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gospodari pricepuți Sărbătorirea)
„Z Hei

AI UZINEI
(Cum se aplica la uzina „Cristea Nicolae" din Galați

inițiativa tinerilor de la „Progresul“-Brăila)
în apii democrației populare, 

sub conducerea partidului, gă- 
lățenii au construit în locul 
vechii fabric] „Titan", distrusă 
în anii războiului, puternica 
uzină de tablă „Cristea Nico- 
lae“ care azi este una dintre 
cele mai mari și mai modeme 
uzine de acest fel din țară. Și 
odată cu uzina au crescut și 
oamenii.

Recent, pentru rezultatele 
bune obținute uzina a fost di
stinsă cu Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramu
ră. La succesele obținute o 
mare contribuție au adus-o ti
nerii muncitori educați de par
tid în spiritul dragostei față 
de proprietatea întregului po
por. Fiecare tînăr a muncit cu 
însuflețire și elan patriotic, 
neprecupețind nici un efort in 
dezvoltarea neîncetată a uzi
nei.

Organizația U.T.M., îndru
mată și ajutată îndeaproape 
de organizația de partid din
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herii muncitori să gospodă
rească fiecare cantitate cit de 
mică de materie primă, să 
lupte pentru a obține econo
mii și să îngrijească cu a- 
tenție mașinile la care lucrea
ză. Succesele tinerilor au 
sporit și mai mult mai ales 
de cînd au hotărît să aplice 
și în uzina lor inițiativa 
tinerilor de la „Progresul" — 
Brăila, de a realiza economii 
echivalente cu prețul de cost al 
unor importante produse fini
te. Inițiativa s-a aplicat doar 
din luna mai 1958, dar tinerii 
ajutați de vîrstnici, au trecut 
acum în bilanțul activității lor:

O mare „Invenție" 
americană:

Cum se poate
lichida

ȘOMAJUL...

familie
Pe marginea unor 

articole din 
„Magazine Digest"
Iri America, țara tn cart fose 

milioane de oameni aleargă 
dintr-o parte tn alta ca să gă
sească de lucru, tn America în 
care stăptnii monopolurilor a- 
runcd fără milă milioane de 
muncitori pe drumuri lăsindu-i 
pradă foametei și mizeriei, tn 
această Americă tn care con
ducătorii preferă cursa înarmă
rilor celeia pentru progres și 
bună stare, s-a tntîmplat la 
prima vedere, o mică minune. 
O publicație, una din miile de 
publicații burgheze care clntă

osanale „modulul de viață a- 
merican" a publicat recent 
un articol Intitulat: „Ce 
să facem cu un soț șomer". 
S-ar părea că șl stipendiata 
trusturilor se neliniștesc de 
grava situafie a oamenilor 
muncii ! In adevăr, glăsciorul 
rafinat de la „Magazine Digest" 
se întreabă ce s-ar pulea face 
cu sptul șomer și sugerează 
chiar și 'soluții. Numai că gin
gașul articler al sus-pomenitei 
publicații răspunde la această 
problemă nu cu soluții de ordin 
banal materialist ca aceea a 
limitării profiturilor furate de 
monopoluri sau a îndreptării 
unei părți considerabile a bu
getului militar al S.U.A. către 

constructive.
nostru e mult 
ridică la înăl- 
și dă sfaturi

teluri pașnice și 
O. nu, articlerui 
mai subtil. El se 
țiml psihologice 
nu patronilor, ci soțiilor murci- 
torilor de care, după cum se va 
vedea, depinde tot succesul com-\ 
baterii șomajului. „O soție inte-

AL. GIRNEAȚA
(Continuare in pag. 4-a)

ÎN VALOARE 
LEI, ECONOMII

O ECONOMII
8 DE 370.000
8 ECHIVALENTE CU PREȚUL 
S DE COST AL UNEI IMPOR- 
8 TANTE CANTITĂTI DE TABLA 
! NEAGRA.
) Cum au reușit tinerii să 
! realizeze aceste succese, ce a 
* făcut organizația U.T.M. pen- 
j tru antrenarea lor in lupta 

pentru economii ?

Semnificația unor valori
Prima problemă care a fost 

larg dezbătută în uzină, a fost 
semnificația și însemnătatea ini
țiativei tinerilor brăileni. Comi
tetul U.T.M. a folosit multiple căi 
pentru a explica fiecărui tînăr 
valoarea economiilor. în cadrul 
gazetelor de perete, al adunărilor 
generale de organizație, al adună
rilor deschise, la stația de radio
amplificare, s-a discutat pe larg 
esența inițiativei, despre posibili-

tățile aplicării ei la fiecare loc 
de muncă din uzină. Cu prilejul 
discuțiilor purtate, a reieșit pu
ternic interesul tinerilor pentru 
aplicarea acestei inițiative. „Fa
brica este a noastră, noi am clă
dit-o, noi o gospodărim, pentru 
noi producem. Trebuie să o fa
cem mai frumoasă, să o dezvol
tăm pentru ca ea să devină mai 
mare, mai puternică, să contri
buie și mai mult la industriali
zarea socialistă a țării". Așa 
gîndește fiecare tînăr muncitor 
din uzină. Și în atitudinea ti
nerilor muncitori de gospodari 
grijulii și pricepuți ai uzinei se 
reflectă munca de educație des
fășurată cu consecvență de orga
nizația U.T.M.

Lozincile, panourile, au men-

petrolistului6
k Miercuri după
► schela petroliferă
► regiunea Craiova 
k adunarea festivă
► sărbătoririi Zilei 
’ La festivitate 
k tov. Mihai Florescu, ministrul
► Industriei Petrolului și Chi- 
‘ miei, Ion Predescu, secretar al 
k comitetului regional Craiova al
► P.M.R., cadre de conducere din 

Ministerul Industriei Petrolu-
S lui și Chimiei și din trusturile 
<► de extracție și foraj Tg. Jiu, 
<* muncitori fruntași din schelele 
S petrolifere ale Olteniei.
< k Cuvîntul de deschidere a 
% fost rostit de tov. Alexandru

Vernescu, președintele C.C. al 
<k Sindicatului petrol, chimie și
► gaze naturale.
<* In continuare tov. Mihai 
<k Florescu a felicitat pe petro- 

liștii din Oltenia cu ocazia Zi-
< lei lor.

amiază, Ia 
Țicleni din 
a avut loc 

consacrată 
petrolistului, 

au luat parte

IN REGIUNEA CLUJ

Miercuri seara tn sala Teatrului Iul orășenesc București al PM.R., porul romîn tradiționala Lună a
C.C.S. din Capitală a avut loc a- A. V. Reabinin, secretar al Corni- prieteniei romîno-sovietice.
dunarea festivă cu prilejul deschi- tetului raional Sverdlov al A luat cuvîntul acad. Ilie Mur-
cierij Lunii prieteniei romîno-sovie-. P.C.U.Șj din Moscova, Evghenia gulescu care a vorbit despre sem-

LIDIA POPESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Dacă înainte aparatele optice trebuiau Importate din străină
tate, astăzi din ce în ce ma| multe aparate de precizie sînt fa
bricate la industria Optică Romînă din Capitală, calitatea pro
duselor fiind la același nivel cu cea a produselor străine.

In fotografie: tehnicianul Marian Poschină verificind primul 
Iot de aparate de proiecție de 16 mm.

Organizațiile U.T.M
sd-și înd 
sarcinile ce e revin a

INS1L0ZAREA
FURAJELOR

Printre angajamentele importan
te pe care și le-au luat utemiștii 
și tinerii de la - • ~ -
Nou“ din comuna 
nul Turda, după 
de la Constanța, 
acela de a sprijini 
gospodăriei colective să însiloze- 
ze o cantitate de 240 tone po
rumb furajer adică cu 170 tone 
mai mult decît prevederile planu
lui anual de producție.

Apreciind posibilitățile și for
țele de care dispun tinerii în a- 
ceastă direcție, organizația de ba
ză U.TM. a cerut sprijinul or
ganizației de partid și conducerii 
gospodăriei colective pentru a se 
încredința tineretului cele mai im
portante lucrări din cadrul acți
unii de însilozare a nutrețurilor 
verzi. Astfel un număr de 50 de 
utemiști și tineri au participat la 
construirea unui siloz cu o capaci
tate de 150 tone. O echipă for
mată din 20 de tineri a muncit 
efectiv la grăbirea recoltării po
rumbului furajer ajuns în faza

G.A.C. „Drum 
Luncani, raio- 

Consfătuirea 
figurează și 

conducerea

SĂ ACORDĂM
0 NESLĂBITĂ ATENJIE
ȘCOLILOR MEDII SERALE

După orele de muncă tn 
producție, te așează tn bănci, 
scot cărți, caiete, niște șco
lari harnici fi disciplinați: 
tinerii muncitori. Școala îi 
ajută să-și desăoirșească cunoș
tințele, să-și îmbunătățească 
calitatea muncii, iar pe cei care 
doresc, să poată lua calea in
stitutelor superioare. Desigur 
că astfel de școli nu existau pe 
vremea burgheziei. Ele au fost 
create în anii puterii populare 
prin grija partidului Numărul 
elevilor cuprinși în această for
mă de învățămînt de stat a 
crescut în ultimii ani. Iată două 
cifre grăitoare : 12.535 elevi în
scriși la școlile medii serale tn 
anul 1950—51 și 70.710 înscriși 
în anul școlar 1957—58. A- 
proape de șase ori mai mult!

Grijă pentru asigurarea 
condițiilor

Aceasta se poate vedea în multe 
locuri. Să luăm de pildă școala 
medie serală de pe lîngă Rafină
ria nr. 3 Teleajen. Directoarea, to
varășa Aurelia Păcescu, ne-a re
latat, nu fără satisfacție despre 
măsura luată de conducerea rafi
năriei care a pus la dispoziția 
muncitorilor-elevi un local de

școală chiar în Incinta întreprin
derii pentru a fi cît mal la fnde- 
mîna elevilor. Mai mult chiar, în
treprinderea a plănuit construirea, 
într-un viitor apropiat, a unui nou 
local de școală modern. La școala 
medie serală de pe lîngă uzinele 
„23 August" întreaga aparatură a 
laboratoarelor de fizică și chimie 
precum și substanțele necesare 
efectuării experiențelor au fost

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllin

dovedit însă că Interesul pe care 
întreprinderile îl dovedesc la în
ceput de an, pe parcursul lui se 
pierde. Această atitudine trebuie 
combătută cu tărie. întreprinderi
le au toată răspunderea pentru 
muncitorii care și-au asumat și 
sarcina de a învăța. Este de alt
fel și un interes al lor : să-și 
pregătească muncitori culți, care 
să nu fie simpli executanți, ci să

R aid a nc heiă
'Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
date școlii de către conducerea u- 
zinelor. La școala medie serală 
din Giurgiu există aceleași con
diții bune de învățătură.

Condflcerea uzinelor „23 Au
gust" a luat toate măsurile pentru 
ca muncitorii-elevi să lucreze în
tr-un schimb potrivit pentru pro
gramul 
tot la 
ganizat 
misie 
gă comitetul de întreprindere în 
scopul de a ajuta și controla în
deaproape munca de învățătură a 
muncitorilor-elevi.

Acestea sînt fără îndoială fap
te demne de laudă. Practica a

lor școlar. De asemenea, 
această uzină . s-a or- 

anul acesta o co
de învățămînt pe lîn-

desfășoare o muncă creatoare, 
menită să ducă la ridicarea nive
lului producției — muncitori ca
pabili să stăpînească tehnica mo
dernă. Din asemenea muncitori 
întreprinderile își vor pregăti, 
mai tîrziu, specialiști cu o înaltă 
calificare, care să fie legați de 
uzină, buni cunoscători ai proble
melor practice de producție. Iată 
de ce se cuvine a nu slăbi nici o 
clipă grija pentru muncitorii care 
învață, îndrumarea lor atentă.
Profesorii — la locul 

de muncă
Sînt de asemenea in școlile ară

tate profesori dintre cei mai buni,

optimă de însilozare fi la tran 
sportul cantităților recoltate de Ia 
cimp la gropile de siloz. Alți 30 
de tineri au fost repartizați la ma
șina de tocat și la așezarea po
rumbului in gropi.

Preocupîndu-se în mod perma
nent de repartizarea judicioasă a 
forțelor tineretului, organizația de 
bază U.T.M. a reușit să reducă la 
jumătate timpul afectat pentru du
cerea la îndeplinire a angajamen
tului.

Tot atit de bine au muncit și 
organizațiile U.TM.
riile colective Guzdrioara, raionul 
Dej, Iernuț, raionul Luduș, Bonți- 
da, raionul Gherla și incă altele.

Organizațiile de bază U.T.M. din 
aceste gospodării colective, îndru
mate de organizațiile de partid și 
avînd și ajutorul conducerilor 
gospodăriilor colective și al tineri
lor tehnicieni au organizat de
monstrații practice in cadrul că
rora tinerii colectiviști au învățat 
tehnica însilozării nutrețurilor 
verzi, și au înțeles foloasele ace
stor nutrețuri in sporirea produc
ției de lapte.

Din păcate însă un mare număr 
de organizații de bază U.T.M. să
tești precum și multe comitete ra-

P. LUNGU

r.r |

tice organizată de Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S. “

La adunare au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu și Ștefan Voitec, 
membri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, A. Mălnășan și V. Dumi
trescu adjuncți ai ministrului Afa
cerilor Externe, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., oameni ai 
artei și culturii, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai presei, 
numeroși oameni ai muncii.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: acad. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, acad P. Constantinescu-lași, 
Gh. Horssu, acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S,, V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-ihterim al 
Uniunii Sovietice la București, 
G, G. Sotnikov, vicepreședinte al 
Consiliului Economiei Naționale al 
orașului Moscova, vicepreședinte 
al conducerii Asociației de priete
nie sovieto-romîne, Florian Dănă- 
lache, prim secretar al Comitetu-

Prezidiul adunării festive

Grigorievna Sorocean, președinta 
unui colhoz din R.S.S. Moldove
nească, Roza Ivanovna Makagono- 
va, actriță de film, membri ai de
legației Sovietice care participă la 
sărbătorirea Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice în țara noastră, 
ion Pas, acad. M. Beniuc, acad. 
St. Milcu, D. Diaconescu, președin
tele Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, N. 
Pascu, Maria Rosetti, I. Moraru, 
Eroul Muncii Socialiste Ștefan 
Lungu, Gheorghe Ilie, muncitor la 
uzinele „23 August", Agapia Miti- 
telu, muncitoare la întreprinderea 
„Viscofil".

Deschizînd adunarea festivă, 
acad. P. Constantinescu-lași a a- 
dresat un călduros ’salut delega
ției sovietice sosită în țara noastră 
să sărbătorească împreună cu po-

niflcația tradiționale! sărbători a 
poporului nostru — Luna priete
niei romîno-sovietice.

Din partea delegației sovietice 
a vorbit apoi G. G Sotnikov, con
ducătorul delegației.

Participanții la adunarea festi
vă au subliniat în repetate rînduri 
cu aplauze îndelungate cuvîntările 
rostite, manifestînd călduros pen
tru continua întărire a prieteniei 
ce leagă poporul nostru de ma
rele popor sovietic, pentru întări
rea și consolidarea lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică, pentru menținerea și în
tărirea păcii în întreaga lume.

In încheiere, corul și orchestra 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
al Consiliului Central al Sindica
telor și soliști ai Teatrului de Ope
ră și Balet al R.P.R. au prezentat 
un bogat program artistic.

(Agerpres)

Ce au însemnat 
pentru mine

I

din gospodă-

(Continuare tn pag. 3-a)

inimoși, apropiați de elevi, preo
cupați să predea lecții cît mai 
Interesante și accesibile, îm
pletite strîns cu cunoștințele 
practice pe care elevii le au. 
Profesorii din Giurgiu și din 
București au plănuit să por
nească și in acest an, cu toții, în 
intreprinderi, să-și cunoască elevii 
la locul lor de muncă, să cunoas
că mai bine specificul muncii lor. 
Ei s-au oferit de asemenea să-și a- 
jute elevii în însușirea temeinică a 
cunoștințelor și în afara orelor de 
curs, prin consultații, meditații. 1 
Acestea se dovedesc de mult folos 
mai ales pentru cei care au în 
față examenul de maturitate.

Profesorii școlilor serale au 
primit, pentru a-i ajuta să-și în
sușească temeinice cunoștințe de 
cultură generală, elevi neobișnuiți, 
care-și împart timpul între mun
că și învățătură. De aceea și gri
ja lor pentru acești elevi trebuie 
să fie deosebită. Fără a coborî 
de la ținuta științifică necesară 
unei lecții, profesorul trebuie să 
se acomodeze condițiilor specifi
ce de învățătură ale elevilor 
muncitori. Lecția predată să fie 
in așa fel pregătită incit elevul 
s-o înțeleagă și să și-o însu
șească încă din clasă, pentru a 
le ușura astfel munca de acasă. 
Profesorii trebuie să continue 
metoda de a-I vizita pe elevi în 
întreprindere, de a-i ajuta la lo
cul de muncă, organizînd cu 
meditații, consultații etc. I 
control permanent al activității

D. FAGADARU 
B. CARAGIALE 
V. CARABA

Deschiderea expoziției
„Din realizările 

cercurilor științifice 
studențești"

Miercuri dimineață a avut loc 
la Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Capita
lă, vernisajul expoziției „Din 
realizările cercurilor științifice 
studențești", organizată de Uni
unea asociațiilor studenților din 
R.P. Romînă, cu sprijinul Mini
sterului Invățămîntului și Cultu
rii.

Au luat parte tovarășii Ion 
Iliescu, președintele Uniunii aso
ciațiilor studenților din R. P. Ro
mînă, secretar al C.C. al U.T.M., 
C. Ionescu-Bujor, directorul ge
neral al învățămîntului superior 
din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, profesori universitari, 
numeroși studenți.

Expoziția, prima de acest gen 
organizată îfi< țara noastră, cu
prinde mașini și aparate de dife
rite tipuri realizate, de studenți 
pentru necesitățile didactice și de 
laborator, sau în producție, ma
chete executate de studenții In
stitutului de arhitectură din Bucu
rești, lucrări de pictură, sculptură 
și grafică ale studenților de la 
institutele de arte plastice etc.

(Agerpres)

OAMENII SOVIETICI 
și LITERATURA LOR

Tifus Popovlcl

de pregnan- 
multă vreme

(Continuare în pag. 2-a)

ei 
Un 
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Imagine de sezon. Activitate 
Intensă la Fabrica de conserve 
„Grivlța roșie" din Capitală.

Sînt amintiri 
care-ți rămîn 

t întipărite în 
memorie într-un 
fel uimitor, atît 
te, îneît foarte
după aceea ai putea spune ce cu
loare avea cerul, cum miroseau pă- 
mintul și ierburile, în ce fel anu
me se legănau crengile în vînt, 
iar în urechi — așa cum ascul
tând o scoică auzi parcă freamătul 
de mătase al valurilor — răsună 
zgomotele de atunci : duduitul 
lent, înfundat al camioanelor ce 
se apropiau învăluite în nori de 
praf alb ca făina, zumzetul mul
țimii, tăcerea ei bruscă, explozia 
strigătelor ei. Eram foarte tînăr 
atunci și ochii mei îngroziți și 
sensibili văzuseră case arzind, 
noaptea, ca niște ochi de jar pe 
pusta ardeleană... Văzusem oameni 
morți la margine de drum cu ochii 
deschiși spre cerul străveziu al 
toamnei aurii, sate pustii ca o lu
me moartă ; pierdut eu însumi 
îmi căutam familia prin forfota 
aceea a mulțimilor dezrădăcinate.

Iar acum priveam aceste prime 
camioane, avangarda Armatei Ro
șii, acoperite de praf : fețele aco
perite de praf, ca o mască, ale 
ostașilor pe care-i așteptam, și în 
care rîdeau ochi veseli ; priveam 
armele lor, vigoarea și simplita
tea lor, stelele roșii de pe camioa
ne și tancuri și în mijlocul oame
nilor care întindeau spre cei din 

^camioane ulcioare cu apă, o ro
șie zemoasă și caldă, ori un cior
chine de strugure cu boabe mici 
și încă nu prea bine coapte, știam 
că acum coșmarul s-a isprăvit și 
că ultimul atac al dușmanului va 
avea același sfîrșit, lipsit de glo
rie, ca toate acțiunile lui pirate
rești ; știam că mă voi întoarce 
acasă — știam că voi putea trăi.

Era pe la sfirșitul lui septem
brie 1944 : o toamnă aurie și 
rodnică... Iar noaptea cerul a fost 
brăzdat, sfîșiat de focul artileriei 
și al katiușelor, pămîntul s-a zbu
ciumat îndelung, liniștea plesnea 
ca o imensă pînză întinsă peste lu
me, iar a doua zi a pornit ofensi
va armatelor sovietice și romîne.

★

La treisprezece ani după aceea 
mă aflam pe cheiul de granit sin- 
geriu al Nevei, în fața unui vas

cenușiu, tăcut, 
la bordajul că
ruia plescăiau 
încet apele gre

le, cenușii ale fluviului. La pupa 
vasului scria ABPOPA și tot la 
pupă se afla un tun acoperit cu 
o prelată; de chiulasa lui era 
prinsă o placă de aramă.

Era unu sau două noaptea și 
ceva mai departe se desfășura 
spectacolul de neuitat al ridicării 
podurilor; cheiurile erau pline de 
tineri care rîdeau, schimbau poa
te primele cuvinte de dragoste, 
iar de pe Marea Nordului, pe sub 
podurile ridicate treceau încet, 
negre, și mi se păreau solemne, 
vasele mari ; cerul era limpede, 
luminos, delicat străpuns de să
geata turnului Amiralității și a 
fortăreței Petropavlovsk ; aerul 
era de-o transparență unică : lu
mina misterioasă și diafană a nop
ților leningrădene, în iunie...

Dar eu stăteam nemișcat pe 
cheiul de granit sîngeriu, în fața 
vasului cenușiu și tăcut, în fața 
poate a celui mai impresionant 
monument pe care-l are istoria : 
o singură lovitură trasă de tunul 
de la pupă a răsunat mai puter
nic in conștiința lumii decît toate 
canonadele care au însingerat is
toria. Ecoul ei a fost reluat în ziua 
cînd sutele de mii de guri de foc 
nu dat semnalul ultimului atac n- 
supra Berlinului și cînd, din nou, 
s-a decis soarta omenirii.

Și m-am gindit că in camioa
nele acelea și in tancurile acoper 
rite de praf cu care m-am întâl
nit la Gurahonț intr-o amiază de 
septembrie se găseau poate și fii 
ai acestui oraș, crescuți în măre
țele lui tradiții de luptă și de 
demnitate ; că unii dintre ei au 
privit de sute de ori acest vas cu 
bordajul sărutat de apele Nevei și 
spectacolul în fiecare zi nou al ri
dicării podurilor și al alunecării 
marilor vase care coboară de pe 
Marea Nordului, iar unii dintre ei 
nu le-au mai revăzut.

★
între aceste două evenimente, 

viața mea și-a găsit împlinirea și 
sensul la fel cu viața tuturor celor 
pentru care eliberarea și ideila 
Marii Revoluții din Octombrie au

(Continuare în pag. 3-a)



Ideea acestui articol sa născut dintr-o discuție, 
pe care, în mod indiscret, am ascultat-o. Doi elevi, 
nu-i numesc acum, aproape se certau într-o recrea
ție susținîndu-și punctul de, vedere. Care era mărul 
discordiei ? Fiecare avea o părere diferită despre 
ceea ce înseamnă să fii socotit elev bun. Și cum 
nenumărați elevi, chiar și profesori greșesc uneori 
cînd ajung să califice pe un elev drept elev bun, 
mă gîndesc că este util să discutăm acest lucru, 
niai pe larg, intr-un articol.

In general, se spune că un elev este bun atunci 
cînd acordă o atenție deosebită materiilor de studiu 
prevăzute în programa școlară și depune eforturi 
susținute ca să satisfacă exigența profesorilor care-l 
răsplătesc după merit și munca depusă. însușirea 
în mod conștiincios a materiei predate este de obicei 
insuficientă pentru a atribui unui elev calificativul 
de bun. Uneori acest criteriu este foarte subiectiv : 
se consideră că este bun elevul care este notat cu 
note mari.

Am auzit de nenumărate ori spunîndu-se că X 
este un elev bun sau foarte bun. Am urmărit de 
multe ori cum se comportă astfel de elevi în rela
țiile lor cu lumea înconjurătoare : profesori, colegi, 
părinți, frați și chiar persoane necunoscute. Ade
sea m-am întrebat și eu : merită X sau Y să fie 
numit elev bun ? Este suficient ca elevul să în
vețe cu perseverență și să reușească să satisfacă ce
rințele profesorilor ? Ce-l determină să muncească 
cu dârzenie și uneori să se lupte cu disperare pentru 
o notă ?

Practica de toate zilele dovedește că pregătirea 
profesională singură nu este suficientă pentru a co
respunde cerințelor pe care le impune societatea 
noastră tinerei generații.

Un elev este cu adevărat bun numai atunci cînd 
cultivă în mod conștient germenii acelor însușiri 
care duc nu la satisfacția ambițiilor personale, ci Ia 
asigurarea ridicării colectivului în mijlocul căruia 
trăiește și muncește, la asigurarea realizării interese
lor majore ale societății noastre, a cauzei socialismu
lui pentru care luptăm, in școlile noastre există 
numeroase cazuri de elevi care foc cinste 
școlii, familiei și organizației U. T. M. din 
care fac parte. Pentru aceștia învățătura este 
nu numai o datorie de prim ordin, dar 
chiar o plăcere. Ei găsesc în studiu satisfacția 
pe care o încearcă omul obișnuit cu munca și cu o 
anumită disciplină a vieții. Studiul însă nu le cir-

Ce înseamnă’

cumscrie activitatea, făcîndu-i să se izoleze complect 
de colectivul în care trăiesc. Dimpotrivă, ei găsesc 
totdeauna o complectate a muncii lor obișnuite în 
diferitele activități desfășurate în școală sau în afara 
școlii. Mulți elevi și eleve ca : Bălcescu Doina 
(el. a X-a), Stocîță Speranța (cl. a IX-a F.), Angeles- 
cu Elena (cl. a XI-a B.) și altele se disting nu nu
mai la învățătură, ei și în multe alte activități. 
Atitudinea lor în colectivul claselor respective, în 
care sînt elementele cele mai dinamice și mai ac
tive, munca pe care o desfășoară în organizația 
U.T.M. a clasei sau școlii, întreaga comportare față 
de profesoare și de colegele lor, respectul pentru 
bunurile școlii, entuziasmul de care dau dovadă în 
acțiunile întreprinse, fac ca ele să poată fi numite 
pe drept cuvînt eleve bune și să servească de exem
plu colegelor și colegilor lor Ca profesor îți face 
plăcere să lucrezi cu astfel de eleve și ești con
vins că elemente ca acestea vor contribui mîine la 
efortul întregului popor pentru construirea socialis
mului.

Am intîlnit în activitatea mea didactică și 
de eleve care m-au pus pe gînduri, atît pe 
cit și pe alți profesori, au pus pe gînduri 
și colectivele claselor. Am avut și mai am 
care se achită în general cu conștiinciozitate de 
torirea de a învii 
Raicea (clasa a .
a IX-a A), Popescu Manuela (clasa a X-a A). Elevele 
acestea trăiesc încă izolate, aș putea spune indiferen
te față de viața colectivului clasei. Sub ochii lor se 
desfășoară o activitate, cu rezultate mai bune sau 
mai slabe, dar ele rămîn pasive. Sînt departe de ac
tivitatea organizației U.T.M., a utemiștilor, nu se

altfel 
mine 
chiar 
elevi 
înda-

>ăța. Așa sînt de pildă elevele Liana 
X-a D.), Ciobanu Ana Maria (clasa
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(Urmare din pag. l-a) 
levilor îi va ajuta pe aceștia să nu 
slăbească ritmul muncii de învă
țătură, să nu se lase furați de 
alte treburi, să nu abandoneze 
învățătura.

... Tinerii muncitori 
învață cu rîvnă

Chiar și numai un singur exem
plu ar putea fi edificator în acest 
sens. Pentru acest an școala me
die serală din Giurgiu avea în 
plan o singură clasă a VIII-a, dar 
au prezentat cereri de înscriere 
mai mult de 70 de elevi, toți în 
producție. E nevoie acum să se 
facă intervenții pentru crearea unei 
clase a VIII-a paralelă. întoc
mai așa s-a întîmplat și la școala 
serală de pe lîngă Rafinăria nr. 
3 Teleajen.

Aceasta arată că tinerii s-au 
convins de necesitatea acestor 
școli, că scopul lor a fost înțeles, 
că tînăra noastră generație de 
muncitori se pregătește temeinic, 
își însușește cultura, se pregătește 
să facă parte cu cinste noilor și 
complexelor sarcini pe care le ri
dică dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre socialiste. Totodată, 
aceasta arată că se crează condi
ții pentru ca în facultate să pă
trundă cit mai multe elemente 
muncitorești, venite direct din pro
ducție, cu o conștiință muncito
rească, cu o 
a vieții.

Important este că azi nu 
sînt pierderi de elevi pe par
cursul anului. Numărul 
care nu reușesc să ducă 
țătura pină la capăt e infim. A- 
ceaste în ciuda faptului că nu-i 
deloc ușor să înveți la o școală 
serală, după opt ore de muncă în 
producție.

Asemenea elevi nu se sperie de 
greutăți, de efortul suplimentar 
care li se cere în munca de învă
țătură. Cu atît mal mult cu cit 
ei au în față exemplul viu al 
unor muncitori comuniști vîrst- 
nici, elevi și ei.

tru a le descifra. El știe că Mol- 
doveanu se descurcă acum ușor în 
schițe, stabilește exact măsură
torile, iar realizarea pieselor va 
fi de calitate. Moldoveanu îți 
explică cum a ajuns aici. „Fi
zica mă ajută să înțeleg procesul 
de funcționare al unei piese, ma
tematica să calculez și amîndouă 
materiile le învăț la școală".

De pe băncile acestor școli au 
plecat de curînd spre institute și 
facultăți o seamă de tineri dintre 
cei mai buni, mai pregătiți. Așa e 
petrolistul Constantin Savu din 
prima promoție de 
școlii serale, acum 
Institutul de petrol, 
logie din București.

absolvenți ai 
student 

gaze
la

și geo-
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... iar aceasta le des 
chide o nouă pers
pectivă tn muncă

!

f Memo asta și ai să fii ghici- J 
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(dacă avînd de șase ori pe a- l 
J- tît, aș avea a patra parte din ) 
f aceasta și încă un leu. Hai a- J 
1 cum ghicește ! j

Dacă există interes pentru școa
lă, pentru învățătură desigur și 
roadele învățăturii sînt bune. Ele
vii simt în munca de zi cu zi cît 
de mult le folosesc cunoștințele 
însușite la școală. Pe elevul Nico- 
lae Drăgan din clasa a IX-a a șco
lii medii serale de pe lîngă uzinele 
„23 August" l-a pasionat fizica și 
chimia. Aplicînd cunoștințele căpă
tate în școală, în activitatea 
practică, el a realizat o inovație 
valoroasă pentru I.T.B.: un meca
nism pentru schimbarea automată 
a macazului. Tot el a proiectat 
construirea unei mașini de bobi
nai.

Lui Moldoveanu Eugen, de la 
secția mecanică a Rafinăriei nr. 
3 Teleajen, meșterul îi dă cu mul
tă încredere schițele pieselor pen-

Organizațiile 
trebuie să aibă 

un roi activ
Sînt destule cazuri cînd comi

tetele organizațiilor U.T.M. înțe
leg și ajută școala în rezolvarea 
problemelor specifice ale muncito- 
rilor-elevi. De pildă, comitetul or
ganizației U.T.M. de la uzinele 
„23 August" din București, care 
și-a asumat un rol activ în în
drumarea tinerilor muncitori către 
școala serală, i-a ajutat mai apoi, 
insistînd pe lîngă conducerea în
treprinderii să le creeze toate con
dițiile pentru a putea urma școa
la, a urmărit și 
prin stația 
uzinei, la 
rezultatele la învățătură, 
prezentanții organizației U.T.M. 
de la secția cazangerie, de exem
plu, vin periodic la școala serală 
să vadă cum învață elevii-munci- 
tori din secția lor.

Sînt însă unele comitete U.T.M. 
din întreprinderi care de-a drep
tul ignoră problemele acestora. La 
fabrica de covoare „Steagul Roșu" 
toți s-au arătat foarte bucuroși să 
sprijine pe muncitoarele care s-au 
înscris la școala medie serală. 
Practic, însă, nimeni n-a făcut 
ceva mai de seamă. Maistra An
gela Harachirian (de la această 
fabrică), și-a făcut un obicei din 
a reține adesea muncitoarele și 
după orele de producție, încăl- 
cînd, pe deoparte, în mod neper- 
mis legislația muncii, iar pe de 
altă parte împiedicînd pe cele 
ce doresc să învețe să 
meargă la școală. „Ori școală ori 
producție" spune ea. Și e nevoie 
de insistențe, 
binevoiască 
elevelor să 
lă. Sezisată

a popularizat 
de amplificare a 

gazeta de perete 
" Re-

zinele „23 Au
gust", Rafinăria 
nr. 3 Teleajen 
și întreprinderi
le de stat din 
Giurgiu, în ceea 
ce privește pre
ocuparea pentru 

învățămîntul 
mediu seral, 
încă de la înce
putul 
școlar
trebuie să ducă 

o mai susținută muncă de 
control și îndrumare, să cu
noască motivele absențelor, să cu
noască elevii care au note slabe 
și care sînt cauzele acestor re
zultate. Să fie puși în discuția a- 
dunărilor generale cei care lipsesc 
nemotivat de la cursuri, să 
se discute periodic în adună
rile generale U.T.M. situația învă- 
țămîntului de stat. Organele 
U.T.M. trebuie să se străduiască, 
împreună cu corpul didactic, pen
tru organizarea meditațiilor la di
ferite materii și să se îngrijească 
ca elevii să nu fie supraîncărcați 
cu teme pentru acasă, sa se în
grijească ca orele de consultații 
să fie cît mai bine folosite de 
elevi.

Organele U.T.M. nu trebuie să 
uite nici o clipă conținutul poli
tic al acestei sarcini importante 
care le stă în față.

Acestor tineri muncitori, acum 
și elevi, trebuie să le cultive 
sentimentul de mîndrie că în ace
eași zi trec de Ia strung pe băn
cile școlii, că sînt elevi. In ace
lași timp să stimulăm la ei do
rința de a-și menține prestigiul, 
dovedind că pot învăța, în ciuda 
oricăror eforturi ce li se cer. Pen
tru elevii obișnuiți ai școlilor ei 
trebuie să fie o pildă, să dove
dească acestora ce înseamnă să 
îmbini munca cu învățătura, cît 
de trainice sînt cunoștințele atunci 
cînd ceea ce înveți aplici în via
ță, în practică.

întreprinderile au trimis în 
școală tineri muncitori dornici de 
învățătură, entuziaști, j-au trimis 
cu drag, le-au creat condiții, 
sînt pretutindeni înconjurați cu 
încredere. Această încredere, a- 
ceastă grijă treb’uie răsplătită de 
tineri prin muncă, prin eforturi, 
cu toată răspunderea pe care o au 
de a se forma ca tineri muncitor' 
culți, bine pregătiți, care să facă 
față cu cinste sarcinilor sporite ce 
le sînt încredințate în producție, 
să poată porni mai departe pe ca
lea înaltei specializări.

pentru ca să 
să dea învoire 
meargă la școa- 

de această stare 
de lucruri, tovarășa Elena Crăcea, 
secretara comitetului U.T.M. a 
replicat supărată : „După ce că-s 
venite nu de mult în fabrică, mai 
au și pretenții 1“ E de-a dreptul 
uimitoare această lipsă de înțele
gere și de grijă pentru problemele 
muncitoarelor care învață, mai a- 
les că tov. Crăcea este ea însăși 
absolventă a școlii medii.

★
Din acest raid s-au desprins și 

unele învățăminte care trebuie fo
losite de organele U.T.M. de la u-

simte la ele dorința de a fi alături de data întreagă 
pentru a apăra, prin toate mijloacele, prestigiul co
lectivului lor.

Numai o concepție greșită, mic-burgheză, pe care 
și-au format-o aceste eleve în familie, a putut genera 
această strădanie de a învăța numai pentru a-și sa
tisface ambițiile lor personale sau ale părinților.

Această izolare, acest egoism și individualism, a- 
ccastă strădanie pentru satisfacerea unor ambiții 
personale, pot fi socotite cu ușurință copilării. A- 
ceste. așa-zise copilării însă, mîine, cînd tinerii vor 
pași în viață, vor îmbrățișa o muncă, vor genera 
carierismul, fuga după titlu, pentru satisfacera unor 
interese meschine, dezinteresul pentru munca colec
tivului. Tinerii carp, se comportă astfel în școală 
părăsesc băncile școlii insuficient pregătiți pentru 
viață, pentru lupta în care trebuie să se înregimen
teze fiecare tînăr la locul său de muncă.

Colectivele de elevi, organizațiile U.T.M, împreună 
cu profesorii pot desfășura o munci rodnică în rin- 
dul acestor elevi. Ei trebuie atrași în activitatea în
tregului colectiv, și mai ales ajutați să înțeleagă sen
sul nou al muncii, scopul căruia trebuie să-și dedice 
ei învățătura.

Cu atît mai puțin se pot numi „elevi buni“ acei 
care desconsideră munca fizică. Sînt uneori cazuri de 
elevi care consideră munca manuală, fie ea organi
zată în atelierul școlii, fie pe lotul experimental, 
fie cea neorganizată de școală, dar necesară în fa
milie alături de părinți, ca ceva dacă nu degradant 
în orice caz nepotrivită cu preocupările lor. Exem
ple de felul acesta sînt din ce în ca mai puține 
în școlile noastre. Dar ele există și împotriva lor

trebuie luptat cu tărie pînă vor dispare complect 
din colectivele noastre de elevi

Există și o altă categorie de elevi pe care noi de 
multe ori sîntem înclinați să-i calificăm elevi buni. 
Nu ne dăm însă seama că, socotindu-i buni, stimulăm 
în acest fel mediocritatea. Ei fac intr-adevăr cîte 
un pic din toate, dar nimic cu temei. Sînt aceștia 
elevi buni ? Nu, desigur. Un bun cetățean este a- 
cela care își face datoria conștiincios, este conștient 
de rolul lui în societate și se străduiește la locul 
său de muncă să dea maximum de randament. Or, 
un om care nu are o serioasă pregătire profesională 
nu poate să dea acest maxim, chiar dacă ar dori 
aceasta cu cea mai mare ardoare.

lată de ce elevii din ultima categorie sînt numai 
pe jumătate buni. Ei însă, pot și trebuie ajutați, 
au un forul bun, le lipsește numai un stimulent 
pentru a-i transforma în elevi cu adevărat buni. 
Acest rol revine în primul rînd organizației de tine
ret care trebuie să tindă, prin activitatea ei, să să
dească la elevi dorința de a se ridica la un nivel 
de pregătire, de a desfășura o activitate multila
terală.

Eu cred că organizațiile U.T.M. din școli ar putea 
să dezbată în colectivele de elevi, acest subiect: 
ce înseamnă să fii elev bun, cum poți deveni elev 
bun, să trezească preocuparea utemiștilor de a fi 
pildă pentru toți elevii, de a-i ajuta și pe ceilalți 
elevi să se încadreze in sarcinile școlare, de a se 
consacra acestora. Trebuie să-i antrenăm cu răbdare 
și perseverență pe elevii buni la învățătură să par
ticipe la toate activitățile organizate în școală sau 
în afară de școală, determinîndu-i astfel să se consacre 
intereselor colective, bunului mers al clasei, al șco
lii, întrucît numai în acest din urmă caz ei vor putea 
fi mîine cetățeni cu adevărat utili patriei, vor putea 
face față sarcinilor multiple ce le vor fi încredin
țate. tn această muncă destul de grea, trebuie să co-
laborăm strins,noi profesorii, cu organizațiile U.T.M. 
Ne revine o sarcină de mare răspundere că
reia trebuie să-i facem față cu cinste: aceea de a 
crește din elevii noștri de azi cetățeni cu o înaltă 
conștiință, care să-și dedice întreaga lor capacitate 
de muncă înfloririi patriei noastre, construirii so
cialismului.

ÎN TIMPUL LIBER

Prof. I. POPESCU
Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr' 

București

IO altă zi de cursuri s-a terminat... Mă despart din nou de
ea, de prietena mea... școala. Slntem prieteni vechi, de 6 ani.
Atunci, în clasa a V-a, am răspuns prima oară la catalog în 

școala aceasta,
— Constantinescu
— Prezent!
Eram

plecare
o mină de 
ii spun „la

Dan.
om... Astăzi, ca-n fiecare zi de-atunci încolo, la 
revedere".

2 ?i după amiază, după terminarea îndatoririlor de elev,..

..« plăcut să-ți reamintești școala, făcind pe profesorul chiar 
dacă în catalogul imaginar nu figurează decît un singur 
elev... ce-î drept foarte silitor...

Dar aptitudinile pedagogice, in cele din urmă, trebuie să ce
deze aptitudinilor muzicale acum clnd orchestra școlii pregă
tește, celor care nu odată au aplaudai-o, un nou concert. .au aplaudat-o, un nou concert. .

5 Nu! Nu e nici un lanț al 
aptitudinilor. Ci o simplă 
pasiune pentru artă. Deseori, 

această pasiune îi poartă pașii prin 
sălile Muzeului de artă al RP.R. 
Iar interesul pentru „marina" lui 
Aivazovskl se datorește faptului că 
Dan Constantinescu compune a- 
cum piesa pentru vioară „Sclipiri 
tn apă".

6 Aceleași mtinl, care țineau 
arcușul, alături de zecile de 
mâini ale colegilor, lucrează 

sîrguincios cîteva ore pentru în
frumusețarea școlii. Ore de mun
că obștească...

7 Dan Constantinescu, „profe
sorul", are astăzi un elev 
mai mare, colegul său, pe 

care-l ajută să se pregătească 
mai bine la romînă.

8 Cum tml petrec timpul liber? 
Obișnuit, așa cum arată cele 
7 imagini, iaz, neobișnuit, 

ca in a opta, pozînd pentru foto
reportajul „Sctnteii tineretului".

Duminică, 
ia muncă voluntară 

in G.A.S.
PRIN TELEFON (de la cores

pondentul nostru). — In fiecare 
duminică sute de tineri ajută in 
mod voluntar G.A.S.-urile din îm
prejurimile orașului lași la mun
cile agricole de toamnă. Alături de 
aceștia aduc o contribuție pre
țioasă și mulți elevi ai școlilor de 
cultură generală, tehnice și profe
sionale.

Duminica trecută au cerut să 
plece și au plecat la G.A.S. Buciu 
și Copou peste 250 de elevi. S-au 
evidențiat în mod deosebit elevii 
Școlii medii „Mihail Sadoveanu", 
ai Școlii tehnice de chimie și ai 
Școlii profesionale C.F.R.-Nicolina, 
care au curățat peste 250 tone 
porumb. Alți elevi au recoltat 
3000 kg. legume și zarzavaturi la 
G.A.S. Cristeștî. (

Foarte frumos iu lucrat elevii 
de la Școala tehnică de chimie, 
în frunte cu secretara organizației 
de bază .............
nescu și utemiștii Luminița 
topeanu, 
Cîmpeanu, 
pe care maiștrii de cultură și in
ginerii G.A.S.-urilor i-au felicitat 
pentru disciplina și pentru hărni
cia cu care au muncit.

U.T.M., Liliana Ștefă- 
‘ " H'r-

Lucia lonescu, Aurel 
Pintilie Condurache

Ce facem
NOI

CA ELEVII

54 ÎNVEȚE
temeinic?
A învăța bine este, fără îndo

ială, prima îndatorire a noastră, a 
elevilor. Tocmai de aceea se cere 
organizației U.T.M. din școală să 
aibă un rol activ în sprijinirea și 
stimularea pregătirii școlare a e- 
levilor, în întărirea disciplinei 
școlare, In îmbunătățirea compor
tării generale a acestora. In acest 
sens aș vrea să arăt care au fost 
și care sînt principalele probleme 
pe care comitetul nostru U.Ț.M. 
le-a pus în centrul preocupărilor 
sale pentru a contribui activ la 
ridicarea nivelului activității șco
lare.

Cele mai multe din acțiunile 
pe care le-am inițiat au fost le
gate de necesitatea de a crea 
]a elevi setea de a învăța, de a 
cunoaște mereu mai mult, drago
stea și pasiunea pentru știință și 
pentru munca de însușire a ei. 
Astfel, noi am sprijinit îndeaproa
pe activitatea 
cercurilor pe ma
terii urmărind 
îndeosebi ca e- 
levii să studieze 
probleme ști
ințifice altele 
decît cele șco
lare, dar legate 
de acestea. A 
fost primită cu 
mult interes de 
către elevi, de 
în cercul de fizică 
lor turboreactoare;
început să dezlege probleme 
din ce în ce mai grele la mate
matică după o culegere a acade
micianului Țițeica, iar organiza
rea unei ieșiri pe teren cu aparate 

unor 
stîrnit

să scape unei organizații U.T.M. 
din școală. Iată, de pildă, ce s-a 
întîmplat în școala noastră anul 
trecut. La sfîrșitul primului trime
stru, analizînd rezultatele obținu
tă do elevi la învățătură, am 
constatat că dacă la clasa a. X-a 
nici un elev n-a rămas corigent, 
la clasele a VIII-a și a IX-a situa
ția la învățătură era foarte sla
bă. Ne-ăm întrebat r de ce? Cau
za era aceea că elevii din clasele 
mici nu aveau o metodă de a în
văța, nu toți au deprins disciplina 
muncii de învățătură. Trebuiau 
deci ajutați. La gazeta de perete 
a început de îndată o discuție pe 
tema „cum să învățăm". Pe a- 
ceeași temă s-a discutat și în u- 
nele adunări generale U.T.M. des
chise, ba chiar la unele ore de 
dirigenție (înțrucît profesorii diri- 
ginți au hotărît să sprijine acținț 
nea noastră). Am apelat apoi și la.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

Din experiența muncii 
unei organizații U.T.M. 

școlare în sprijinul 
procesului 

de îmrâjâmînt
iiiiiiiiiiiiiiiiiim 

pildă, studierea 
Lă a motoare- 

elevii au

speciale pentru efectuarea 
măsurători topografice, a 
interesul unanim. De asemenea, 
ne-am făcut un obicei din a frec
venta conferințele științifice care 
se țin la Universitatea populară 
de pe lîngă U.R.U.M.P. Unele 
conferințe, ca, de pildă, aceea 
despre sputnicii sovietici, sau des
pre apariția vieții 
stîrnit vii discuții 
Alături de acestea, 
continuăm să dăm 
bită și vizionărilor 
țifice, care pot contribui mult la 
lărgirea orizontului științific al 
elevilor. In urma acestei activități 
s-a simțit o mai mare preocupare 
din partea elevilor pentru studiul 
fizicii, matematicii și chimiei, la 
aceste materii s-au obținut rezul
tate mai bune. Pe viitor, va tre
bui, desigur, să mai adăugăm la 
această activitate și alte acțiuni 
interesante, atractive, ca, de pil
dă, olimpiadele științifice, con
cursuri, serj științifice etc.

Activitatea noastră, a organiza
ției U.T.M., îndreptată spre spri
jinire» procesului de învăță- 
mînt în școală, nu s-a oprit însă 
aci. Aș vrea să precizez că în a- 
tenția noastră a stat în mod deo
sebit preocuparea de a-i ajuta pe 
elevi să lege cunoștințele însușite 
de practică, de viață, de producție. 
Acestui scop au fost dedicate nu
meroasele vizite pe care le-am fă
cut și pe care o să le mai organi
zăm încă în întreprinderi: la u- 
zinele de reparații a utilajului mi
ner (U.R.U.M.P.), la tipografie, la 
fabrica de pîine, la Institutul de 
mine, unele excursii pe care le-am 
făcut pe linia Bumoești, sau la 
unele secții ale termocentralei de 
la Paroșeni etc. Prin acestea noi 
am urmărit în mod deosebit să 
arătăm elevilor că lumea cunoștin
țelor lor școlare va trebui să prin
dă viață în munca productivă, în 
munca de construire a socialismu
lui în patria noastră. In felul a- 
cesta, elevii văd mai clar, mai în 
perspectivă pentru ce trebuie să 
învețe, se obișnuiesc să privească 
cu răspundere îndatoririle 
lari.

Există, desigur, și unele 
me speciale, strîns legate 

1 tivitatea școlară, care nu

pe pămînt, au 
printre elevi, 
noi am dat și 
atenție deose- 

de filme știin-

de șco-

proble- 
de ac- 
trebuie

ajutorul tovă-;
rășesc. Desigur,';; 
nu era vorba ca 
un elev bun să 
arate 
nui 
slab.
Insă 
împreună 
mare număr de 
exerciții, con- 

sultîndu-se reciproc, controlîn- 
du-se, muncind deci împreună, ei 
își însușesc cele învățate, își dez
voltă deprinderea de a munci or
donat și cu perseverență, deprin
derea de a învinge greutățile. In- 
țelegînd în felul acesta ajutorul 
tovărășesc, mulți elevi din șeoala 
noastră au obținut rezultate bune. 
Și în plus, colectivul de elevi s-a 
întărit, a crescut răspunderea fie
cărui elev pentru activitatea cole-, 
gului său.

Mai sînt însă, în școala noastră, 
și alte cazuri unde nu mai e vor
ba de lipsă de metodă în studiu, 
ci mai degrabă, de neglijență, 
lene sau apucături vechi. Pentru 
înlăturarea lor noi punem mare 
preț pe dezvoltarea opiniei colec
tive. Asemenea posibilități de a 
dezvolta opinia colectivului au o- 
ferit adunările generale U.T.M. 
pe clase (de la sfîrșitul fiecărui 
trimestru), în care se analiza cu 
profunzime cum anume s-au achi
tat utemiștii do îndatoririle lor 
școlare. Gazeta de perete a de
venit, de asemenea, o tribună 
eficace a opiniei colective. In fe
lul acesta, elevii au învățat să 
reacționeze cu promptitudine a- 
tunci cînd unii dintre ei nu-și fă
ceau datoria. Cînd una din eleve
le clasei a X-a a copiat, acest fapt 
a produs un protest unanim prin
tre toți elevii, care au criticat-o 
aspru în adunarea pe clasă.

Pe cei care nu-și fac datoria îi 
criticăm, dar nu-i neglijăm nici 
pe cei care obțin rezultate bune 
la învățătură. Pe aceștia îi stimu
lăm. Sîntem însă, pentru o stimu
lare activă. Iată, de pildă, cînd a 
fost vorba de punerea în scenă a 
piesei „Bunica" de Csiki G., am 
încredințat această sarcină elevi
lor care s-au distins în munca de 
învățătură. Spre bucuria lor, eu 
această piesă ei au dat o serie de 
spectacole în oraș și în centrele 
din împrejurimile Petroșanilor, ob- 
ținînd mare succes.

Deci . dezvoltarea interesului și 
dragostei elevilor pentru studiu 
apropierea lor de munca produc
tivă, de viață, intr-ajutorarea ace
lor elevi care învață mai greu, 
întărirea opiniei colective în spri
jinul îndeplinirii de către elevi a 
îndatoririlor școlare — acestea s’nt 
cîteva din obiectivele activității 
organizației noastre U.T.M. în 
sprijinul muncii școlare.

temele u- 
elev mai 
Rezolvînd 
de pildă,

un

MADARAȘ VICTOR 
secretarul organizației U.T.M. 

din Școala medie nr. 2 cu limba 
de predare maghiară-Petroșani



Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Deschiderea Festivalului filmului sovietic
Cu prilejul Lunii prieteniei ro

mîno-sovietice, miercuri seara a 
avut loc la cinematograful „Pa
tria" deschiderea Festivalului fil
mului sovietic.

La festivitate au participat tova
rășii Constanța Crăciun, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
Culturii, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, acad. Ilie Murgulescu; 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Pavel Țugui, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
George Macovescu, director ge-

neral al cinematografiei, Eugen 
Rodan și I. Moraru, secretari ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față A. F. Kaba
nov, consilier al Ambasadei Uni
unii Sovietice 1a București, pre
cum și membrii delegației sovie
tice în frunte cu G. G. Sotnikov, 
vicepreședinte al Consiliului eco
nomiei naționale a orașului Mos- 
cova, vicepreședinte al conducerii 
Asociației de prietenie sovieto 
romînă, care participă la sărbă

Adunări festive în țară
La Cluj, adunarea festivă cu 

prilejul deschiderii Lunij priete
niei romîno-sovietice a avut loc 
la Casa Universitarilor.

La adunare au participat repre
zentanți aj organelor locale de 
partid și de stat, oameni de știin
ță și artă, oameni ai muncii ro- 
mîni și maghiari.

Despre tradiționala sărbătoare 
a poporului nostru muncitor, „Lu
na prieteniei romîno-sovietice", 
au vorbit prof. Al. Roșea, vice
președinte al Consiliului regional 
A.R.L.U.S.. prorector al Univer
sității „Victor Babeș“, în limba 
romînă și prof. Marton Gyula, 
prorector al 
lyai" în limba

Universității „Bo- 
maghiară.
★
sala FilarmoniciiLa Iași, în

de Stat „Moldova", a avut loc 
de asemenea o adunare festivă 
cu prilejul deschiderii Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

Prof. univ. Ion Creangă, pre
ședintele Consiliului regional 
A.R.L.U.S., rectorul Universității 
„Al. I. Cuza“, a vorbit despre 
„Prietenia 
U.R.S.S.. 
noastre".

și colaborarea cu 
chezășia succeselor

Festivitatea s-a încheiat cu un 
bogat program artistic susținut 
de Filarmonica de Stat „Moldo
va", Corul de Stat „Gavril Mu- 
zicescu" și de actori ai Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri".

★
La Tg. Mureș, adunarea festi

vă cu prilejul deschiderii Lună 
prieteniei romîno-sovietice a avut 
loc în sala marelui Palat al Cul
turii.

Scriitorul Kovacs Gyorgy, mem
bru în Consiliul General A.R.L.U JS., 
a vorbit despre semnificația săr
bătoririi în țara noastră a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

A urmat un program artistic 
prezentat de Filarmonica de Stat 
a Regiunii Autonome Maghiare, 
Ansamblul secuiesc de stat de dn- 
tece și dansuri și de artiști oi 
Teatrului secuiesc de stat.

★
Adunări festive cu prileju’ 

deschiderii Lunii prieteniei romî
no-sovietice au mai avut loc și la 
Timișoara, Orașul Stalin,- Craio
va, Oradea, Suceava, Pitești și în 
alte localități din tară.

torirea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice în tara noastră.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de I. Moraru, secretar al 
Consiliului General Â.R.L.U.S.

In continuare a vorbit Geor
ge Macovescu, director general 
al cinematografiei.

Născută în zilele Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a 
spus vorbitorul, cinematografia 
sovietică se situează astăzi, prin 
marile ei realizări, în fruntea ci
nematografiei mondiale. In cei 
41 de ani de existență, cinemato
grafia sovietică, expresie puterni
că, emoționantă și convingătoare 
a marilor adevăruri ale vieții, a 
fost mereu o artă combativă, mi
litantă pentru cele mai înalte 
idealuri ale epocii, pentru idealul 
revoluției socialiste.

In aplauzele publicului, tînăra 
artistă sovietică Roza Ivanovna 
Makagonova, cunoscută spectato
rilor noștri din filmele „Departe 
de Moscova" „Școala curajului", 
„O vară neobișnuită" și altele, 
după ce a transnjjs în numele ci
neaștilor și spectatorilor sovietici 
un sincer și călduros salut, a 
vorbit despre prețuirea de^ care 
se bucură arta romînească în 
Uniunea Sovietică.

Festivalul s-a deschis cu fil
mul „Surorile", remarcabilă ecra
nizare a primei părți a romanu
lui „Calvarul" de A. Tolstoi, în 
regia lui Grigori Roțal.

Filmul a fost primit cu multă 
căldură de public.

(Agerpres)

Vizitele delegației sovietice
delegației sovietice înMembrii delegației sovietice în 

frunte cu G. G. Sotnikov, care se 
află în țara noastră cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
au vizitat în cursul dimineții de 
miercuri, Muzeul de Artă al Re
publicii Populare Romîne

Oaspeții sovietici au arătat un 
deosebit interes pentru bogatele 
colecții de artă ale Muzeului și 
s-au interesat de condițiile de 
viață și de creație ale artiștilor 
plastici din țara noastră.

Ce au însemnat pentru mine
oamenii sovietici
Sl IlEcramra lor

(Urmare din pag. l-a)

adevăratei

literaturii 
viață, 

tin-

însemnat dobîndirea 
demnități umane.

Ca scriitor datorez 
sovietice orientarea spre 
disprețul pentru sterilitatea,
gurătatea, necomunicarea pe care 
cultura în decadență a burgheziei 
încearcă să le întindă ca pe o 
molimă de la unii la alții, des- 
păr(indu-i pe oameni, creînd sen
timentul atroce al neputinței, în- 
cercind să întindă absurdul unor 
relații sociale bazate pe exploata
re, asupra lumii întregi, voind să 
creeze impresia că prăbușirea 
burgheziei ar fi tot una cu prăbu
șirea în neant și deznădejde a 
universului ; dar cel mai prețios 
lucru, ideea care a fecundat cul
tura noastră în anii de la elibe
rare incoace este umanismul, ideea 
scumpă lui Gorki și tuturor scri
itorilor sovietici : încrederea ro
bustă in posibilitățile nelimitate 
ale omului, în tăria demnității 
lui cîștigată prin lupta proleta
riatului, prin victoria Revoluției.

Chemați ca scriitori să răspun
dem atitor probleme majore, să 
oglindim și să participăm la pro
cesul de formare a unei noi con
științe, socialiste, a unui nou tip 
uman ale cărui valențe spirituale 
descătușate pot să schimbe fața 
lumii, am avut ca exemplu și ca 
prezență mereu alături, pilda lite
raturii sovietice. Pentru prima 
dată în istoria culturii noastre,

visul marilor noștri creatori, Emi- 
nescu, Caragiale, a devenit reali
tatea noastră zilnică : sîntem răs
punzători față de oameni ; parti
dul care ne-a dat conștiința pro
priei noastre demnități ne-a acor
dat și această încredere. Și dacă 
astăzi poți rosti cu mîndrie „sînt 
scriitor", aceasta se datorește și 
vieții zguduitoare a unui Ostrov
ski și glasului răsunător al unui 
Maiakovski și imensului talent și 
a probității scriitoricești a unui 
Șolohov și pleiadei de scriitori 
sovietici care și-au apărat cu ar
ma in mină idealurile și au căzut 
pentru ele, alături de cei din mij
locul cărora opera lor își trăgea 
mesajul ei înalt, curajos și cu a- 
ripile larg deschise spre viitor.

Viața fiecărui om cunoaște prie
tenii mari, creatoare, sentimentul 
minunat că nu ești singur la bine 
sau la rău, in încercările vieții, 
sau in momentul inexorabil al bi
lanțului ; cind însă istoria con
semnează asemenea prietenii cum 
e prietenia țării noastre cu Uni
unea Sovietică, lucrul acesta capă
tă proporții și semnificații care 
fac ca de multe ori cuvîntul prie
tenie să ți se pară prea puțin cu
prinzător.

De aceea sărbătorirea tradițio
nalei Luni a prieteniei romîno- 
sovietice e un prilej, totdeauna 
nou, pentru fiecare de a trece în 
revistă roadele acestei prietenii și 
în același timp un prilej de vigu
roasă încredere in viitor.

Semnarea Tratatului 
privind acordarea asistenței juridice 

între R. P. R. și R. P. U.
In ziua de 7 octombrie a.c. a 

fost semnat la București Tratatul 
privind acordarea asistenței juri
dice în cauzele civile, familiale și 
penale între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Ungară.

Din partea romînă Tratatul a 
fost semnat de Rudolf Rosman,

adjunct al ministrului Justiției, iar 
din partea ungară de dr 
Laszlo, prim-locțiitor al 
lui Justiției.

Tratativele au decurs
mosferă prietenească și 
tul unei depline înțelegeri 
proce.

Reczei 
ministru-

într-o at- 
în spiri-

Conferință de presă 
a membrilor delegației Seimului R.P. Polone

t

Membrii delegației Seimului / mintirea noastră frumusețea pei-

Școala de artă populară din orașul Arad a împlinit de curînd 125 

ani de la înființare. Această școală este frecventată în mod cu

rent de un număr mare de elevi din rîndurile tineretului munci

tor din cadrul industriilor arădene, precum și elevi și salariați ai 

instituțiilor locale.

In fotografie: Cercul de artă plastică în timpul unei lecții.

Foto: AGERPRES

In regiunea Cluj

ORGANIZAȚIILE U. T. M.
sd-și îndeplinească sarcinile ce le revin la

însilozarea furajelor
(Urmare din pag. l-a)

ionole U.T.M. din regiunea Cluj 
n-au manifestat același interes 
pentru munca de insilozare. Nimic 
nu poate justifica încetineala cu 
care se desfășoară însilozarea nu
trețurilor verzi în unele raioane 
ale regiunii. Faptul că pină la 2 
octombrie planul de insilozare al 
regiunii a fost realizat numai in 
proporție de 32 la sută, cind știut 
este ci aceste lucrări trebuiau deja 
terminate, arată limpede că acea
stă chestiune a fost in mod con
damnabil neglijată.

Atit organizațiile și organele 
U.T.M. cit și unele organe de stat 
au îmbrățișat o concepție păgubi
toare. Ele sînt de părere că din 
moment ce în toate unitățile so- 
cialist-cooperatiste s-au asigurat 
cantități importante de nutrețuri 
uscate, animalele nu vor duce lip
să de hrană pe timpul iernii, chiar 
și în cazul cind planul însiloză- 
rilor nu va fi realismt. Această 
concepție a dus la o stare de lu
cruri îngrijorătoare. In raionul 
Sărmaș trebuiau însilozate în 
toamna acestui an 20.000 tone de 
nutrețuri verzi, iar în raionul Bi
strița 14.000 tone. Gospodăriile co
lective din aceste raioane au inși- 
lozat numai 3.116 tone de nutrețuri 
verzi. Neindeplinirea planurilor de 
insilozare se justifică m aceste uni
tăți prin aceea că s-au rezervat 
pentru hrana animalelor proprieta
te obștească mari cantități de fi-

nuri uscate, precum și concentra
te și coceni de porumb care, după 
părerea lor, pot înlocui cu succes 
nutrețurile murate.

Dar, după cum șe știe, nici un 
alț nutreț nu conține o mai mare 
valoare nutritivă ca nutrețurile 
înșilozate, nici un alt nutreț nu-i 
atit de economic și nu este consu
mat cu otita plăcere și cu mare 
randament ca nutrețurile însiloza
te. Valoarea nutrețurilor însilozate 
s-a dovedit Șt in unitățile socia- 
list-cooperatiste din regiunea Cluj. 
Acolo unde nutrețurile uscate au 
fdst transformate in nutrețuri în
silozate, de la fiecare vacă de lap
te s-au obținut însemnate sporuri 
de producție.

Realitatea este însă alta, tn a- 
ceste raioane majoritatea gospo
dăriilor colective nu s-au preocu
pat cu spirit de răspundere de a- 
sigurarea spațiilor necesare pentru 
depozitarea cantităților de nutre
țuri însilozate. Ele afirmă că 
construirea silozurilor necesită in
vestiții. tn practica acțiunii de in
silozare s-a dovedit însă că se 
pot obține nutrețuri însilozate cu 
o mare valoare nutritivă și 
cind se folosesc metodele 
zării la suprafață, în gropi 
șanțuri. Aceste metode de 
zare sînt insă ignorate în 
gospodării colective din

alundi 
însilo- 
sau in 
insilo- 
multe 

gospodării colective din regiunea 
Cluj. Pe lingă aceasta în raionul 
Bistrița s-a mers pină acolo incit 
s-au început lucrările de insilo
zare fără să se asigure tocătoarele

necesare. Zile în șir mari canti
tăți de porumb furajer recoltat au 
stat in clăi, compromițindu-se, în 
așteptarea tocitoarelor de la 
S.M.T. Bistrița. Acest S.M.T. nu a 
dispus decît de o singură tocă
toare, dar și aceea defectă, tn 
schimb, S.M.Ț. Bistrița putea să 
sprijine lucrările de insilozare în 
aceste gospodării colective dacă ar 
fi transformat batozele de cereale 
reformate în tocătoare.

Acestea sînt numai cîteva din 
principalele cauze care au stinje- 
nit mersul normal al lucrărilor de 
insilozare din regiunea Cluj.

Este știut că Uniunea Tineretu
lui Muncitor a pus în fața mem
brilor săi de la sate, și in special 
in sectorul socialist al agriculturii, 
sarcina de a prelua cea mai mare 
parte a răspunderii muncii de in- 
silozare a furajelor, de a atrage 
pe toți tinerii de la sate în acea
stă importantă acțiune economică, 
Sînt cunoscute, de asemenea, rezul
tatele frumoase abținute în această 
muncă în diferite colțuri ale țării 
de multe organizații U.T.M. Oare 
utemiștii, tinerii din regiunea Cluj 
sînt mai prejos decît ceilalți ? Ei 
nu pot îndeplini această datorie 
de cinste ? Fără îndoială că o pol 
îndeplini dacă vor fi lămuriți, 
mobilizați și organizați cu spirit 
de răspundere de către organiza
țiile U.T.M., dacă Comitetul re
gional U.T.M. Cluj va lua măsuri 
urgente și eficace pentru rezolva
rea acestei sarcini.

in cadrul unei conferințe de pre
să, cu ziariști din Capitală.

Au tost de față Petre Drăgo- 
escu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, precum și am
basadorul R.P. Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowic^.

Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației parlamentare poloneze, 
mareșalul Seimului R. P. Polo
ne, Czeslaw Wycech, a arătat că 
delegația parlamentară poloneză 
a sosit în Romînia la invitația 
Marii Adunări Naționale, într-o 
vizită de prietenie, pentru a cu
noaște realizările poporului romîn 
în opera de construire a socialis
mului, în dezvoltarea orînduirii 
sale democrat-populare. Popoare
le noastre — a subliniat vorbi
torul —- legate printr-o veche și 
trainică prietenie, sînt astăzi mai 
unite ca oricînd, prin idealurile 
și lupta comună de construire a 
socialismului și apărare a păcii.

Referindu-se apoi la vizitele fă
cute de membrii delegației par
lamentare poloneze în țară, ma
reșalul Seimului a rugat pe zia
riști să transmită prin interme
diul presei, conducătorilor orga
nizațiilor de stat și de partid 
din regiunile vizitate, întregii 
populații, cele mai calde mulțu
miri pentru primirea entuziastă 
făcută solilor poporului polonez.

Vizitînd frumoasa și ospitalie
ra dv. țară — a subliniat în 
continuare vorbitorul — am ră
mas profund impresionați de im-, tărîre toate forțele țărilor noa- 
portantele progrese înregistra^ 
de poporul romîn în opera <le 
industrializare socialistă. Polonia 
ca și Romînia au fost pînă nu de 
mult țări înapoiate din punct de 
vedere industrial. Odată însă cu 
intrarea lor pe făgașul construc
ției socialiste, țările noastre au 
cunoscut și cunosc un ritm rapid 
de dezvoltare a industriei. In 
timpul călătoriei noastre în Ro
mînia am vizitat numeroase în
treprinderi bine organizate, multe 
dintre ele întreprinderi noi, do
tate după ultimele cerințe ale 
tehnicii. In mod deosebit am fost 
impresionați de marele progres 
obținut de Romînia în domeniul 
dezvoltării industriei sale petro
lifere. Spre mîndria poporului 
său, și a tuturor țărilor lagărului 
socialist, Romînia se găsește as
tăzi, din punct de vedere al dez
voltării industriei petrolifere, prin
tre cele mai înaintate țări din 
lume,

O grijă deosebită este acordată 
în țara dv. pregătirii cadrelor 
de specialitate. Aproape în fieca
re întreprindere sînt școli profe- 
sionale care pregătesc muncitori 
calificați, stăpîni pe o tehnică 
avansată.

Romînia populară se poate lău
da de asemenea cu realizări mari 
in domeniul transformării socia
liste a agriculturii. Romînia, ală
turi de Bulgaria și Cehoslovacia, 
face parte din țările de demo
crație populară din Europa care 
au obținut pînă acum cele mai 
frumoase succese în opera de. so
cializare a agriculturii. Polonia 
nu se poate lăuda încă cu azfe- 
menea realizări. La întoarcerea 
noastră în patrie noi vom împăr
tăși pe larg din bogata dv. expe
riență în acest domeniu.

In timpul vizitelor noastre am 
remarcat de asemenea grija deo
sebită a puterii populare pentru 
problemele sociale ale oamenilor 
muncii, pentru continua îmbună
tățire a nivelului lor de trai.

In timpul șederii în Romînia 
delegația noastră a participat de 
asemenea la spectacole de cînte- 
ce și dansuri prezentate atît de 
echipe de artiști profesioniști, cît 
și de echipe artistice de amatori. 
Au trecut cîteva zile de atunci 
și ne aflăm încă și astăzi sub 
impresia fermecătoarei muzici 
populare romînești.

Va rămîne de asemenea în a-

cele două țări, la întărirea uni
tății lagărului socialist.

In numele delegației, mareșa. 
Iul Seimului a exprimat încă o- 
dată mulțumiri pentru calda ..os
pitalitate de care delegația par- 
lamenteră poloneză s-a bucurat 
în mijlocul poporului romîn.

Răș.punzînd la unele întrebări

aceste localități ale dv. de la 
munte și mare, sînt încă prea pu
țin cunoscute peste hotarele țării.

Ne punem întrebarea care sînt 
izvoarele marilor realizări ale 
Romîniei din ultimii ani: Ele își ale /Ziariștilor, deputatul Roman 
au desigur izvorul în caracterul, N.owak, membru al Consiliului 
orînduirii sociale a Rominjei,. a Ue Stat, membru al C.C. al 
spus în continuare vorbitorul. In /P.M.U.P,, președintele Comisiei 
primele articole ale Constituției ^Centrale a Controlului de Partid, 
dv. se spune că Romînia este un/ 
stat al oamenilor muncii de Va 
orașe și sate și că la baza /u- 
terii populare stă alianța cifesei 
muncitoare cu țărănimea nwjnci- 
toare, în care rolul • conducător 
aparține clasei muncitoare/ Călă
torind prin țara dv., disțtetînd cu 
sute de oameni, am /Țjutut să 
constatăm realitatea acestor pre
vederi constituționala. Am con
statat totodată rolui/important pe 
care îl joacă în viața poporului 
dv. Partidul Muvcițoreșc Romîn, 
am văzut respectul pe care îl 
poartă masele /argi din țara dv. 
organizațiilor ,Clasei muncitoare.

Mareșalul Seimului R.P. Polo
ne a arătat ' în continuare că în 
fața popoa/ăjlor romîn și polonez 
stau sarcini istorice, de desăvîr. 
șire a n/areței opere de construc
ție socialistă. Pentru îndeplinirea 
acestfd mărețe opere — a subli
niat /vorbitorul — avem înainte 
de toate nevoie de pace pentru 
ca^-e trebuie să luptăm cu con
secvență și hotărîre. Trebuie să 
tnobilisșăm cu și mai multă ho-

stre, pe toți oamenii de bine din 
lume în jurul nobilei cauze a 
apărării păcii. Trebuie înainte de 
toate să întărim colaborarea fră
țească dintre țările socialiste și 
în primul rînd colaborarea noa
stră cu primul stat al muncitori
lor și. țăranilor, Uniunea Sovie
tică.

Mareșalul Seimului R.P. Polo
ne, Czeslaw Wycech, a subliniat 
în încheiere, contribuția impor
tantă pe care vizitele reciproce 
ale delegațiilor parlamentare din 
cele două țări ca și vizita în 
Romînia a delegației de partid și 
guvernamentală din R.P. Polonă 
în frunte cu tovarășul Wladlslaw 
Gomulka, le-au avut în întărirea 
colaborării și prieteniei dintre

s-a referit pe larg la strînsa le
gătură de prietenie ce unește, în 
cadrul țărilor lagărului socialist, 
R.P. Polonă de R.D. Germană. El 
a vorbit despre poziția fermă a 
celor două state în probleme po
litice, privind asigurarea unei 
puci trainice ui Europa : Garanta
rea frontierei isterice Oder— 
Neisse, sprijinirea luptei de uni
ficare pașnica a Germaniei, a- 
doptarea planului Rapacki de 
creare a unei zope denuclearizate 
în centrul Europei.

Au mai răspuns la întrebările 
puse de ziariști deputății polo
nezi Ștefan Orczykowski, tehni
cian textilist la întreprinderile 
mistriei din bumbac din Zem- 
brow, Zbigniew Jakus, prim-se- 
cretar al Comitetului P.M.U.P. 
al Combinatului „V. I. Lenin" 
din Nowa Huța, Franciszek Wa- 
chowicz, membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P., prim-secretar 
al Comitetului regional Kielce al 
P.M.U.P., Tadeusz Toczek, învă
țător, președintele Comitetului re
gional de conducere al Sindica
tului învățătorilor polonezi din 
Wroclaw, Jozef Olszynski, mem
bru al C.C. al Partidului Țără
nesc Unit Polonez, vicepreședinte 
al Comisiei de mandate și regu
lamente a Seimului care s-au re
ferit la unele probleme ale con
strucției socialiste în R. P. Po
lonă.

In numele ziariștilor prezenți, 
tov. George Ivașcu, vicepreședin
te al Uniunii Ziariștilor din R.P. 
Romînă, a mulțumit călduros ma
reșalului Seimului R. P. Polone 
și membrilor delegației parla
mentare poloneze pentru docu
mentatele lor expuneri și răspun
suri la întrebările reprezentanți
lor presej romînești

(Agerpres)

(Urmare din pag, l-a)

instruit 
de po- 
(create 
pentru 

o con-

ținut șl mențin trează atenția și 
interesul tinerilor muncitori, in
gineri și tehnicieni față de gos
podărirea materiei prime, a ma
terialelor auxiliare. Au fost lua
te și alte măsuri. S-au 
responsabilii de brigăzi, 
sturi utemiste de control 
pentru a sprijini lupta 
economii), s-a organizat
sfătuire împreună cu direcțiunea 
uzinei, sub îndrumarea comitetu
lui de partid, consfătuiri cu mai
ștrii, cu inginerii, pentru ca ace
știa să sprijine efectiv munca 
pentru economii a tinerilor.

Paralel cu munca dusă pentru 
înțelegerea de către tineri a con
ținutului adînc politic, patriotic, 
al inițiativei tinerilor de la „Pro- 
gresul“-Brăila, respectiv al luptei 
pentru economii, au fost luate 
măsuri pentru a înlesni aplicarea 
inițiativei și pentru a asigura 
succesul acesteia.

nare a utilajelor productive. Și 
cum problema economiilor prive
ște pe fiecare tînăr în parte, lă
cătușii, sudorii, au luat toate 
măsurile pentru ca agregatele să 
funcționeze din plin. Astfel, dacă 
acum vorbești despre marile eco
nomii realizate la laminoare tre
buie să amintești neapărat și 
despre lăcătușul Anghel David, 
despre sudorul Alexandru Tudo- 
rie și despre mulți alți tineri 
care dau „cale liberă" tablei.

Analizînd posibilitățile existen-

ra, lunar se spărgeau 9 cilindri 
(un cilindru costă în medie peste 
10.000 lei). De la aplicarea ini
țiativei tinerilor de la „Progre
sul" consumul de cilindri s-a re
dus cu mult sub normativ. E 
drept, de cîteva ori a fost nevoie 
să se respingă cîțiva cilindri de- 
fecți, pe care-i primiseră de la 
;,Oțelul Roșu“-Caransebeș. Ridi
carea calificări; profesionale, cre
șterea interesului tinerilor pentru 
gospodărirea materiei prime, a 
materialelor auxiliare, a făcut ca

cut-o cunoscută tuturor tinerilor 
uzinei în cadrul unor schimburi de 
experiență. Tudor Gheorghe, con
ducea de exemplu una din cele 
mai bune brigăzi de tineret (în 
uzină sînt șase și toate fruntașe). 
Băieții lui Tudor își însușiseră 
o experiență mai bogată pe care 
au împărtășit-o și tinerilor din 
celelalte brigăzi.

Sînt mulți tineri care prin 
munca de fiecare zi, pusă în sluj
ba dezvoltării avutului obștesc, 
a gospodăririi uzinei, descoperă

Recepția oferită
R.P.

de ambasadorul 
Polone

Miercuri seară ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București, Janusz 
Zambrowicz a oferit o recepție la ........    , ...
sediul ambasadei cu prilejul vizi- noastră, în frunte cu conducătorul 
tei în R. p, Romînă a delegației^delegației, G. G. Sotnikov

’ 1 ‘ ■* Ambasadorul Janusz Zambro-
wiez a toastat pentru deputății 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne și Seimului R.P. Polone, 
pentru continua dezvoltare a co
laborării dintre Marea Adunare 
Națională a R.P.R. și Seimul R.P. 
Polone, în slujba păcii și înțelege- 
rii între popoare.

Mareșalul Seimului R. P. Polo
ne, Czeslaw Wycech, a toastat 
pentru dezvoltarea continuă a le
găturilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Romînia și 
Polonia, pentru trjumful cauzei 
păcii și socialismului.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, Constan
tin Pîfvulescu, a toastat pentru 
prietenia romîno-polonă, pentru 
unitatea indestructibilă a țărilor 
puternicului lagăr socialist, pentru 
pace și prietenie între popoare

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

parlamentare a Republicii Popu-' 
lare Polone.

La recepție au luat parte mem
brii delegației Seimului R P. Po
lona în frunte cu mareșalul Seimu
lui, Czeslaw Wycech.

Au participat tovarășii Constan
tin Pirvuleșcu, președintele Marii 
Adunări Națioțiaie, Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, acad. Mihail Ralea, vice, 
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gh. Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Petre Drăgoescu și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, M. Gh. Bujor, 
acad. prof. P Constantinescu-lași, 
Filip Geltz și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, Va
sile Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, președinți ai comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, numeroși deputați, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au participat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Printre oaspeți se aflau și mem
brii delegației sovietice care par
ticipă la sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice în țara

A Z 1

Șl aici pe prim plan 
e calificarea

TINERII MUNCITORI
TREBUIE SA FIE

GOSPODARI PRICEPUT!
AI ---- -- ...UZINEI

Principala problem» ce trebuia 
rezolvată a fost aceea a ridicării 
calificării profesionale a tineri
lor muncitori la nivelul tehnicii 
noi. In acest sens, anterior a. 
plicării inițiativei, 130 de tineri 
iaminoriști, zincuitori și macara
gii au urmat școli speciale, 
cursuri de minim tehnic și alte 
forme de ridicare a calificării. 
Stăpînind mai bine meseria ei 
lucrează acum mai bine și obțin 
roade mai mari. Din rîndul tine
rilor s-au ridicat Iaminoriști șefi 
ca Cezar Antipa, Andrei Laslo, 
Ion Tălmaciu, recunoscuți ca 
unii dintre cei mai buni munci, 
tori ai uzinei. Măsurile nu s-au 
oprit tisă aici. Pentru ca tinerii 
să cunoască procesul 
s-au afișat la toate 
muncă instrucțiunile 
de lucru cu schemele

te în uzină» forțele de care dis- 
pune, tinerii s-au angajat ca spri
jiniți de vîrstnici, să realizeze 
anul acesta economii în valoare 
de 220.000 lei. Și în trei luni 
și-au întrecut cu mult angaja
mentul luat realizînd economii 
de 370.000 lei.

Fiecare loc de muncă» 
o sursă de economii

tehnologic, 
locurile de 
tehnologice 
de funcțio-

multe brigăzi, printre car» și 
cea condusă de tînărul Ghe6r- 
ghț Ispas, să nu spargă în ulti
ma lună nici un cilindru.

Dar nu numai acestea au 
căile prin care tinerii de ța uzi
na „Gristea Nicolae" din Galați 
au realizat economii. Au fost rea
lizate economii și prin reducerea 
rebuturilor și declasatelor, prin 
conducerea corectă a focurilor, 
prin folosirea rațională a cocsu
lui, a păcurei și prin multe alte 
mijloace care stau la îndemîna 
fiecărui tînăr muncitor, la fiecare 
loc de muncă.

Stăpîniți de dorinja de a reali
za cît mai multe economii pen
tru a contribui la creșterea fon
dului uzinei, la creșterea acumu
lărilor socialiste, tinerii și-au în
sușit o experiență proprie, boga-

fost

La fieeare loc de muncă din 
uzină există condiții ca să se 
realizeze însemnate economii. 
Căile prin care se pot obține 
sînt diverse. Iată cîteva: redu
cerea consumului de cilindri, 
înainte, de cele mai multe ori, 
din neatenție și uneori ehiar da
torită calității proaste a acesta-, - tă, pe care comitetul U.T.M. a fă-

numeroase rezerve interne în 
scopul realizării dft economii cît 
mai mari. Numele multora dintre 
aceștia—Gheorghe Tudor, Gheor
ghe Ispas, Gheorghe Petrea, res- 
ponsibili de brigăzi, Alexandru 
Caramfil, Nicolae Stoica, lamino- 
riști, le întHnești la panoul de 
onoare sau la gazetele de pere
te, ei fiind dintre cei mai buni 
gospodari a; uzinei. Comitetul 
U.T,M. de la uzina „Cristea Ni
colae" își îndreaptă acum efor
turile pentru a mobiliza tinerii în 
vederea obținerii unor noi succese 
în lupta pentru economii egale cu 
prețul de cost al unor importan
te produse finite.

★
Galațiul are multe uzine și fa- 

poate aplica iniția- 
brăilenl. In unele 
s-a aplicat dar...

brici unde se 
tiva tinerilor 
întreprinderi

mai de mult. Un asemenea exem
plu il oferă Șantierul Naval Ga
lați. Clndva, aici se realizau 
mari economii. De la o vreme, 
comitetul U.T.M. a neglijat con
tinuarea aplicării inițiativei și 
lucrurile s-au desfășurat la voia 
întîmplării. In vreme ce comite, 
tul desfășoară o muncă- formală, 
pe șantier prețul de cost este cu 
sute de mii de lei depășit. Acea
sta pentru că se dau multe rebu
turi, există dezorganizare, risipă 
de combustibil, de electrozi etc. 
Tineretul și comitetul U.T.M. 
care s-au culcat pe laurii victo
riilor trecute trebuie să se tre
zească ța realitate și reînviind 
inițiativa de la „Progresul" să 
contribuie la lichidarea acestei 
stări de fapt.

Sînt și alte întreprinderi în 
oraș — ca Direcția Regională 
de Navigație Fluvială Galați și al
tele — unde fără a se analiza 
condițiile se dă verdictul: „nu 
putem aplica inițiativa".

Starea de lucruri din întreprin
derile gălățene impune Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Galați șă 
sprijine mai mult întreprinderile 
în aplicarea inițiativei tinerilor de 
la „Progresul“-Brăila. In primul 
rînd este bine ca în cadrul unei 
ședințe de birou să se analizeze 
situația de la Șantierul Naval 
Galați. Apoi să se creeze instruc
torilor Comitetului orășenesc 
U.T.M. posibilitatea să stea 
mai mult timp într-o organi
zație de bază, să studieze con
dițiile existente acolo ca să 
pună umărul la înlăturarea tutu
ror deficiențelor care împiedică 
sau tărăgănează aplicarea acestei 
inițiative patriotice. E bine, de 
asemenea, ca înșiși secretarii co
mitetului orășenesc U.T.M., mem
brii biroului orășenesc, să se in
tereseze mult mai îndeaproape de 
aplicarea, extinderea și urmări
rea aplicării inițiativei tinerilor 
de la „Progresul"-Brăila de a 
realiza economii echivalente cu 
prețul de cost al unor importan
te produse finite.
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Planurile S.U.ft. privind Taivanul

avertisment

sînt sortite eșecului
ponia. Toate acestea însă sînt vi- ,teni să se agite. Dacă însă trupe- 
su.ri deșarte, ele sînt absolut irea
lizabile, împotriva acestui lucru se 
pronunță eu hotărîre poporul chi
nez.

Guvernul S.U.A., a subliniat-
Ciu En-lai trebuie să renunțe la 
politica de agresiune și război și 
să retragă din regiunea strîmtorii 
Taivan toate trupele sale, să în-

Lucrările 
Generale

Adunării 
a O.N.U

PEKIN 8 (Agerpres) — China 
Nouă transmite: In după-amiaza 
zilei de 7 octombrie Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și Cen I, locțiitor al 
premierului și. ministrul Afacerilor 
Externe au primit pe membrii a 
șase delegații japoneze care vizi
tează China și au avut cu ei o 
convorbire îndelungată.

Referindu-se la problema Taiva- 
nului, premierul Ciu En-lai a rea
firmat poziția poporului chinez 
care a hotărît în mod ferm să e- 
libereze Taivanul, Penhuledao, 
Țzînmîndao, Matsushan și care 
ia atitudine împotriva planurilor 
odioase de creare a „două Chine“. 
în cele din urmă a spus Ciu En- 
lai Taivanul va fi redat Republicii 
Populare Chineze, iar planurile o- 
dioase de creare a „două Chine" 
vor suferi fără doar și poate eșec. 
Aceasta nu este decît o chesti
une de timp. Pe arena internațio
nală, a spus el, sînt unii care în
cearcă să separe Taivanul de Chi
na și să-l treacă sub tutelă inter
națională, iar în Japonia există 
chiar un grup de persoane cu to
tul neînsemnat care se pronunță 
pentru alipirea Taivanului la Ja-

Declarațiile 
lui Cki En-lai cu ocazia 
convorbirii avută cu 
delegafi din Japonia

ceteze amestecul în treburile in
terne ale Chinei. Intre China și 
S.U.A. nu este război și de aceea 
nici nu poate fi vorba de „înceta
rea focului". S.U.A. trebuie să pu
nă capăt jocului cu focul, să în
ceteze de a mai însoți navele cian
kaișiste și să-și retragă toate tru
pele. Dacă ele vor face acest lu
cru, vîntul se va liniști în strîm- 
toarea Taivan, valurile vor con-

PEKIN 8 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 6 și 7 octom
brie, între orele 18 și 6 dimineața, 
șapte nave militare americane au 
violat apele teritoriale ale Chinei 
în regiunea Amoy din provincia 
Fuțzian. In același timp avioane 
militare ale S.U.A. au efectuat 
26 zboruri pe deasupra apelor te
ritoriale ale regiunii Amoy.

Purtătorul de cuvînt al. Minis
terului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a fost autorizat să dea 
al 24-lea avertisment serios și să 
facă următoarea declarație:

La 6 octombrie, între ora 1, 
cînd forțele noastre armate au în
cetat bombardarea insulei Tzin- 
mîndao și zorii zilei de 7 octom
brie navele militare și avioanele 
americane au continuat să facă 
incursiuni în apele noastre terito
riale și în spațiul aerian. /Xcest 
lucru nu poate fi îngăduit. Dar la 
7 octombrie, după ora 6 dimineața 
îl! tot cursul zilei nu”s-a mai sem
nalat nici o incursiune a navelor 
militare și avioanelor S.U.A. în 
apele »:ritoriale și în spațiul ae
rian. Aceasta este demn de men
ționat ca o reacție la cererea a- 
dresată S.U.Ai de a înceta escor-

tarea navelor ciankaișiste. China 
dorește să reglementeze prin tra
tative pașnice conflictul interna
țional dintre China și S.U.A. din 

vor 
tre-

zona Taivan. Dacă S.U.A. nu 
interveni în mod deliberat în 
burile interne ale Chinei și nu
tresc și ele dorința de a duce tra
tative pașnice, trebuie înainte de 
toate să înceteze definitiv așa-zisa 
activitate de escortare, de violare 
a apelor teritoriale ale Chinei și 
a spațiului ei aerian, trebuie să 
înceteze orice provocare militară 
și amenințările de război împo
triva Chinei.

★
PEKIN 8 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : Două nave 
de război americane au pătruns 
la 8 octombrie în apele terito
riale chineze in regiunile Matsu
shan și Pingtan (provincia Fu
kien). Aceasta demonstrează că 
State'e Unite continuă provocă
rile militare.

Purtătorul de cuvînt al Mini
sterului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a fost autorizat să 
dea cel de-al 25-lea avertisment 
serios în legătură cu aceste pro
vocări.

le americane vor continua să ră- 
mînă în stitîmtoâreâ Taivan aco
lo va bîntui tot timpul taifunul 
războiului, lntrucît trupele, S.U.A.' 
au venit singure, ele trebuie să 
plece singure.

In cele din urmă trupele S.U.A. 
vor fi retrase din strîmtoarea Tai
van la fel cum vor pleca de la ba
zele lor militare din Japonia și de 
la toate bazele militare din întrea
ga lume. De aceea lupta popoare
lor. Chinei și Japoniei are un țel 
comun. Popoarele acestor două 
țări cer ca guvernul S.U.A. să re
nunțe la politica de agresiune și 
război. Poporul japonez este împo
triva politicii guvernului Kiși de 
a urma S.U.A. Noi sprijinim acea
stă poziție a poporului japonez.

Referindu-se la relațiile chino- 
țaponeze, premierul Ciu En-lai a 
arătat că guvernul Kiși urmează 
politica agresivă a S.U.A., are o 
atitudine dușmănoasă față de po
porul chinez, încearcă să reînar- 
meze Japonia, să reînvie militaris
mul, să obțină ca japonezii să 
lupte pentru americani.

Dziitiro Mațumoto, Akira Kad- 
zami, Tomitaro Kaneda și ceilalți 
conducători ai delegațiilor s-au 
declarat de acor.d cu premierul 
Ciu En-lai, au condamnat în una
nimitate acțiunile provocatoare ale 
imperialismului american în strîm
toarea Taivan, s-au pronunțat îm
potriva planurilor de creare a 
„două Chine".

—xox—
WASHINGTON 8 (Agerpres).— 

TASS transmite:
Departamentul de Stat a anunțai 

că S.U.A. au încetat să mai ex- 
corteze navele de transport cian
kaișiste care se îndreaptă spre in
sula ȚzînrnmdaO' Totodată De
partamentul de Stat a anunțat că 
dacă armata R. P. Chineze va re
lua bombardarea insulei Țzînmîn
dao, excortarea va fi „de îndată 
reluată"'

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
In ședința din dimineața zilei de 
7 octombrie a Adunării Generale 
a O.N.U. reprezentantul Ceho
slovaciei, V. David a luat cuvîn- 
tul pe marginea raportului secre
tarului general al O.N.U. asupra 
îndeplinirii rezoluției sesiunii 
extraordinare a Adunării Genera
le a O.N.U. în problema Orientu
lui Apropiat. Delegația ceho
slovacă, a spus el, consideră ne
cesar să ia din nou cuvîntul pen
tru a atrage atenția Adunării Ge
nerale a O.N.U. că primejdia 
care amenință pacea și securita
tea statelor arabe în urma agre
siunii americano-engleze împotri
va Libanului și Iordaniei nu a 
fost înlăturată nici pînă în pre
zent. Punînd mereu alte condiții, 
a subliniat el, S.U.A. și Anglia 
împiedică îndeplinirea rezoluției 
.sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și tărăgănea
ză retragerea trupelor lor din 

țLiban și Iordania.

tică a cerut înscrierea acestei pro
bleme în al doilea rînd.

Reprezentantul Statelor Unite, 
Lodge, s-a opus propunerii sovie
tice, sub pretextul respectării or. 
dinei, în care problemele au fost 
trimise Comitetului politic de că
tre Adunarea Generală. Acest fapt 
arată odată mai mult că Statele 
Unite încearcă să se eschiveze de 
la luarea unor măsuri cu adevă
rat realiste în ce privește proble
ma dezarmării,
- Delegatul Marii Britanii, Noble, 
a 
în

In Franța s-a adoptat

Un nou sistem electoral profund 
antidemocratic

PARIS 8. — Corespondentul
Agerpres transmite : întreaga pre
să franceză de miercuri dimineața 
comentează pe larg hotărîrea gu
vernului de a fixa data alegerilor 
parlamentare pentru 23 și 30 no
iembrie și de a adopta sistemul 
electoral uninominal majoritar în 
două ture de scrutin, sau sistemul 
pe arondismente.

Potrivit acestui sistem electoral 
întreg teritoriul metropolei va fi 
împărțit în 465 arondismente cu- 
prinzînd fiecare aproximativ 
90.000 locuitori. Fiecare arondis- 
ment trebuie să aleagă un deputat 
în noua Adunare Națională. în 
primul tur de scrutin vor fi aleși 
ca deputați în Adunare numai 
acei candidați care au întrunit 
majoritatea absolută de voturi în 
arondismentul respectiv, ceea ce 
înseamnă jumătate plus un vot. în 
arondismentele în care nici un 
candidat nu a întrunit majoritatea 
absolută de voturi, se procedează 
la al doilea tur de scrutin. în al 
doilea tur de scrutin este sufi
cientă majoritatea relativă pentru 
alegerea candidatului ca deputat. 
Acest sistem dă astfel posibilitate 
partidelor de dreapta să se uneas
că la al doilea tur de scrutin în-

îm-tr-un bloc electoral care să 
piedice alegerea candidatului co
munist, dacă acesta a obținut ma
joritatea voturilor în primul tur 
de scrutin. Noua lege electorală 
prevede de asemenea că nu are 
dreptul să se prezinte în al doi
lea tur de scrutin nici un candidat 
care nu s-a prezentat în primul 
tur de scrutin.

| VA i

Manevrele S.U.A. 
în Comitetul Politic

NEW YORK 8. Corespondentul 
special Agerpres la O.N.U. tran
smite : La 8 octombrie a avut loc 
prima ședință a Comitetului poli
tic al O.N.U. sub președinția lui 
Rafael Urquia (Salvador).

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței V. A. Zorin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a arătat în 
mod argumentat și convingător 
că în momentul de față este lim
pede pentru oricine că dezarma
rea, de care s-a ocupat fiecare 
vorbitor din Adunarea Generală și 
către care se îndreaptă atenția 
întregii opinii publice mondiale, 
trebuie să aibă cea mai mare pri
oritate. El a subliniat faptul că 
discutarea în Comitetul politic a 
propunerii încetării experiențelor 
nucleare va influența totodată în 
mod favorabil 
tratative de la 
rin a cerut ca această problemă 
să fie inclusă 
de zi a Comitetului 
doua problemă legată de prima 
fiind aceea a reducerii bugetelor 
militare. De aceea delegația sovie-

gprijinit poziția Statelor Unite 
această problemă.

Cuvîntul 
reprezentantului 

R.P.R., Silviu Brucan
în cadrul ședinței a luat cuvîn

tul din partea delegației R.P.R., 
Silviu Brucan, care a combătut 
încercarea Statelor Unite de a a- 
bate atenția Comitetului politic de 
la o problemă atît de importantă 
ca aceea a încetării experiențelor 
nucleare ți de la problema redu
cerii bugetelor militare. Practica 
trecutului — a arătat delegatul 
R.P. Romîne, a demonstrat jloc- 
vent că „discuțiile generale, ab
stracte, asupra dezarmării" nu au 
dus la nici un rezultat. Oare a- 
ceasta se așteaptă ți acum de la 
acest Comitet care are la activul 
său atît de puține rezultate ?

Silviu Brucan a subliniat că dis
cutarea acestor două probleme tre
buie să se bucure de prioritate în 
Comitet.

în jurul Pămintului

La uzina de construcții de ma ștn| grele din Sverdlovsk lucrează 
mulțl tineri. In fotografie: secția de fabricare a escavatoareior 
pășitoare. Aici lucrează o brig adă de tineri comsomoliști rațio
na li zatorl care a realizat într-un timp scurt economii în valoare 
de 808 milioane ruble.

asupra viitoarelor
Geneva. V. A. Zo

prima pe ordinea 
politic. A

IN LIBAN reacțiunea 
continua provocările
BEIRUT 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Forțele reacțio
nare din Liban, care nu vot să se 
impace cu schimbările politice ce 
au avut loc in țară, continuă să 
recurgă la provocări armate. în 
ziua de 7 octombrie bande înar
mate ale falangiștilor au deschis 
focul în cartierul comercial al 
Beirutului și au încercat să pună 
stăpînire pe drumurile care leagă 
capitala Libanului cu provincia. 
Subunități ale armatei libaneze 
au dat o ripostă hotărîtă elemen
telor falangiste.

Provocările cercurilor reacțio
nare din Liban care acționează în

dauna intereselor naționale ale 
țării împiedică restabilirea vieții 
economice în Liban. Mii de mun
citori au rămas fără lucru deoa
rece întreprinderile continuă să 
fie închise. Numeroși comercianți 
mici și mijlocii s-au ruinat. Ță
ranii nu pot să-și 
sele.

WASHINGTON
TASS transmite: 
Departamentul de 
la 8 octombrie că 
vor fi retrase din Liban pînă la 
31 octombrie „dacă nu se vor 
produce nici un fel de eveni
mente neprevăzute".

desfacă produ-

8 (Agerpres).—

Stat a anunțat 
trupele S.U.A.

asediu in
CARACI 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Pakistanului, Iskander 
Mirza, a promulgat starea de ase
diu pe întreg teritoriul țării. Gu-

Un renumit savant vest-german 
protestează împotriva pericolului 

nuclear
BERLIN 8 (Agerpres). — Zia

rul „Berliner Zeitung" relatează 
că renumitul savant atomist vest- 
german Otto Hahn, laureat al pre
miului Nobel, luînd cuvîntul la 
Weisbaden (R.F.G.) în Țața a 
4.000 de persoane a îndemnat din 
nou opinia publică să ceară înce
tarea experiențelor cu arma nucle
ară și distrugerea stocurilor exis
tente. In numele celor 18 savanți 
vest-germani oare au semnat anul 
trecut manifestul de la Gottingen,

profesorul Hohn a declarat, în 
aplauzele asistenței, că ei sînt ho- 
tăriți să nu participe la lucrările 
legate de producția armei atomice 
în R.F.G. El a condamnat de a- 
semenea străduințele guvernului 
francez de a-și pune la punct pro
pria sa armă nucleară.

vemul central, prezidat de Firoz 
Khan Noon, și cele două guverne 
provinciale au fost demise. Adu
narea Națională a Pakistanului și 
adunările provinciale au fost di
zolvate. Actuala constituție a fost 
abrogată, iar activitatea tuturor 
partidelor politice a fost interzisă. 
Comandantul armatei pakistaneze, 
generalul Mohammed Ayub Khan, 
a căpătat puteri excepționale.

Explicînd motivele care l-au de
terminat să proclame starea de a- 
sediu, președintele Mirza a decla
rat că în ultimii ani între liderii 
partidelor politice pakistaneze a 
avut loc o luptă pentru putere, că 
s-a accentuat peste măsură corup
ția și că dacă această situație ar 
fi continuat, situația Pakistanului 
ar fi fost periclitată.

S-a 
cel 
so- 
de

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite: După cutn 
anunțat, pînă la 8 octombrie 
de-al treilea satelit artificial 
vietic a înconjurat pămintul
2000 de ori. in acest timp, rache
ta purtătoare are un avans de 
47,6 rotații față de satelit. De Ih 
lansarea celui de-al treilea satelit 
artificial au trecut 147 de zile. In 
acest răstimp el a parcurs un 
drum de 92.600.000 km.

Continuă observațiile cu ajuto
rul mijloacelor optice și radioteh- 
nice asupra mișcării celui de-al 
treilea satelit artificial al pămin
tului. Pină în prezent centrul de 
coordonare ■ și calculații a primit 
și prelucrat peste 57.000 măsură
tori prin radio, 4.500 observații 
optice asupra satelitului și aproxi
mativ 18.000 observații asupra ra
chetei purtătoare. Pe baza acestor 
date se determină parametrii orbi
tei satelitului și a rachetei purtă
toare și se precizează caracterul 
variației lor în funcție de timp. 
Măsurătorile asupra traiectoriei de 
mișcare a satelitului permit să se 
efectueze o reperare precisă geo
grafică și în timp a rezultatelor 
observațiilor științifice efectuate cu 
ajutorul 
Sute de 
amatori 
nuă să 
mise de 
care funcționează pe frecventa de 
20,005 Mh.

Al treilea satelit artificial poate 
fi observat ca o stea de mărimea

celui de-al treilea satelit, 
posturi de radio și radio- 
din întreaga lume conti- 
recepționeze semnalele e- 
postul de radio „Maiak"

Cum se

ca2—7, iar racheta purtătoare — 
o stea de mărimea minus 3 
plus 4.

Calculele preliminare arată 
racheta purtătoare va pătrunde
păturile dense ale atmosferei și își 
va înceta existența la sfîrșitul lunii 
noiembrie — 
gembrie a.c.

că 
în

la începutul lunii

★
8 (Agerpres).

de-

MOSCOVA
TASS transmite : Pînă la 9 
tombrie, ora 6 dimineața (ora 
Moscovei), cel de-al treilea sate
lit artificial al pămintului a în
conjurat de 2.011 ori pămintul. 
Racheta purtătoare are un avans 
de 48 de rotații. ,

oc-

MOSCOVA. — Tn legătură cu 
formarea noului guvern libanez, 
la 30 septembrie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
al U.R.S.S., a adresat un mesaj 
de salut lui Rașid Karami, primul 
ministru al Republicii Liban,

PEKIN, - La 4 octombrie pre
ședintele Mao Țze-dun a primit un 
mesaj din partea primului rm-, 
ni»tru al Republicii Guineea. Sekui 
Tu*e. în care «ces’a îșr exprimă 
dolnța de a stiebili relații diplo
matice cu R. F. Chineză. Intr-un 
mfsaj de răspuns, trimis la 7 oc
tombrie, președintele Mao Țze-dun 
salută crearea Republicii Guineea 
și anunță recul nașterea ei de că
tre guvernul R, P Chineze.

SOFIA. — Răsppnzind invita
ției Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar și Consi
liului de Miniștri al ' Republicii 
Populare Bulgaria-, la 8 octombrie 
a sosit la Sofia intr-o vizită de 
prietenie o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane condusă de Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania ȘÎ Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane.

s un
ministru al Re-

Seku Ture, tn

MOSCOVA. — La 7 octombrie 
tn Sala Coloanelor din Casa Sin
dicatelor s-a deschis Conferința 
unională a lucrătorilor din . teatre,, 
a dramaturgilor și criticilor. La 
lucrările conferinței iau parte cei' 
mai de seamă oameni de teatru, 
miniștrii Culturii ai republicilor 
unionale, dramaturgi, critici, spe
cialiști în teoria și istoria artei, 
activiști sindicali.

SOCI, — La 8 octombrie N. S. 
llrușcioo, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte ul Consi
liului de Miniștri aț U.R.S.S,, l-a 
primit la cerere pe Velko Miciuno- 
vici. ambasadorul R.P.F. Iugosla
via in U.R.S.S., tn legătură cu 
apropiata plecare a acestuia din 
Uniunea Sovietică și a avut cu el 
o lungă convorbire.

PHENIAN. — După cum anunță 
Agenția Telegrafică Centrală Co
reeană, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a trimis la 8 octombrie 
mesaj primului 
publicil Guineea 
sare ti face cunoscut că guvernul 
R.P.D. Coreene a hotărtt să re
cunoască Republica Guineea.

Una din importantele acțiuni împotriva pericolului nuclear ale 
populației vest-germane este garda antiatomică la care iau parte 
numeroase personalități din diferite domenii de activitate. In fo
tografie : O gardă antiatomică în orașul vest-german Essen. X,

SPORT

Optimile de finală ale Cupei campionilor 
la fotbal
(arbitri austrieci) ; Real Madrid— 
Besiktas Istanbul (arbitri italie
ni) ; Wiener Sk—Dukla Praga 
(arbitri maghiari) ; Wolverhamp- 
ton-Schalke 04 (arbitri belgieni); 
Reims—Palloseura Helsinki (ar
bitri din R. F. Germană); Spor
ting Lisabona sau Nutrecht Olan
da—Standard Liege 
cczi).

Exceptînd acordul 
rile interesate, jocul 
disputa pe terenul 
este citată prima. In principiu în- 
tilnirile din optimile de finală tre
buie să se încheie pînă la 30 no
iembrie.

Comisia a exanjinat candidatu
rile federațiilor de fotbal din El
veția, R. F. Germană și Spania 
care s-au oferit să organizeze fi
nala cupei în lunile mai sau iu
nie. In această problemă o hotă- 
rîre definitivă va ii luată la T3 
octombrie.

La reuniunea de la Paris a asis
tat și președintele Confederației, 
sportivilor din Brazilia, Joao Ha- 
velange, care studiază posibilită
țile de organizare a unei competiții 
similare în America de Sud. In 
eventualitatea că acest proiect se 
va realiza, învingătorii celor două 
competiții vor fi opuși într-un 
meci pentru titlul neoficial de cea 
mai bună echipă de club diiț 
lume.

europeni
Comisia de organizare a Cupei 

campionilor europeni la fotbal s-a 
întrunit la 8 octombrie la Paris 
pentru a efecuta tragerea la sorți 
a optimilor de finală.

Cele 8 meciuri se vor disputa 
după cum urmează : Petrolul Plo- 
ești sau Wismut Karl Marx Stadt 
— I.K-F. Goteborg sau Esch sur 
Alzette Luxemburg (arbitri polo
nezi) ; Atletico Madrid—Ț.D.N.A. 
Sofia (arbitri elvețieni) ; M.T.K. 
Budapesta—Young Boys Berna

(arbitri fran-

dintre clubu- 
din tur se va 
echipei care

Reorganizarea sistemului de guvernâmînt 
în Republica Araba Unită

CAIRO 8 (Agerpres). — Gamal 
Abdel Nasser, președintele R.A.U., 
a semnat cinci decrete prin care 
se reorganizează sistemul de gu- 
vernămînt din Republica Arabă 
Unită. A fost constituit un gu
vern central al R.A.U. precum ji 
două consilii executive unul pen
tru Egipt și unul pentru Siria.

Guvernul central al Republicii 
Arabe unite are următoarea com
ponență :

Abdel Latif Bogdadi — vice
președinte și ministru al Planifi
cării, mareșalul Abdel Hakim 
Amer — vicepreședinte și minis-

tru de Război, Akram Haurani, — 
vicepreședinte și ministru al Jus
tiției, Mahmud Fawzi, — minis
tru al Afacerilor Externe etc.

Consiliul executiv al regiunii 
egiptene a R.A.U. are 15 membri 
și este prezidat de Nur Ed-din 
Tarraf. Consiliul executiv al re
giunii Siriene a R.A.U. are 14 
membri și este prezidat de Nur 
Ed-din Kahala, care răspunde in 
același timp de problemele plani
ficării în această regiune. Cei doi 
președinți ai consiliilor executive 
sînt totodată miniștri de stat în 
guvernul central al R.A.U.

III in familie
alung» plictisul, pun nevestele 
care n-au altă treabă decît să 
complecieze invitații, să le or
ganizeze weckendul cit mai 
distractiv, fac mofturi la min- 
care, refuzi nd plinea albă fără 
lapte și pretinzțnd dbar curcani 

' cit castane și fazani la proțap. 
Băgați și dumneavoastră de 
seamă ce bine e să fii șomer! 
Pentru așa o viață nu trebuie 

:sa, aștepți să. te dea afară ci, 
dimpotrivă, umil să ’le prezinți 
cu jalba th mină și să ceri, 
respectuos să ți se asigure o 
viață de șomer.

Tn fața articoiutui din „Ma
gazine Digest" nu știi ce să 
faci mai inill: să te indig
nezi in, fața perfidiei reporte
rului sau să te minunezi de 
stupiditatea celor care arunetnd 

' praf in ochii mulțimii, cred' 
că lumea e proastă ori naivă. 
De altfel, nici nu ai prea mult 
timp pentru asta, fiindcă doar 

.tntprpînfd)pagina, .afli un ar
ticol cu o temă asemănătoare: 
„Cum să găsim de luerd tn 
zilele noastre" plin iot cu sfa
turi și panseuri perfide și min
cinoase, După ce atentează lai 
gloria celebrului filozof Gigă, 
consTatînd că „pînă nu veți fi' 
angajat, toată munca dumnea
voastră Se va reduce la căuta. 
re.a dp |u?ru“, articolul cu pri
cina se trudește să insufle op
timism șomerilor. Acest opti
mism este rudă cu cel al. nălîa- 
gului din anecdotă, c__ __
in fata copilului muribund și 
pofticios de struguri tn toiul 
iernii se ruga : „Lungește-i
doamne boala I. pin-s-o coace 
poama". Scribul veros dă sfa
turi savante, spune șomerilor 
sa hu dispere pentru că un 
marț număr de președinți ai 
marilor societăți americane și 
de oameni politici au vtrstă îna
intată șt atunci î.n decurs de 

5—10 ani va avea ]oc o a- 
vansare pe scară socială‘a Pa. șilor burgheziei.

dea de lucru șomerilor, ci so
ția, nu patronii monopolurilor 
nesățioși de ctștiguri, care după 
ce storc vlaga și tinerețea o- 
mului tl aruncă pe drumuri a- 
tuncl etnd există riscul ca be
neficiile lor să se micșoreze. O 
nu, nu ei sini vinovat! că 
șomerul n-are de lucru, ci ne
vasta, care „poate să găsească 
pentru e| o mulțime de munci 
interesante : repararea scau.' 
neWr,: vopsirea mobilelor. în
rămarea tablourilor",-iar ea, 
rea și nemiloasă, nu-i' află.

După .rafinatul '. ndstru psi
holog, intre capitalist și șomer 
s-ar putea pune semnul egali
tății. Șomerul american e pre
zentat tn culori idilice, cu ace
leași' posibilități materiale ca și. 
bietul Morgan, ca amăritul de

Ier sau ^alți asemenea nemlngi- 
iați sărmani.. Domnul psiholog 
dă să se 'înțeleagă că nu-i nici 
o - nenorocire să Hi - șomer, ■ ba. 
dimpcUrivă.'feBci'ie mai' mare, 
nici că se află. Pentru că el 
sfătuiește soția' șomerului să a- 
lunge plictiseala soțului orga-: 
nizînd petreceri: făcînd vizite, 
excursii „merglnd cu soțul la 
pescuit, și la plimbare". Vedeți 
și dumneavoastră, că baliverna 
este prea gogonată. Ziarele sînt 
pline de faptele diverse și tra
gice ale capitalismului tn care 
șomerii se sinucid de mizerie, 
își vind copiii sau lumina o- 
chilor, care anunță că șomerii 
se îngrămădesc la cazonele cu 
linte ale societăților de „bine, 
facere", că băncile parcurilor 
sînt ocupate de șomeri care se 
învelesc cu cerul, că șomerii 
locuiesc tn vagoane de tram, 
vai părăsite, în autobuse trans
formate în apartamente; tn cor
turi cîr.piie. Dtipă .iMagazine Di
gest" se creează o viață , ameri- 
cană idilică în care, șomerii fac. 
plimbări de agrement, .stau 
toată ziua tn pișcine, ca sa-și

(Urmare din pag. l-a) 
llgentă, aare-și înțelege soțul 
șomer, trebuie să fa măsurile co. 
respunzătoare. Primul simptom 
al neliniștei soțului trebuie să 
servească drept semnal pentru 
a acționa. Un asemenea simp
tom poate fi faptul că pentru 
prima oară el ieșe la dejun 
nebărbierit, sau faptu] că cra
vata este murdară și cămașa 
șifonată". Remarcați, vă rog, 
stilul alambicat, fin, abundind 
tn drăgălășenii. Soțul șomer', 
aruncat cu brutalitate afară de 
la fabrică, măcinat tn fiecare 
oră de dramatica întrebare „ce 
să dea copiilor de mîncare 
nu e zbuciumat, sfîrtecat de 
tragismul vieții sale, ci... neli
niștit. Neliniștit așa cum ar fi; 
de pildă, din pricina zburdai- _ . _ . ...
nicului de Jim care umbtînd Ford, ca neajutoratul Rockefel-' 
hai-hui cu alți ștrengari, a tn- 
ttrziat seara. Nu e - J 
șomerul. e doar 
Finețea stilului e 
tă tn toate frazele 
Vedpți dumneavoastră, 
rul umblă nebărbierit, 
mașa șifonată. peticită 
murdară, din motive psihologi
ce, nu pen,tru că j-ar lipsi pină 
și cenții pentru lama de ras, 
ci din pricina sfdrii de spirit. 
Șomerul hu merge nebărbierit

1 pentru că între rasul bărbii șl 
■ pline, preferă pe cea din ur

mă. Nu, el nu umblă murdar și 
jerpelit pentru că și-a virtdut 
hainele, ci numai așa, din mo
tive psihologice. Iar dacă el 
persistă multă vreme tn această 
stare, vina nu o poartă orindu- 
irea capitalistă, ci soția care, 
„neinteligentă", nu ia de îndată 
măsuri „psihologice", pentru că 
nu urmează savantele sfaturi 
ale magazinului. Conform teo
riei domnului psiholog „spția 
estg obligată să vegheze ca so
țul șomer să fie ocupat cucîte 
ceva". Vedeți dumneavoastră 
că nu capitaliștii trebuie să

îndurerat 
neliniștit, 

eviden- 
citate, 
șome- 

cu ca
sau

t

tnenilor mai tineri în care timp 
se vor IVi locuri vacante".

Ei, John Smith, șomer ’ cu 
vechime care te Urăști galben 

, de foame Pe străzile din Detroit 
și tu Micke Williams, lucrător 
agricol care te hrănești de ani 
de zile cu iluzia că vei găsi 
de lucru, nu disperați, domnul 
CurtiSs, omul cu cel mai mare 

■ salariu' din lume' e bătrth, iese 
la pensie și o să-i iputeți lua 
Toă'iiT:' "Sau Vedeți: că domnul 
Dulles e și el băirîn și mtine 
poimîine o să vă cedeze cu un 
ztmbet de bunic fotoliul de la 
Departamentul de Stat Și jilțu
rile din diversele consilii de 
administrație pe care le ocupă 
astăzi. Deci, n-ăveți nici un 
motiv sâ disperați, așteptați 
„să se coacă poama".. Iar pînă 
atunci, adtcă p!nă la sfintul 
așteaptă crăpați de - foame, 
transformafi-vă în nomazi tn 
căutare de lucru, ridicați-vă 
moralul cu sfaturile din „Ma
gazine Digest" șt mai ales fiți 
optimiști t Nu proibsta'ți, pri
viți țum trusturile Se ghiftuiesc 
din bugetul înarmărilor. cum 
țtndurile voastre crestă- Lăsați- 
vă legănați de susurul psiholo
gic Te se-prelinge pînă la ure
chile voastre. Acesta-i sfatul 

yiespelor burgheze. Dar acesta 
sună tn pustiu. Și drept dova
dă sini grevele tovarășilor voș- 

-fri de la- „F.ord" și „General 
. Motors, creșterea avintului și
care aflat dezvoltarea organizațiilor voa

stre, apariția unor semne pu
ternice ale sporirii combativită
ții și avintului revoluționar, ale 
întăririi luptei clasei muncitoa
re șl a tuturor maselor celor 
ce muncesc împotriva orlndu- 
iril capitaliste, care generează 
șoma] și mizerie — luptă care 
ea singură va outea tndrepta 
răul șl nu bativernele psiholo
giste, narcotizante ale trepădu-
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