
Pentru păstrarea și îngrijirea 
iW-F -w-

monumentelor patriei
Răspund

Inițiativa tinerilor din Vladimiri, 
pentru patronarea de către tineret 
a monumentelor istorice, a fost 
primită cu deosebit entuziasm 
rîndul organizațiilor U.T.M. și 
neretului din raionul Vișeu.

în 
ti

tinerii din raionul Vișeu
Primii care au pornit la această 

acțiune patriotică au fost tinerii 
din comuna Moisei unde, în vara 
anului 1944, au 
29 de partizani

fos t executați cei 
de către hoardele

Scrisoare de răspuns din pariea 
Comitetului orășenesc U.T.M. lași

Am aflat de citva timp din 
ziarul „Scinteia tineretului", că 
utemiștii din comuna Vladimiri 
regiunea Craiova au întreprins 
o inițiativă de mare preț. încă 
de acum doi ani, ajutați de co
mitetul regional U.T.M., începu
sem să întreprindem și noi o 
acțiune asemănătoare. Atunci, in 
urmă cu doi ani, cu sprijinul 
poetului ieșan George Lesnea — 
un bun cunoscător al monumen
telor orașului — pornisem să 
depistăm toate monumenele ia
șilor și să propunem organiza
țiilor de bază U.T.M. să se ocu
pe de păstrarea și ingrijirea lor. 

am dus pină la capăt 
.astă nobilă și folositoare 

nuncă. lașul nostru, această ve
che cetate culturală și revolu
ționară a Moldovei, e plin de 
monumente, ca un stup cu fa
guri. In lași se găsește căsuța 
de pe Sccola, în care s-a ținut 
cea dinții consfătuire a delega- 
țiior grupurilor comuniste, in 
vederea organizării primului 
Congres al P.C.R. Se găsește, de 
asemenea, casa eroului llie Pin- 
tilie. Avem bojdeuca lui Creangă, 
teiul • • - • 
Ripa 
nescu 
lașul 
rat un măreț monument. Iată de 
ce am primit noi cu dragoste ini
țiativa celor din Vladimiri, ini
țiată de un înalt spirit patriotic 
și educativ.

lui Eminescu, casa de la 
Galbenă, unde marele Emi
se retrăgea și crea liniște, 

întreg ar putea fi conside-

In ședința plenară a comitetu
lui orășenesc U.T.M. noi ne-am 
sfătuit ce putem face pentru 
extinderea și în orașul nostru, a 
prețioasei inițiative și am 
tărît să creăm o comisie 
care să reluăm munca 
pută de noi in urmă cu 
ani. Apoi, la propunerea 
secretari de organizații de bază 
U. T. M., am hotărît ca toa
te organizațiile noastre de bază 
din oraș, să ia sub patronaj mo
numentele care se atlă în ime
diata lor apropiere. îndată după 
aceasta, cu sprijinul biroului 
orășenesc U.T.M. și a unor ca“ 
meni de specialitate, organiza
țiile de bază vor întocmi cicluri 
de conferințe prin care se va 
explica pe înțelesul tuturor, 
semnificația istorică și sociala a 
fiecărui monument în parte, 
ziua de luni 21 octombrie, 
organizații de bază U.T.M. 
luat sub patronaj primele 20 
monumente.

Ne angajăm ca aceasta sar
cină s-o ducem Ia îndeplinire. 
Sîntem siguri că astfel vom 
reuși să dezvoltăm șl mai mult 
în inimile tinerilor ieșeni dra
gostea și devotamentul pentru 
partid și pentru scumpa noastră 
patrie socialistă.

ho- 
prin 

înce-
doi 

unor

In
23 
au 
de

COMITETUL
ORĂȘENESC U.T.M. IAȘI

In orașul Iași, bătrîna cetate a Moldovei, străjuie ca o mărturie 
a gloriei Iui Ștefan cel Mare, aceashi statuie, care este în același 
timp și un impunător monument de artă. In planul al II-lea 
— Palatul Culturii — o podoabă arhitectonică a Moldovei.

fasciste. Mormintele și placa co
memorativă au fost neîngrijite, 
pînă în prezent, iar gardul care 
le înconjura era deteriorat de 
vreme. Tinerii din comuna Moisci 
au pornit deja Ia acțiune, în frunte 
cu secretarul organizației U.T.M., 
tovarășul Vasile Grad și directorul 
școlii, Mihai Pop. Aici se va con
strui un gard nou care va fi 
vopsit, iar placa comemorativă va 
fi ridicată mai sus, într-un loc mai 
vizibil.

Organizațiile de pionieri, îndru
mate și ajutate de către instruc
toarei superioară, Maria Movilean, 
vor îngriji mormîntul pe care vor 
planta flori. In cinstea eroilor 
partizani, căzuți la datorie pe a- 
ceste meleaguri, vor fi plantați 29 
de puieți de brad.

învățătorii utemiști vor strînge 
datele pentru o monografie a co
munei, iar în cadrul cercului po
litic U.T.M., un fost partizan va 
face o evocare a luptei dîrze a 
acestor partizani.

O acțiune asemănătoare vor 
pomi, în curînd, șl tinerii din co
muna Cuhea, de unde se presu
pune că a pornit Dragoș Vodă 
spre Moldova. In amintirea ace
stuia va fi ridicată o placă co
memorativă.

Inițiativa tinerilor din Vladimiri 
a căpătat un mare răsunet în 
rîndurile tinerilor din raionul no
stru. Aceasta, va contribui, fără 
îndoială, și mai mult la educarea 
lor patriotică, în spiritul tradiții
lor de luptă, revoluționare ale 
poporului nostru, însuflețindu-i în 
muncă.

NICOLAE RACZ 
activist U.T.M.
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— Cred că 
modelul acesta 
o să placă cum
părătoarelor 1

Două harnicePRIN CONTRIBUȚIA
inE RETULUI

pînă la 1 octombrie o economie 
în valoare de 1.5624)00 lei.

Totodată planul de producție al 
fabricii a fest îndeplinit pe pe
rioada ianuarie-octombrie în pro
porție de 116 la sută, iar cîștigul 
medfu al muncitorilor pe aceeași 
perioadă s-a ridicat Ia 103 
sută. Pentru _ ’ ,
cum au fost posibile asemenea 
rezultate, să 
puneri făcute de muncitorii din 
principalele secții.

S-au scurs mai bine de patru 
luni de cînd la fabrica „Cimentul 
Păcii" din Medgidia se experi
mentează sistemul îmbunătățit de 
salarizare. Este interesant de vă
zut felul în care colectivul de 
muncitori și tehnicieni, tineri și 
vîrstnici (în fabrică lucrează pes
te 60 la sută tineri) au rezolvat 
sarcina primită, de a fi o unitate 
de experiență în această ramură 
a industriei noastrle.

La „Cimentul Păcii" din Med
gidia, acțiunea s-a dovedit bine 
organizată. Mai întîi, pe secții și 
servicii au avut loc numeroase 
ședințe și consultări, cu care pri
lej s-au făcut 126 propuneri. Ac
țiunea a căpătat un obiectiv precis: 
prin creșterea productivității mun
cii să se recupereze fondul supli
mentar de salarii alocat pentru 
experimentare. Pe baza propune
rilor făcute în urma consultări
lor largi, conducerea a întocmit 
un plan de măsuri tehnico-org'a; 
nizatorice, cuprinzînd 17 măstiri, *“''*“* *** ’** “
dintre care 11 au și fost realizate cord,^făcută de jirtificierul comu-

rea acestor

Ia
a vedea mai bine

urmărim citeva pro-

Aplicarea cu succes 
a sistemului îmbu
nătățit de salarizare 
la fabrica „Cimentul 

Păcii'4 - Medgidia

La carieră — de pildă — cea 
mai importantă propunere a fost 
lucrul în brigada complexă în a-

un salariu de
704 lei în luna

CITIȚI

VIAȚA
UNIVERSITARA

De ce calea
cea mai ușoară ?
Tinerii colectiviști din Săpunari sînt datori să sprijine 
gospodăria în acțiunea de dezvoltare a șeptelului

sa-

oi. 
ti-
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confcrinla astronomică
DE LA JENA

Oricîte noțiuni țî-ar da cărțile, 
școal^, hărțile despre constelațiile 
ce apar pe cerul senin al unei 
nopți de vară, ele nu pot fi însă 
nicicînd comparate cu farmecul 
ce-I încerci atunci cînd un specia-

‘ în tainele cosmosului îți 
( eaza privirile într-o nocturnă 
pximbare astronomică. O asemenea 
„plimbare" începută în urmă cu 
un an pe culmile Gutinului, înto- 
vărășindu-1 pe profesorul Călin 
Popovici, la una din conferințele 
ținute prin satele Maramureșului 
a continuat zilele acestea în spați
oasa cupolă a Observatorului din 
Capitală în plină acțiune de ur
mărire a drumului străbătut peste 
înălțimile Bucureștiului de sateli
tul artificial al pămîntului.

îndeletnicirile gazetărești au de
terminat însă de astădată îndepăr
tarea discuției de pe tărîmuri as
trale spre domenii pămîntești însă 
nu fără contingențe astronomice.

— Ați participat de curînd la 
Conferința astronomică de la Jena. 
Vreți să împărtășiți și cititorilor 
citeva din impresiile de la aceasta 
conferință ?

— Conferința de la Jena orga
nizată de secția de astronomie a 
Academiei de Științe din Berlin a 
avut loc între 7—12 octombrie. în 
intenția organizatorilor conferinței 
a fost ideea unui schimb de vederi 
intre cercetătorii din domeniul as
tronomiei. în afară de delegații 
germani din ambele Germanii, la 
conferință au participat 4 dele
gați din U.R.S.S., 3 din Cehoslo
vacia și cîte un delegat din Un
garia, Bulgaria, Polonia și țara 
noastră. Din R.P. Chineză au a- 
sistat 3 observatori. Au participat 
de asemenea delegați din Anglia 
și Olanda.

— Vreți să remarcați nume1?, 
cîtorva specialiști de frunte parti
cipant la conferință ?

— Este de remarcat faptul că 
la această conferință a particip 4 
prof. Martinov, directorul observa
torului „Sternberg" din Moscova, 
secretarul comitetului pentru me
teoriți din U.R-SAi, EH. Krinov. 
Acad. W? Fesenkov, care a prezen-

„plimbare** începută în urmă cu

pe profesorul Călin

tat conferinței 2 lucrări, nu a pu
tut participa fiind plecat în E- 
gipt pentru studiul în cadrul lu
crărilor A.G.I., a luminii zodia
cale.

Aș vrea să mai subliniez parti
ciparea prof. C. Hoffmeister, di
rectorul Observatorului din Son- 
neber£, un foarte cunoscut cerce
tător în domeniul meteorilor și 
luminii zodiacale, prof. Kienle, 
președinte al Academici de Știin
țe din Heidelberg. Dr. V. Guth 
(Cehoslovacia), președinte al Co
misiei meteorilor din cadrul Uni
unii Astronomice Internaționale,

Ne vorbește 
prof. dr. C. Popovici 

a fost unul din cei mai activi 
participant la conferință.

— Care au fost problemele dez
bătute la conferință ?

— E de semnalat faptul că a- 
proape toți delegații străini au 
prezentat comunicări și au partici
pat la discuții, conferința fiind 
o adevărată întrunire de lucru.

La conferință s-au discutat pro
bleme privind materia interplane
tară, adică probleme privind me
teorii, meteoriții, cometele, lumi
na zodiacală, coroana solară ex
ternă și unele fenomene din at
mosfera foarte înaltă. Ordonarea 
comunicărilor s-a făcut în așa fel 
ca să existe o legătură între di
feritele subiecte tratate. Dintre 
comunicări aș vrea să remarc co
municările delegației sovietice a- 
supra meteoritului „Tungunsk". a- 
supra luminii zodiacale nordice, 
asupra originii meteoriților și co
metelor, precum și comunicarea 
prof. Davies (Anglia), asupra re
zultatelor obținute cu marele ri- 
diotelescop de la Manchester rela
tiv la orbitele meteorilor, arălînd 
că majoritatea lor fac parte din 
sistemul solar. S-au discutat de a- 
semenea problemele relative la

; 11 nu ji ivot ivuiiauiv . > .
octombrie. Prin aplica- "ist Garaba Roman și acceptata 

r măsuri s-a realizat de toți muncitorii. Pînă la noul 
sistem de organizare, muncitorii 
luo'rau disparați. Acum escava- 
toriștii nu mai moțăie în cabină 
in așteptarea unei noi garni
turi, ci ajută la remedierea de
fectelor de la benzile rulahte și 
concasoare. Drept rezultat al noii 
organizări a muncii, chiar din pri
ma lună planul a fost depășit și 
în același timp salariul mediu a 
crescut. Astfel, utemistul Aurel 
Nițu, muncitor în carieră, la ben
zile transportoare, care a primit 
în luna mai pentru 240 ore lu
crate un salariu de 809 lei, in 
luna august, în urma aplicării sis
temului de salarizare îmbunătă
țit, a primit pentru tot atîtea ore 
un salariu de 1.158 lei.

O altă propunere importantă a 
fost cea a minerului Tudor Hol
bau împreună cu inginerul ute
mist Marin Stoian.

Datorită lor s-a mărit mult ca
pacitatea de extracție dintr-o ca
rieră de piatră apropiată, și s-a 
putut renunța la o carieră înde
părtată de fabrică. Aplicarea a- 
cestei măsuri a dus la realizarea 
unei economii în valoare de 
320.000 lei, ceea ce reprezintă 

mai mult decît fondul suplimen
tar de salarii acordat pentru în
treaga fabrică cu ocazia îmbună
tățirii sistemului de salarizare.

Măsurile tehnico-organizatorice 
importante aplicate în toate sec
țiile au dus la creșterea salarii
lor muncitorilor. Tînărul Aurel 
Guțu de la mori brute, a primit

emisiunea de radiounde a mate
riei interplanetare.

— Care a fost contribuția dv. 
în cadrul conferinței ?

— Eu am prezentat o comuni
care „Asupra traiectoriilor meteo
rilor" unde am pus în evidență 
unele erori ce se comiteau în tre
cut în calculul acestor traiectorii.

— Comunicarea a fost discuta
tă în cadrul conferinței ?

— Da. Pe marginea comunicării 
mele au luat cuvîntul prof. C. 
Hoffmeister (R.D. Germană), prof. 
V. Guth (Fraga), prof. Martinov 
(Moscova), care au apreciat con
tribuțiile aduse.

— Ați vizitat cu prilejul cons
fătuirii marile centre de cercetări 
astronomice din R.D. Germană ?

— Desigur. Am vizitat marile ob
servatoare din Berlin—Babelsberg, 
Potsdam și Sonneberg. Am vizitat 
halele de construcție a instrumen
telor astronomice de la uzinele 
„Zeiss“. Am văzut telescopul de 
2 m., cel mai mare telescop de 
tipul Schmidt din lume, care va 
fi montat într-un observator din 
vecinătatea Jenei.

— Conferința s-a deschis la 9 
octombrie. Ce impresie a produs 
asupra participanților Comunica
tul TASS asupra lansării satelitu
lui artificial ?

— 0* impresie uluitoare. Confe
rința a început și s-a desfășurat 
sub semnul acestei epocale reali
zări științifice. Profesorii sovie
tici au primit cele mai călduroa
se felicitări din partea tuturor 
participanților. Aș vrea, din acest 
punct de vedere, să mai subliniez 
faptul că prof. Davies a fost che
mat de urgență la Manchester 
pentru observarea satelitului.

Consfătuirea astronomică de la 
Jena, ale cărei lucrări s-au des
fășurat în zilele primelor sute de 
mii de km. străbătute de satelitul 
artificial al pămîntului, nu poate 
fi decît simbolul febrilei activități 
astronomice ce a început pe toa
te meridianele și paralelele în zi
lele lui octombrie 1957.

S. IOSIF

în luna august 
1.015 lei, față de 
mai, în timp ce salariul mediu pe 
cap de muncitor evoluează astfel 
îneît pînă lj sfîrșitul anului va 
crește cu peste 100 lei.

Organizația de bază U.T.M. de 
la fabrica „Cimentul Păcii" și-a 
făcut o sarcină de cinste din spri
jinirea acțiunii de experimentare 
a sistemului îmbunătățit de salari
zare. în prima lună a acțiunii, a- 
nalizînd situația cîștigurilor obți
nute de tineri, comitetul U.T.M. a 
ajuns la concluzia că aceasta nu 
este încă mulțumitoare, datorită 
slabei pregătiri tehnice a tinerilor. 
Comitetul U.T.M. a prezentat a- 
tunci conducerii fabricii propune
rea de a se deschide fără întîr- 
ziere, pe secții și pe ramuri de 
specialitate, cursuri de minim teh
nic. Astăzi funcționează în toa
te secțiile cursuri de minim teh
nic. urmate de 85 tineri.

Cursurile de minim tehnic au 
avut ca urmare rezultatul scon
tat. Mulți tineri și-au ridicat cali
ficarea și, ca urmare, au fost 
promovați în funcții de răspun
dere. Utemistul Duțu Aurel din 
simplu muncitor a fost promovat 
în funcția de maistru de tură, iar 
utemistul Petre Constantin în cea 
de maistru mecanic la secția cup
toare.

Tot ca /urmare a absolvirii 
cursurilor de minim tehnic, tinerii 
au ajuns să facă propuneri pre
țioase de inovații și raționali
zări. Așa, de pildă, electricianul 
utemist Ion Hilea a propus și 
pus la punct un dispozitiv de 
protecție automată, care asigură 
securitatea liniei de curent elec
tric la podul rulant. Pentru a- 
ceastă inovație el a fost recom
pensat cu 1.469 Iei.

O acțiune deosebit de impor
tantă o constituie strîngerda de 
către tineri a cimentului din ju
rul agregatelor, în timpul func
ționării acestora. In felul acesta 
au fost create condiții mai bune 
pentru întreținerea utilajului șl au 
fost, de asemenea, recuperate pînă 
acum 12 tone ciment.

După peste patru luni de la în
ceperea experimentării sistemului 
îmbunătățit de salarizare la fa
brica „Cimentul Păcii44 din Med
gidia, se poate trage o concluzie 
îmbucurătoare: fabrica își înde
plinește șf depășește cu regula
ritate planul de producție.

I .ȘERBU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Constanța

In regiunea Ploețti

Initiative și rezultate bune 
în campania de toamnă

(De la corespondentul nostru).
Vremea este încă bună. Arătu

rile și însămînțările de toamnă în 
unele raioane ale regiunii Ploești 
sînt pe sfîrșite.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., în unele comune ale ra
ionului Cricov utemiștii și tine
rii se străduiesc să cîștige întrece
rea pe comună.

Echipele de utemiști și tineri ca 
cele de care răspund utemiștii 
Năstase C-tin, Gh. Popa. Orășa- 
nu C-tin, Scarlat Gheorghina etc. 
au făcut ca în comuna Sălciile să 
se termine cu cinci zile mai de
vreme însămînțarea celor 1.026 
hectare planificate.

Asemenea întreceri au avut loc

și între tractoriști. De pildă, bri
gada pe care o conduce utemistul 
Mihalache Bogoacă, lucrînd în 
comuna Sălciile a realizat cu 86 
la sută mai multe lucrări decît 
prevedea planul, ’iar brigada ute- 
mistului Vasile Zaharia, care lu
crează în raza comunei Ciorani a 
realizat și ea cu 70 la sută mai 
mult fată de plan.

Din cele 12.700 hectare plani
ficate a fi însămînțate în această 
toamnă, pînă acum pe întreg ra
ionul Cricov a fost însămîn'ată 
cu grîu suprafafa de peste 9.900 
hectare, iar pe 10.566 hectare s-au 
executat arături pentru însămîn- 
țări.

I 
) 
)

țesătoare de la uzinele textile 
„7 Noiembrie" din Capitală, 
au venit la șefa brigăzii lor 
de tineret, tovarășa Elisabeta 
Pavel și-i arată primul val 
din noua țesătură produsă în 
cinstea lui 7 Noiembrie.

Foto: D. F. DUMITRU
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Gospodăria agricolă colectivă 
„Pămînt desțelenit" din satul Să
punari, raionul Lehliu, se numără 
printre cele fruntașe pe raion. Am 
fost de cîteva ori aici și am pu
tut să constat că la înflorirea ei 
au contribuit din plin utemiștii și 
ceilalți tineri colectiviști. Cu gîn- 
dul să scriu un nou reportaj 
despre tinerii colectivei, am po
posit de curînd la Săpunari. Din 
păcate însă, tema care am urmă
rit-o nu mi-a oferit o astfel de 
tisfacție.

Gospodăria are peste 450 de 
Credeți oare că vreunul din
nerii colectivei se ocupă de îngri
jirea lor ? Nu. Din contră. Con
ducerea gospodăriei a fost nevoită 
să aducă cioban din altă comună. 
Acesta la rîndul lui și-a adus a- 
jutoare tot din afara colectivei. 
Nici un tînăr nu s-a găsit ca să 
se îndeletnicească cu această mun
că frumoasă. Ba, mai mult. Ti
neri ca Sandu Ciocan, Iosif Cio
can și alții, susțin că „treaba asta 
nu face de nasul lor". Gospodăria 
are, de asemenea, 14 scroafe, 43 
grăsuni și vreo 30 de purcei, de 
lapte. Nici aici nu afli vreun tî
năr. Un singur colectivist bătrîn 
nu poate să asigure o bună îngri
jire a animalelor. Că așa stau lu
crurile, o dovedesc grajdurile

Sosirea în Capitală a unui grup 
de vechi membri ai P. C. U. S. 

participanți la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie

La invitația C.C. al P.M.R., miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală un grup de vechi membri ai P.C.U.S., participanti la 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Delegația care vă lua parte la sărbătorirea in țara noastră a 
ce.ei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluțiil Socialiste din Octom
brie, este alcătuită din : A. F. Gorkin, jefui delegației, I. A. Ava-
kișiev, E. 1. Barîșev, A. S. Kostenko, V. A. Kocervinski, A. V.
Lapin, M. M. Nozdrin, S. A. Saenko, 1. N. Smirnov, V. M. Soldat-
kin și A. 1*. Șașmurin.

In Gara de Nord, oaspeții au fost salutați de tovarășii Constan
tin Pirvulescu, membru in Biroul Politic al C.C. al P.M.R., Janos 
Fazekaș, secretar al C.C. al P.M.R., de membri ai C.C. al P.M.R. 
și de vechi luptători ai mișcării muncitorești din țara noastră.

Din partea Ambasadei Uniunii Sovietice au fost de față V. F. 
Nikolaev, însărcinat cu afaceri ad-interim, A. F. Kabanov, P. A. 
Pavlov, consilieri, șt V. K. Palamarciuk, secretar.

Un grup de pionieri a oferit buchete de flori membrilor dele
gației.

care nu sînt curate, hrana porci
lor care nu e adusă la vreme. Că 
maternitatea e neîncăpătoare, că 
geamurile sînt sparte și podelele 
rupte — e vina conducerii gospo
dăriei. Dacă aici ar fi fost 
un gospodar tînăr și harnic 
ar Ii stat lucrurile.

La cai — aceeași situație, 
cei trei îngrijitori ai celor 
60 de cai — nici unul nu e ____
Ce se întîmplă însă ? în vreme 
ce la îngrijirea animalelor sînt 
numai colectiviști vîrstnici, con
ducători de atelaje nu sînt aproape 
de loc din rîndul acestora. Aici 
s-au îngrămădit tinerii. E clar că 
ei fug de meseria de crescător și 
îngrijitor de animale, alegînd ca
lea cea mai ușoară. Adevărul a- 
cesta ni-1 confirmă tovarășul 
Gheorghe Nichifor, președintele 
colectivdi. La toate insistențele lui, 
organizația U.T.M. (secretar Nico- 
lae M. Ciocan) n-a propus nici 
un utemist sau tînăr ca să meargă 
la vreo școală agro-zootehnică. în 
gospodărie sînt peste 50 de tineri, 
dintre care 25 utemiști — dar 
nici unul n-a vrut să plece să se 
califice zootehnician sau în altă, 
meserie. Gospodăria a vrut să-i tri
mită ; a apelat la tineri pentru 
că avea mare nevoie de oameni 
calificați. Tinerii însă n-au răs
puns acestei cerințe și gospodăria 
nu are în momentul de față cres
cători calificați, îngrijitori buni. 
Biroul organizației U.T.M., cu spri
jinul conducerii colectivei, trebuia 
să ia măsuri în această privința. 
Concepția că „meseria de crescător 
nu face de nasul tinerilor" e greșită. 
E cunoscut faptul că în multe gos
podării colective și de stat, tinerii 
sînt aceia care cresc și îngrijesc 
animalele. E bine ca să se depla
seze cîțiva dintre tinerii de aici, 
la vecinii lor, colectiviștii din co
munele Horia și Dormărunt, să 
vadă și să se convingă de acest 
adevăr. Aici sînt mulți tineri cres
cători și îngrijitori de animale.

E timpul ca tinerii colectiviști 
din Săpunari, să aibe aceeași dra
goste față de animale, ca de în
treg avutul gospodăriei, pentru na 
și acestea fac parte din avutul lor.

însă 
altfel

Din 
peste 
tînăr.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tine- 
retului" pentru regiunea 
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Puține sînt bucuriile ce pot în- munistă, rezida în faptul că mun- 
corona mai mult îndeletnicirile ca cu fiecare om în parte, apro- 
gazetărești decît posibilitatea de pierea de om, sprijinul tovărășesc 
a stabili de pe poziții profesio- au fost uneori înlocuite cu munca 
nale legătura cu anii de școală, administrativă, 
cu anii de studenție, cu locurile Dezbaterile din cadrul conferin- 
natale. Bucuria aceasta a fost ței U.T.M. au dovedit temeini- 
însă dublată cînd participarea la cia unei munci politice în care 
Conferința U.TJM. a Facultății de 
filozofie a Universității bucure,ș-
tene a fost nu numai un prilej 
de legătură cu tumultul anilor de 
studenție, cu intimitatea amfitea- 
trelor, ci și un prilej de a reflec
ta asupra diferențelor dintre ge
nerațiile de studenți, asupra pro
greselor dobîndite în lupta pen
tru adîncirea educației patrioti
ce și ideologice a studenților, în 
întărirea vieții de organizație ca 
o condiție esențială a unei rodni
ce activități universitare.

Principala concluzie ce se im
pune în analiza lucrărilor Con
ferinței U.T.M. a Facultății de fi
lozofie este faptul că nivelul ri
dicat al dezbaterilor ei a fost a- 
sigurat de prezentarea de către 
biroul organizației de bază U.T.M. 
a unei dări de seamă care făcînd 
o profundă analiză a activității 
desfășurate de organizație a im
primat adunării o linie directoare 
clară, precisă. Darea de seamă a 
constituit o reală bază a unor 
discuții principiale, entuziaste, 
rodnice.

Care au fost esențialele proble
me dezbătute în cadrul adunării?

Principala problemă dezbătută 
în cadrul adunării utemiștilor
Facultății de filozofie a fost aceea 
a modului în care organizația
U. T. M. și-a îndreptat atenția a- 
supra edueației ideologice și poli
tice a studenților. Profunzimea 
dării de seamă constă tocmai în 
felul în care vechiul birou U.T.M- 
a știut să analizeze această latură 
a activității organizației în mo
mentul în care acest obiectiv a 
avut în ansamblul muncii 
U.T.M. greutatea speeifică 
mai mare.

,Jn centrul muncii noastre 
litice-—spunea darea de seamă — 
a fost omul, studentul-viu, și cum 
este el, de la caz, la caz...** Bi
roul U.T.M. a reușit astfel să de
pășească stadiul pe care îl menți
ona adunarea de anul trecut care 
consemna faptul că greșeala prin
cipală în munca de educație co-

de
cea

po-

Scrisori veDite
ia redacție

CURSUL
cu bucluc...
De trei ani în programa Fa

cultății de filozofie din Bucu-/ 
rești este trecut un curs — de 
istoria artelor. De trei ani sute 
de studenți vin cîte odată pe 
șăptămînă, iau loc în bănci și 
așteaptă. Dar catedra rămîne 
goală, tot de trei ani, săptă- 
mînă de șăptămînă.

Studenți sînt, sală este, do- 
rinU ’ wx ’ J
proi^w.ț.a.w.

Istoria acestui curs durează 
de mult timp. Dezamăgirea a 
venit însă atunci cînd a apărut 
pentru prima dată imaginea de- 
zolantă a catedrei goale.

Pe la mijlocul anului școlar 
1955/56 un tovarăș profesor s-a 
oferit să predea... istoria teatru-< 
lui. Curînd'. însă s-a văzut că 
..istoria teatrului" era de fapt o 
repetare a cursului de istoria 
literaturii universale predată la

ință de a învăța există, doar 
irofesorul nu vine.

membrii biroului U.T.M. au stat 
de vorbă de la om la om cu peste 
80% din studenții facultății, ceea 
ce a permis în primul rînd o cu
noaștere reală a studenților și în 
al doilea rînd o creștere a efica
cității muncii politice a organiza
ției U.T.M. Din acest punct de 
vedere toți delegații care 
luat cuvîntul au analizat 
cadrul Conferinței U.T.M.
versele aspecte în care s-a des
fășurat activitatea politică înce-
.diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

La Conferința U.T.M. 
a Facultății 

de filozofie
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pînd de la informările politice, 
continuînd cu discuția politică or
ganizată în cadrul facultății unde 
s-au analizat, de pildă, manifestă
rile unor studenți care abordau 
în mod greșit problema luptei 
împotriva dogmatismului și sfîr- 
șind cu acțiunile ce aveau drept 
scop îmbinarea laturii politico- 
ideologice cu cea cultural-artis- 
tieă.

Chiar dacă în cadrul dezbateri
lor a fost generalizată întreaga 
experiență pozitivă în acțiunea de 
educare ideologico-politică, a stu
denților, delegații au scos în evi
dență în același timp insuficienta 
preocupare a organizației U.T.M. 
pentru problemele de ordin mo
ral, tovărășesc, față de comporta
rea studenților în cămine și în 
viața de fiecare zi, în facultate, 
pe stradă, la părinți, în sat, între 
prieteni. (Interesant a fost din 
acest punct de vedere cuvîntul 
unei serii întregi de delegați care 
au vorbit de necesitatea întăririi 
muncii pentru atragerea studenți
lor la munca de folos obștesc.)

Dezbaterile din cadrul conferin
ței au dovedit că munca politică 
a organizației U.T.M. a sporit, și 
a sporit eficacitatea, dar ea nu a 
reușit să ridice simțitor fondul 
conștiinței morale a studenților, 
să le dezvolte spiritul de răspun
dere morală pentru direcția și 
consecințele sociale ale activității 
lor. în al doilea rînd trecînd la 
analiza problemelor muncii profe
sionale și științifice a studenților, 
darea de seamă, dezbaterile, au 
scos în evidență pe baza unor sta
tistici, simțitorul progres realizat 
în activitatea profesională pe li
nia activității menite să asigure 
cunoștințe cît mai profunde, mai 
temeinice care să asigure — așa 
cum a insistat și tov. T. Dobrin 
secretara organizației de partid, o 
însușire creatoare a principiilor 
leniniste astfel ca studenții în fi
lozofie să fie pe deplin capabili 
la absolvirea facultății să dea răs
puns problemelor practice pe care 
le pune măreața operă de con
struire a socialismului.

în sfîrșit utemiștii au închinat, 
în al treilea rînd, o mare parte 
a dezbaterilor problemelor vieții 
interne de organizație. Participan- 
ții au insistat asupra faptului că 
înseși progresele muncii profesio
nale și politice reflectă într-o bu-

au 
în 
di-

nă măsură îmbunătățirea vieții de 
organizație.

Dar utemiștii Facultății de filo
zofie n-au stat prea mult să ana
lizeze realizările dobîndite din a- 
cest punct de vedere, ci dornici 
de a asigura printr-o temeinică a- 
naliză a lipsurilor activității lor 
perspectivele unei munci înflori' 
toare, au scos în evidență lipsuri
le vieții de organizație. Utemiștii 
au criticat lipsa de exigență a 
unor birouri de an față de ute- 
miști, fapt care nu numai că nu 
i-a apropiat de masa studenților 
ci în unele cazuri i-a îndepărtat. 
La această atmosferă 
multe cadre U.T.M. 
modat cu prea multă 
în multe cazuri, critica este puțin 
folosită, lipsește exigența unui u- 
temist față de celălalt, critica to
vărășească și prietenia construct^ 
vă au fost înlocuite cu îngăduință 
și cocoloșeală reciprocă. Utemiștii 
au arătat necesitatea ca noul co
mitet U.T.M. să se străduiască să 
ridice în permanență munca orga
nizației la nivelul sarcinilor mun
cii politice, să se folosească mai 
mult și mai bine sprijinul cadre
lor didactice, să se asigure într-o 
măsură mai largă îndrumarea A- 
sociațiilor studenților.

Darea de seamă încheia anali
za activității organizației citind 
cunoscutele versuri ale lui Maia
covski :

„călduță" 
s-au aco- 

ușurință.

„Viitorul nu vine singur 
Insist
Ba vă cer
Apucă-l de gît comsomolist !"

Conferința U.T.M., prin profun
da analiză critică și autocritică 
a activității desfășurate de orga
nizația U.T.M. în decursul trecu
tului an universitar, prin propu
nerile judicioase făcute noului or
gan ales, a sălășluit făgaș îndem
nului lui Maiacovski, a pus ba
zele unor activități viitoare în 
care, din ce în ce mai mult, rea
lizările muncii U.T.M. să se oglin
dească în însăși conștiința, în 
comportarea, în munca și viața 
tuturor studenților.

I. S. SAVA

aqeeași facultate de acad. Tu-i 
dor Vianu; După cîteva lecții' 
catedra a rămas din nou goală.'

Anuî școlar trecut a început] 
tot cu catedra goală. Pentru un, 
timp tovarășul profesor Schi-' 
leru, a predat ceva despre înce-' 
puțurile manifestărilor artistice.] 
și de atunci nimeni nu 1-a mai, 
văzut pe la catedră.

Din anul școlar în curs au1 
trecut deja cîteva săptămîni.] 
Istoria artelor este programată, 
din nou pentru trei ani de studii < 
(anii III filozofie generală, IV 
?i V ziaristică), adică pentru] 
Jrca 300 studenți. După cîțiva] 
ani de... „istorie** a Istoriei ar-, 
telor iarăși nu vine nimeni b 
S-a prezentat într-o zi o to-1 
varășă lectoră, a deschis cursul, 
'a anul III filozofie generală., 
dar la sfîrșit a anunțat că nui 
mai poate veni. Cît timp credeți1 
că trebuie să mai așteptăm ca 
unul din specialiștii bucureșteni 
să ne țină și nouă un curs de. 
„istoria artelor" ?

E. FLORESCU 
student

Studentul Mihail-Laurențiu- 
Nicolae din anul IV Sculp
tură lucrează la o compoziție 
închinată lui Octombrie 1917.

FESTIVALURI ARTISTICE

Elogiul lectorii

M. V.

dă spectacole cu 
și recitări la Si- 
Stalin. La întoar- 
reprezentații și în 
din București.

DE ORE 
VOLUNTARA

7FCI
DE MUNCA

In cinstea aniversării 
Marelui Octombrie

Luna prieteniei este sărbă
torită în fiecare facultate și 
institut. în aceste zile stu
denții se întîlnesc în reuni
uni, în simpozioane, pregă
tesc concursuri literare, artis
tice, sportive, conferințe, sau 
întîlniri cu reprezentanți ai 
vieții politice și științifice.

și realizările eî, vorbesc nu
meroasele fotomontaje expuse 
pe culoarele facultăților sau 
referatul ce se va ține la sesiunea 
Cercurilor științifice de la Facul
tatea de istorie, cu tema „Insurec
ția din 1917“.

Cind au pu* 
țin timp liber, 
studenții anu
lui II Medici
nă Generală 
din București 
repetă în co
lectiv mate-

I I
SERI DE POEZIE RUSA 

Șl SOVIETICA
Secțiile de critică literară și 

limbă rusă de la Facultatea de 
filologie de la Universitatea „C. 
I. Parhon** au organizat zilele tre
cute un festival cu selecțiuni din 
poezia sovietică. La aceeași facul
tate secția de romînă și rusă a 
prezentat un simposion închinat 
poeților, Maiacovski, Esenin, Block 
Scipaciov. Studenții au citit poe
zii în original sau în traducere.

La sfîrșitul acestei luni studen
ții și-au propus să organizeze o 
întîlnire cu o delegație de com- 
somoliști.

SA CUNOAȘTEM 
UNIUNEA SOVIETICA

Este scopul întîlfiirilor dintre 
studenții de la facultatea de Isto
rie, Geografie, Filologie și Științe 
Juridice din București, cu vechi 
activiști ai partidului, sau luptători 
ai • Revoluției din Octombrie. 
Tot despre Uniunea Sovietică

Sînt cîteva zile, de cînd echipa 
artistică a Institutului politehnic 
din București 
dansuri, coruri 
naia și Orașul 
cere ea va da 
cîteva institute

prestează studenții Universității și 
ai Institutului politehnic din Bu
curești pentru clădirea „Ca
sei Tineretului4» din raionul T. 
Vladimirescu, a Casei de cultură 
din raionul Gheorghiu Dej, pentru 
repararea liniei tramvaiului 14 sau 
pentru repararea șoselei de pe che
iul Dîmboviței. Pînă acum numai 
de la Institutul Politehnic 800 de 
studenți efectuează în fiecare săp- 
tămînă cîte 3 ore de muncă vo
luntară.

AUDIȚII MUZICALE
Deschiderea ciclului de audiții muzicale în noul an universi

tar, a avut loc acum cîteva zile cu un „Festival Ceaicovski" ca 
o manifestare dedicată Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice.

Programul a cuprins câteva din cele mai frumoase lucrări ale 
genialului compozitor rus : Uvertura-fantezie „Romeo și Julieta**, 
„Concertul pentru vioară și orchestra* și „Simfonia VI-a“, în 
interpretări strălucite. Audiția a fost frumos prezentată de către 
tovarășul N. Teodorescu, lector al filarmonicii „Banatul".

E bine ca și viitoarele audiții să fie prezentate de critici de 
artă profesioniști care să tălmăcească mai bine minunatele creații 
muzicale.

întocmirea unui program cît mai atractiv și îmbunătățirea con- 
ceea ce mai trebuie 
să devină importante 
timișoreană.

ZENO PREDA 
student

dițiilor tehnice acustice de redare, este tot 
făcut în viitor pentru ca audițiile muzicale 
manifestări culturale în viața studențească

DESPRE „ ATENȚIA “ UNOR STUDENȚI LA

M-am întrebat, adesea cum să- 
facem pe studenți să-și formeze o 
cultură generală. Evident, mi-am 
pus această întrebare gîndindu-mă 
la dobîndirea unor cunoștințe din 
domeniul filosofiei, literaturii, 
artei... Ar fi mai greu să răspund 
la această problemă, dacă aș con
sidera cunoștințele cu caracter 
tehnico-științific. Dealtfel datele 
problemei cred că nu sînt ace
leași. Nici unui tînăr, nici unui 
om nu-i e îngăduit să ignoreze azi 
cuceririle cele mai însemnate ale 
științei, de la antibiotice la ener
gia nucleară și la satelitul artifi
cial. Dar în ce măsură știm exact 
și cum trebuie aceste lucruri ? 
Caracterul stringent științific al 
acestor noțiuni ne împiedică de 
cele mai multe ori să cunoaș-

ORELE DE

l-l

CURS

„PRONO-SPORTIVUL OMUL CU MEMORIE"„OMUL NOTIȚELOR EXACTE**„CUCERITORUL*

Jf-a îndemnat să-mi aduc amin
te de anii mei de internat și ex
ternat o anumită atmosferă care 
există printre studenții medici- 
niști azi cind s-a hotărît din nou 
reintroducerea sistemului internat- 
externat la facultățile de medici
nă. Studenții au salutat cu bucu
rie hotărîrea, dar au salutat, mi 
se pare, mai ales latura ei mate
rială (faptul că internii și exter
nii vor fi salarizați). Nu le fac 
reproșuri ; studenții n-au de unde 
să știe că pe lîngă această latură 
materială satisfacția morală este 
infinit mai mare. Eu am simțit-o 
și-o împărtășesc aci dorind a ușu
ra înțelegerea de către studenții 
care se pregătesc pentru concurs, 
a pasului pe care s-au hotărît să-l 
facă.

Eram în anul IV la medicină, 
an în care cei. care doreau să aibă 
o mai completă pregătire se pu
teau înscrie la concursul de exter
nat. Și cum și eu doream din tot 
sufletul, m-am înscris la concurs. 
Nu ușor dar am reușit. Cîțiva din 
anul nostru aveau de acum titlul 
de externi. Ne angajasem la un 
lucru foarte greu. Trebuia să lu
crăm efectiv în spital, deci a- 
veam o răspundere mare și greu 
de rezolvat cu experiența noas
tră săracă. în plus mai eram și 
studenți. La cursuri nu mai parti
cipam obligatoriu dar aveam obli
gativitatea examenelor. Am avut 
clipe de îndoială dacă în aseme
nea condiții ne vom putea pregăti 
mai bine sau nu. După o judeca
tă matură, am qjuns însă la un 
răspuns pozitiv. Efortul este mult 
mai mare, firește ; ca student ex
tern sau intern trebuie să înveți 
singur după cursuri ceea ce cole-x 
gii tăi ascultă mai întîi explica
țiile profesorului. Dar tu, student 
intern sau extern, după ce ai în
vățat 3 ani teorie medicală treci 
prin experiența de spital, te lo
vești practic de cazurile despre 
care ți se vorbește, țn cursuri, ca
peți mai multă siguranță în tine, 
mai multă stăpînire de sine. Și 
dacă iubești medicina, îmbini fe
ricit practica de spital cu teore
ticul cursului.

După aceea, după ce începi să

Cum mi-am însușit
TAINELE MEDICINII

lucrezi în spital nu-ți mai formu
lezi teoretic aceste avantaje. Cel 
puțin eu nu mi le-am mai pus. 
Eram atît de preocupat să văd, 
să aud, să prind din priceperea 
medicilor cu experiență, atît de 
preocupat să nu pierd pasul cu 
cursurile care se predau la facul
tate, chiar dacă nu mergeam la 
ore, îneît nu mai aveam timp 
să-mi argumentez de ce e mai 
bine așa și nu altfel.

Pe vremea aceea mă pregăteam 
să devin medic de țară. Medicul 
de țară trebuie să știe totul să 
poată interveni în orice situație. 
Aveam deci tot interesul să-mi 
însușesc o specializare multilate
rală. în timpul internatului și 
externatului o puteam face. Din 
6 în 6 luni, în ordinea rezultate
lor se făcea rotația în clinici. U- 
nii preferau să rămînă la aceeași 
clinică. Eu am trecut de fiecare 
dată în altă clinică și cred că 
mi-a folosit foarte mult ; am vă
zut și am făcut ceea ce face un 
chirurg, un pediatru, un internist, 
etc.

Mi-amintesc și acum prima zi 
de externat. Am întîlnit pe atunci 
primul și ultimul caz de sifilis 
congenital la un sugar. Copilul 
era într-o cameră și-și trăia ulti
mele clipe de viață. Numai eu 
eram lîngă el. In naivitatea mea, 
emoționat omenește îi făceam res
pirația artificială. Știam că sînt 
dator să-i dau ultimul ajutor și 
i l-am dat deși nu i-a folosit la 
nimic. Cineva mi-a spus atunci că 
voi fi un doctor bun. Am luat a- 
ceste prime cuvinte de încurajare 
ca un îndemn.

Trăiam viața ca extern în spi
tal și fiecare zi semăna cu prima

ca noutate, răspundere și emoție. 
Nouă externilor ni se repartizau 
dintr-uq salon un număr de bol
navi. Acestora trebuia să le întoc
mim fișele cu evoluția bolii pînă 
la sosirea în spital. Nu era o 
treabă foarte grea dar de ea de
pindea stabilirea unui diagnostic 
precis. Îmi plăcea înto.deauna să 
stabilesc în capul meu și diagnos-

ticul și medicația. Așteptam apoi 
ora de vizită a bolnavilor ca pe 
un examen. Nu spuneam nimănui 
nimic, totul se petrecea în capul 
meu ; mă aprobam bucuros cînd 
dădeam un diagnostic bun, 
menea cu cel al medicului și 
certam rușinat cînd greșeam.

Față de medicii spitalului, 
externii și internii aveam o 
tisfacție în plus. Obligația noastră 
era să stăm tot timpul printre 
bolnavi. Știam ce boală au, le a- 
plicam uneori și medicația, le a- 
linam pe cît puteam durerile tru
pești dar mai ales cele sufletești. 
Stăteam de vorbă îndelung cu ei, 
știam cei leagă de viață, îi ajutam 
să aibă încredere în această via
ță ; știam ce se întîmplă acasă și 
păstram legătura cu cei de acasă. 
Bolnavii ne considerau medici. 
Circula chiar și o vorbă pe sea
ma noastră. Atunci cînd bolnavii 
arau întrebați oara este eel mai

ase-
mă

bun medic ei spuneau numele in? 
ternului sau externului din salo
nul respectiv. Era un semn al în
crederii ce o aveau în noi.

Prin cîte situații grele am tre
cut tocmai pentru a merita în
crederea aceasta. într-o zi, o bol
navă din salonul unde lucram a 
avut hemoragie. Era nevoie de o 
intervenție chirurgicală. Bolnava 
cerea insistent ca eu sd jac inter
venția. N-o puteam refuza, dar 
nu făcusem niciodată o asemenea 
intervenție, (știam numai teoretic 
cum se face). Bolnava n-avea de 
unde să știe toate aceste lucruri. 
Și atunci am făcut intervenția. 
Mi-a reușit. Dar numai eu știu 
prin cite am trecut în ziua aceea. 
In timpul operației nu eram nesi
gur, nu mă bazam pe noroc, 
gîndeam doar că trebuie să 
șese.

Internatul a adus un plus 
greutăți : nopțile de gardă, 
ceam de gardă pe clinică pe 
gă un asistent. Ne plăceau atit de 
mult nopțile de gardă incit uneori 
făceam chiar de 2-3 ori pe săptă- 
mină.

Dacă ar fi mers totul așa de u- 
șor cum apar cuvintele pe hirtie 
ar fi fost bine. Dar ne-a fost foar
te greu. Am trecut și prin teamă, 
am trecut și prin emoții și nesi
guranță. Am avut și încredere in 
mine, mi-a fost și ciudă pc inca
pacitatea mea de a fi de folos u- 
nui bolnav asemenea medicului. 
Am trecut prin toate astea și am 
învățat puțin cîte puțin din tai
nele medicinii. La sfîrșitul facul
tății aveam trei ani de spital. Ce 
mult însemna !

Acum îmi este mult mai clară 
ea atunci aceasta însemnătate. Am

avut satisfacții morale, materiale 
și profesionale.

Păstrez din anii aceea trei scri
sorele. O scrisoare de la o mamă 
căreia i-am îngrijit copilul de te- 
tanos. Apoi, un bilet de la o stu
dentă pe care am îngrijit-o și un 
bilet cu un scris nesigur de la o 
femeie pe care, în timp ce eram 
într-un sat, am învățat-o să scrie.

Toate la un loc adunate nu fac 
decît cîteva rînduri de mulțumi
re. Pentru mine ele înseamnă un 
jurnal, 
de student, 
duri 
care 
rea ___ T_ . _______
medici, bolnavi care au trecut nu 
fără a lăsa urme în viața mea. Și 
intru eu, nu mă acuzați de lipsă 
de modestie, dar intru și eu, dă- 
ruindu-mă medicinei, cu tot ce am 
învățat și încă mai învăț pentru 
a-mi desăvîrși pregătirea de pe
diatru. Au contribuit mult, foar
te mult la toate astea anii de in
ternat și externat.

îi
au 

mea

jurnalul vieții mele 
., unde, printre rîn- 

găsesc pe toți cei 
contribuit la forma- 

i ~ ca medic : profesori,

Dr. L. TIBERIU

tem cu exactitate și în adîncime, 
marile probleme științifice ale vea
cului nostru. Un filolog sau un 
pictor cu greu va putea pătrunde 
în tainele fizicii fără o frecventare 
mai îndelungă a domeniului res
pectiv. în timp ce orice medic 
meloman poale să se pătrundă de 
frumusețea simfoniilor lui Beetho
ven și orice inginer iubitor de li
teratură îl poate gusta pe deplin 
pe Balzac sau pe Șololiov, pe 
Heine sau pe Eminescu. O primă 
trăsătură a culturii umaniste — 
și poate cea mai izbitoare — e 
deci accesibilitatea ei cu mult su
perioară domeniului științelor po
zitive. Poezia, romanul, teatrul, 
pictura, muzica sau filmul sînt 
la îndemîna oricui. Pe măsură ce 
țara noastră a pășit spre o viață 
nouă și a început să clădească te
meliile unei orînduiri democrat- 
populare, cultura a pătruns în 
masele largi populare. Analfabe
tismul a fost ucis și odată cu 
moartea lui s-au născut toate po
sibilitățile unei cunoașteri reale, 
de la studiul elementar la 
treapta cea mai înaltă. Ar fi inu
til să înșir aici toate cuceririle 
culturale pe care regimul nostru 
le-a dobîndit în ultimul deceniu. 
Ce aș putea aminti 
Că 
reș 
un licean 

’ ferist din
potrivă pe Topîrceanu și pe Mark 
Twain, pe Eminescu și pe Hugo, 
pe Caragiale și pe Dante ? Că 
filmul — în caravană sau nu — 
a devenit o hrană indispensabilă ? 
Că spectacolele a nu știu cîte 
teatre de stat împînzesc țara ?

un 
sau

mai întîi ?
miner din Maramu- 

un pescar din deltă, 
din Moldova sau un ce- 
București îl pot citi deo-

Nu. Problema pe care aș vrea s-o 
schițez aici e alta.

Există — sau mai 
trebui să existe — o diferență în
tre felul în care receptează cultu
ra publicul larg și felul în care 
ar trebui s-o facă tineretul studen
țesc, oricare ar fi specialitatea că
reia i se consacră.

Caracterul accesibil al culturii 
umaniste conține pe lîngă mari 
avantaje și un mare neajuns. Ori- 
cine crede că poate discuta litera
tură sau muzică... „după ureche**, 
fără o cunoaștere exactă, temei- 
nică. Semidoctismul se cuibărește, 
mai ușor în acest domeniu 
în acel al tehnicii, care-i

nește pe diletanți.
pericol care-i pîndește pe tineri 
e caracterul nesemnificativ, neesen
țial al lecturilor și al informării 
lor. Puțini studenți știu ce și cum 
să citească. Problema este, desigur, 
complexă. Midți vin din școala me
die de cultură generală cu foarte 
puțină cultură generală. Adoles
cenții de 16—17 ani care intră in 
anul 1 de studii universitare au a- 
desea un bagaj redus de lecturi. 
Cu răbdare și perseverență lipsu
rile se pot remedia; dar se pierde 
un an, se pierd doi sau trei din 
cei cinci care ar trebui să fie con- 
sacrați în total specializării. Un

program de lecturi, un prof 
cultural susținut pe care să-1 
studenților cade în primul rînd* i- 
sarcina cadrelor didactice. Este, 
dacă vreți, o parte integrantă din 
opera de educație comunistă pe 
care sîntem chemați s-o facem.

Dacă nu s-a făcut în licee, pro* 
gramul acesta nu-i ușor de făcut. 
Nu vom putea pretinde unui po* 
litehnician din anul II să cunoască 
toate tragediile lui Sofocle sau 
toată opera lui Dante. Dar va tre
bui să pretindem să știe cine au 
fost Sofocle și Dante și să fi citit 
măcar o operă de-a lor. în gene
ral cred că trebuie să se meargă 
pe cunoașterea temeinică a muri
lor capodopere ale literaturii și 
artei universale.

Amploarea planului de cultură 
generală e legată însă — se va 
spune — de timpul liber al stu- 
dențimii. Desigur. Și degrevarea 
simțitoare a planurilor de învăță- 
mint — în urma hotăririi Parti
dului și Guvernului pentru îi 
nătățirea muncii în învățăm? 
superior, e mai mult decît b 
venită. Un student blocat de 36 
de ore săptămmal nu mai avea 
mare chef să-l cunoască pe Sofocle 
sau pe Dante în timpul liber ! 
Azi situația timpului liber s-a 
îmbunătățit. Există poale specia
lități sau ani de studii unde a- 
ceasta îmbunătățire e încă mică. 
Și cum baza culturii generale e 
cultura individuală, ar trebui gă
site metode care să corijeze puți- 
nătatea timpului. Mi-aș permite să 
recomand aici un procedeu pe 
care, cu ani în urmă, mi l-a su
gerat un mare profesor de la noi, 
și care, în aparență neînsemnat, 
dă mare randament. L-aș 
„metoda sferturilor de
Adică a suprimării timpilor morți. 
Te duci la cantină și trebuie să 
aștepți zece minute ? Citește eî- 
teva pagini. Ai o fereastră mică 
în orar ? Stai la coadă la cinema? 
Mergi cu tramvaiul departe ? Ci- 
tește iar, citește mereu. Și vei, 
duna zilnic cîteva ore de lei 
pe nesimțite. Lectura va dt > 
aproape un act reflex și plăcerea 
de a citi va anula orice con* 
strîngere antipatică. Cultura ge
nerală a tineretului studențesc se 
adapă din multe izvoare, se alcă
tuiește prin modalități diferite ; 
spectacole, audiții, învățarea ‘ de 
limbi străine, călătorii... Dar la 
baza ei rămîne străduința per*o« 
nală, studiul individual, lectura 
pătimașă. Un scriitor francez vor
bea odată de lectură ca de un 
„viciu nepedepsit**. Da, lectura ar 
trebui să capete în sufletele tine
rilor îndărătnicia unui viciu bine
făcător și să transforme pe fiecare 
dintre ei într-un om întreg. Căci 
nu poți fi cu adevărat om întreg, 
om nou fără să te fi împărtășit 
necontenit din opera celor mai 
buni dintre oameni gînditorii, 
savanții, scriitorii, artiștii.

curînd

numi 
oră4*.

ar

decît 
izgo- 

Un mare

VALENTIN LIPATTI
■W.'.W.WW.W.V.W.1.,,

Au început campionatele 
sportive universitare

Trompetele au răsunat prelung, 
apoi în acordurile marșului into
nat de fanfară apar în pas viu 
stegarii urmați de șirurile sporti
vilor din Uniunea Asociațiilor 
studenților din Orașul Stalin.

Așa au început campionatele 
universitare pe anul 1957-1958 la 
Institutul politehnic din Orașul 
Stalin. In acest an, concursurile 
sportive cunosc o amploare spo
rită față de anul trecut. Peste o 
mie de studenți și studente se vor 
întrece în măiestrie și „luptă spor-

tivă pentru titlurile de campiem 
universitari. Jn cadrul îptrecsri- 
lor vor acea loc competiții d- at
letism, handbal, baschet, volei, ia- 
nis de masă, șah și tenis de 
chnp.

Campionatele au început cu în
trecerile între echipele pe ani uni
versitari și șe termină cu desem
narea campionilor pe institut, 
care vor participa la fazele de 
zonă și apoi pe țară, pentru de
semnarea celor mai buni spoFiivi 
din universități și institute de în- 
vățămînt superior.



Lucrările sesiunii
științifice a Academiei R.P.R.

în încheierea lucrărilor din 
prima zi a sesiunii Academiei 
R.P. Romîne au luat cuvîntul 
prof. T. Bugnariu și prof. Manea 
Mănescu, membri corespondenți 
ai Academiei R.P. Romîne.

Prof. T. Bugnariu, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, a prezentat comunicarea 
„Influența Revoluției Socialiste 
din Octombrie asupra gîndtrii 
sociale din Romînla".

Prof. Manea Mănescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.

a dezvoltat comunicarea: „Pu
terea economică a sistemului so
cialist mondial".

Miercuri dimineața, Tn aula 
Academiei R.P. Romîne, au con
tinuat lucrările sesiunii științifice 
festive consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Acad. Andrei Oțetea a prezen
tat comunicarea intitulată „Po
litica externă a Uniunii Sovietice 
in slujba păcii".

Acad. C. Ion eseu Gulian a 
dezvoltat apoi comunicarea 
intitulată : „Revoluția 
tombrie și umanismul

★
Acad. Șt. I. Nioolau 

tat comunicarea intitulată : , 
laborarea creatoare în domeniul 
științelor medicale?".

Acad. M. Ralea. a dezvoltat 
apoi comunicareta „Influența 
psihologiei sovietice asupra dez
voltării psihologiei științifice 
R. P. Romînă".

sa 
din Oc- 

socialist“.

a prezen-
„Co-
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Ședința de închidere
Miercuri după-amiază a avut 

Ioc ședința de închidere a sesi
unii științifice festive.

Acad. S. Stoilov a dezvoltat 
comunicarea intitulată : „Influen
ța științei sovietice asupra dez
voltării matematicei din Romi- 
nia“. Vorbitorul a arătat că în 
istoria științei matematice ruse, 
epoca sovietică inaugurată prin 
marea revoluție din 1917 repre
zintă perioada cea mai 
tă și cea mai fecundă.

Subliniind contribuția 
nată pe care a adus-o 
matematică sovietică în 
în zilele noastre la dezvoltarea 
științei matematice în Romînia, 
acad. S. Stoilov a arătat rolul 
generației tinere de matemati
cieni romînî la obținerea succe 
selor în acest domeniu.

In prima parte a comunicării 
sale, intitulată „Influența știin
ței sovietice asupra dezvoltării 
tehnicii în R. P. Romînă", acad. 
I. S. Gheorghiu a arătat că Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, descătușînd forțele 
creatoare ale popoarelor Uniunii 
Sovietice, a asigurat o dezvolta
re fructuoasă științei și culturii 
sovietice Cu o generozitate rară, 
savanții sovietici au împărtășit 
lumii întregi și mai ales țărilor 
socialiste rezultatele obținute îu 
munca lor.

Vorbitorul a analizat în conti
nuare felul în care știința sovie
tică a influențat continuu, sub 
forme multiple știința și tehnica 
din țara noastră, subliniind tape
tul ca astăzi întreaga noastră 
activitate științifică este legată 
strîns de nevoile construirii so
cialismului în R.P. Romînă. Și 
pe viitor — a spus în încheiere 
vorbitorul — urmînd pilda pe 
care ne-o dă Uniunea Sovietică, 
oamenii de știință din țara noa
stră vor ajuta cu toate puterile 
lor la dezvoltarea economiei na
ționale și progresul civilizației.

Acad. Mihai Beniuc a arătat în 
comunicarea sa intitulată: „Ro
lul literaturii sovietice în dezvol
tarea literaturii universale șl a 
literaturii romîne" sarcinile de 
mare răspundere socială ce revin 
scriitorului în concepția noii so
cietăți create de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Scrii
torul trebuie să fie expresia ar
tistică a unor forțe sociale. Mo-

străluci-

însetji- 
știința 

trecut șl

dul de participare al scriitorului ascultate, care au înfățișat 
la frămîntările sociale, la lupta 
dintre clase, este în primul rînd 
scrisul său.

Vorbitorul a subliniat apoi pu
ternica influentă pe care litera
tura sovietică o are în dezvolta
rea literaturii noi, realist socia
liste în țara noastră. Pentru 
realismul socialist, oameni buni 
sau răi, fapte mărețe sau josnice 
sînt toate îndreptățite să îmbra
ce vestmintele artei, cu condiția 
ca din substanța operei să facă 
parte spiritul revoluționar, vi
ziunea marxist-leninistă a lumii.

Acad. I. S. Gheorghiu, membru 
în Prezidiul Academiei R.P.R., a 
dat apoi citire unei telegrame 
adresată de participantii la se
siune Academiei de Științe a U- 
niunii Sovietice.

Academicienii, membrii cores
pondenți, cercetătorii științifici 
întruniți în zilele de 29 și 30 
octombrie 1957 în sesiunea știin
țifică festivă consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie— 
se spune printre altele în tele
gramă — trimit oamenilor de 
știință din Uniunea Sovietică un 
fierbinte salut tovărășesc și cele 
mai sincere felicitări cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie. Oamenii de 
știință din Republica Populară 
Romînă, reafirmîndu-și hotărîrea 
de a întări și dezvolta colabora
rea cu oamenii de știință din 
U.R.S.S. urează totodată poporu
lui sovietic și științei sovietice 
noi izbînzi pe calea progresului 
și păcii.

Textul telegramei a fost pri
mit cu puternice aplauze de par
ticipantii la sesiune.

Cuvîntul de închidere a sesi
unii a fost rostit de acad, lorgu 
Iordan, membru în Prezidiul A- 
cademiei R. P. Romîne.

împlinirea a 40 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie — a spus între altele 
vorbitorul — a oferit , Acade
miei R. P. Romîne un prilej 
binevenit de a exprima, Ia fel 
cu toți oamenii muncii din lu
mea întreagă, admirația și recu
noștința față de făuritorii aces
tui eveniment istoric de impor
tanță mondială.

Ne exprimăm speranța și con
vingerea că grație comunicărilor

, , t con
cret realizările noastre în anii 
scurși de la eliberarea țării, sub 
impulsul ideilor Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie ca și 
al imenselor progrese înfăptuite 
de savanții, scriitorii și artiștii 
din țara constructoare «a comu
nismului, membrii și colaborato
rii Academiei R. P. Romîne vor 
lucra în viitor cu un avînt din 
ce în ce mai sporit pentru a con
tribui prin munca lor la ridica
rea pe o treaptă tot mai înaltă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului nostru.

(Agerpres)

Adunări ale activului de 
partid și publice consacrate 
celei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
In întreaga țară continuă să 

se țină adunări ale activului co
mitetelor regionale și raionale de 
partid, în cadrul cărora se fac 
expuneri despre „însemnătatea 
internațională a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și in
fluența ei asupra țării noastre", 
în fața activului comitetelor re
gionale și 'orășenești de partid 
au vorbit tovarășii: Vasile Cris- 
tache, prim-secretar al comitetu
lui regional de partid București, 
în Capitală, proT. univ. Manea 
Mănescu, la Pitești, Almășan Bu
jor locțiitor al ministrului Mine
lor, la Baia Mare, prof. univ. 
Nicolae Goldberger, Ia Tg. Mu
reș, prof. univ. Ardeleanu Iosif, 
la Oradea.

în orașele mari au Ioc adunări 
publice consacrate aniversării a 
40 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. în fața 
intelectualilor din orașul lași a 
vorbit acad. dr. Vasile Mîrza. La 
Buzău, în cadrul adunării ,organi- 
zate de 
A.R.L.U.S., 
locțiitor al 
mîntului șl

Consiliul 
a vorbit tov. 
ministrului 
Culturii.

(Agerpres)

Regional 
Ion Pas, 
învăță-

După victoria revoluției bur- 
ghezo-democratice din februarie- 
martie 1917 care a dus la înlătu
rarea absolutismului 
Rusia a luat naștere

țarist, în
- __ _ ., dualitatea

puterii. Pe de o parte au fost So
vietele de deputați, care reprezen
tau puterea muncitorilor și ță
ranilor și pe de alta parte exista 
guvernul provizoriu burghez care 
reprezenta puterea moșierilor și 
capitaliștilor.

Guvernul provizoriu burghez 
ducea o politică antipopulară, 
continua războiul imperialist care 
a costat mii de vieți omenești și 
a dus Rusia în fața catastrofei e- 
conomice. în politica sa contrară 
intereselor poporului, guvernul 
era sprijinit de către partidele 
mic-burgheze, menșevicii și socia
liștii revoluționari.

Era clar că poporul nu se pu
tea aștepta să primească de la re
prezentanții capitaliștilor și mo
șierilor pace, pîine și pămînt. A- 
devăratul conducător al maselor 
asuprite și chinuite de urmările 
groaznice ale războiului, a fost 
Partidul Comunist (bolșevic), 
partid marxist-leninist, partid care 
cuprindea fiii cei mai buni ai pa
triei, înarmat cu teoria cea mai 
înaintată din lume — teoria 
marxist-leninistă. Partidul bolșevi
cilor care a preluat tot ce era 
mai hun și valoros din experiența 
mișcării muncitorești internațio
nale, monolit prin unitatea rîndu- 
rilor sale și puternic prin legă
turile sale indestructibile cu po
porul, a devenit conducătorul și 
mobilizatorul oamenilor ::
din Rusia, în 
vieți.

Tezele din aprilie, expuse de 
Vlgdirpir .
cerea sa din emigrație, au deve
nit programul luptei pentru tre
cerea de la revoluția burghezo- 
democrației la revoluția socialis
tă Partidul bolșevic, fidel indi
cațiilor lui Lenin, că proletaria
tul ar prefera cucerirea puterii 
pe cale pașnică, urmărind să e- 
vite greutățile și sacrificiile inu
tile și bazîndmse pe sprijinul ma 
selor, s-a orientat spre dezvolta 
rea pașnică a revoluției socialiste

Această cale preconizată de 
Tezele din aprilie avea \n vedere 
preluarea întregii puteri de către 
Sovietele de deputați ai muncito
rilor și soldaților. Prin cucerirea 
de către holșesici a majorității în 
Soviete urma să pu^tă fi u.lterio*

schimbată și politica Sovietelor în 
favoarea oamenilor muncii din 
Rusia.

Perioada dualității puterii este 
bogată în acțiunile întreprinse de 
bolșevici pentru cucerirea maselor 
de partea revoluției socialiste. 
Muncind în sindicate, comitete 
de întreprinderi, în rîndul deta
șamentelor de miliție, în cadrul 
Sovietelor de muncitori, soldați și 
țărani, în rîndurile tineretului re-

guvernului. Astfel, datorită faptu
lui că menșevicii și socialiștii re
voluționari au refuzat ca puterea 
să fie preluată de către Soviete, 
datorită faptului că burghezia și 
moșierimea luptau înverșunat fo
losind violența pentru menținerea 
dominației de clasă, dezvoltarea 
pașnică a revoluției socialiste a 
fost împiedicată.

Burghezia contrarevoluționară a 
organizat o ofensivă sălbatică îm-

Iii ci

muncii
făurirea unei noi

Lenin la reîntoar-

Utemistele Marla Păiș șl Maria Sandu de la secția de 
artă populară a întreprinderii „Decorativa14 din Săliște-Sibiu, 
sînt neîntrecute în cusături cu motive naționale. Și maistrul 
Ilie Ursu este mulțumit de elevele sale.

In atenția studenților
de la învățămîntul fără frecvență

începînd cu anul școlar 1957—58 la învățămîntul fără frec
vență, promovarea studenților dintr-un an de studii în altul 
se poate face în decurs de doi ani de studii, acordîndu-se stu
denților dreptul de a-și eșalona examenele unui an de studii în 
sesiunile a doi ani școlari.

Avîndu-se în vedere cele de mai sus, conducerile instituțiilor 
de învățămînt superior nu vor mai acorda reexaminări studen
ților care nu au -promovat examenele anului curent de studii nici 
în sesiunea octombrie 1957.

Sesiunile legale sînt: între 15 și 28 februarie (respectiv 2—15 
ianuarie pentru facultățile care pregătesc cadre didactice) : 
1—15 aprilie ; 1—30 iulie și 1—15 octombrie.

Studenții care vor promova examenele restante în sesiunea fe
bruarie 1958, vor putea trece examenele anului următor în se
siunile aprilie, iulie, octombrie 1958.

Studenții care vor promova examenele restante în sesiunea 
aprilie 1958 vor putea trece examenele anului următor în sesiu
nile iulie și octombrie 1958.

Studenții care vor promova examenele restante în sesiunea iulie 
1958 nu vor mai putea fi înscriși pentru examenele anului școlar 
următor în anul 1958.

Vizitele senatorului american Allen Ellender 
noastrăîn țara

între 26 și 30 octombrie ne-a 
vizitat țara domnul Allen Ellen
der, președinte al Comisiei pen
tru agricultură a Senatului Sta
telor Unite.

în cursul șederii sale în țara 
noastră, senatorul Ellender a 
fost primit la Prezidiul 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne de tovarășii dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne și 
Emiil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor.

Senatorul american a avut o 
întrevedei u un grup de de
putați ai Adunări Naționa
le, membri ai Grupului național 
romîn al Uniunii interparlamen
tare, în frunte cu acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași, președin
tele Grupului.

La aceste întrevederi domnul 
Allen Ellender a fost însoțit de 
domnul Robert Thayer, ministrul 
S.U.A. la București.

Senatorul Ellender a 
Institutul de cercetări 
cultura porumbului de la

vizitat 
pentru 

, Fundu-
Marii lea, unde se fac experimentări 

~ ou diferite varietăți de porumb 
hibrid provenite din material 
autohton, precum și din alte sta
te, între care și S.U.A. De ase
menea el a mai vizitat combina
tul agroalimentar „30 Decem- 
brie“, fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ și u- 
zinele „Republica".

In cinstea oaspetelui american, 
tovarășul P. Constantinescu-Iași 
a oferit o masă în seara zilei de 
28 octombrie, Iar ministrul 
S.U.A., Robert Thayer, a oferit 
o masă în seara zilei de 29 oc
tombrie.

Dl. Allen Ellender a părăsit 
Capitala la 30 octombrie, îndrep- 
tîndu-se spre R. P. Ungară.

proletariatului să-și aleagă 
metode de luptă, adică să 
sească și el violența împotriva 
rezistenței burgheziei. Evenimen
tele petrecute în acea perioadă 
în Rusia, demonstraseră în mod 
practic că proletariatul ar fi pre
ferat să ia puterea'pe cale pașni
că. Dar problema luării puterii 
pe cale pașnică depindea nu atît 
de proletariat, ci de gradul de re
zistență al claselor exploatatoare.

de bolșevici, treceau la forme su
perioare de luptă, la ocuparea 
fabricilor, la instituirea controlu
lui asupra producției și reparti
ției. Țăranii muncitori, însuflețiți 
de exemplul muncitorilor, treceau 
la confiscarea pămîntului moșie
resc. Sub influența organizațiilor 
revoluționare, într-o serie de uni
tăți militare s-a făcut simțit spiri
tul de luptă împotriva guvernului 
burghez. Garnizoane din Petro-

P. C. II. s
și (onducâtorul Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

organizatorul

. ..........................
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Mașinile circulă pînă la tri-T 
buna I prin str. Maior Coravu I 
cu parbrize speciale.
Campionatele 

individuale 
de gimnastică

In zilele de 16 și 17 noiem
brie în sala Dinamo din Capi

tală se vor desfășura campio
natele individuale de gimnastică 
ale R.P. Romine. La această 
competiție vor participa 12 gtm- 
naști și 18 gimnaste invitați de 
comisia centrală pe baza rezul
tatelor obținute în concursul de 
selecție de duminică și în cele
lalte concursuri din timpul anu
lui.

Surpriza antrenorului Stabile
După succesul obținut în cam- Meciurile de calificare pentru, 

pionutul de fotbal al Americii de campionatul mondial se apropiau 
Sud, reprezentativa Argentinei și atunci antrenorul echipei națio- 
pornea ca mare favorită în cam- nale a Argentinei. Stabile, s-a 
pionOtul mondial. în scurtă vreme gîndit să4 folosească în certtrul 
însă „pe cerul" echipei ărgenți- liniei de atac pe Angelilo, un 
niene au început să se strungă tînăr extrem de talentat în iftrstă 
nori grei. Din numeroase țări de numai 19 ani. „Pățit" de mai 
vest-europene și-au făcut apariția multe ori, Stabile a intervenit pe 
la Buenos Aires menageri înar- lingă un general să... concentreze 
mâți cu „argu- armat^ noua
mente" extrem de speranță a fot ba-
convingătoare pen- lului argentinian,
tru cumpărarea jyaȚ cuno.

jucătorilor... carnete de cecuri 
bine garnisite. Ca întotdeauna, cei 
mai perseverenți au fost reprezen
tanții cluburilor italiene și spa
niole. Pusă în fața unei asemenea 
situații, federația argentiniană de 
fotbal a decis că nici un jucător 
nu are dreptul să părăsească țara 
pînă după terminarea campionatu
lui mondial. Hotărîrea luată s-a 
dovedit însă un simplu petec de 
hîrtie. Rînd pe rînd Sivuori, 
Maschio, Jaraban, Lugo, Domini- 
guez și alți fotbaliști din Argen
tina au plecat în Europa. Linia 
de atac „atomică" a naționalei 
Argentinei, cum era numită de 
presa de specialitate, se destrămase.

scuta zicală „de ceea ce te ferești 
nu scapi", se pare că și-a găsit 
aplicarea și în acest caz. Angelilo 
a dispărut din Buenos Aires și 
peste cîteva zile a apărut ca... 
sentinelă în fața consularului Ar* 
gentinei din Milano. Bine înțeles, 
noua sa funcție nu-l împiedică să 
joace acum la „Internazionale". 
în scurtă vreme i se va găsi pro
babil și o „bunică" născută 
Italia, așa că nu trebuie să m_.c. 
pe nimeni dacă într-o bună zi 
Angelilo va conduce linia de atac 
a naționalei Italiei. Doar în lumea 
sportului profesionist nu este ex
clusă nici o „surpriză".

S. SPIREA

• Cunoscuta echipă sovietică de 
fotbal T.S.K. M.O. și-a început la 
29 octombrie turneul pe cațe-l 
întreprinde în Marea Britanie în- 
tîlnind formația West Bromwich 
Albion din prima ligă a campio
natului englez. Jocul s-a desfă
șurat la lumina reflectoarelor in 
fața a 55.000 de spectatori. La 
capătul unei dispute dîrze și 
spectaculoase fotbaliștii englezi au 
obținut victoria cu scorul de 6—5 
(3—2).

• în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie la Buda
pesta vor avea loc numeroase com
petiții sportive. Duminică la Pa
latul Sporturilor se va disputa 
meciul de box dintre selecționa
tele orașelor Budapesta și Zagreb, 
în seara zilei de 7 Noiembrie pe 
patinoarul artificial va fi organi
zată o demonstrație de patinaj ar
tistic la care vor lua parte cam
pionii R.P. Ungare Marianne și

Laszlo Nagy. Tot la 7 noiembrie 
se va desfășura un turneu de 
handbal în sală cu participarea 
selecționatei orașului Belgrad.

Lotul B pentru meciul 
cu Grecia

în cursul uneî ședințe a fede
rației de fotbal, care a avut loc 
miercuri seara la sediul U.C.F.S., 
s-a alcătuit lotul echipei secunde 
de fotbal a R.P.R. care va întîlni 
duminică la Atena echipa B a 
Greciei. Lotul cuprinde pe Ghița, 
Zbîrcea, Panait, FI. Anghel, Bă- 
cuț II, Știrbei, Serfozoe, Oaidă, 
Gîrleanu, Mesz-aroș II, Constan
tin, Gabor, Mihai, Suru.

Echipa R.P.R. va părăsi Capi
tala astăzi dimineață. '

Primele întreceri
ale schiorilor

Intr-una din aceste minunate 
zile de toamnă, Predealul a fost 
gazda primelor întreceri ale schio
rilor fruntași din R.P.R. Credeți 
probabil că zăpada a și căzut aco
perind pîrtiile atît de dragi mul
tora dintre noi ? Dar nu despre
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voluționar, pretutindeni bolșevicii 
popularizau lozincile partidului s 
„Toată puterea în mîinile Sovie
telor și nici un sprijin guvernului 
provizoriu". Asistînd la Congresul 
sovietelor țărănești V. I. Lenin a- 
rata că rezolvarea problemei pă
mîntului este strîns legată de cu
cerirea puterii de către Sovietele 
de muncitori, soldați și țărani. 
Ziarele bolșevice „Pravda", „Sol- 
datscaia Pravda" arătau maselor 
largi populare că problema înce
tării războiului, făurirea unei păci 
democratice, va putea Ti soluțio
nată nu de guvernul burghez, ci 
de către masele populare însăși 
luînd puterea sub forma Soviete
lor.

în ziua de 4 iulie 1917 peste 
500.000 de oameni ai muncii de
filau în mod pașnic pe străzile 
Petrogradului cerînd ca întreaga 
putere să treacă de partea Sovie
telor. Comitetul Executiv Central 
al Sovietelor, acaparat de către 
trădătorii menșevici și socialiștii 
revoluționari a sprijinit burghezia 
în înăbușirea sîngeroasă a demon
strației pașnice. Iarăși străzile Pe
trogradului au fost stropite de sân
gele muncitorilor și ostașilor. Gu
vernul provizoriu a organizat un 
masacru sălbatic care a rămas a- 
dine întipărit în inimile milioa
nelor de oameni asupriți.

Guvernul burghez a preluat în
treaga putere în mîinile sale. So
vietele. conduse de trădători, au 
devenit simple unelte în mîinile

potriva maselor populare. Pe front 
a fost instituită pedeapsa cu 
moartea pentru orice nesupunere, 
echipele de pedepsire trimise de 
guvernul burghez la sate s-au nă
pustit sălbatic asupra țăranilor 
răsculați. Ziarele bolșevice au fost 
interzise, localurile ziarelor devas
tate ; arestările de revoluționari 
se țineau lanț.

Cu toată ofensiva contrarevolu
ției, planurile ei de a împiedica 
dezvoltarea revoluției socialiste au 
eșuat. Oamenii muncii au primit 
o lecție cu privire la lupta de 
clasă. Ei și-au dat seama de ade
vărata față a guvernului burghez 
și a sprijinitorilor săi, menșevicii 
și socialiștii revoluționari Ajutați 
zi de zi de unicul conducător al 
revoluției — Partidul bolșevic — 
care nu i-a părăsit nici o clipă 
deși a fost nevoit să reintre în ile
galitate, oamenii muncii și-au 
intensificat lupta lor pentru răs- 

burgheziei. A- 
mai 
rin-

turnarea puterii 
ceasta a făcut să crească și 
mult influența bolșevicilor în 
durile poporului muncitor.

Partidul bolșevic îndrumat 
V. I. Lenin a analizat noua si
tuație creată în Rusia în vederea 
schimbării tacticii de luptă pen
tru cucerirea puterii politice. A- 
cest lucru a fost făcut de către 
Congresul al VI-lea al partidului 
care s-a ținut în condiții de ile
galitate.

Congresul a apreciat că bur
ghezia, folosind violența, a impus

de

Congresul al VI-lea al partidu
lui a hotărît retragerea vremel
nică a lozincii „Toată puterea So
vietelor" și orientarea partidului 
spre organizarea insurecției ar
mate.

Alarmate de creșterea influenței 
bolșevicilor în rîndul maselor, 
forțele contrarevoluționare unite 
într-un bloc comun cu imperia
liștii străini, au organizat un com
plot militar împotriva revoluției. 
Complotul Cornilov, urmărea in
staurarea dictaturii militare fățișe 
și vinderea independenței țării 
bancherilor străini. Cît de hidoa
să a apărut fața trădătoare a bur
gheziei care a preferat să închine 
țara capitaliștilor străini 
să-și asigure menținerea 
ției sale de clasă.

Dar soarta țării a fost 
nu de trădătorii burghezi și mo
șieri ci de mase, care conduse de 
Partidul bolșevic au zdrobit com
plotul cornilovist. în zilele de ac
țiune pentru zdrobirea complotu
lui, Partidul bolșevic a acționat 
ca un partid de guvernămînt deși 
a fost în ilegalitate. Masele largi 
populare își strîngeau rîndurile în 
jurul partidului și ascultau cuvîn
tul său de luptă.

O expresie a creșterii influen
ței partidului în rîndul maselor 
muncitoare a fost procesul de bol- 
șevizare a Sovietelor începînd cu 
Sovietele din Petrograd și Mosco
va. Muncitorii din Urali și din 
alte centre industriale, conduși

numai 
domina-

hotărîtă

grad și Moscova au trecut în mod 
hotărît de partea bolșevicilor.

Creșterea continuă a influenței 
partidului în rîndul muncitorilor 
se exprima și prin creșterea numă
rului membrilor de partid. Cu 
toată teroarea dezlănțuită de for
țele contrarevoluționare, numărul 
membrilor de partid a crescut în 
cîteva luni de la 80.000 la aproa
pe 400.000.

Apreciind noua situație în care 
se ducea lupta, V. I. Lenin a tras 
concluzia că „criza s-a copt“ că 
partidul trebuie să organizeze în 
mod practic înfăptuirea victorioa
să a insurecției armate. Lozinca 
„Toată puterea Sovietelor" a fost 
reluată. De data aceasta însă So
vietele aveau un alt conținut, ele 
deveniseră organe insurecționale.

în ședințele istorice ale Comi
tetului Central din 10 și 16 oc
tombrie s-a hotărît data insurec
ției și crearea centrului revolu
ționar militar al insurecției în 
frunte cu Sverdlov, Stalin, Bulnov 
Urițchi și Dzerjinschi. în acele 
zile istorice, cînd se hotăra soarta 
revoluției, Comitetul Central al 
partidului se întrunea zilnic pen
tru rezolvarea problemelor cu 
caracter operativ. în seara zilei 
de 24 octombrie, V. I. Lenin 
scria membrilor Comitetului Cen
tral : „Istoria nu va ierta vreo 
întîrziere revoluționarilor care ar 
putea să învingă astăzi (și cu si
guranță că azi vor învinge) dar 
care mîine ar risca să piardă mul
te, ar risca să piardă totul".

în noaptea de 24 octombrie, 
după ce Lenin a sosit la Smolnîi 
și a luat în mîinile sale conduce
rea nemijlocită a insurecției ar
mate, detașamentele gărzilor roșii 
din Petrograd și ale matrozilor 
din Baltica au pornit atacul ho- 
tărîtor. Pînă în zorii zilei de 25 
octombrie au fost deja ocupate 
instituțiile guvernamentale: poșta, 
telegraful, telefoanele,' gările, po
durile etc.

Detașamentele de gărzi roșii 
formate din 600 de revoluționari 
înarmați se îndreptau spre Pala
tul de iarnă cu steagul în frunte’ 
pe care erau scrise cuvintele țîș- 
nite din inimile milioanelor de 
oameni ai muncii „Trăiască revo
luția socialistă!" Ostașii și marina
rii au cucerit Palatul de iarnă a- 
restînd guvernul provizoriu bur
ghez. Odată cu căderea palatului 
a căzut citadela puterii moșieri- 
mii și a burgheziei din Rusia. 
Insurecția armată din Petrograd 
a fost cea mai nesîngeroasă din 
istoria revoluțiilor pentru că ea 
a fost sprijinită 
masele largi ale oamenilor mun
cii.

Eroismul legendar de care au 
dat dovadă popoarele sovietice 
însuflețite și conduse de glorio
sul partid comunist a făcut ca 
forțelp contrarevoluționare interne 
și intervenționiștii străini să fie 
zdrobiți, a făcut ca într-un ter
men istoric scurt vechea Rusie 
înapoiată să se transforme într-o 
mare putere socialistă. Așa cum 
se arată în Teze la cea de-a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, „Prima 
experiență din lume de transfor
mare socialistă planificată a eco
nomiei și culturii unei țări gi
gantice a reușit în mod strălucit",. 

Revoluția Socialistă din Octom
brie, construirea cu succes a so
cialismului în Uniunea Sovietică 
și trecerea la construirea comu
nismului constituie o verificare 
istorică a celor spuse de V. I. Le- 
nin că Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice este „creierul, cins
tea și onoarea epocii noastre".

Pentru uriașele , succese obținu
te, pentru mărețul exemplu în 
construirea unei vieți noi, prole
tariatul internațional și întreaga 
omenire progresistă își exprimă 
adînca recunoștință față de Parti
dul comunist al Uniunii Sovieti
ce, organizatorul și conducătorul 
victorioasei Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

întreceri pe zăpadă este vorba 
Piscurile cenușii, luminate de un 
soare blind, au fost martore îm 
preună cu noi, cei cîteva sute dt- 
spectatori, 
atletic de 
de schiori fruntași, aflați în ta
larele de pregătire de la Sinaia, 
Bușteni, Predeal și Orașul Stalin

Ei și-au dat întîlnire pe pista 
de atletism a stadionului din mi
cul oraș de munte. Schimbînd 
temporar bocancii cu pantofii de 
atletism, bluzele și pantalonii <le 
schi cu maieurile și treningurile, 
s-au întrecut aprig cu secundele 
și metrii în cadrul unui poliatlon, 
diferit pentru fondiști, săritori, 
sau coborîtori slalomiști.

Rezultatele atletice înregistrate 
au vrut parcă să nu facă notă 
discordantă cu rezultatele pe care 
de obicei le citim iarna în croni
cile concursurilor de schi.

Astfel în grupa probelor alpine 
a învins Gh. Cristoloveanu, iar 
locul doi a fost ocupat de Nico
lae Pandrea. Dintre fondiști, cei 
mai buni s-au dovedit a fi Manole 
Aldescu și Gh. Frățilă.

Dintre schioarele care s-au în
trecut în cadrul unui biatlon 
compus din 100 m. plat și 400 m. 
plat a învins fondista Elena Tompa 
Zangor cu 14,9 secunde pe 100 m. 
și 70 sec. pe 400 m. Ea a fost 
urmată de Hermina Herbert 
Ștefania Botcariu.

la primul concurs
verificare al celor 80

8 Trestia de bambus nu crește^ 
8 numai în îndepărtatele zone 8 
8 tropicale, ci și în... țara noastră.
8 Pe un lot al G.A.S.-„Dună- 
8 rea" — situat în incinta indi- 
g guiță dintre Dunăre și Șiret — 
8 în regiunea Galați, se găsește 
^cultivată trestie de bambus 

Planta s-a aclimatizat cu suc-
8 ccs, iar muncitorii agricoli ai 
o acestei gospodării de stat au 
^îngrijit cultura de bambus du- 
8 pă metodele cele mai avansate 

Rizomii de bambus, aduși de 
^la mii de kilometri depărtare 
8 și plantați în acest colț al 
| patriei noastre au crescut in 

condiții asemănătoare cu cei 
din regiunile tropicale.

Rezultatele sînt dintre
mai bune. Tulpinile de bambus 
— obținute prin cultivarea 
plantei pentru prima oară în 
țara noastră — ating înălțimi 
de 3—4 metri. Prima recoltă

8

8 
cele 8

8II
88
8 de bambus a G .AS.-„Dunărea"
8
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8
8
z
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8
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8
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și

întrutotul de

A. SANDA

se anunță a fi deosebit de ba-1 
gată. în curind ea va fi în- g 
dreptală spre atelierele de spe-^ 
cialitate, urmînd ca din tulpi- g 
nele lemnificate să se confec-n 
ționeze bețe de pescuit — une
le mult apreciate de pescarii 
amatori — bastoane și mobilă.

în fotografie : pe lotul cul
tivat cu trestie de bambus al 3 
G. AS.-„Du narea", tov. Beș
Spiru, inginerul șef al gospo- g 
dariei, împreună cu șeful de 8 
secție C. Petre, cercetează cu 8 
atenție tulpinele de bambus. g

Foto-text :
B. PETROVIC1 8

8

VIORICA ZBARCEA 
corespondent



Plenara 10-a a C. C. al P. M. U. P,

SITUAȚIA
din partid și din țară“

Raportul prezentat de W. Gomulka

TINI OUI

'•<

In Japonia

subliniază necesitatea întefegerii 
între toate partidele de st în ga

atît mai mult asupra necesității 
urgente de a da o șpuuție de stîn
ga actualei crize cu, ctt reacțiufiea 
devine din zi irt zi mai îndrăz
neață, și pericolul fascist se agra
vează in raport direct cu inten
sificarea războiului din Algeria".

La Marsilia locuitorii din cîteva 
cartiere ale orașului au adresat 
o scrisoare deputaților socialiști 
și primarului socialist Gaston 
Defferre în care cer ca partidul 
socialist să ajungă la o înțele
gere cu partidul comunist și cu 
toate celelalte partide de stingă 
in vederea formării unui guvern 
de stingă.

La Toulouse, locuitorii orașului 
au adresat de asemenea o scri
soare primarului orașului și mem
brilor comuniști și socialiști ai 
consiliului municipal, în care se 
pronunță în favoarea ajungerii la 
o înțelegere între toate partidele 
de stînga.

ne între altele: „Trebuie, consti
tuită o majoritate de stînga pe 
baza unui compromis care să per
mită reglementarea pașnică a 
problemei algeriene șt rezolvarea 
grelelor probleme economice care 
stau în fața Franței. Insistăm cu

PARIS 30 (Corespondentul A- 
gerpres transmite) : Ziarul „L'Hu- 
manite" publică în numărul său 
de miercuri o declarație a Biroului 
Politic al Partidului 
Francez în legătură 
criză de guvern care 
cea de a 30-a zi.

Declarația Biroului ... .
Partidului Comunist Francez sub
liniază necesitatea urgentă de a 
se ajunge la o înțelegere intre 
toate partidele de stingă pentru 
a se soluționa actuala criză.

Ziarul „L’Humanite" publică și 
scrisoarea adresată de Biroul Po
litic al Partidului Comunist Fran
cez partidelor socialist și radical 
socialist.

In această scrisoare, semnată 
de Maurice Thorez, secretarul ge
neral al P. C. Francez și de 
Jâcques Duclos, președintele gru
pului parlamentar comunist se spu-

respunzătoare a producției. Mai 
mult decit atît, creșterea sala
riului a întrecut — și chiar foarte 
simțitor — creșterea producției.

Ținîndu-se seama de situația 
politică și economică din țară a 
spus în continuare W. Gomulka, 
este necesară lichidarea rapidă a 
tuturor cauzelor care au provo
cat lipsurile partidului nostru.

Inepuizabila tărie morală a 
partidului nostru și a Poloniei 
populare, a spus Gomulka, o 
constituie marea lume socialistă 
ale cărei forțe cresc necontenit, 
apartenența țării noastre la la
gărul țărilor socialiste, unitatea 
tuturor țărilor socialiste, legătu
rile internaționale frățești ale 
partidului nostru cu toate parti
dele comuniste și muncitorești 
din alte țări, precum .și solidari
tatea noastră cu forțele progre
sului din lumea întreagă.

Vizita noastră în Iugoslavia a 
fost încă un act politic care a 
contribuit la întărirea 
tații statelor socialiste 
exemplu care 
fluență pozitivă 
daritate asupra 
întreaga lume.

In încheierea
W. Gomulka a

Partidul, deși mai puțin nume
ros, dar consolidat, unit, gata 
de luptă și conducîndu-se in ac
tivitatea sa după nemuritoarele 
țomori ale teoriei și practicii 
marxism-Ieninismului, va fi ca
pabil să rezolve toate problemele 
vieții noastre, să conducă clasa 
muncitoare, masele populare și 
întregul popor spre noi victorii 
în construcția socialistă în țara 
noastră.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — ternică în țară. Vorbitorul a ară- 
' " ' ‘ tat că este necesar să se proce

deze la o analiză din punct de 
vedere calitativ a membrilor de 
partid

Wladislaw Gomulka a arătat 
că trebuie să aibă loc, înainte de 
Congresul partidului, o verificare 
a membrilor de partid fără a 
schimba însă carnetele de partid. 
Trebuie să îndepărtăm din partid, 
a spus el. pe toți lichidatoriștii și 
revizioniștii, pe organizatorii acti
vității fracționiste, orice activitate 
de grup îndreptată împotriva li
niei generale a partidului. Trebuie 
să îndepărtăm pe toți ariviștii, 
toate elementele corupte.

Referindu-se h situația poli
tică din țară, Gomulka a arătat 
între altele, că forțele care au' ac
ționat de pe poziții antisocialiste 
au încercat să submineze princi
piile de bază ale politici externe 
a 'partidului și guvernului — a- 
lianța și prietenia cu Uniunea 
Sovietică. Semănarea neîncrederii 
față de Uniunea Sovietică merge 
pe linia principalului obiectiv al 
acestor cercuri — ruperea Polo
niei de lagărul socialist, slăbirea 
prieteniei polono-sovietice și trans
formarea alianței polono-sovietice 
într-o chestiune pur formală.

Referindu-se la situația econo
mică a Poloniei și la nivelul de 
trai al clasei muncitoare și al 
maselor de oameni ai muncii, W. 
Gomulka a declarat că în cursul 
ultimilor ani a crescut atît ni
velul salariului nominal, cît și al 
celui real, citind o serie de date 
concrete în acest sens!

Gomulka a atras totodată aten
ția că ceea ce amenință cel mai 
mult economia poloneză este 
faptul că majorarea salariului 
nu este însoțită de o creștere co-

După cum s-a anunțat în cadrul 
celei de-a 10 a plenare a C.C. al 
P.M.U.P., Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a prezentat raportul „SITUAȚIA 
DIN PARTID ȘI DIN ȚARA".

In raportul său — relatează a- 
genția P.A.P. — W. Gomulka a 
spus printre altele:

l.a cea de-a 9-a plenară a C.C. 
al P.M.U.P. am hotărît convoca
rea în decembrie a.c. a Congre
sului partidului. Biroul Politic 
prezintă plenarei spre examinare 
6 moțiune de reconsiderare a a- 
cestei hotăriri și propune amîna- 
rea datei Congresului.

Vorbind 
partid, W. 
tre jltele 
acțiune a 
în primul 
gice. Aceast 
dusă în parti 
lichidatoriști de tot felul în pe
rioada cînd partidul, împreună 
cu întreaga mișcare muncito
rească, lupta împotriva gre
șelilor trecutului. Nu încape în
doială oă dogmatismul și secta
rismul constituie un teren priel
nic, care a favorizat și va favo
riza întotdeauna dezvoltarea ra
pidă a revizionismului.

W. Gomulka a arătat că Par
tidul 'Muncitoresc Unit Polonez 
numără peste 1.300.000 de mem
bri. Dacă dintre aceștia, a spus 
el, jumătate ar fi membri de par
tid conștienți, combativi, devotați 
fără margini cauzei socialismului, 
partidul ar putea fi o forță pu

despre situația din 
Gomulka a arătat prin- 

slăbirea unității de 
rtidului se datorește 

rind confuziei ideolo- 
confuzie a fost a- 

d de revizioniști și

solidări- 
și un 

ilustrează ce in- 
are această soli- 
întăririi păcii în

raportului său, 
spus:

• BUDAPESTA. — Tineretul 
ț din Debrețin se pregătește de 
ț multe sâptămîni pentru festi- 
ț vitățile legate de ziua de 7 
ț Noiembrie. In cele mai multe 
ț întreprinderi, tinerii și-au luat 
‘ angajamente în cadrul între

cerii socialiste. Toate organi
zațiile Uniunii Tineretului Co
munist vor organiza ședințe 
festive, consacrate aniversării 
Revoluției din Octombrie. Cu 
acest prilej, întreprinderea de 
prelucrare a tutunului din 
Debrețin va înmîna un steag 
de luptă t organizației 
U.T.C. din fabrică.

Organizațiile de tineret
• instituțiile culturale au 
J vitat veterani ai mișcării mun-
• citorești și foști luptători un- _ 
î gări participanți la Revoluția • 
J din Octombrie, care le poves- * 
Ițesc despre luptele pentru j 
| apărarea puterii sovietice.

Conferință 
ia Consiliului orga-? 
fnizațulor de tineret

s

a

dei

Și • 
in- ?

Comunist 
cu actuala 
a intrat în

Politic al

„ Revue mensueJle 
de la SFIO:“

Să fie format un 
guvern de stingă

Dslegații la sărbătorirea celei de^a 49-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

ii. R. S. S.
are o populație de 
peste 21D.0DD.09D 
locuitori

PEKIN 30 (Agerpres). — TAȘȘ 
transmite: Răspunzînd invitației 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Comitetul 
Permanent al Adunării Reprezen- 
fanților Populari din întreaga Chi
nă, Consiliul de Stat al R. P. Chi
neze și C.C. al Partidului Comu
nist Chinez au hotărlt să trimită 
la Moscova, pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, o delegație in 
frunte cu președintele R. P. Chi
neze Mao Țze-dun.

Din delegație vor face parte: 
MAO ȚZE-DUN (șeful delegației); 
SUN ȚIN-LIN, DEN SIAO-PIN, 
PIN DE-HUAI, GO MO-JO, LI 
SIAN-NIAN, ULANFU, 
DIN-I, CEN BO-DA, ȘEN 
BIN, VAN ȚZIA-SIAN, IAN 
KUN, HU ȚIAO-MU, LIU 
ȘI SAIFUDDIN.

★
PRACA 30 (Agerpres).— 

transmite: Presa cehoslovacă a- 
nnnță că din delegația ceho-

LU 
IAN- 
ȘAN- 
SIAO

TASS

slovacă care va participa Ia sărbă
torirea celei de-a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie fac parte ANTONIN 
NOVOTNY, prim secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia (șeful 
delegației), VILIAM SIROKY, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
KAROL BACILEK, RUDOLF 
BARAK, JIRI HENDRYCH, JO
SEF PLOJHAR și EMANUEL 
SCHLECHTA.

★
ROMA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziarul „Unita" rela
tează că conducerea Partidului 
Comunist Italian a acceptat invi
tația C.C. al P.C.U.S. de a trimite 
la Moscova o delegație a Parti
dului Comunist Italian alcătuită 
din TOGLIATI, INGRAO, SCOC- 
CIMARRO, ROASIO, NOVELLA, 
VIDALI, MARCELLINE și BE- 
LARDI pentru a participa la săr
bătorirea celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

„Cu privire la verificarea 
membrilor de partid

Rezoluția plenarei

| VA t Wf C UMĂMDâ N *.|

Atena
Corespondență specială. Grupul 

de turiști romini care vizitează 
Grecia a făcut în după-amiaza 
zilei de 28 octombrie o plimbare 
în împrejurimile Atenei.

Seara grupul de excursioniști 
s-a oprit pe Acropole, de unde 
au admirat Pantheonul și pano
rama splendidă a orașelor Atena 
și Pireu.

Atît cu ocazia sosirii în portul 
Pireu cît. și în timpul excursiilor 
în împrejurimile 
de turiști romîni 
nat cu simpatie 
populația greacă, 
greci s-au adresat turiștilor în 
limba romînă, urîndu-le : „Bun 
venit".

In cursul zilei de 29 octom- 
.e, turiștii romîni au vizitat lo

calitatea Delfi.
La 30 octombrie artiștii ro

mîni care se numără printre tu- R.P. Romîne.

Atenei grupul 
a fost tntîmpi- 
și. interes de 
Mulți cetățeni

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, cea de-a 
10-a plenară a C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a a- 
doptat rezoluția „CU PRIVIRE 
LA VERIFICAREA MEMBRI
LOR DE PARTID-,

Potrivit agenției P.A.P.,Potrivit agenției P.A.P., re
zoluția subliniază printre altele 
că problema fundamentală in ce 
privește traducerea în viață a 
politicii partidului este întărirea 
rolului conducător al partidului 
în toate domeniile vieții politice, 
economice și culturale.

Comitetul Central declară că 
este necesar ca înainte de cel 
de-al IlI-lea Congres al partidu
lui să se desfășoare în întregul 
partid o campanie ideologică, ca 
bază pentru curățirea și verifica
rea rîndurilor partidului. Sarci
na fundamentală a acestei cam
panii trebuie să fie consolidarea 
unității ideologice și organizato
rice a partidului și pregătirea 
membrilor săi în vederea luptei 
împotriva elementelor a căror 
activitate subminează această ■- 
uitate.

Dacă întregul partid se va 
prezenta Ia Congres unit din 
punct de vedere politic și orga
nizatoric, eliberat de orice ten
dințe contrare programului și 
liniei politice a partidului, Con
gresul își va îndeplini importan-

tele sarcini ce-i stau tn față. 
Numai astfel partidul va putea 
să aplice în practică hotărîrile 
Congresului. Realizarea acestor 
sarcini necesită eforturi mari din 
partea partidului. Pentru a crea 
posibilitatea de a se face aceste 
eforturi. Comitetul Central a ho
tărît să amîne Congresul pentru 
anul viitor. Partidul nostru, 
se arată în Rezoluție, tre
buie să fie format din persoa
ne care aderă Ia el din motive 
ideologice, care au 
profundă Șîn justețea 
socialiste, oameni care sprijină 
politica partidului, care doresc 
să participe la lupta politică și 
la o adevărată muncă pentru 
realizarea țelurilor și sarcinilor 
partidului.

Arătînd sarcinile care stau în 
fața organizațiilor de partid, 
Rezoluția subliniază între altele 
că din rîndurile partidului tre
buie înlăturate persoanele care 
răspîndesc puncte de vedere 
antisocialiste șt revizioniste, na
ționaliștii și șeviniștii, precum și 
persoanele care cramponîndu-se 
de o atitudine dogmatică și 
nejustă se opun liniei politice 
juste a partidului.

Rezoluția arată în continuare 
că înainte de pregătirile pentru 
Congresul al Hl-lea al P.M.U.P. 
va fi necesară o verificare a 
membrilor de partid.

•

La 29 octombrie s-au în-* 
cheiat la Tokio lucrările con- * 
ferinței naționale a Consiliu- ? 
lui organizațiilor de tineret și • 
de femei din Japonia, care ? 
grupează 1.300.000 de membri. ? 
Din consiliu fac parte organi- ? 
zațiile de tineret și de temei ! 
ale unora din cele mai mari ț 
sindicate ca Sindicatul lucra- ț 
torilor de la căile ferate de ț 
stat, al învățătorilor și alte ț 
sindicate, precum și o serie ț 
de organizații ale țăranilor. *

Conterința a discutat pro- ț 
blemele intensificării luptei ț 

.pentru pace și independența* 
Japoniei, pentru interzicerea ? 
armei atomice și cu hidrogen,? 
precum și problemele întăririi * 
unității de acțiune a diferite- * 
lor organizații de tineret și * 
de femei în interesul lărgirii * 
continue a luptei pentru apă- • 
rarea drepturilor democratice - 
ale tineretului și pentru apă
rarea păcii.

PARTICIPANT!! LA CON
FERINȚA AU DECLARAT 
CA SINT HOTARIȚI SA IN- 
TAREASCA LEGATURILE DE 
PRIETENIE CU TINERETUL 
DIN ÎNTREAGA LUME Șl 
IN PRIMUL RIND CU TI
NERETUL CHINEZ.

a

încredere 
ideologiei

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ce privește 
numărul populației, Uniunea So
vietică ocupă al treilea loc in lu
ma, după China și India. POTRI
VIT DATELOR DIRECȚIEI 
CENTRALE DE STATISTICA 
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE 
MINIȘTRI AL U.R.S.S., IN 195S 
UNIUNEA SOVIETICA AVEA 
O POPULAȚIE DE 200.200.000 
DE OAMENI. APROXIMATIV 
3/4 DIN POPULAȚIE ESTE 
FORMATĂ DIN CEI CARE S-AU 
NĂSCUT ȘI AU FOST EDU
CAȚI IN ANII PUTERII SO
VIETICE.

r 
I l 
l
i 
( 
( 
( 
( 
( 
I 
tI
i 
i 
i 
i 
i I 
( 
( i 
t 
t
i
I

Revista socialistă „REVUE | 
MENSUELLE DE LA S.F.1.0.“,j 
publică un amplu articol sub j 
semnătura lui Pierre Rimbert, j 
în care acesta arată că actua- j 
la criză de guvern nu poate j 
fi soluționată decit-prin .for-| 
marea unui guvern de stînga j 
care să pună capăt războiu- j 
lui din Algeria. Rimbert^ ara- j 
tă în acest articol că „la j 
baz>a crizei se află situația e- ) 
conomică dezastruoasă a ța- j 
rii, care este provocată în J 
primul rînd de uriașele chel- j 
tuieli militare. Or, această j 
situație dezastruoasă a finan- j 
țelor țării nu va putea fi îm-1 
bunătățită decît în momentul j 
în oare se vor micșora consi- j 
derabil cheltuielile militare, j 
adică se va pune capăt răz- j 
boiului din Algeria. Pentru a- j 
cest lucru este nevoie însă j 
de un guvern de stînga*4. j

Documentele BirouluiConsiliului Mondial al Păcii
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — TASS transmite: La 28 oc

tombrie Biroul Consiliului Mondial al Păcii, care s-a întrunit la 
Stockholm, a adoptat o „Rezoluție generală" în care se arată 
că este necesară o intilnire intre șefii de stat ai tuturor marilor 
puteri cărora le revine o deosebită răspundere pentru preîntâm
pinarea primejdiilor care apar din cauza divergențelor dintre ele.

In ședința din 29 octombrie. Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii a adaptat o declarația cu privire la primejdia care ame
nință Siria.

In aceeași ședință din 29 octombrie Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii a adoptat o rezoluție cu privire la convocarea unui 
congres in problema dezarmării și colaborării pașnice.

De asemenea B.roul Consiliului Mondial al Păcii a adoptat un 
APEL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE 
15 ZILE ÎMPOTRIVA EXPERIENȚELOR ATOMICE ȘI O TE
LEGRAMA ADRESATA ADUNĂRII GENERALE O.N.U.

Adenauer 
va continua vechea 
politică militaristă
BONN 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 octom
brie a avut loc la Bonn o șed n- 
(a a Bundestagului la care a 
fost format noul guvern al R. F. 
Germane în frunte'cu oancelarul 
Adenauer.

După ce membrii guvernului 
nou format au depus jurămîntul, 
cancelarul Adenauer a prezen
tat declaratia-program. El a sub
liniat că guvernul condus de el 
va continua vechea linie politi
că a R. F. Germane.

Trecînd la expunerea capitolu
lui din program care se ocupă 
de politica internă, Adenauer a 
cerut să se tină „în frîu“ reven
dicările oamenilor muncii cu 
privire la majorarea salariilor și 
s-a pronunțai printre altele îm
potriva reducerii săptăminii de 
lucru și a sporirii salariilor.

Ca-pitolul de politică . externă 
al declarației guvernamentale a 
lui Adenauer a abundat in a- 
tacuri grosolane la adresa Uni
unii Sovietice și celorlalte (ări 
ale lagărului socialist. Cancela
rul a făcut aceasta șt pentru a 
„dovedi" necesitatea intensifică
rii înarmării Germaniei occiden
tale în cadrul blocului agresiv 
al Atlanticului de nord.

Adenauer a declarat că „gu
vernul federal este ferm hotărit 
să îndeplinească in întregime 
toate obligațiile care decurg d n 
participarea la Uniunea atlanti
că și a. cerut populației să fie 
gata îh vederea unor mari poveri 
financiare și de altă natură.

La 5 și 6 noiembrie in Bun
destag vor avea loc dezbateri pe 
marginea declarației-program gu
vernamentale.
E.1 1 ...i1

IN ANGLIA

Un nou mare succes al maestrului
C. SILVESTRI

In seara de 29 octombrie ac. 
la Royal Festivall Hall din Li
verpool maestrul CONSTANTIN 
SILVESTRI a dirijat orchestra 
simfonică „Royal Liverpool Phi- 
larmonic", cea mai cunoscută or
chestră din această țară.

C. Silvestri a realizat marți 
seara o interpretare minunată a 
„Rapsodiei romine nr. 2“ 
George Enescu, a Concertului 
1 pentru pian și orchestră 
Ceaikovski și a Simfoniei în

de 
nr. 
de 
do

Alegeri parțiale în organe de autoconducere 
din Italia

Succcsc ale comuniștilor

O. W. U. Proiect de rezoluție sirian
NEW YORK 30 (Corespondentul 

Agerpres transmite) : Tn ședința 
din dimineața de 30 octombrie A. 
dunarea Generală O.N.U. a conti
nuat dezbaterea asupra pltngerii 
Siriei tn legătură cu amenințările 
la adresa securității ei. Proiectul 
de rezoluție prezentat de delegația 
siriană prevede:

1) Constituirea unei comisii de 
anchetă însărcinată să studieze la 
fața locului situația existentă în 
regiunea frontierei între Siria și

Turcia, atît pe teritoriul sirian, ctt 
și pe teritoriul turc.

2) Siria și Turcia vor desemna 
cîte un reprezentant însărcinat să 
ușureze lucrările comisiei în caii- 
tate de.agenți de legătură.

3) Comisia se va deplasa ime. 
diat la fața locului și va prezenta 
Adunării Generale și Consiliului de. ... .....Securitate un raport preliminar 
supra situației la fața locului

4) Secretarul general va pune 
la dispoziția comisiei personalul 
și cele necesare pentru îndeplini
rea sarcinilor sale în mod rapid 
și eficient.

După prezentarea acestei rezo
luții ședința a luat sftrșit. Urmă
toarea ședință are loc Joi dimi. 
neața, etnd dezbaterile vor fi re- 
luate.

Imagini din Siria

minor de Cesar Franck. Publicul 
a fost entuziasmat de măiestria 
artistică a lui C. Silvestri, reche- 
mînd de nenumărate ori pe diri
jorul romîn prin aplauze puter
nice.

CONCERTUL, LA CARE AU 
ASISTAT PESTE 1.500 DE PER
SOANE, S-A BUCURAT DE UN 
MARE SUCCES. C. SILVESTRI 
ȘI-A CUCERIT AUDITORIU!. 
PRIN CĂLDURĂ, EXPRESIVI
TATEA ȘI MUZICALITATEA 
PE CARE LE FOLOSEȘTE CU 
ATITA PRICEPERE IN ARTA 
DIRIJORALA CUNOSCUTA ȘI 
APRECIATA DE ALTFEL ' 
CONCERTELE PE CARE 
ZICIANUL ROMIN LE-A 
CONDUS IN ACEST 
ANGLIA.

AN

DIN 
MU- 
MAI
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ROMA 30 (Agerpres). — La 
29 octombrie s-au dat publici 
tații rezultatele alegerilor par 
țiale în organele autoconduceri' 
locale, care au avut loc la 27 
octombrie într-o serie de regiuni 
ale Italiei.

APROAPE IN TOATE REGI
UNILE UNDE AU AVUT LOC 
ALEGERI PARTIDUL COMU
NIST A ÎNTRUNIT MAI MUL
TE VOTURI DECIT ÎNAINTE. 
IN TIMP CE CELELALTE 
PARTIDE AU PIERDUT VO
TURI SAU AU RAMAS PE VE
CHILE POZIȚII.

Cele mai semnificative în acest 
sens sînt rezultatele alegerilor 
pentru Consiliul provincial din 
Verce'.li, unde blocul partidelor 
democrat-creștin, social-democrat 
și . liberal a întrunit 104.375 de 
voturi sau 43,3 la sută.- In ale

gerile provinciale anterioare, a- 
ceste trei partide prezenlîndu-se 
separat, au întrunit 132.426 de 
voturi s-au 52 la sută. BLOCUL 
COMUNIȘTILOR ȘI SOCIA
LIȘTILOR A ÎNTRUNIT 40,5 
LA SUTA DIN VOTURI FAȚA 
DE 39,6 LA SUTA CIT OBțl- 
NUSE IN ALEGERILE ANTE
RIOARE.

IN ALEGERILE PENTRU 
CONSILIILE MUNICIPALE DIN 
OPT COMUNE, CU O POPU
LAȚIE DE PESTE 10.000 DE 
LOCUITORI FIECARE, IN 
CARE PRINCIPALELE PARTI
DE S-AU PREZENTAT SEPA
RAT, PARTIDUL COMUNIST A 
ÎNTRUNIT 54.112 VOTURI SAU 
35,8 LA SUTA (IN ALEGERILE 
ANTERIOARE ÎNTRUNISE 

■52.720 VOTURI SAU 35,5 LA 
SUTA).

OCOQQCCO PE SCURT
nistrul Sănătății al U.R.S.S. a ară
tat că longevitatea oamenilor a 
crescut mai- bine de două ori în 
comparație cu perioada dinainte 
de revoluție — de la 32 Ia 67 ani.

TEL AV1V. — Potrivit știrilor

X500000Q

Munții golași constituie tn mare parte elementul predominant 
al Siriei. Prundișul nu are aproape nici o Însemnătate pentru a- 
gricuitură. Doar pe ici, colo, văi verzi întrerup uniformitatea 
mării de piatră, amintind de fertilitatea de odinioară a pămîn- 
tului. Ruina instalației de aducerea apei șl exploatarea fores
tieră irațională in trecutul bogat in dominația străină a țării 
sint cauzele principale ale acestei situații.

In fotografie: Vedere din Damasc (stingă) o așezare tipică 
(dreapta).

VARȘOVIA. La Varșovia a avut 
loc cea de.a 2.a sesiune a Corni, 
siei permanente a Consiliului de 
ajutor economic reciproc pentru 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică în domeniul industriei 
carbonifere. La lucrările sesiunii 
au participat reprezentanții țări, oficiale atentatul din 29 octombrie 
lor membre ale Consiliului de aju. .«<■«-»»"
tor economic reciproc precum și 
observatori din partea Republicii 
Populare Democrate Coreene. R. P. 
Romînă a fost reprezentată de o 
delegație condusă de tov. 1. Mi- 
neu, ministrul minelor.

MOSCOVA. — Intr-o convor
bire cu un corespondent al agen
ției TASS, Maria Kevrighina, mi-

din parlamentul israelian nu are 
caracter politic, ci a fost săvlrșit 
din motive personale.

Faptul că atentatul a fost să. 
vlrșit în ziua împlinirii unui an de 
la agresiunea Israelului împotriva 
Egiptului este considerat de auto, 
ritâți ca o simplă coincidență.

MOSCOVA. - In L’.R.S.S. a 
fost înființată Asociația pentru 
prietenia sovieto.chineză, o nouă
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organizație pentru dezvoltarea le', 
gâturilor culturale dintre cele două 
țări.

PEKIN. — La 28 octombrie a fost 
dată publicității la Pekin declara
ția comună a cinci organizații ob. 
ștești din China și a delegației A. 
sociației de prietenie japono-chi. 
neze. In declarație se spune că 
delegația acestei asociații a dus la 
Pekin tratative în problemele con
solidării prieteniei între nonoarele 
celor două țări și normalizării re
lațiilor japono-chîneze.

PARIS. După cum anunță agen
ția France Presse, Consiliul 
N.A.T.O., întrunit la 30 oc'ombrie 
la Paris, a aprobat propunerea c-’. 
cretarulul general at N.A Ț..O. 
Paul Henri Spaak, ca la ses'u^".a 
ministerială a țârilor N.A.T O. 
care va avea lor în decembrie In 
Paris să participe șefii guvernelor 
celor 15 țări care alcătuiesc acea, 
stă alianță militară

LIMA. — In Capitala statului 
Peru, Lima, s.a inaugurat de cu- 
rind un cerc de prieteni ai Rom-, 
niei intitulat „Fundacion cultural 
per uano.r umana". Cercul este con. 
dus de Julio Castro Franco, zia
rist, care a vizitat recent R. P. 
Romînă.

NEW YORK. La 30 octombrie a- 
sociația „Inland Daily Press" din 
Chicago a protestat împotriva' po
liticii departamentului de stat tn 
ce privește autorizațiile de a vi. 
zita R. P. Chineză.

MOSCOVA. Pînă la 31 octombrie 
ora 6, racheta-purtătoare a încon
jurat de 395 ori globul pămîn+esc 
iar satelitul artificial a efectuat 
cu 1,22 rotații mai puțin.

TIRANA. Postul de radio Tirana 
a transmis textul Hotărîrii Consi- 
liului de Miniștri al R. P. Albania 
și a Comitetului Centrai al Par. 
tidului Muncii din Albania cu pri. 
vire la desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele si 
rații și cu privire la scăderea pre. 
țurilor la o serie de produse in
dustriale și alimentare.


