în întreaga 
sebire în Orientul 
lociu. Cu această 
pe noi ne unesc 
mice, relații culturale și politice.

Acum, in cadrul ședințelor ple
nare ale Adunării Generale a 
O.N.U. se desfășoară discuții cu 
privire la demersul guvernului si
rian. Cu toată campania propagan
distică, de calomnii cu care au 
încercat S.U.A. să învăluie pro
blema siriană. Adunarea Generală 
a O.N.U, este în posesia unor do
vezi incontestabile care confirmă 
pregătirile militare ce se fac îm
potriva Siriei, manevrele la care 
se dedă S.U.A. împotriva acestui

militeze pentru 
lume și cu deo- 
Apropiat și Mij- 
regiune a lumii 
legături econo-

stal arab aflat la mii de kilometri 
depărtare de continentul american.

Un prim pas pentru preintimpi- 
narea unei noi agresiuni in această 
parte a lumii ar fi trimiterea 
unei comisii de cercetare la fron- 
tiera turco-siriană. Dar se vede 
treaba că acest lucru ar demasca 
încă odată planurile cercurilor 
agresive din S.U.A., deoarece 
ele nu vor nici in ruptul capu
lui să admită instituirea acestei 
comisii. Siria este sprijinită 
de un mare număr de membri ai 
O.N.U. In comunicarea fă
cută guvernului sirian se spune 
că ,,Guvernul R. P. Roniîue va 
susține demersul guvernului 
sirian la O.N.U. și va cere 
Organizației Națiunilor Unite ca 
— în conformitate cu țelurile și 
principiile Cartei — să ia toate 
măsurile care se impun penlru 
prevenirea unui act de agresiune 
împotriva Siriei, pentru a se pune 
capăt politicii dc presiune, inter
venție în treburile interne și ame
nințarea de folosire a forței împo
triva statelor din Orientul Apro- 
piat și Mijlociu, pentru salvgarda
rea păcii și securității în aceasta 
regiune**.

Așa după cum a subliniat mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., delegația romină la OJX.U, 
susține ca măsura cerută de către 
guvernul sirian — numirea de 
către O.N.U. a unei comisii alcă
tuite din reprezentanți ai statelor 
membre — să fie pusă in practică. 
Guvernul Republicii Populare Ro
mine este hotărit să participe la 
toate acțiunile organizate in con
formitate cu Carta O.N.U. at t 
pentru împiedicarea agresiunii t.it 
și pentru ajutorarea victimei în 
caz de agresiune. Nu exis*ă 
pentru noi nici o îndoială că a- 
ceste măsuri vor crea o atmosfe.ă 
favorabilă respectării dreptului 
popoarelor din această regiune la 
o viață liberă, independentă si îm
belșugată. I, BODEA
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