
Proletari din toate țările, uniți-vă! IN CINSTEA MARII ZILELE

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

REVOLUȚII DIN OCTOMBRIE
★ Desfășurînd o însuflețită întrecere, siderurgiștii hunedoreni 

dau acum metal în. contul celei de-a doua jumătăți a lunii noiem
brie. La Combinatul siderurgic din Hunedoara depășirea ritmică 
a planului de producție este însoțită de creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. In primele nouă luni din 
acest an productivitatea muncii siderurgiștilor a crescut față de 
plan cu 5,09 la sută, iar prin reducerea prețului de cost s-au rea
lizat economii de 15.872.000 lei.

* Colectivul uzinelor „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii a 
realizat în întrecerea ce o desfășoară în cinstea zilei de 7 No
iembrie, peste prevederile planului, 290 tone oțel, 300 tone lami
nate, 150 tone trefilate și sîrmă zincată și peste 600 km. cabluri 
electrice, depășind cu mult angajamentele luate.
au redus în ultimele 2 luni prețul de cost pe fiecare tonă de oțel 
cu 23 de

Harnicii oțelari
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Vizitele delegației de partid și guvernamentale
a R. P. R. în R. Cehoslovacă

Depuneri de coroane la Monumentul 
național al R. Cehoslovace

ultimului asalt
pe șantierul tineretului de la

Magistrala de Est

PRAGA 21.— De Ia trimișii 
speciali Agerpres ; Marți dimi
neața la Palatul Hrad din Praga 
au continuat convorbirile oficiale 
dintre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Cehoslovace.

PRAGA 21.— De ta trimișii 
speciali Agerpres : Pe colina Vit
kov din Praga, de unde se des
fășoară minunata panoramă a 
capitalei cehoslovace, se înalță 
impunătoarea construcție de gra
nit a Monumentului național al 
Republicii Cehoslovace.

Marți 21 octombrie, la ora 10,

au sosit aici membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.P. Romîne în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe marele platou din fața Mo
numentului era aliniată o compa
nie militară de onoare. Pe pavi
lioanele Monumentului fluturau

(Continuare în pag. 4-a)

Recepția oferită de tov. Antonin Novotny
PRAGA 21 — De la trimișii ai Biroului Politic al C.C. al Par- 

speciali Agerpres : In seara zilei tidului Comunist din Cehoslovacia, 
de 21 octombrie Antonin Novotny, Ludmila Jankovcova, membru su-

■ prim-secretar al Comitetului Cen- ' ------
J trai al Partidului Comunist din

Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Cehoslovace, a oferit o re- 

; cepție în saloanele Palatului 
I Hrad, în cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne care face o vizi
tă de prietenie în Republica Ceho
slovacă.

La recepție au luat parte mem-
1 brii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare 

; Romîne: tovarășii Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al
C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri, membru al Bii oului Po-

. Jitie al C.C. al P.M.R., Petre Bo-
■ rilă, vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al 
lui de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al 
P.M.R., Leonte Răutu, 
supleant al Biroului Politic 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
propagandă și țlultură a C.C. al 
P.M.R., și G. Gaston-Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării.

Au luat parte tovarășii: Viliam 
Siroky, membru al Biroului Poli
tic. al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele gu
vernului cehoslovac, Rudolf Ba
rak, Jaromir Dolansky, Zdenek 
Fierlinger, Jiri Hendrych, Vaclav 
Kopecky, Otakar Simunek, membri

pleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Oldrich Cernik, Bruno 
Kohler, Vladimir Koucky și Vra- 
tislav Krutina, secretari ai'C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, dr. ing. Emanuel Slech- 
ta, dr. îosef Plojhar, miniștrii con
ducători ai partidelor Frontului 
Național, Vaclav David, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, ministrul Afa
cerilor Externe, membri ai Comi-

tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, mi
niștrii conducători ai instituții
lor centrale, ai organizațiilor ob
ștești, fruntași ai vieții publice din 
Praga, ziariști.

Au luat parte Gheorghe Vidraș- 
cu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Praga, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Praga și alți 
membri ai Corpului diplomatic.

In timpul recepției tovarășii An
tonin Novotny și Gh. Gheorghiu- 
Dej au rostit toasturi. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Toastul tovarășului
Auto n Novotny

Dragă tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragi tovarăși romîni,

Consiliu- 
supleant 

C.C. al 
membru 

al

Tinerii din regiunea 
Consfanja

traduc în fapte 
sarcinile trasate de 
comitetul regional 

de partid
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru).
Tinerii din regiunea Con

stanța muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate de comite
tul regional de partid pentru 
campania agricolă de toamnă. 
Cu toată vremea urîtă, frigu
roasă și prin unele locuri chiar 
ploioasă, tinerii din regiune au 
răspuns duminică cu entuziasm 
la chemarea organizațiilor de 
bază U.T.M. pentru a merge la
culesul porumbului la gospodă
riile agricole de stat.

In această zi, 2.500 tineri din 
regiunea Constanța au muncit 
voluntar culegînd porumbul de 
pe o suprafață de 268,5 hec
tare. Pînă acum în regiune a 
fost recoltat porumbul de pe o 
suprafață de 1268,5 hectare, 
acțiune la care au participat 
peste 10.000 de tineri. In afară 
de cules, ei au cărat și trans
portat porumbul de pe aceste 
suprafețe și au tăiat și legat 
coceni, ridieîndu-i în glugi.

In mod deosebit în acțiunea 
de duminică s-a evidențiat Co
mitetul raional U.T.M. Tulcea, 
prin mobilizarea a 680 de ti
neri care au recoltat porumbul 
de pe o suprafață de 110 hec
tare în G.A.S. De asemenea, 
tinerii din regiunea Constanța 
muncesc cu însuflețire penlru 
îndeplinirea sarcinii trasate de 
comitetul regional de partid de 
a colecta fierul vechi în schim
bul căruia să primească sîrtna 
necesară confecționării spalie
relor pe 50.000 hectare vie. Pî
nă acum, în întreaga regiune 
au fost colectate 10 vagoane de 
fier vechi.

Permiteți-mi să exprim din nou 
bucuria noastră cu prilejul vizi
tei dv., a reprezentanților po. 
porului romîn, în Cehoslovacia.

Intîlnirea noastră este atit de 
cordială pentru că pe noi ne unesc 
părerile comune și poziția comu
nă în toate problemele dezvoltării 
actuale a socialismului și păcii. 
Relațiile reciproce dintre partide
le și țările noastre se bazează pe 
unitatea ideologică marxist-leni- 
nistă, pe internaționalismul pro
letar.

Pentru fiecare țară care con
struiește socialismul, relațiile de 
colaborare reciprocă, ajutorul și 
sprijinul celorlalte țări socialiste, 
sînt o necesitate vitală. Popoare
le țărilor socialiste înțeleg foar
te bine că dacă ar urma o altă 
cale ar ajunge sub influența ca
pitaliștilor și, în cele din urmă, 
ar fi aserviți lor.

Cimentarea acestor relații, a că
ror bază o constituie principiul 
internaționalismului socialist, are 
o influență binefăcătoare asupra 
dezvoltării economice și cultu
rale în toate țările socialiste. 
Astăzi, țările lagărului socialist 
pășesc ferm unite pe calea con-

struirii socialismului. Succesele 
noastre și străduințele noastre 
juste pentru pace sînt un imbold 
puternic în activizarea luptei pen
tru coexistență pașnică, pentru 
curmarea războiului rece.

împreună cu popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume, 
sîntem alături de China populară, 
sprijinim dreptul ei legitim asu
pra Taivanului și condamnăm din 
nou cu tărie provocările Statelor 
Unite ale Americii, amestecul lor 
în treburile interne ale Republicii 
Populare Chineze.

in prezent, Germania occiden
tală contribuie tot mai activ la 
politica războiului rece. Fapte ne
numărate arată că polit.ca ofi
cială a guvernului vest-germen 
este identică cu politica revan
șardă și de ură pe care o pro
movează deschis revanșarzii ger
mani. Reînarmarea Bundeswehru- 
lui și discursurile agresive și pro
vocatoare ale unor reprezentanți 
ai Germaniei occidentale împotri
va țărilor socialiste sînt o dova
dă
trecut fățiș la o politică agresivă.

Cehoslovacia nu se teme pen
tru securitatea ei. Situația noa
stră este alta decît acum 
20 de ani. Sîntem o țară so
cialistă, facem parte din ma
rele lagăr socialist, în 
te cu Uniunea Sovietică.

că Germania occidentală a

frun- 
Un

(Continuare în pag. 4-a)

Toastul
Gheorghe

tovarășului 
Gheorghiu-Dej

tova-

Dragă tovarășe Novotny,
Dragă tovarășe Siroky,
Stimați prieteni,

Mulțumim din toată inima
rășului Novotny pentru cuvintele 
calde pe care le-a adresat poporu
lui romîn, partidului nostru și gu
vernului Republicii Populare Ro
mine. i

Noi vedem în primirea cu ade
vărat frățească de care se bucură 
delegația noastră o manifestare a 
sentimentelor sincere și de adîncă 
prietenie care leagă poporul ceho
slovac și poporul romîn.

Poporul nostru urmărește cu 
bucurie tovărășească realizările 
remarcabile obținute în anii pu
terii populare de poporul ceho
slovac care, sub ințeleapta condu
cere a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a construit în linii 
generale socialismul și a pășit pe 
calea desăvîrșirii construcției so
cialiste.

Nivelul înalt la care s-a ridicat 
industria socialistă in Cehoslova
cia, rezultatele obținute în făuri
rea unei agriculturi socialiste, a- 
vîntul tehnicii, culturii, științei în 
țara voastră sînt o contribuție va
loroasă la întărirea puterii lagă
rului socialist, a forțelor păcii și 
progresului în întreaga lume.

Mă folosesc de acest prilej pen
tru a exprima din nou recunoș-

tința poporului romîn, a Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romin și a guvernului Re
publicii Populare Jtomine. pentru 
ajutorul frățesc pe care Republica 
Cehoslovacă îl acordă țării noa
stre în domeniile economic și teh
nic.

Relațiile internaționale de cola
borare între țările socialiste, ba
zate pe principiul egalității depli
ne în drepturi și intr-ajutorării 
frățești și uriașul ajutor pe care 
Uniurtea Sovietică îl acordă tutu
ror celorlalte țări socialiste în di
ferite domenii ale economiei și 
culturii, constituie un factor de 
cea mai mare importanță pentru 
avîntul economic și cultural al 
fiecărei țări socialiste. Popoarele 
altor țări, și în special ale țărilor 
care luptă pentru cucerirea sau 
consolidarea independenței lor na
ționale. își îndreaptă privirile cu 
adine interes spre măreața comu
nitate a țărilor socialiste. Pină 
și adversarii cei mai înverșunați 
ai socialismului sînt nevoiți să re
cunoască progresele epocale ale 
poporului sovietic, ale poporului 
chinez, ale popoarelor din cele
lalte țări socialiste în domeniul 
industriei, agriculturii, științei, teh
nicii și în ridicarea nivelului de trai. 
Aceste succese constituie o strălu
cită confirmare a superiorității 
orinduirii socialiste, o mărturie a

Membrii delegației, păstrînd un 
moment de reculegere în fața 
Monumentului Eroului Necunoscut 
cehoslovac de pe colina Vitkov din 

Praga.
Telefoto: C.T.K..AGERPRES

Mijloc de toamnă, cu bogate 
alternări de aramă și aur, 
aici în munții Oituzului. 

Nici un fag nu vrea să semene 
cu celălalt ; în îmbătrînirea trep
tată a frunzișului fiecare ține la 
nuanța proprie, ca și cum nu a- 
celeași cadențe ale vremii porun
cesc întregii păduri. Jos, clipo
cind ușor, apa rece scaldă rădă
cinile arinilor ; sus, norii subțiri 
mingile cetina brazilor încă stin
gheri. Toamnă, în dreapta și-n 
stînga șoselei șerpuitoare, toamnă 
de-a lungul rîului șerpuitor.

Deodată, privirile îți sînt atra
se de un element contrastant. 
Iată țîșnind din pieptul stânci
lor un fascinant cilindru negru, 
din oțel, suspendat, rigid deasupra 
golului și se pierde, în partea opu
să, în celălalt m>al.

Conducta ! Pe zeci de kilometri, 
trupul ei rotund stă ascuns privi
rilor, sub tone de pămînt și de 
piatră. Din Ardeal, spre Moldova. 
De la Nadeș către Onești. Aici 
încă, în preajma trecătoarei Oituz, 
după ce a trecut munții, 
una din țevile 
neîncetat se mai odihnește, în fun
dul șanțului, pe o albie de stâncă.

Aici, la 5 km. de Oituz, la punc
tul de întâlnire a două regiuni, ves
titul sector VI ăl Magistralei de Est 
dă bătălia pentru ultimele sute de 
metri de conductă. Cîteva sute de 
metri ? După ce in urmă ai lăsat 
29 km. de șanț reprezentând circa 
82.000 metri cubi de săpătură, cu 
sudarea și montarea a 566 tronsoa
ne (sau peste 1.600 bucăți de țea- 
vă) plus lucrările de acoperire, 
plus cele legate de 19 traversări 
peste apă — aeriene — și alte 
traversări — subterane — de șose
le și căi ferate, ei bine, după toate 
acestea, ce mai reprezintă cîteva 
sute de metri, cînd victoria este 
atît de aproape ?

Mult, neînchipuit de mult! 
Mulți bolovani s-au îngrămădit pe 
această parte a traseului, multe __ __ __ „...
cioate și-au înfipt rădăcinile pe fi- țăii. Nu sînt decît foarte 
rul conductei, multe pînze subțiri •
de apă scaldă pămînturile acestui 
fragment din magistrală. Bolovanii 
trebuie sparți cu barosul mai îna
inte de a fi asvîrliți din șanț, cioa
tele trebuiesc tăiate, apa — cizme
le de cauciuc trebuie s-o înfrunte.

Brigadierii sînt moldoveni, cei
mai mulți de prin părțile lașului. (Continuare în. pag. 3-a)

—■■■ ■— -■ . .

deseori
care i se adaugă

Aduc gazul metan în regiunea lor 
și se bat cu bolovanii, cu cioatele 
șl cu apa. Mînuiesc hîrlețul, târnă
copul, barosul și lopata, zmulg 
coaja pămintului cu iarbă și se 
adîncesc mereu, pină cînd, la 1,70 
m., din afara șanțului li se mai ve
de doar basca lăsată pe frunte. Din 
cînd în cînd, dezgroapă din țărînă 
un cartuș de mitralieră, amintin- 
du-l pe 1916 ; îl saltă în palmă 
gînditori, apoi îl lasă de-o parte. 
Reîncep să sape — șanțul lor sea
mănă cu o tranșee—însă pe aici va 
trece o uriașă energie pașnică, pusă 
in slujba vieții creatoare.

Constantin Horobeț este pe șan
tier de la 20 august : trecerea 
muntelui era înfăptuită. Horobeț 
s-a mulțumit cu ceea ce a mai ră
mas de făcut — și a îndeplinit cite 
două-trei norme. Lunganul acesta 
de 20 de ani a fost ales secretarul 
organizației de V.T.M. Atît de 
grabnic ? „Aici omul se cunoaște 
repede, ca pe front1'. Aceste cuvin
te spun mult. Termenii au aici re
zonanțe speciale : puținii fugiți de 
pe șantier sînt numiți dezertori. 
Din brigada lui Horobeț nu a de
zertat însă nici unul, iar unii au 
muncit cum nu se aștepta nimeni, 
raportând munca lor la puterile și 
obișnuința lor, ca de pildă Ion Ma- 
covei, un tânăr deloc trupeș a cărui 
pălărie vînătorească iese, vrînd- 
nevrînd, în evidență, în lungul 
șanțului.

Cel mai mult îl irită pe Horo
beț cite unul care leagă orice fel 
de apreciere a muncii. — de bani. 
O întrebare ca : „dom’le, dar 
distincția aia 'aduce și parale ?“ 
pe care a auzit-o odată de la un 
tehnician, a făcut să-i seînteieze 
ochii de mînie. A ripostat violent 
și naiv, într-un fel care-i face 
cinste.

— Să-ți fie rușine. Trăiești pentru 
bani ? Mie, dac-ar fi vreodată vor
ba să merit o cinste ca asta, nu 
mi-ar mai lipsi nimic, nici odată!

îl mai supără pe Horobeț chiu- 
' ' t puțini,

dar de ce n-ar pieri cu totul ? Nu 
părea să fie băiat rău Gheorghe 
lonescu '■— Gică, dar ce face de o 
vreme încoace ? Se învîrte pe la 
cantină ori prin corturi, arată tu- 

' tur or scrisorile pline de versuri

ȘTEFAN IUREȘ

Oare în industria textilă nu este posibilă
dezvoltarea mișcării
INOVATORILOR
ÎN RÎNDURILE TINERETULUI?

miș
care 

ni- 
ti- 

teh-
( Continuare în pag. 4-a)

Comuna noastră e așezată pe 
șoseaua care leagă orașul Olteni
ța de Capitală. Pămînturile ei ro
ditoare se întind de o parte și de 
alta a Argeșului. Pe aceste ogoa
re, fărâmițate altădată în fîșii în
guste, sfîrtecate de răzoare p'.ine 
de ciulini, adevărate focare de 
dăunători, se întind acum tarlale 
mari ale gospodăriei colective și 
ale celor trei întovărășiri agrico
le. In fiecare campanie agricolă 
duduitul tractoarelor ori al bato
zelor se îngînă cu murmurul line
lor ape ale Argeșului. Peisajul 
acesta nou al pămînturilor înfră
țite s-a închegat din lupta țărani
lor muncitori pentru o viață mai 
bună și un trai mai fericit. 
Călăuziți și luminați de cuvîntul 
partidului, țăranii muncitori din 
Șoldanu au înțeles că numai 
munca în comun, folosind mijloa
ce mecanizate și metodele moder
ne agrotehnice, le poate aduce în 
casă îndestulare și belșug.

Această operă de cooperativiza
re a întregii comune nu s-a făcut 
într-o zi și n-a fost deloc ușoară. 
Dar pe baza propriei lor experien
țe țăranii muncitori au înțeles 
marile avantaje ale cooperativi
zării, ale colectivizării. La această 
operă de transformare a conștiin
ței oamenilor, la acest pas făcut 
de țăranii muncitori din comună, 
un aport de seamă l-a adus și or
ganizația U.T.M. din Șoldanu. în
drumată și sprijinită de organiza
ția de partid, organizația U.T.M. 
a desfășurat de-a lungul anilor o 
vie și intensă activitate în această 
direcție. Greutăți și piedici au 
fost destule, dar luptînd cu ele și 
cerînd zi de zi sprijinul organi
zației de partid, organizația 
U.T.M. le-a învins și cu fiecare 
nouă izbîndă s-a călit și s-a în
tărit.

Prin anul 1950 s-a pus în Șol
danu temelia G.A.C. „Flamura 
Roșie". Un mănunchi de comu
niști și alți țărani muncitori mai 
luminați, îndrumați de organizația 
de partid, și-au unit vreo sută de 
hectare de pămînt și au adus cu 
ei cîteva atelaje. La punerea ace
stei temelii a contribuit și orga
nizația U.T.M. Prin munca de lă
murire de la om la om, prin adu
nări generale deschise, organiza-

desfășurăm munca de lămurire în 
rîndul utemiștilor și tinerilor spre 
a-i atrage în gospodăria colectivă. 
Sigur că în perioada aceea nu 
era de loc ușor să-i convingi pe 
tineri. Lipsa noastră de experien
ță, lipsa unei baze solide de rea
lizări în G.A.C., care să sprijine 
argumentele noastre, făceau ca 
de multe ori să avem insuccese. 
Cu toate acestea însă, la un an 
după înființarea gospodăriei, or-

Cum contribuie
organizația noastră U.T.M.

la transformarea
socialistă a agriculturii

ția U.T.M. din Șoldanu a reușit 
să îndrepte atunci către gospodă
ria colectivă un număr de 11 ti
neri, dintre care 6 utemiști. Era, 
cum s-ar spune, primul examen 
al maturității organizației noa
stre U.T.M. in lupta pentru trans
formarea socialistă a agriculturii, 
prima dovadă a eficacității mun
cii noastre politice. îndată după 
aceasta organizația U.T.M. și-a 
îndreptat atenția către sprijinirea 
muncii în gospodăria colectivă. 
Am căutat și pe mai departe să

ganizația U.T.M. a reușit să mai 
convingă încă vreo 12 tineri care 
au intrat în colectivă. Tot în a- 
ceastă ► perioadă, organizația 
U.T.M. sprijinea efectiv acțiunea 
de lămurire ce o desfășurau co
muniștii în rîndul țăranilor virst- 
nici pentru ca aceștia să intre în 
G.A.C. Pe atunci, programul e- 
chipei artistice în care activau 
mulți tineri milita pentru atrage
rea țăranilor în G.A.C. Principa
la noastră atenție a fost însă a- 
ceea de a întări aportul utemiști-

lor și tinerilor colectiviști la re
zolvarea treburilor gospodăriei. 
In adunările generale deschise, 
în ședințe, sau de la om la om, 
noi explicam tinerilor colectiviști 
că ei trebuie să dea exemplu în 
muncă. La 2-3 ani după înființa
rea gospodăriei colective, organi
zația U.T.M., sub îndrumarea or
ganizației de partid, reușise să 
convingă pe majoritatea membri
lor săi de necesitatea de a cere 
să intre în G.A.C. sau în întovă
rășire și de a luptă să-și convin
gă și părinții. Utemiști ca Tănase 
Constantin, Petra Dinu, Constan
tin Răducanu și alții au avut 
dispute serioase cu părinții lor. 
Era o perioadă de frămîntări, de 
căutări și întrebări, în care tine
rii luptau să-și lămurească părin
ții, să pășească pe drumul agri
culturii socialiste.

Anii au trecut și organizația 
U.T.M. s-a dezvoltat și s-a ma
turizat din punct de vedere poli
tic și ideologic, și acțiunile sale 
au devenit și mai închegate și 
mai rodnice.

Urmărind cu perseverență creș
terea nivelului politic și ideologic 
al utemiștilor, educarea comunistă 
a acestora, comitetul U.T.M. a 
putut să desfășoare o mai rodni
că activitate în sprijinirea pro
cesului de transformare socialistă 
a comunei noastre. Ținta numărul 
unu a întregii munci politice a 
organizației U.T.M. din comună 
este aceea de a sprijini cu toate 
forțele organizația de partid în 
acțiunea de lămurire a tuturor

MARIN MUȘAT 
secretarul comitetului U.T.M. din 
comuna Șoldanu, raionul Oltenița, 

regiunea București

(Continuare în pag. 3-a)

Cu un an și jumătate în urmă, 
organizația U.T.M. de la fabrica 
„Encsel Mauricju" din Tîrgu Mu
reș a pornit inițiativa de a antre
na un număr cît mai mare de ti
neri în mișcarea de invenții și 
inovații

Plenara a IlI-a a C.C. al U.T.M. 
a apreciat această inițiativă ca 
una dintre cele mai bune forme 
de antrenare a tineretului în 
carea de invenții și inovații, 
duce nemijlocit la ridicarea 
velului tehnico-profesional al 
■norilor muncitori, ingineri și
nicieni, care contribuie direct la 
realizarea sarcinilor ce stau în 
fața industriei noastre socialiste. 
In documentele. Plenarei a IlI-a 
se spune: „Organizațiile U.T.M. 
trebuie să se ocupe mai mult de 
dezvoltarea în rîndul tinerilor a 
pasiunii pentru tehnică, pentru 
perfecționarea și folosirea ei de
plină, a interesului pentru inovații 
și invenții în producție"

Inițiativa tinerilor de la „Encsel 
Mauriciu" se aplică cu succes în 
multe întreprinderi din țară acolo 
unde organizațiile U.T.M. au iz
butit, printr-o susținută muncă po- 
litico-organizatorică, să trezească 
gustul și pasiunea tinerilor pentru 
studierea procesului de producție, 
pentru tehnică. In unele întreprin
deri din industria textilă, există 
însă părerea că dat fiind specifi
cul de muncă aici nu este posibi
lă dezvoltarea unei largi mișcări 
de inovații. Oare într-adevăr așa 
stau lucrurile ?

Să luăm două exemple. Deși la 
fabricile textile „Gh. Doja“ din 
Sf. Gheorghe și „Răscoala din 
1907“ din Capitală există același 
specific de muncă și deci aceleași 
posibilități de realizare de inova
ții și de antrenare a tinerilor în 
această mișcare, totuși rezultatele 
sînt deosebite.

Munca politică— 
chezășia realizărilor
Pînă la apariția inițiativei tine

rilor de la „Encsel Mauriciu", la 
intreprinderea textilă „Gh. Doja“ 
inovatorii din rîndul tinerilor erau 
aproape inexistenți. Organizația 
U.T.M. de aici a înțeles însă im
portanța pe care o are noua ini
țiativă și a pornit, încă printre 
primele întreprinderi din regiune, 
să o aplice. Pentru a asigura suc
cesul inițiativei s-a îmbunătățit 
în primul rînd colaborarea dintre 
organizația U.T.M., cercul A.S.I.T. 
și cabinetul tehnic din intreprin-

dere. In acest 
în activitatea 
tineri ingineri 
bili să studieze propunerile, ini
țiativele venite din rîndul munci
torilor care contribuie la perfec
ționarea procesului de producție.

Este știut că pentru a fi inova
tor se cere să ai un nivel tehnic 
profesional ridicat, să te străduiești 
să-ți însușești tot ceea ce este 
nou și modern în tehnica produc
ției respective. Pentru a-i deprinde 
pe tineri să ;e ocupe de pro
blemele tehnice și pentru a le 
deschide gustul pentru studiu, au 
început să se organizeze mai frec
vent conferințe tehnice, consultații 
cu tinerii inovatori. Aceste acțiuni 
au fost larg popularizate în rîn
dul tinerilor prin afișe, stația de 
radioamplificare, gazeta de perete 
etc.

Ca urmare a acestor acțiuni, a 
început să crească dorința tineri
lor pentru studiu, pentru a. cu-

scop, au fost atrași 
cabinetului tehnic 
și tehnicieni capa-

noaște cît mai mult. Astfel, a cres
cut numărul cititorilor biblio
tecii de specialitate. Acest lu
cru a fost posibil și datorită fap
tului că. la fabrica textilă „Gh. 
Doja“ comitetul U.T.M. în colabo
rare cu cercul A.S.I.T. a aplicat 
inițiativa tinerilor de la uzinele 
„Republica" din Capitală de a 
organiza concursuri pentru citirea 
literaturii tehnice. In cadrul con
cursului, participants au trebuit să 
consulte un anumit număr de 
cărți și reviste de specialitate, 
după care au fost examinați. Cîș- 
tigătorii concursului au fost
cei care au răspuns la cel mai 
mare număr de întrebări referi
toare la bibliografia consultată. 
Acest lucru a făcut ca în cadrul 
concursului un număr de 115 ti
neri să citească în total peste 530 
cărți tehnice. Totodată, la cinema-

C. BANCILĂ

a-

(Conlinuare în pag. 3-a)

Tinărul muncitor Diaconu Cornel efectuează ultimele operații de
montaj la aparatul de proiecție staționar pentru film normal 
de 35 mm. de tip T2—EL pro dus de Întreprinderea de Stat 
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Abundență de le
gume și zarzavaturi 

î pe piețele Capitalei. 
■ în fotografie: un 
’ aspect din Piața „28 

Martie".
Foto: V. CHIRCEV

DOUA ZILE
pline deÎNVĂȚĂMINTE

In întîmpinarea adunărilor de dări de seamă și alegeri în organizațiile U.T.M.

Cum au fost înfăptuit
hot arîrile trecuteiADUNĂRI GENERALE

Se apropie un eveniment însem
nat în viața organizațiilor de ba
ză U.T.M.: adunările generale de 
dări de seamă și alegeri. Pentru 
fiecare organizație de bază U.T.M. 
acest eveniment constituie un 
prilej de serioasă analiză a acti
vității desfășurate de la trecutele 
alegeri și pînă acum, atît de către 
cei aleși să conducă activitatea or
ganizației respective cît și de către 
toți utemiștii.

Am întîlnit zilele acestea un 
colectiv de tineri frămîntați de pre
gătirile pe care trebuie să le facă 
în vederea alegerilor. Erau mem
brii biroului U.T.M. de la sectorul 
mecanic-șef al uzinelor „Mao Țze- 
dun“. Ei se pregătesc intens să a- 
dune datele necesare întocmirii 
dării de seamă. Și pentru ca ana
liza să fie cît mai complectă, pen
tru a reda modul în care a muncit 
organizația de bază U.T.M. de la 
trecutele alegeri și pînă acum, bi
roul U.T.M. și-a îndreptat atenția 
în primul rînd spre documentele 
adunării generale de dare de sea
mă și alegeri ce a avut loc anul 
trecut. De aici, avea să vadă 
care au fost propunerile și hotă- 
rîrile adoptate atunci de utemiști, 
și cum au fost îndeplinite acestea 
sau cauzele ce au dus la nerespec- 
tarea lor.

Am cercetat și eu aceste docu
mente rămase de la trecuta aduna
re de dare de seamă și alegere a 
biroului organizației U.T.M. din 
sectorul mecanic-șef—uzina „Mao 
Țze-dun". Darea de seamă, proce
sul verbal și hotărîrea adunării îmi 
ofereau a imagine a felului în ca
re s-a desfășurat activitatea acestei 
organizații în urmă cu un an de zile, 
a perspectivelor oferite atunci dea- 
dunare, pentru munca viitoare. 
Constatam că mă aflu în fața unei 
organizații mature din punct de 
vedere politic ; în adunare se dis
cutaseră probleme majore privind 
munca și viața utemiștilor. De a- 
ceea mi s-a părut cu atît mai in
teresant, să cercetez cum s-a dez
voltat această organizație de a- 
tunci, cum au crescut membrii 
săi sub raport politic și profesio
nal. Luîndu-1 drept ghid pe to
varășul Constantin Nica — loc
țiitorul secretarului — am pornit 
prin sector și am avut impresia 
că întocmesc adevărate fișe 
tru viitoarea dare de seamă.

★
Indiferent de domeniul pe 

vrei să-l cunoști din viața
tei organizații, poți lua ca unita
te de măsură problemele ridicate 
în trecuta adunare de alegeri, lată 
de pildă cîteva probleme ale mun
cii profesionale a tineretului. Anul 
trecut existau aici două brigăzi 
utemiste de producție. Adunarea 
apreciase că se mai poate creia 
una. Dar nevoile sectorului erau 
mai mari și atunci s-a hotărît for
marea a încă trei brigăzi utemiste 
de producție. Astăzi cei 30 utemiști 
care fac parte din brigăzi au ob
ținut rezultate frumoase. Așa, de 
pildă, numai luna trecută brigada 
electricienilor condusă de utemis- 
tul Victor Panait, a economisit 
250 kg. metale neferoase, iar cea 
a bobinatorilor condusă de Ion 
Bucur 200 kg. Brigăzile au efec
tuat și lucrări peste plan. Ele ac
ționează ca adevărate echipe de 
șoc, acolo unde este mai greu A- 
ceasta este un aspect.

Dar în urmă cu un an, aduna
rea generală arătase că pregătirea 
profesională a utemiștilor este încă 
la un nivel scăzut și cerea birou
lui U.T.M. să se ocupe mai mult 
decît pînă atunci de ridicarea ca
lificării profesionale a tinerilor. 
In timpul care s-a scurs, au luat 
ființă cursuri de minim tehnic, 
care au fost frecventate de toți 
utemiștii. Cei mai mulți și-au în
sușit cunoștințe temeinice, lucru 
recunoscut și de conducerea secto
rului. Utemiștii Constantin Nica, 
Marin Ghiță, Ștefan Bucur, Gheor
ghe Nistor și alții au fost înca
drați în categorii superioare de 
salarizare, care corespund actua
lei lor calificări.

Biroul U.T.M. a inițiat un con
curs „Cine știe meserie cîștigă" la 
care sînt antrenați toți utemiștii. 
Acest concurs reprezintă de fapt 
un nou prilej de pregătire profe
sională. De cîtva timp, inginerii 
utemiști Gheorghe Georgescu și 
Ana Buga pregătesc tinerii pentru 
concurs. Utemiștii au primit o 

. bibliografie de specialitate, con
sultă cărți tehnice, cer consultații 
și... așteaptă cu nerăbdare ziua în

care va avea loc concursul. Va ieși 
desigur un cîștigător sau mai 
mulți, dar toți utemiștii se pot 
considera cîștigători pentru faptul 
că suma cunoștințelor lor profe
sionale s-a mărit apreciabil. Nu 
știu cum se va vorbi despre toate 
acestea în darea de seamă pentru 
viitoarele alegeri, dar bănuiesc că 
totul va fi expus succint ca în
tr-un bilanț.

★
In hotărîrea adoptată de aduna

rea trecută, se prevedea laconic: 
biroul organizației va împărți sar
cini concrete fiecărui utemist. De

pen-

care 
aces-
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Fișe pentru actuala 
dare de seamă
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fapt în aceste puține cuvinte este 
concentrată una din sarcinile prin
cipale ale unei organizații U.T.M. 
și anume activizarea politică a fie
cărui utemist. S-a îndeplinit oare 
această hotărîre ?

Organizația numără peste 70 
utemiști. Nu este ușor să-i antre
nezi pe toți într-o activitate sus
ținută — în care, pornind de la 
nevoile organizației, să ții totuși 
seama și de înclinațiile fiecăruia, 
de locul în care munca lui ar da 
maximum de rezultate. Biroul 
U.T.M. însă s-a descurcat birie. 
Toți utemiștii au sarcini concrete, 
unele dintre ele cu caracter perma
nent, altele de mai scurtă durată. 
Astfel cinci utemiști sînt respon
sabili de brigăzi, alții sînt agita
tori, în colectivul gazetelor de pe
rete, în postul utemist de control, 
în activul extrabugetar al comite
tului raional U.T.M. etc. Un mare 
număr de utemiști fac parte din 
formațiile artistice și sportive ale 
uzinei, sînt antrenați în pregătirea 
adunărilor generale, fac recenzii 
asupra cărților citite, scriu articole 
la gazetele de perete, merg la 
muncă voluntară, se ocupă de ti
nerii care se pregătesc să devină 
utemiști etc.

In evidența organizației intră 
și cîțiva tineri ingineri. La aduna
rea de alegeri a fost criticat ve
chiul birou pentru că n-a știut 
să-i antreneze pe aceștia în activi
tăți pe măsura pregătirii lor A- 
cum doi ingineri sînt propagan
diști la cercurile politice, inginera 
Ana Buga este responsabila postu
lui U.T.M. de control, inginerul 
Gheorghe Georgescu se ocupă de 
cursul de minim tehnic.

Tot aici trebuie vorbit și de un 
alt aspect al aceleiași probleme : 
felul în care se controlează mun
ca utemiștilor. Biroul organiza
ției de bază este ajutat de un co
lectiv de 10 utemiști care contro
lează felul în care se îndeplinesc 
sarcinile, dau semnalul atunci cînd 
într-un compartiment lucrurile nu 
merg cum trebuie. De asemenea în 
adunările generale se analizează 
activitatea unor utemiști, sînt 
trași la răspundere acei care-și 
neglijează îndatoririle lor.

Toate acestea au dus la crește
rea volumului activității organiza
ției U.T.M. și a răspunderii ute
miștilor pentru sarcina încredin
țată.

ganizării instructive a timpului 
liber, a creierii unei vieți intere
sante de colectiv.

Despre toate acestea se va vorbi 
desigur în darea de seamă pe ca
re biroul organizației U.T.M. de 
la sectorul mecanic-șef o va pre
zenta, peste puțin timp, utemtști- 
lor. Popularizînd lucrurile bune în
făptuite de la trecutele alegeri și 
pînă acum, analizînd serios lipsu
rile ce s-au manifestat, organiza
ția de bază U.T.M. va avea posi
bilitatea să aprecieze munca de
pusă pînă acum de fiecare utemist 
și de fiecare membru al biroului. 
Utemiștii trebuie să discute cu ma
turitate și combativitate pe cei în 
activitatea cărora s-au manifestat 
lipsuri, să afle cauzele lor și să-i 
ajute să se îndrepte. Pe cei meri
tuoși, pe cei ce au muncit cu de
votament pentru îndeplinirea sar
cinilor, utemiștii îi vor realege de
sigur în noul birou, asigurînd ast
fel în conducerea treburilor orga
nizației lor utemiști buni, cu expe
riență și capacitate de muncă.

MARIETA VIDRAȘCU

Am plecat din Timișoara un 
țrup de 500 de tineri în 
excursia organizată de comi
tetul regional U.T.M. și Consi
liul sindical local. Trenul spe
cial avea să ne ducă spre 
două ținte precise ale excursiei 
noastre: să vizităm Muzeul 
Doftana și Castelul Peleș.

Prin fața ochilor ni se perin
dă frumusețile patriei dragi. 
Un fragment de melodie su
gerează ideea unui concurs 
„Cine știe ciștigă" pe tema
— cintece revoluționare. Și 
astfel, in liniștea nopții, din 
sute de piepturi răsună cân
tecele revoluționare ,,Porniți 
înainte tovarăși!1' „Privesc 
din Doftana" etc.

...Ajunși la Sinaia vizităm 
Castelul Peleș, admirăm 
meroasele bogății artistice 
! j'" ' ' .
de artă universală care 
tribuie la îmbogățirea 
tințelor noastre culturale. Ex. 
punerea făcută ne ajută să 
înțelegem diferitele stiluri, cu
rente artistice și toți sîntem 
cuprinși de o adincă recunoș
tință față de 
care a pus la dispoziție pentru 
educația artistică a maselor 
largi, acest palat-muzeu, care 
pînă la alungarea din țară a 
hohenzollernilor slujise doar ca 
loc de huzur pentru acești je
fuitori al poporului nostru.

...Părăsim Sinaia îndreptîn- 
du-ne spre fostul penitenciar 
Doftana.,. Sîntem cu toții e- 
moționați. Doftana — muzeul
— mai păstrează încă atmos
fera rece și sinistră a vechii 
închisori impregnată parcă in 
zidurile cenușii prin care 
o dată a răsunat strigătul 
„Nu bate Cu un 
de adincă venerație 
celulă cu celulă. ~ .
cei mai buni fii ai clasei mun
citoare, au făcut din aceste 
ziduri de închisoare o adevă
rată școală a educației comu
niste. Și aici, [a Doftana. cei 
500 de tineri din toate organi
zațiile U.T.M. ale regiunii 
mtșoara se angajează o 
mai mult să muncească, 
învețe și să lupte, clipă 
clipă, pentru înfăptuirea 
cinilor trasate de partid,

nu-
__ _____ _______ ce 
se află in acest muzeu, valori 

con- 
cunoș.

ajută să

toți sîntem

statul nostru

nu

sentiment 
vizităm 

Comuniștii,

Ti- 
dată 

să 
de 

sar- 
cin- 

stind în felul acesta memoria 
celor ce și-au dat viața pentru 
ca noi să trăim liberi, fericiți, 
într-o lume fără exploatare.
Vizitind Doftana am învățat

să respectăm și să iubim mai 
mult partidul, clasa muncitoa
re.

In tren, la înapoiere, s-a 
organizat un concurs. Tema: 
,.Ce-am văzut și învățat in 

,, excursie". Răspunsurile pe 
'Vrcare toți cei 500 de tineri [e-au 

și 
îl 

de

M. . \rcore toți cei 500 de tineri țetamortOza țdat oglindesc dragostea 
e z o n i e r ă . ..

In anul trecut, secția de 
automobile și tractoare a 
Institutului Politehnic din 
Orașul Stalin a fost dota
tă pentru practica studen
ților cu două- autocamioa
ne.

Urma să se adapteze la 
cele două mașini comenzi 
de dublă conducere

Mașinile au fost' ,.gara
te" in curtea institutului 
și puse la dispoziția... in. 
temperiilor atmosferice.

S. STANESCU 
student

respectul pe care tinerii 
poartă trecutului glorios 
luptă al partidului, hotărîrea 
lor de. a nu precupeți nici un 

* * efort în opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

LEN/N -cel mai
Despre personalitatea cu to

tul excepțională a lui Vladimir 
Ilici Lenin s-a scris imens. Oa
meni de stat celebri și cunos- 
cuți filozofi, economiști și gene
rali, juriști și statisticieni, es
teticieni și memorialiști, istorici 
și eseiști au scris despre Lenin 
biblioteci întregi, fiindcă acti
vitatea sa a cuprins toate do
meniile, le-a dominat pe toate, 
fiind pretutindeni un deschiză
tor de noi orizonturi, un revo
luționar. Poeți de toate limbile 
și-au acordat lira pentru a ivi 
cel mai frumos cînt de slavă în 
cinstea sa ; sculptorii au cioplit 
în marmură și în granit sau au 
turnat în bronz nemuritoru-i 
chip ; pictorii au căutat să vor
bească în limbajul culorilor des
pre măreția sa; cîntăreți ano
nimi îi glorifică asemenea unui 
legendar erou ; meșteri necuno- 
scuți din îndepărtate cătune au 
lucrat cu migală covoare, cera
mică, în care s-au străduit să 
înfățișeze scene din lupta lui 
Ilici, să-i surprindă înțelepciu
nea, tăria și omenia.

Și iată că, după toți aceștia, 
un simplu șofer, care n-a folo
sit nicînd creionul decît pentru 
a-și face însemnări în agendă, 
a întocmi un deviz de reparații 
sau a-și ține corespondența fa
miliară, scrie o carte despre 
Lenin.
n-are 
leități, 
obligația 
tirile despre marele făuritor al 
lui Octombrie Roșu, iar acestui 
imperativ nu î se poate sustra
ge. Și nu i se poate sustrage, 
fiindcă își dă seama că cel mai 
mic amănunt despre viața și ac
tivitatea lui .Lenin dc’bîndește 
o importanță deosebită, fiind 
revelator pentru un aspect ne
cunoscut nouă (sau foarte puțin 
cunoscut) al acestei puternice 
personalități.

Ghil vorbește mai ales despre 
omul simplu — Lenin, un om 
loial, drept, modest, bun și so
ciabil, cum sînt atîția alții. S-ar 
putea obiecta că un astfel de 
tablou ar fi incomplect. Nu tre
buie uitat însă că pe gînditorul 
și omul de acțiune Lenin îl vom 
putea înțelege în toată com
plexitatea Iui, dacă-1 vom cu
noaște și pe acest Lenin, aș spu
ne ,de toate zilele.

In cartea aceasta, Lenin apă
rea adesea într-o postură emo
ționantă prin simplitatea și mo
destia lui. Iată-1, de pildă, pe Le
nin, făcînd, în pofida proteste
lor activiștilor ce-și așteptau 
rîndul, coadă la frizeria Krem
linului. E desigur acesta un 
fapt mărunt, dar elocvent nu nu
mai pentru proverbiala modes
tie a lui Lenin, ci și pentru de
mocratismul său autentic, la ba
za căruia se află respectul 
pentru om. Faptul mărunt re
flectă, așadar, calități ale omu
lui politic, calități ce explică 
Intr-o măsură însăși marea sa 
operă, dragostea nețărmu
rită cu care-I înconjurau mase
le. Le reflectă, așa cum picătura 
de apă reflectă uneori imensul 
ocean.

Sau cine, cînd și l-ar fi putut 
închipui pe Lenin, conducătorul

DINTRE OAMENI
Partidului Comunist, călătorind 
Intr-un vagon de marfă? (fiindcă 
refuzase să 1 se aducă din Mos
cova o mașină în locul celei de
fectate pe drum, și trebuia to
tuși Să se întoarcă grabnic 
în capitala Țării Sovietelor. 
unde-1 așteptau treburi urgen
te). In vagonul acesta el se 
simte însă foarte bine în to
vărășia șefului de tren și a 
unui ostaș care se între-

Vine în sat, trage la un mujic, 
se așează la masă, discută cu 
gazdele, apoi pleacă la miting 
și vorbește tuturor sătenilor des
pre perspectivele electrificării. 
Lenin nu scapă nici un pri
lej de a fi în mijlocul maselor, 
de a le îndruma, de a învăța de 
la ele. De aceea masele îi pre
țuiesc și îl iubesc atît. De aceea 
verbul lui înflăcărează, declan
șează energiile; de aceea aten-

El nu se vrea literat, 
nici un fel de ve- 
dar simte nevoia și 

să-și publice amin-

interes. Oda
tă ajuns la destinație, înainte de 
a se îndrepta spre Kremlin, Le
nin, deși presat de treburi im
portante, se duce la secția Ceka 
din gară, unde, ca simplu cetă
țean, cere să se ia de îndată 
măsuri radicale pentru a se 
curma neregulile despre care 
îi vorbise soldatul. Fapt mărunt 
se va spune. Mărunt într-ade- 
văr, dar faptul vorbește foarte 
convingător despre dragostea 
lui Lenin pentru popor, de
spre felul cum reușea el 
să se apropie și să stabilească 
un contact nemijlocit cu oame
nii din popor, despre atenția pe 
care o acorda fiecărui cetățean,

Iată-1 pe Lenin 
Aici, 
najera 
mens

în bucătărie, 
mustră 

curăță
Lenin își 

care 
nisetru primit în 

de la niște pescari, 
i-a respectat dispoziția de a se 
trimite la căminul de copii toa
te pachetele de alimente ce so
sesc pe numele său. O mustră 
să ia măsuri urgente: „Copiii 
rabdă de foame iar dumneata 
vrei să mă ospătezi cu nisetru".

Iată-1 apoi pe Lenin discutînd 
cu copiii, plimbîndu-se și jucîn- 
du-se cu ei, citindu-le basme și 
ascultîndu-i cum recită poezioa
re. Sau iată-1 ajutîndu-și șofe
rul să scoată mașina din pană. 
Situațiile acestea ne dezvăluie 
marea dragoste de oameni, uma
nismul profund al lui Lenin.

In cartea șoferului Ghil nu-1 
vom întâlni pe Ilici nicicînd în
tr-o postură monumentală. II 
vom vedea însă desculț, la mar
ginea unui pod, așteptînd ca 
soarele zgîrcit de toamnă să-i 
usuce încălțările umede și dis
cutînd cu șoferul său despre 
viața oamenilor muncii din Oc
cident. Lenin, care vorbea la 
mitinguri uriașe, unde zeci și 
sute de mii de oameni îi sor
beau cu nesaț cuvintele, discută 
acum cu un singur om, îl lămu
rește pe acesta, luptă, ca un 
simplu agitator, să-i ridice con
știința politică. E un singur e- 
xemplu care mărturisește însă 
foarte multe despre pasiunea pe 
care Lenin o punea în slujba co
munismului, în lupta pentru tri
umful ideilor sale. Un singur 
exemplu. In carte, însă, exem
ple de acest fel abundă Lenin, 
bolnav, se află la Gorki. Ță
ranii vor să-l audă, Lenin 
e în mijlocul lor și 
vorbește despre comunism. La 
Kașino, se inaugurează 
mică centrală electrică. Lenin

că

uman

★
La intrarea Tn sector, înainte ca 

privirea să se oprească asupra 
mașinilor și instalațiilor, poate fi 
văzut colțul U.T.C. Panouri, lo
zinci, flori proaspete, vorbesc des
pre dragostea utemiștilor pentru 
tradițiile revoluționare ale tinere
tului nostru, despre grija organi
zației de aci de a păstra vie me
moria eroilor uteciști. La 
colț li s-a vorbit tinerilor 
pre lupta partidului 
Alături de ceilalți

utemiștii din sector în- 
mormîntul

acest 
des- 

și a U.T.C. 
tineri din

uzină, 
grijesc 
comunist llie Pintiiie, cercetează și 
cunosc viața eroilor clasei munci
toare. Condusă de organizația de 
partid, organizația U.T.M. desfă
șoară o atentă muncă de educare, 
se ocupă cu grijă de cultivarea 
la tineri a frumoaselor trăsături 
morale ale comuniștilor. In anul 
acesta, nouă utemiști — cei mai 
buni — au fost primiți în rîndu- 
rile candidaților de partid, iar al
ții aspiră și se străduiesc să me
rite această înaltă cinste.

★
Ar fi desigur interesant de re

dat și alte aspecte din munca a- 
cestei organizații Aci s-au obți
nut rezultate bune și pe linia or-

luptătorului

tatul săvîrșit împotriva sa ștîr- 
nește indignare ; de aceea moar
tea lui umple toate inimile de 
durere. Fiindcă Lenin condu
cătorul e — cum a spus-o Ma- 
iakovski — cel mai uman din
tre oameni.

Cel mai uman dintre oameni 
— așa apare Lenin nu numai 
din celebrul poem al rapsodului 
lui Octombrie Roșu. Cpl mai 
uman dintre oameni — așa a- 
pare Lenin și din însemnările 
șoferului Ghil, care ni l-a pre
zentat la odihnă, și în sinul fa
miliei, în mijlocul copiilor și 
discutînd cu un pădurar sau cu 
o femeie ce pleacă undeva în 
Siberia, îngrijindu-se de îm-

brăcămintea de iarnă a perso
nalului de serviciu, mîncînd în 
timpul foametei doar o felie de 
pîine neagră presărată cu sare 
și un ceai fără zahăr, rizind in 
hohqțe de gluma altora sau 
glumind el însuși, împărțin- 
du-și vînațul capturat tovarășilor 
săi de muncă, luptînd cu boala 
și biruind-o.

Pe alte căi, cu alte mijloace, 
șoferul S.K. Ghil realizează un 
portret al lui Lenin care aduce 
foarte mult cu cel al lui Maia- 
kovski. Nici o trăsătură nu lip
sește. Nici tenacitatea și nici 
hotărîrea. Lenin, străpuns de . 
gloanțele criminale ale atenta
torilor, refuză să fie purtat în 
brațe, și își încordează forțele 
ca să urce treptele Kremlinului. 
Cînd află de o întîrziere, Lenin 
sancționează, căci lipsa de punc
tualitate înseamnă dispreț pen
tru cel cu care trebuie să te în- 
tîlnești, dispreț pentru timpul 
lui. Cînd află de o neglijență, 
de o greșeală. Lenin îl pune pe 
vinovat în situația de a o repa
ra singur. Lenin e intransigent. 
Dar intransigent, tocmai fiind
că e uman, fiindcă e cel mai u- 
man dintre oameni.

Iar umanismul său este uma
nismul tuturor comuniștilor. 
Despre acest umanism vorbește, 
cu multă căldură tovarășul 
Ghif. Iată de ce cartea lui tre
buie să fie citită cu pasiune de 
către toți tinerii.

EUGEN LUCA
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și treabă... vorbă să fie
Desen de N. CLAUDIU
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lucrător sanitar
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A ajuns 
tușa

Octavian Faur de la Școa
la Medie Tehnică de

Comerț din Arad era 
într-un timp un elev silitor. 
Toate au mers bine pînă a fost 
cooptat în echipa de juniori 
U. T. Arad.

Sîmbăta, nu venea la școală 
pentru că trebuia să se odih
nească înainte de meci. Lu
nea de asemenea lipsea pen
tru că se odihnea după meci. 
Uneori, mai lipsea și marțea. 
Ce să-i faci 1 Așa e cînd joci 
în deplasare. Organizația 
U.T.M. a încercat de cîteva 
ori să-l readucă pe calea bu
nă dar el susținea sus și tare 
că nu are înclinații pentru în
vățătură ci... pentru fotbal. Pe 
antrenorul echipei probabil nu 
l-a interesat decît felul cum 
tînărul dă cu piciorul în min
ge, deoarece nici el n-a luat 
nici o măsură.

La examenul de sfîrșit de 
an a căzut, iar din echipa de 
juniori a fost scos, 

cum s-ar spune pe... tușă.
D. AUREL

SOARTA VITREGA 
a unui

La Șantierul na
val din Turnu Seve
rin, ^există un bazin 
de înot acoperit. E- 
xistă e un fel de a 
spune, deoarece el 
nu funcționează de 
multă vreme. Cînd 
s-a terminat constru
irea luit, innotătorii, 
mai ales tinerii de la 
Șantierul naval, erau 
bucuroși că vor avea 
și pe timpul iernii 
unde să-și continuie 
antrenamentele. Ba
zinul a fost apoi um
plut cu apă-caldă. 
După o vreme s-a ob
servat încă un lucru 
ciudat. Apa își schim
ba culoarea pe zi ce 
trecea, iar numărul 
celor ce veneau la 
antrenament se mic
șora. Bazinul rămînea 
tot mai pustiu. Mai 
tirziu în locul înotă
torilor s-au pripășit

aci multe broaște. 
Vorba proverbului : 
„Apă să fie că broaș
te... se găsesc".

De la o vreme însă 
pe toți a început să-i 
frămînte aceeași
problemă : „cum
scoatem apa din ba
zin ?“ Proiectantul, 
nu se gindise și la <a- 
cest „amănunt".

Discuțiile ar fi con
tinuat multă vreme 
dacă cineva cu spirit 
inventiv nu ar fi pro
pus soluția salvatoa
re.

— O scoatem 
pompa. E drept 
pînă la Dunăre 
decît o svirlitură 
băț, dar acum 
am scrîntit-o, s-u ca
săm balta. Și... baltă 
a rămas. Pentru, a 
scoate apa din bazin, 
o pompă trebuia să 
consume o mare can
titate de carburanți.

cu
că 

nu-i 
de 

dacă 
s-o lă-

Nu era vorba de 
găleată, două...

Cu eforturi, 
cheltuieli s-a schim
bat totuși apa de cî
teva ori. Bazinul era 
folosit o lună, două 
pînă ce apa prindea 
o culoare suspectă. Și 
uite așa, povestea se 
repetă an de an.

Timpul s-a răcit 
din nou. Sportivii se 
abat zilnic pe la ba
zin. Dar degeaba. Tot 
nu au unde să se an
treneze. La cîte o șe
dință, tinerii întrea
bă :

— De ce nu intri 
la... apă cei ce au în 
tocmit și au aproba 
proiectul bazinului i

Conducerea Șantie 
rului naval Turna 
Severin, tace, taa 
chitic.

GH. GHEMEA 
tehnician
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Nu-i cunoaștem pe studenții 
Adriana L. și. Ivan V, de la In
stitutul de medicină din București 
decît din cele relatate în articolul 
apărut la rubrica „Să discutăm 
despre tinerețe, educație, răspun
deri" publicat in „Scînteia tine
retului". Totuși faptele prezenta- cred 
te sînt suficiente pentru a ne face " 
o părere despre ei, despre com
portarea lor pe care o detestăm 
cu toții. • ‘ -

Si-ntem doi studenți ieșeni de 
la facultăți diferite. Citind în ziar 
articolul „Dragoste adevărată — 
nu ușurință și goană după zestre" 
ne-am indignat și ne-airi mirat 
cum de s-a putut ca acești stu
denți să. alunece atît de adine în 
mocirlă fără ca cei din preajma 
lor să nu observe aceasta, sau 
dacă au observat să nu ia ati
tudine promptă și hotărîtă impo- rile de zi cu zi — scuzindu-le ca 
triva purtării lor retrograde. Pen- manifestări „tinerești". Colegiali- 
tru aceasta, părerea noastră este 
că pentru situația gravă și respin
gătoare în care se află acești ti
neri, printre principalii vinovați 
sînt și colegii lor. Sîritem convinși 
că acest colectiv de studenți a 
înțeles greșit colegialitatea, co
coloșind și tolerînd comportări 
străine profilului moral al studen- țătescu Claudiu este student în 
țimii noastre noi.

Pentru, a fi un bun coleg în- 
tr-o facultate, unde te pregătești 
să devii tinăr intelectual de tip 
nou, militant activ pe frontul con
strucției socialiste, este suficient 
oare să înveți 
să-ți păstrezi demnitatea de tinăr 
al zilelor noastre fără a fi atent 
la ce se petrece în jurul tău, la 
felul cum se comportă cei din 
preajma tâ? E suficient oare să 
vezi unele comportări nedemne, 
care’ compromit numele de stu
dent, să gîndești, că nu e bine așa 
și să nu iei poziție categorică îm
potriva lor? Nu, firește că nu 
este suficient. Dimpotrivă, această 
atitudine este deosebit de dăună
toare. Atît pentru. colectiv cît și 
pentru tine. Lipsa de fermitate, 
de combativitate fac posibilă apa
riția unor manifestări degradan
te care aruncă o pata urîtă asu
pra întregului colectiv, pe tine co
leg punîridu-te fie că vrei, fie că 
nu vrei, în situația de complice.

Pentru noi este de neînțeles a- 
titudihea colegilor lui Ivan V. și 
Adrianei. L Ei au trecut și trec 
de multa vreme nepăsători pe 
lîngă purtările degradante ale ă- 
cestora. Pe Adriana L. pentru 
comportarea ei rușinoasă colegele 
au mutat-o: dtn 'cameră in came
ră, au făcut cu alte cuvintp un 
lucru- de suprafață care mi Incum
bă răspundere și nu exprimă fer
mitate. Atitudinea lor dovedește 
că n-au pătruns fondul, adevăra
tele motive care făceau din Adria
na L., pe zi ce trecea, o fată cu 
un profil moral tot mai respingă
tor. Au greșit profund colegii a- 
cestor tineri. Normal, de datoria 
lor ar fi fost să ia atitudine fer
mă fața de manifestările nesănă
toase iale acestor studenți.

Organizația noastră revoluțio
nară, condusă de partid, educă 
studențimea noastră în spirit co
munist, ne învață să fim intran
sigenți față de orice lipsă, să 
luptăm hotărît împotriva oricăror 
apucături care sînt rezultatul ră
bufnirii influențelor și rămășițe
lor educației burgheze în concep
ția despre viață a unor studenți.

Colectivul în care trăiesc cei 
doi studenți de la Institutul de 
medicină — București s-a dove
dit, după părerea noastră, lipsit 
de combativitate, a dovedit că în-

țelege greșit noțiunea de colegia
litate.

Din păcate mai există în men
talitatea unor studenți păreri gre
șite, dăunătoare chiar, în proble
ma colegialității. Și-n institutele 
ieșene mai sînt studenți care se 

1 „colegiali" atunci cind nu 
iau poziție deschisă față de o 
abatere sau alta a unora din stu
denți — începînd cu atitudinea 
față de învățătură, cu comportă-

Pe marginea articolului 
„Dragoste adevărată — 

nu ușurință și goană 
după zestre"

tatea presupune atitudine intran
sigentă față de orice lipsă, în 
orice moment. Tolerînd sau tre- 
cînd nepăsător pe lingă greșelile 
colegului, nu-I ajuți, ci dimpotri
vă, îl împingi cu bună știință pe 
un drum greșit, străin nouă.

Să luăm de pildă un caz. Băl- 

anul III — Facultatea de chimie 
și pentru a dpua oară repetent. 
Este deci un băiat „cunoscut". ÎI 
cunosc și cei care sînt în anul 
întîi. Cum și-a creat el populari
tatea ? In anul întîi a rămas re- 

numai tu bine, petent. „Nu-i nimfe, se întîmplă** — 
și-ău zis îngăduitor colegii. în a- 
nul III a rămas din nou repetent. 
Nu este capabil să învețe ? Și-a 
mințit colegii că n-are „condiții" 
de învățat acasă. Mergînd cîțiva 
și vizitindu-1 și-au dat seama că 
nu-i adevărat, că Bălțătescu este 
pur, și simplu leneș. Dar ce-au 
făcut în plus colegii în afară că 
au constatat" ?

înțelegînd greșit colegialitatea 
ei l-au lăsat în pace, fără să-și 
pună serios problema că și ei sînt 
răspunzători de comportarea lui 
nedemnă.

Același lucru se Întîmplă și la 
anul III romînă, De multe ori în 
grupa 225 unii se socotesc „co
legiali** și nu iau la timp și ho
tărît atitudine față de cazurile de 
indisciplină. Știm de exemplu, cu 
toții că studenta Pușcă Rodica 
absentează des de la cursuri; 
vine deseori nepregătită la se
minar. Și nu numai din anul a- 
cesta. O cunoaștem din anii tre- 
cuți și se pare că ne-am obișnuit 
cu: manifestările ei; Am pus-o în 
discuția colectivului cîndva, prin 
anul I. Dar de vreme îndelungată 
trecem nepăsători pe lîngă ma
nifestările ei crase de liberalism 
tolerînd poziția ei, cocoloșirea de 
care dă dovadă organizatorul de 
grupă. Și exemplul acesta nu 
este singurul. S-a ajuns în anul 
trecut ca împotriva actelor de in
disciplină a studenților de la fi
lologie și alte facultăți să ia în
tîi măsuri conducerea facultăți
lor — ca în cazul studenților Ti- 
mofte C„ Antonaș M., Ciubota- 
ru C. — să ne fie aduse ia cu
noștință, deși noi știam și eram 
nemulțumiți de comportarea ne
demnă a studenților respectivi; 
dintr-o colegialitate prost înțe
leasă nu ne-am manifestat des
chis și hotărît această nemulțu
mire — și mai ales la timp.

De multe ori față de abateri 
grave de la conduita moralei co
muniste colectivele studențești 
iau atitudine fermă, combativă. 
De exemplu studentei Aurelia Bum
bu de la Facultatea de științe
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tograful de la clubul întreprinde
rii, tinerii au ' avut putința să' vi
zioneze . diferite' filme documentare 
tehnice îmbogățincfti-șî și pe a- 
ceastă cale cunoștințele. Viu inte
res a stîrnjt în rîndul tinerilor 
pentru citirea cărților tehnice și 
concursul „Cine cunoaște meserie 
cîștigă".

Pentru a da posibilitatea tineri
lor inovatori să cunoască noutăți
le în domeniul inovațiilor, să facă 
cunoștință cu noii inovatori, a 
fost. amenajat, în . interiorul fabri
cii, „Colțul tîriăruiui inovator" în 
care se afișează cu regularitate 
planurile tematice de inovații, 
inovațiile mai importante și me
todele folosite, precum și fotogra
fii ale tinerilor inovatori.

Un mijloc important de ridica
re a nivelului țehnico-profesional 
al tinerilor muncitori, pe .care 1-a 
folosit organizația U.T.M. de aici 
și care a-dus la rezultate bune, îl 
constituie. organizarea de cursuri 
de minim tehnic pe diferite mese
rii, la care predau ingineri și teh
nicieni bine pregătiți _____

Datorită .preocupării susținute a nizației U.T.M. V Oare pentru a- 
organizației U.T.M. și a cercului ceastă organizație, hotărîrile Ple- 
A.Ș.I.T,. numărul inovatorilor este • '— • —
în -această întreprindere în con-- 
tinuă-creștere.^Astfel, dacă înainte 
de aplicarea -inițiativei erau doar 
3 inovatori-țineri, numărul lor a 
crescut- astăzi. la 29. Printre ino- • 
vațiile. .realizate-se numără-și cea . 
a tinerilor- .-ingineri Tiberiu Hris- 
torn și. Cornel Ungureanu care au 
elaborat un nou procedeu de în- 
cleiere a-firelor de urzeală prin 
folosirea „încapert-ului" care este 
un produs unic și complex conți- 
nînd toate materiile necesare pro
cesului de încleiere. Noul proce
deu asigură un încleiat uniform, 
simplifică operația de preparare și 
reduce pierderile de materiale a- 
dueînd. economii anuale de peste 
35.000 lei.

pentru a antrena masa de tineri la 
rezolvarea problemelor de produc
ție depinde în mare măsură con
tribuția tineretului. Cum să devie 
la întreprinderea textilă „Răscoala 
din 1907“ mișcafea- de inovații o 
mișcare de masă, cînd membrii 
biroului organizației de bază 
U.T.M. (locțiitor de secretar tov. 
Mandache Zburătură), mărturisesc 
că n-au primit sarcină concretă 
să se ocupe de problema inovații
lor și din această cauză n-au fă
cut nimic ? Că n-au primit sar
cini absolut concrete poate să fie 
un lucru adevărat. Dar se naște 

Oare în industria textilă nu este posibilă dezvoltarea mișcării
INO VA TORIL OR 

IN RINGURILE TINERETULUI ?
întrebarea: unde-i inițiativa orga- 

N-am primii sarcini ■ ■■
Practica a dovedit că de felul 

chiti muncesc -organizațiile U.T.M.

narei a 111-a a C.C al U.T.M. nu 
au caracter de directivă a căror 
îndeplinire este obligatorie?

Utemiștii știu că- conform sta
tutului organizației noastre, hotă- 
rîrile organelor superioare sînt o- 
bligatorii, pentru. toate organiza
țiile inferioare, subordonate, că 
hotărîrile Comitetului Central sînt 
obligatorii pentru toate organele 
și organizațiile U.T.M. Atunci 
de ce se plîng cei din organul de 
conducere al organizației U.T.M. 
din această întreprindere că nu au 
primit sarcini, directive etc., pentru 
a se ocupa de mișcarea de inven
ții și inovații în rîndurile tinere
tului ?

Realitatea confirmă că organi
zația U.T.M. de la întreprinderea 
„Răscoala din 1907“ nu se stră
duiește să ducă muncă politică în 
rîndul tinerilor,. ,tr.ansformîndu-se 
astfel într-un organ administrativ, 
executant mai mult- sau mai pu- 

juridice, colegii i-au arătat des
chis drumul dăunător pe care 
merge, greșala de a considera 
prietenia și dragostea un joc u- 
șuratic și nu sentimente curate, 
înălțătoare. Atunci cînd a refu
zat ajutorul, organizația U.T.M. 
— după ce a pus-o în repetate 
rînduri în discuție — a hotărît 
excluderea ei din organizație și 
a propus decanatului exmatricu
larea. Dar mai sînt studente ca 
Grecu E., Constantin M„ care 
sînt prietene cu Bumbu și pe 
care colectivul este dator să le 
ajute să înțeleagă că manifestă
rile lor sînt departe de a garan
ta un înalt profil moral. Și cu 
cît colegii vor înțelege mai re
pede cît de dăunătoare sint con
cepțiile „colegiale" față de com
portarea acestora și a altora, in 
asemenea situații, cu atit va fi 
mai bine.

Iată de ce socotim absolut ne
cesar să dezbatem în această ru
brică problema colegialității stu
dențești. Nimic nu poate fi mai 
dăunător în comportarea unui 
coleg față de altul decît atitu
dinea de tolerare, de cocoloșire 
și nepăsare față de lipsuri, ori- 
cît ar fi ele de neînsemnate în 
aparență. Colegii Adrianei L. și ai 
lui Ivan V., după părerea noastră 
sînt în aceeași măsură vinovați 
pentru că i-au știut și i-au lăsat 
pe aceștia să meargă pe un drum 
străin nouă, care să arunce o 
pată urită asupra întregului 
lectiv. De aceea noi dorim ca 
..Scînteia tineretului** să ne 
nem cuvîntul în problemele 
jore care privesc formarea profi
lului moral al studentului zilelor 
noastre. % «

M1LPOMENIA MIHAI 
G. S. STOICA

studenți la „Universitatea 
Al. I. Cuza“-Iași

Zilele ultimului asalt 
pe șantierul tineretului de la 
MAGISTRALA DE EST
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și gingășii ale unei fete din Iași 
care-l așteaptă și face haz, rîzînd 
cu ochii verzi, frumoși. Nu e demn, 
nu e cinstit așa ceva. Ca să nu se 
scufunde, s-ar putea ca organiza
ția de bază U.T.M. să-l ia in dis
cuție. Ce dacă peste cîteva zile se 
închide șantierul ? Zilele sint zile 
și trec, oamenii sînt oameni — și 
nu trebuie lăsați cu lipsurile. De 
aceea, comandantul sectorului, om 
cu 13 șantiere la activ, l-a luat „în 
focuri" pe Gică. Lui Virgil Pacioa- 
gă, tinăr grmav de muncitor care, 
tocmai acum, a slăbit ritmul, și al
tora tot așa, le spune :

— Ce, vreți să stricați alinie
rea ? Acum, la urmă ? Aveți grijă 
ce faceți pe-acolo.

Șantierul merge înainte, iată 
săpăturile pe ultimele sute, apoi 
pe ultimele zeci de metri. Sectorul 
VI Sinzieni „varsă" brigadierii al
tor sectoare. Sub ploaia amesteca
tă cu lapoviță, comandantul trece 
cu tehnicianul de-a lungul traseu
lui.

— Aici va trebui rectificat. Aici 
trebuie adusă motopompa. Grăbi- 
ți-i pe cei de la montaj, să nu se 
surpe malul înainte de instalare. 
Brigada lui Gavrilă Rîpanu vine 
aici, termină porțiunea asta, apoi

țin fidel al sarcinilor trasate de tori să nu se dezvolte pasiunea 
către comitetul raional U.T.M. Din pentru studierea procesului de 
această pricină, în numărul ino- producție, pentru a citi și a-și 
vatorilor — din păcate, și acesta însuși cit mai. multe cunoștințe 
destul de mic — n-a existat decît tehnice. Discutînd cu membrii co- 
un singur inginer utemist care 
acum nu mai lucrează. în fabrică. 
Membrii biroului organizației 
U.T.M. își dau seama că pentru a 
face o inovație trebuie să cunoști 
bine mașinile, să-ți dai seama de 
ce îmbunătățiri au nevoie. Dar, din 
păcate unii muncitori, maiștri și 
ajutori de maiștri tineri au încă 
goluri în pregătirea lor tehnică și 
profesională. Cu toate acestea or-

ganizația U.T.AL și-a trecut, în 
plan, abia de curînd, în urma sar
cinilor concrete primite de la co
mitetul raional, să înființeze un 
curs de minim tehnic.

Deși în cadrul cabinetului teh
nic de la întreprinderea „Răscoa
la din 1907“ există unele activi
tăți menite să ducă la ridicarea 
nivelului profesional al maiștrilor 
și ajutorilor de maiștri în vederea 
măririi randamentelor la războaie, 
organizația U.T.M. nu colaborează 
cu cabinetul tehnic pentru a cu
noaște cînd se țin asemenea con
ferințe, lecții etc. pentru a mobi
liza tineretul să participe? In 
cursul anului trecut au fost orga
nizate — după cum ne mărturi
sesc tovarășii de la cabinetul teh
nic — șase conferințe urmate de 
filme documentare. Cu toate a- 
cestea, tinerii n-au luat parte la 
ele.

Faptul că organizația U.T.M. 
n-a colaborat cu cabinetul tehnic 
și cercul A.S.I.T. din întreprindere 
a dus ca în rîndul tinerilor munci-

Săptămîna de luptă și solidaritate 
a oamenilor muncii și sindicatelor 

pentru pace și dezarmare
In întreaga țară, îți fabrici și 

uzine, în unități agricole și insti
tuții au loc in aceste zile mi
tinguri, conferințe, convorbiri și 
alte manifestări consacrate Săp- 
tăminii de luptă și solidaritate a 
oamenilor muncii și sindicatelor 
pentru pace și dezarmare.

în Capitală, la uzinele „23 Au
gust" și „Republica", la Atelie
rele .,9 Mai", la fabrica de țiga
rete „București", la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii au a- 
vut loc în cluburi, secții, sectoa
re, conferințe, discuții și convor
biri care au făcut cunoscut în 
rîndul oamenilor muncii principa
lele probleme ale situației inter
naționale și lupta forțelor păcii 
împotriva provocărilor războinice 
ale cercurilor imperialiste în 
frunte cu cele din S.U.A. In cu- 
vintul lor muncitorii de la uzinele 
„23 August" și „Republica" s-au 
solidarizat cu lupta oamenilor cin (Agerpres)

Domoaiele dealuri craiovene au început să-și schimbe înfățișarea. La poalele lor au apărut ca 
peste noapte noile așezări ale muncitorilor petroliști din cea mai tînără regiune petroliferă a țării.

Iată în fotografie un aspect de la colonia muncitorească a schelei petrolifere din Țicleni, re
giunea Craiova.

toți, împreună cu a lui Bărbosu și 
echipa lui Horobeț, mergem pe ur
ma montajului, trecem la acope
rire...

Dispozițiile devin sarcini de 
luptă. Depășind Regiunea Autono
mă Maghiară, magistrala strînge 
încheieturile conductei din regiu
nea Bacău, montată dc sectorul ur
mător. Tot mai aproape este data 
la care gazul metxm ardelenesc ișt 
va începe marea călătorie — aven
tura peste Carpații răsăriteni.

Seara, m trecătoarea Oiluzului, 
sub corturile ale căror coșuri fu
megă liniștit, băieții își trec pe 
rind cele patru volume ale „Donu
lui liniștit", Bounegru, acordeonist 
la școală proprie, apasă pe clape 
incercînd unul și același cîntec și 
poticnindu-se mereu la aceeași 
notă. Horobeț joacă șah, cu un aer 
de încordare pe fața tînără, des
chisă.

Munții priveghează tabăra, fă
get multicolor, aramă și aur. La 2 
mai, cind a început trasarea, frun
zele erau la prima tinerețe. Dar 
frunzele acelea încă n-au căzut și 
iată că, de-a lungul șoselei, firele 
de telefon ducînd spre inima țarii 
încep să înregistreze convorbiri pe 
tema : organizarea festivității de 
închidere a șantierului Magistralei 
de Est, șantier al tineretului.

mitetului organizației U.T.M. ei 
încearcă să-și scuze slaba activi
tate în această direcție prin aceea 
că au acordat chipurile întîietate 
problemelor de producție, de reali
zare a planului Dar oare preocu
parea pentru ridicarea nivelului 
profesional al tinerilor și antrena
rea acestora în mișcarea de inven
ții și inovații nu duce la îmbună
tățirea procesului de producție, la 
realizarea planului? Fără îndoială 
că da. Iată de ce e necesar ca în 
viitor organizația U.T.M să se 
ocupe mai mult de antrenarea ti
nerilor în mișcarea de inovații, ac
țiune care dă putința tineretului să 
contribuie în mai mare măsură la 
rezolvarea problemelor de produc
ție. In această muncă este necesar 
să fie atrași inginerii și tehnicienii 
tineri care prin cunoștințele lor îi 
pot ajuta pe tineri atîț să-și ridice 
nivelul tehnic și profesional cît 
și să-și desăvîrșească propunerile 
de inovații. De asemenea, se sim
te nevoia, ca și activiștii Comite
tului raional U.T.M. V. I. Lenin 
din București de care aparține a- 
ceastă întreprindere, să acorde or
ganizației U.T.M. de la întreprin
derea „Răscoala din 1907“ sprijin 
mai calificat și competent.

Faptele dovedesc că există încă 
în fabricile textile numeroase pro
bleme tehnice care se cer a fi 
rezolvate și spre care tinerii tre
buie să-și îndrepte atenția. Cheia 
rezolvării acestor probleme stă 
însă- în munca politică și organiza
torică pe care trebuie s-o desfășoa
re organizațiile U.T.M. 
din mișcarea de invenții 
tii o acțiune de masă a 
organizațiile U.T.AL vor 
sibilitatea să-și aducă o mai mare 
contribuție la bunul mers al pro
ducției, la promovarea tehnicii noi 
la obținerea unor însemnate suc
cese în muncă. 

Făcînd 
și inova- 
tinerilor, 
avea po-

stiți din lumea întreagă pentru 
pace, împotriva înarmărilor.

La Casa Universitarilor din 
Cluj a’ avut Ioc uh mare miting 
al oamenilor muncii și al acti
vului sindical din localitate. Des
pre lupta sindicatelor pentru pace 
și dezarmare au vorbit în limba 
romînă tov. Vasile Avram, pre 
ședințele Consiliului sindical lo
cal, iar în limba maghiară Eugen 
Kerekes, președintele comitetului 
sindical al Universității „Boiyai" 
și secretar al comitetului orășe
nesc de luptă pentru pace. Cei 
prezenți au adoptat un mesaj a- 
dresat Federației Sindicale Mon 
diale în care se arată că mun
citorii, tehnicienii, inginerii și toți 
oamenii muncii din orașul Cluj 
se solidarizează cu acțiunile ini
țiate de F.S.M. pentru întărirea 
unității sindicale mondiale 
lupta pentru pace.
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întovărășiților să lucreze pămîn- 
tul în comun și în acțiunea de 
continuă lărgire și înflorire a gos
podăriei colective. •

In acest scop, comitetul U.T.M. 
a folosit mijloace variate de mun
că politică. De exemplu, s-a orga
nizat cu tinerii citirea și studierea 
statutelor model aîe gospodăriei 
colective și întovărășirii agriepie. 
In rîndul lor, utemiștii au fost 
îndrumați să citească statutul cu 
părinții lor, acasă. Conștienți că 
munca în comun aduce avantaje 
mult mai mari, toți utemiștii și 
capii de familie tineri din întovă
rășiri și-au unit pămînturile pen
tru a efectua toate lucrările în 
comun. Mai apoi, părinții au ur
mat și ei exemplul copiilor lor și 
în felul acesta întovărășiții au în- 
sămințat pe tarlale mari, înfrăți
te. 4cum pentru comitetul U.T.M., 
pentru toți utemiștii din Șoldanu, 
o importantă sarcină politică per
manentă este aceea de a sprijini 
comuniștii în lupta lor pentru 
atragerea întregii comune la for
ma cea mai avansată a agricul
turii socialiste: gospodăria agri
colă colectivă, care oferă cele mai 
multe posibilități pentru ridicarea 
producției agricole, pentru crește
rea bunăstării țăranilor munci
tori.

Cum muncim noi în acest scop?
In comună, Ia cele mai vizibile 

locuri, am afișat lozinci și am pus 
panouri comparative între recol
tele obținute de G.A.C. și de în-

KeshavaDeva Malaviya, 
ministrul Minelor 

și Petrolului 
al Republicii India, 
a vizitat regiunea 
petroliferă a Văii 

Prahovei
In cursul zilei de marți, Kes- 

hava Deva Malaviya, ministrul 
Minelor și Petrolului al Republicii 
India, care ne vizitează țara, în
soțit de tov. Iancu Horațiu, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Petrolului' și Chimiei, a 
făcut o vizită în regiunea petro
liferă a Văii Prahovei.

Oaspetele a vizitat principalele 
secții ale uzinelor „1 Mai" din 
Ploești, întreprindere care va 
produce o bună parte din utilajul 
și instalațiile rafinăriei pe care 
țara noastră o va livra Indiei în 
baza acordului încheiat. K. D. 
'Malaviya a fost întîmpinat de 
Carol Loncear, adjunct al 'Mini
strului Industriei Grele și de 
Constantin Pîrvu, directorul uzi
nelor.

In aceeași zi s-a vizitat princi
pala uzină de reparații a utilaju
lui petrolifer.

La Călinești, s-a prezentat oas
petelui instalația romînească de 
foraj 4 Ld, iar la Cîmpina, una 
din realizările tehnicii romînești 
în domeniul forajului — instala
ția transportabilă de 75 tone.

In continuare Keshava Deva 
Malaviya a vizitat Muzeul Peleș 
de la Sinaia.

La mitingul care a avut loc 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Craiova, au luat cuvîntul to
varășii Ștefan Dima, președintele
C.C.  al Sindicatului lucrătorilor 
din instituțiile administrative de 
stat, Marin Voices, turnător la 
uzinele „7 Noiembrie", Ion Săi- 
ceanu, președintele Comitetului 
de întreprindere de la I.R.T.A., 
muncitoarea Ioana Băloi de la 
fabricile unite „Partizanul** și 
Nicolae Pîrăianu, tehnician Ia 
fabrica de confecții ,,t. C. Frimu" 
care au înfierat provocările răz
boinice ale imperialiștilor, expri- 
mînd voința fermă a oamenilor 
muncii din orașul și regiunea 
Craiova de a lupta prin toate 
mijloacele pentru apărarea cau
zei păcii.

tovărășirile din Șoldanu. Ele gră
iesc despre faptul că colectiviștii 
au obținut cu 400 kg. grîu mai 
mult la hectar. Cu tinerii înto
vărășiți din satul Negoiești am 
organizat vizite la gospodăriile 
colective din Șoldanu, Valea Ro
șie și altele. Pe panoul de onoare 
din fața sfatului popular figurea
ză numele celor mai harnici tineri 
din gospodărie și sînt expuse ve
niturile pe care le vor primi ei 
anul acesta pentru zilele-miuncă 
prestate. Deși stația de radioam
plificare e tocmai în comuna Bu- 
dești, comitetul U.T.M. se îngri
jește ca din două în două zile să 
fie transmis un articol în legătu
ră cu îndeplinirea sarcinilor de Ne bucură în 
producție ale tinerilor colectiviști 
din Șoldanu precum și despre 
munca lor în campania agricolă 
de toamnă.

Echipa artistică de care se o- 
cupă un membru al comitetului 
U.T.M., popularizează și ea prin 
toate programele sale, succesele 
gospodăriei colective.

Toate aceste forme concrete de 
muncă, comitetul U.T.M. le-a fo
losit în practică cerind totdeauna
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Manifestări cultural-artistice
în întreaga țară continuă mani

festările culturale și artistice în
chinate Lunii prieteniei romino- 
sovietice.

Marți după-amiază Institutele de 
Matematică și de Studii romîno- 
sovietic ale Academiei R.P. Romine 
au organizat in amfiteatrul Spiru 
Haret al Facultății de matematică 
și fizică a Universității „C. I. Par- 
hon", un simpozion cu tema „Rea
lizări sovietice în științele matema
tice".

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. S. Stoilov, au vorbit 
conf. univ. C. Andrean, despre 
„Funcții pseudo-analitice", conf. 
univ. A. Halanay, despre „Reali
zări sovietice in teoria calitativă a 
ecuațiilor diferențiale" și conf 
univ. M. Rosenblatt-Roth, despre 
,,Realizări sovietice în domeniul 
teoriei informațiilor".

utemiștii 
Roșu și 
utemiștii

sprijinul comitetului de partid și 
al instructorului comitetului raio
nal U.T.M.

Care sînt rezultatele activității 
organizației noastre în urma 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
către organizația de partid ?

în rîndul celor 190 de familii 
care sînt acum în G.A.C. (la în
ființare erau doar vreo 40) sînt și 
peste 50 de familii tinere, între 
care 18 capi de familie sînt ute- 
miști. Datorită muncii de lămuri
re, în ultima vreme au intrat în 
gospodărie alături de cele 9 fa
milii de întovărășiți și 
capi de familie Nicolae 
Constantin Drumea, și 
Marin și Ion Enegaru.

.11 i mod 
creșterea evidentă a 
pe care-I manifestă tinerii înto
vărășiți din comuna noastră pen
tru G.A.C. Popularizînd și mai 
mult superioritatea gospodăriei 
colective, luptînd și mai mult pen
tru dezvoltarea conștiinței tineri
lor din comuna noastră, pentru 
popularizarea cuvîntului partidu
lui în masa tinerilor, organizația 
U.T.M. din Șoldanu se va strădui 
și de acum înainte să-si aducă 
aportul la opera de consolidare și 
înflorire a socialismului în satele 
comunei noastre.

deosebit 
interesului

[SCUTERE

DORMITOARE

La simpozion au participat aca
demicieni, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior și mediu, nu
meroși studenți

★
Tot marți a avut loc la Casa 

prieteniei romino-sovietice un sim
pozion cu tema „Actualitatea în 
literatura, muzica și arta plastică 
sovietică". Cu acest prilej au vor
bit Alfred Mendelsohn, maestru 
emerit, laureat al Premiului de 
Stat, prof. univ. Mihail Novicov și 
prof. univ. Paul Constantin.

★
La clubul l.R£J3., prof. Ion 

Dobrescu a ținut conferința ,(Ex
pediții științifice sovietice în Arc
tica și Antarctica". în continuare a 
fost prezentat un program artistic

★
în sala din Calea Victoriei, 

colaborare cu Uniunea 
din R.P. Romînă. au

S.R^.C. în 
Scriitorilor 
organizat o seară de poezie pe 
tema „Poezia sovietică in lupta 
pentru pace și socialism".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de poetul Mihu Dragomir, 
laureat al Premiului de Stat. Au 
citit din lucrărilor lor Camil Bal
tazar, George Dan, George Dumi
trescu, Gavril Mihai, Tudor Măi- 
nescu și Tiberiu Utan.

★
La Craiova, Consiliul regional 

A.R.L.US. a organizat în sala Fi
larmonicii de stat „Oltenia", un 
simpozion cu tema : lrAm văzul 
U.RS^, in 1958". Cu acest prilej 
au luat cuvintul Ioana Stancovea- 
nu. vicepreședinte al Sfatului 
popular Craiova și Atanasie Po
pescu, secretar al Consiliului re
gional A.R.L.US., care au vorbit 
despre ce au văzut în Uniunea 
Sovietică și despre realizările oa
menilor sovietici în cinstea celui 
de-al XXl-lea Congres al P.C.UB. 

Un grup de artiști sovietici 
a sosit in Capitală

în cadrul Lunii prieteniei romi
no-sovietice, marți dimineața au 
sosit in Capitali mai multi artiști 
sovietici vocali și instrumentiști 
care, sub auspiciile O.S.T.A., vor 
susține recitaluri își vor da con
cursul la o serie de spectacole.

Astfel, basul A. F. Vedernikov, 
solist la Teatrul Mare Academic 
de Stat din Moscova va cînta pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let din București în „Bărbierul din 
Sevilla" de Rossini, în ziua de 22 
octombrie și în „Rusalka" de Dar- 
gomîjski, în ziua de 24 octombrie.

Artiștii instrumentiști E. Avk
sentiev, balalaică, și I. Razakov— 
baian, laureat al Concursului in
ternațional de la Varșovia, acom- 
paniați de pianistul M. Bank, lau
reat al Concursului unional al ar
tiștilor de estradă, vor da cîteva 
recitaluri țn Capitală și în orașele 
Iași, Suceava, Bicaz, Sinaia, Huna- 
doara și Reșița.

Informații
Marți după-amiază, în aula A- 

cademiei R.P. Romine, prof. univ. 
Karl Rambusch, șeful delegației 
Departamentului pentru cercetări 
și tehnica nucleară din R. D. Ger
mană, câre se află în țara noastră 
la invitația Comitetului pentru e- 
nergie nucleară de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al R. P. Romîne, 
a ținut conferința „Aplicațiile ra- 
dioizotopilor în R.D. Germană".

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei, cercetători științifici, cadre 
didactice, studenți, un numeros 
public.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.D Germane la 
București, și membri ai ambasa-- 
dei.

A S T A Z I
la cinematografele
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Vizitele delegație’ ¥ a

Noi provocări grave
ale Imperialiștilor americani

■

de partid și guvernamentale a R. P. R.

Toastul tovarășului 
tihcorghc Olicorgliiu-Dcj

Toastul tovarășului 
Antonin

In vizită în comuna

(Urmare din pag. l-a)

Inepuizabilei forțe vitale a învăță
turii marxist-leniniste după care 
se călăuzesc neabătut partidele co
muniste și muncitorești din 
socialiste.

țările

Dragi tovarăși,
Stimați prieteni, 
întreaga evoluție a vieții 

naționale confirmă pe deplin
inter- 
apre- 

cierile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., ale Declarației Consfă
tuirii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste și a'e Mani
festului Păcii adoptat de parti
dele comuniste și muncitorești.

In lumea contemporană are loc 
un proces continuu de creștere a 
forțelor păcii. Politica de aventuri 
războinice, politica înarmărilor și 
a războiului rece dusă de cercu
rile agresive este tot mai mult 
discreditată în fața celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice inter
naționale. Popoarele din întreaga 
lume își manifestă tot mai activ 
hotărîrea de a stabili un climat 
de încredere și colaborare pașnică 
între toate statele, fără deosebire 
de sistem social.

Factorul hotărîtor în salvgar
darea păcii și securității popoare
lor este unitatea de nezdruncinat 
a țărilor lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, so
lidaritatea și unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești pe baza 
principiilor internaționalismului 
proletar. Această unitate este țin
ta principală a atacurilor cercuri
lor imperialiste, ale oportuniști
lor și revizioniștilor de tot soiul.

Ea a ieșit însă, din toate încer
cările,- mai călită, mai puternică, 
mai trainică decît oricînd.

In strînsă unitate frățească cu 
celelalte țări ale lagărului socia
list. Cehoslovacia și Romînia de
pun eforturi neobosite pentru a 
contribui la apărarea si consoli
darea păcii în lume. Atît Repu
blica Cehoslovacă cit și Republica 
Populară Romînă se pronunță ho- 
tărit pentru încetarea imediată și 
definitivă a experiențelor cu arme 
nucleare, ca prim pas pentru in
terzicerea complectă a fabricării 
și folosirii acestor arme. Popoare
le romîn și cehoslovac împărtă
șesc îngrijorarea tuturor popoare
lor iubitoare de pace față de re
învierea militarismului revanșard 
'german, căruia, așa cum în mod 
justificat se arată în recenta De
clarație comună a guvernelor 
Republicii Cehoslovace și R. D. 
Germane, cercurile agresive îi a- 
tribuie rolul de pumn armat în 
conspirația pe care o urzesc îm
potriva popoarelor Europei și ale 
lumii.

Sprijinim cu toată hotărîrea 
eforturile și propunerile concrete 
ale guvernului R. D. Germane 
pentru refacerea unității Germa
niei, ca stat democratic și iubitor 
de pace. Ele au la bază princi
piul, pe deplin îndreptățit, că uni
ficarea Germaniei este o proble
mă a poporului german însuși și

că ea poate să .fie soluționată nu
mai prin apropierea și înțelegerea 
între cele două state germane 
existente.

Condamnăm cu hotărîre încer
cările forțelor agresive de a înnă- 
buși prin aventuri războinice lup
ta de eliberare a popoarelor arabe 
și a altor popoare. Salutăm con
tribuția activă a Indiei, Republi
cii Arabe Unite, a Indoneziei și 
a altor țări din Asia și Africa la 
lupta pentru apărarea păcii și a 
independenței popoarelor.

Provocările militare ale cercu
rilor agresive din S.U.A. împotri
va Chinei populare stîrnesc indig
narea tuturor popoarelor iubitoa
re de pace. Acțiunile agresive 
care primejduiesc pacea în Asia și 
în întreaga lume» trebuie să în
ceteze. Trupele americane trebuie 
să se retragă de pe teritoriile 
ce aparțin Chinei. Orice încercare 
de a atenta la drepturile suve
rane ale Chinei populare este 
sortită eșecului. De partea marei 
Chine este Uniunea Sovietică, de 
partea ei sînt țările socialiste, 
numeroase țări nesocialiste iubi
toare de pace, întreaga opinie pu
blică mondială.

Vigilența popoarelor, lupta lor 
hotărîtă pentru apărarea păcii 
sînt în măsură să asigure trium
ful coexistenței pașnice între toa
te țările.

Dragi tovarăși! Noi ne întîlnim 
ca prieteni și frați, legați prin co
munitate de interese, prin ace
leași năzuințe și prin același scop 
— construirea vieții noi, socialiste 
și consolidarea păcii. Pe această 
bază s-au statornicit și se dezvol
tă continuu relațiile de alianță și 
într-ajutorare dintre țările noas
tre.

Sîntem convinși că tratativele 
între cele două delegații ale noas
tre, ce se desfășoară pe baza de
plinei unități de vederi în toate 
problemele de interes comun, vor 
fi încununate de succes și vor 
contribui la dezvoltarea colaboră
rii economice și culturale, în
tre România și Cehoslovacia, 
la întărirea legăturilor interna
ționaliste dintre Partidul Mun
citoresc Romîn și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
la consolidarea unității țărilor so
cialiste, în interesul dezvoltării 
fiecăreia dintre țările noastre, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii.

Să ridicăm paharul pentru dez
voltarea continuă a prieteniei din
tre poporul romîn și poporul ceho
slovac ! Pentru unitatea de nez
druncinat a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică 1

Pentru Partidul Comunist Ceho
slovac și Comitetul său Central 1 

Pentru președintele Republicii 
Cehoslovace, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, tova
rășul Antonin Novotny, pentru 
guvernul 
în frunte 
roky 1

Pentru 
Pentru 

popoare 1
-----------ooo-------

A terminat mai curînd comenzile destinate R.P.R.

Republicii Cehoslovace, 
cu tovarășul Viliam Si-

poporul cehoslovac frate! 
pace și prietenie între

Întrecerea socialistă
de la întreprinderea „Prvni

Brnenska44
PRAGA 21. De la trimișii spe

ciali Agerpres: In cinstea membri
lor delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romîne sosite 
în Republica Cehoslovacă, colecti
vul întreprinderii „Prvni Brnens
ka" din Brno a organizat o între
cere socialistă pentru a termina 
mai curînd comenzile destinate 
R. P. Romîne. Astfel în ziua so
sirii delegației muncitorii de la 
această întreprindere au început 
montarea turbinei de 200 mega
wați destinată unei centrale ter-

mice din R. P. Romînă. Conform 
planului, turbina aceasta trebuie 
să fie livrată abia în cursul anu
lui viitor, dar în urma angaja
mentului luat de muncitorii de 
aici, probele turbinei se vor face 
în luna noiembrie după care ea va 
fi imediat livrată R. P. Romîne.

De asemenea muncitorii de la 
„Prvni Brnenska" au lucrat cu 
succes la instalarea unor mari ca
zane de aburi care produc 100 de 
tone de abur într-o oră și a căror 
livrare este prevăzută în planul 
de export către R. P. Romînă.

Presa cehoslovacă
despre vizita oaspeților din R.P.R.

PRAGA 21 Corespondentul A- 
gerpres transmite:

Toate ziarele cehoslovace de 
astăzi- publică materiale ample 
însoțite de fotografii în legătură 
cu vizita delegației .de, pșrtid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Romîne în Republica Ceho
slovacă.

In ziarul „Rude Pravo" materia
lele și fotografiile privitoare la 
acest eveniment au fost grupate pe 
prima pagină sub titlul: „Primi
rea entuziastă făcută delegației 
romîne de partid și guvernamenta
le la Praga". In materialele pu
blicate sînt prezentate aspecte de 
la sosirea delegației și discursurile 
rostite cu acest prilej. Este de a- 
semenea publicat comunicatul 
despre începerea tratativelor între 
delegațiile cehoslovacă și romînă. 
De asemenea, a apărut și știrea 
despre primirea făcută membrilor

delegației noastre în frunte cu to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la Pa
latul Hrad, precum și despre spec
tacolul de gală care a avut loc 
ieri seară în sala Teatrului Națio
nal din Praga.

In ziarul „Prace" a apărut în 
afara materialelor oficiale un re
portaj intitulat „In jurul orei 10". 
Reportajul prezintă aspecte de la 
primirea delegației. In încheierea 
reportajului se spune : „A fost mai 
mult decît o simplă întîmpinare, a 
fost o manifestație de prietenie și 
dragoste. Praghezii au întîmpinat 
pe reprezentanții partidului și gu
vernului romîn, ai întregului po
por romîn, pe reprezentanții parti
dului care timp de 20 de ani a 
luptat în ilegalitate. In cronica zi
lelor de sărbătoare am înscris cu 
litere de aur ziua de 20 octombrie 
1958, ziua primirii oaspeților 
dragi".

(Urmare din pag. l-a)

Miinchen nu se va mai
Dar experiența

revo-

tre-lalte localități, prin care au 
cut venind de la Praga, membrii

nou
repeta niciodată, 
istorică ne impune să atragem a- 
tenția țărilor vesteuropene că poli
tica dusă de revanșarzii și mili- 
tariștii vestgermani amenință pa
cea în întreaga Europă.

Totodată însă poporul german 
nu trebuie identificat cu revanșar
zii și militariștii germani. Știm că 
în primul stat muncitoresc-țără- 
nesc german, în Republica Demo
crată Germană situația este cu 
totul alta. Știm că și ' în Germa
nia occidentală există forțe sănă
toase care luptă împotriva înar
mării Bundeswehrului cu arme a- 
tomice și rachete, împotriva răz
boiului și pentru întărirea păcii 
în Europa.

De aceea, simpatiile noastre sînt 
de partea tuturor acestor forțe ale 
păcii și democrației ale poporului 
german. Asigurăm de depFnul 
nostru sprijin internaționalist Re
publica Democrată Germană, care 
exprimă cele mai vitale interese 
ale oamenilor muncii germani, in
teresele păcii și prieteniei.

Vom lupta și pe viitor împotriva 
tuturor manifestărilor agresive ale 
războiului rece, în concordanță cu 
voința popoarelor, cu cauza justă 
a păcii și vom duce o politică fa
vorabilă coexistenței pașnice.

Acela care apreciază în mod 
realist situația internațională, tre
buie să recunoască că ar fi o ne
bunie să se declanșeze un război 
împotriva lagărului socialist. Ori
ce încercare de acest fel s-ar 
sfîrși prin pieirea sistemului capi
talist. Sîntem ferm convinși că 
străduințele unite ale popoarelor 
vor împiedica izbucnirea unui răz
boi și că va învinge ideea păcii și 
coexistenței pașnice.

In ultima vreme revizioniștii ne 
învinovățesc din nou că nu înțele
gem internaționalismul proletar. 
Este absolut clar că tocmai prin
cipiile de bază ale relațiilor din
tre clasa muncitoare internațio
nală și mișcarea ei revoluționară, 
sînt obiectul atacurilor lor neprin
cipiale. In atacurile împotriva 
bazelor ideologice ale unității la
gărului socialist, revizioniștii și 
imperialiștii sînt de acord. Noi 
considerăm internaționalismul nu 
numai ca recunoașterea guvernu
lui vreunei țări socialiste. Inter
naționalist este înainte de 
toate acela care sprijină și a- 
jută la întărirea unității și coe
ziunii lagărului socialist și a în-

Novotny
tregii mișcări muncitorești 
luționare internaționale, contribuie
la dezvoltarea și avîntul lor și 
prin aceasta la victoria definitivă 
a socialismului și a păcii.

Sursa succeselor mișcării mun
citorești revoluționare internațio
nale rezidă în unitatea ideologică 
a partidelor comuniste și munci
torești.

O influență deosebită asupra 
consolidării și aprofundării ace
stei unități au avut-o Congresul al 
XX-lea ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Declarația par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste și Manifestul 
Păcii, semnate anul trecut la 
Moscova cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Dezvol
tarea actuală și creșterea forțelor 
păcii și socialismului dovedesc 
eficacitatea și puterea influenței 
ideilor socialismului și păcii în 
rîndurile maselor largi ale oame
nilor muncii din lumea întreagă. 
Aceasta pentru că partidele co
muniste și muncitorești nu au fă
cut nici un pas înapoi de la 
principiile marxism-leninismului 
și nu s-au lăsat derutate nici de 
presiunile revizioniștilor, nici de. 
manevrele imperialiștilor.

Sînt desigur în asentimentul 
dv., al tuturora, cînd accentuez că 
vom veghea și mai departe, con
secvent și vigilent, la unitatea 
ideologică a mișcării revoluționa
re muncitorești. Vc.m lupta și 
mai departe neobosit pentru puri
tatea învățăturii marxism-leninis
mului și o vom apăra, ea fiind 
o chezășie a forței noastre și a 
victoriei definitive a cauzei 
noastre.

Permiteți-mî să ridic paharul 
pentru unitatea și forța lagărului 
socialist, pentru avangarda lui. 
Uniunea Sovietică ;

Pentru unitatea și dezvoltarea 
mișcării muncitorești revoluțio
nare internaționale, pentru forța 
crescîndă a partidelor comuniste 
și muncitorești ;

Pentru noi succese ale poporu
lui romîn în construirea socialis
mului, pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său Cen
tral, pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne ;

In sănătatea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
în sănătatea tovarășului Chivu 
Stoica, în sănătatea tovarășului 
Petre Borilă și în sănătatea tu
turor celorlalți tovarăși romîni.

PRAGA 21. — De la trimișii 
speciali Agerpres:

Membrii delegației de partid și delegației romîne au fost întîm- 
Republicii pinați și aici cu căldură și entu- 

în drunte cu ziasm. Sute de țărani cehoslovaci 
au salutat la sosire pe solii po
porului romîn, manifestînd căl
duros pentru prietenia romîno-ce- 
hoslovacă. Tinere fete în pitorești 
costume naționale au oferit con
ducătorilor de partid și de stat 
romîni — pîine, sare și flori.

Răspunzînd urărilor de bun ve
nit ale locuitorilor comunei tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a ară
tat că primirea călduroasă de 
care se bucură delegația de par
tid și guvernamentală romînă în 
Cehoslovacia este o expresie a 
prieteniei trainice ce unește po
poarele romîn și cehoslovac, 
membri ai marii familii unite a 
țărilor socialiste.

Membrii delegației romîne au 
vizitat clădirile anexe ale gospo
dăriei, interesîndu-se îndeaproape 
de' metodele de creștere a anima
lelor, de bunul mers al acestei 
unități agricole socialiste. Oaspe
ții au vizitat de asemenea dormi
toarele tractoriștilor repartizați să 
lucreze pe lingă această coopera
tivă agricolă. Printre altele, pre
ședintele cooperativei, Frantișek 
Finger, a informat pe membrii 
delegației că pe ogoarele coope
rativei lucrează și tractoare pro
duse de industria romînească.

La plecare, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a urat țăranilor 
cooperatori noi succese în munca 
și viața lor. Delegația de partid 
și guvernamentală romînă a ofe
rit daruri țăranilor cooperatori 
din comună.

guvernamentale a 
Populare Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au părăsit marți după-amia- 
ză Praga îndreptîndu-se cu mași
nile spre localitatea Straky, si
tuată nu departe de capitala Ce
hoslovaciei.

Membrii delegației romîne au 
fost însoțiți de Vratislav Krutina, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Gustav 
Soucek, șeful secției Externe a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Mihal Bakula, mi
nistrul Agriculturii și Silviculturii, 
precum și de ambasadorul Repu
blicii Populare Romîne la Praga, 
Gh. Vidrașcu.

Situată în raionul Nymburk în 
apropierea Elbei, în mănoasa cîm- 
pie Polabi, comuna Straky este lo
cuită de 230 de familii membre 
ale unei cooperative agricole -uni
ce. Constituită în anul 1949 cu un 
număr de 37 membri și o supra
față arabilă de bază de 90 hec
tare, cooperativa s-a dezvoltat 
continuu, avînd astăzi 670 hectare 
pe care se cultivă sfeclă de za
hăr, grîu, orz, cartofi, rapiță, se
cară.

Datorită muncii entuziaste a 
țăranilor cooperatori venitul aces
tei unități agricole socialiste s-a 
ridicat anul trecut la 3.194.000 
coroane.

Vestea că membrii delegației 
de partid și guvernamentale ro
mîne vor vizita localitatea Straky 
s-a răspîndit repede printre lo
cuitorii comunei. Ca și în cele-

PEKIN 21 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In noaptea de 19 
spre 20 octombrie un doc plutitor 
de debarcare al S.U.A. sub acope
rirea a trei distrugătoare ameri
cane a pătruns în apele teritoriale 
chineze din regiunea Amoy și 
Țzînmîndao pentru a escorta un 
transport militar destinat trupelor 
gomindaniste.

★
PEKIN 21 (Agerpres). — După 

cum relatează de pe frontul 
Fuțzian, corespondentul agenției 
China Nouă, în conformitate cu 
ordinul din 20 octombrie 1958 al 
lui Pîn De-huai, ministrul Apără
rii al R. P. Chineze, la 20 octom
brie, ora 16, unitățile de artilerie 
ale Armatei populare chineze de 
eliberare de pe frontul Fuțzian au

deschis — ca măsură de pedepsi
re, focul împotriva obiectivelor 
militare terestre ale trupelor cian- 
kaișiste din regiunea Țzînmîndao 
și împotriva navelor militare cian- 
kaișiste din regiunea maritimă 
Țzînmîndao.

★
PEKIN 21 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: La 21 octom
brie două nave de război ameri
cane au pătruns în apele terito
riale ale Republicii Populare Chi
neze în regiunea Matsushan și 
Pîntan, provincia Fuțzian. Purtă
torul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a fost autorizat 
să dea cel de-al 38-lea avertis
ment serios în legătură cu acea
stă provocare militară săvîrșită 
de Statele Unite ale Americii.

oo*

Minisfrul de Externe al Norvegiei declară;

Este timpul ca R. P. Chineză 
să fie reprezentată în O. N. U

OSLO 21 (Agerpres). — In ca
drul ședinței din 21 octombrie a 
stortingului norvegian, ministrul 
de externe Lange a făcut o ana
liză a actualei situații politice din 
Extremul Orient.

„Politica lui Cian Kai-și, în mă
sura în care ea se bazează pe ilu
zia că va putea recuceri vreodată 
China continentală, constituie una 
din cele mai mari primejdii pen
tru pace în Extremul Orient", a 
declarat Lange.

In continuare ministrul de ex
terne norvegian a declarat că 
„conflictul din regiunea strîmtorii 
Taivan a arătat din nou impor
tanța rezolvării problemei repre
zentării Chinei în O.N.U. Dacă 
Republica Populară Chineză ar 
fi fost reprezentată în O.N.U. s-ar 
fi putut poate evita acest conflict 
In ori ce caz este timpul să se a- 
corde acestei mari puteri locul ce 
i se cuvine în O.N.U.**.

Problema dezarmării în discuția 
Comitetului Politic O.N.U.

Franța nu intenționează să contribuie 
la slăbirea primejdiei unui război atomic

NEW YORK 21 (Agerpres). — prezentat decît o provocare fățișă 
TASS transmite: In ședința din la adresa opiniei publice mondiale
după amiaza zilei de 20 octombrie 
a Comitetului Politic a luat cuvîn- 
tul J. Moch, reprezentantul Fran
ței. întregul său discurs nu a re-

o*

Depuneri de coroane la Monumentul 
național al R. Cehoslovace

(Urmare din pag. l-a)

drapelele de stat ale R. Ceho
slovace și R.P. Romîne.

Erau de față tovarășii Vaclav 
Kopecki și Ottakar 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Ludmila Jankovcova membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Oldrich 
Cernik și Vratislav Krutina, se
cretari ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, dr. inginer Emanuel 
Slechta și dr. Josef Plojhar, mi
niștri, conducători ai partidelor 
Frontului Național, Vaclav

In fotografie: grădinița de copii din orășelul Ostrov lingă Jăchymov.

vid. ministrul Afacerilor Externe, 
general-locotenent Bohumir Lom- 
sky, ministrul Apărării Naționale, 

Compania de onoare a prezen
tat onorul. In acordurile solem- 

Simunek,; ne ale unui marș funebru mem
brii delegației romîne au depus 
o coroană de crizanteme și dalii 
la Monumentul Eroului Necunos
cut cehoslovac aflat în fața ma
iestuoasei statui ecvestre a Erou
lui Național, Jan Ziska. Pe pan
glicile coroanei erau scrise în 
limba cehă cuvintele: „Glorie 
veșnică eroilor cehoslovaci care 
s-au jertfit în lupta împotriva 
fascismului, pentru libertatea și 
independența patriei lor. Din 
partea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne".

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale romîne însoțiți 
de înalții demnitari cehoslovaci 
au intrat apoi în sălile marelui 
Monument Național al Republicii 
Cehoslovace.

In prima sală pe geamuri ogi
vale sînt înscrise cu litere de 
aur numele diferitelor orașe și 
sate unde mii de cehi și slovaci 
au căzut eroic în lupta pentru 
libertatea și independența patriei 
lor. Lespezi de marmură roșie a- 
coperă morminte ale eroilor po
porului cehoslovac. Pe una din
tre ele sînt înscrise datele: ..Ju
lius Fucik — 1903 — 1943".

Răsună solemne acorduri fune
bre. Membrii delegației romîne

fața Mausoleului 
poporului ceho- 
luptător pentru 

poporului 
La pla-

se găsesc în 
marelui fiu al 
slovac, vajnicul 
libertatea și fericirea 
său, Klement Gottwald, 
ca de marmură pe care se află 
înscris numele eminentului om 
de stat cehoslovac conducătorii 
de partid și de stat romîni au 
depus o coroană de flori, pe ale 
cărei panglici erau înscrise în 
limba cehă cuvintele : „Marelui 
fiu al poporului cehoslovac, vaj
nicul luptător pentru cauza so
cialismului, Klement 
Din partea delegației

a

care cere în mod hotărît încetarea 
imediată a experiențelor cu arma 
nucleară. Declarînd că poziția 
Franței în problemele dezarmării 
nu s-a schimbat, Moch s-a pronun
țat fățiș nu numai împotriva în
cetării dar chiar și împotriva sus
pendării temporare a experiențelor 
cu arma nucleară.

Luînd cuvîntul pentru a face 
scurte observații pe marginea dis
cursului delegatului francez, V. A. 
Zorin, reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat că, judecînd numai după 
declarația făcută de Aloch, Franța 
nu intenționează să contribuie la 
slăbirea primejdiei unui război a- 
tomic prin încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și nici la rezol
varea altor probleme practice ale 
dezarmării.

■ '‘V/Q'X/............ -

- PE SCURT
Gottwald, 

de partid și
Republiciiguvernamentale 

Populare Romîne**.
In mausoleul 

Gottwald, în fața 
suflețit al gloriosului conducător 
al popoarelor cehoslovace ca și 
apoi la cripta lui Antonin Zapoto
cky, credinciosul fiu al poporului 
său, membrii delegației de partid și 
guvernamentale romîne au păs
trat un moment de reculegere.

însoțiți de înalții demnitari ce
hoslovaci membrii delegației ro
mîne au străbătut apoi marea 
sală închinată glorioșilor ostași 
sovietici care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea Cehoslovaciei. 
Intr-o amforă de marmură roșie 
se păstrează aici pămînt ameste
cat cu gloanțe și schije de la 
Stalingrad. Pe plăci de marmură 
sînt înscrise cuvinte de slavă și 
recunoștință închinate glorioșilor 
eroi ai Uniunii Sovietice.

lui Element 
corpului neîn-

MOSCOVA 21 (Agerpres). ~ 
TASS transmite: La 21 octom
brie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la Kremlin pe vicepreșe
dintele Republicii Arabe Unite, 
mareșalul Abdel Hakim Amer, mi
nistru al Apărării, care se află în 
Uniunea Sovietică la invitația gu
vernului sovietic. Tn timpul pri
mirii a avut loc o convorbire prie
tenească cordială.

NEW YORK. — Marți dimineață 
a sosit în Taivan secretarul De
partamentului de Stat, J. F. 
Dulles. El va avea întrevederi cu 

(politicieniCian Kai-și și cu alti 
ai clicii din Taivan.

LA PAZ. — Postul de 
La Paz a anunțat că în

radio din
_ .___ __ ... zorii zilei 
de 21 octombrie membri înarmați 
ai partidului „Falanga socialistă 
boliviană" au încercat — fără suc
ces însă — să dea o lovitură de 
stat avînd ca scop răsturnarea 
guvernului bolivian.

Acum, după aproape un an de 
Ia călătoria în Cehoslovacia, car
netul de note îmi folosește drept 
ghid. Regăsesc în el străzi, clă
diri vechi, monumente de artă, 
oameni, orașe. Itinerar cehoslovac: 
Praga, Bratislava, sudul Boemiei...

*
De o parte și de alta și de-a 

lungul Vltavei se întinde Praga. 
Peste apă, podurile par punți a- 
runcate spre cetăți medievale. 
Mala Strana, vechiul oraș, îți pare 
chiar o cetate, cu catedralele sale 
fumurii, cu capela în care a ofi
ciat pentru prima oară Huss, cu 
casa în care a locuit multă vre
me Mozart, cu emblemele de dea
supra porților : „Vulpea albastră", 
„Cupa de aur", „Trei viori", „Re
gele de Brabant". Totul dominat 
de colina pe care se află uriașa 
catedrală Sf. Vit și strada Alchi
miștilor, și „treptele noi" — noi 
pentru că au o vechime de numai 
200 de ani — și reședința prezi
dențială deasupra căreia flutură 
steagul alb tivit cu roșu: preșe
dintele republicii e „acasă". De 
pe perspectiva Hraduany ți se 
oferă o vastă panoramă: cealaltă 
Pragă, de pe malul stîng al flu
viului, din care nu lipsesc nici 
vechile clădiri, nici blocurile noi, 
nici coșurile fabricilor — nenumă
rate coșuri.

Orașul nu ți se dezvăluie din- 
tr-odată : trebuie să-i colinzi stră
zile largi ca și pe cele înguste, 
unde vecinii își pot da mîna de 
pe balcoanele caselor așezate față 
în față, de o parte și de alta a

ulicioarei. Pe acoperișurile acestor 
vechi clădiri, o emblemă nouă : 
antena de televiziune. Numărul a- 
bonaților este extrem de mare: 
peste un sfert de milion. Rapor
tat la numărul locuitorilor, Ceho
slovacia se situează printre prime
le țări din lume.

te în toată Praga: în cartierele 
noi formînd un nou oraș, pe sce
na vechiului Teatru Național unde 
poți urmări emoționanta Tragedie 
optimistă, într-o montare îndrăz
neață, extrem de sugestivă, chiar 
și în fostul palat Waldstein, care 
adăpostește acum Ministerul Cul-

porțile spre cultură; școli, univer
sități, 75 de teatre, 14.500 de bi
blioteci populare numărînd 18 mi
lioane volume, 16.000 ansambluri 
artistice, tiraje nemaiîntîlnite de 
cărți. Revoluția culturală se desă- 
vîrșește prin strînsa ei legătură 
cu nevoile poporului, cu transfor
marea socialistă a întregii țări.

Braga nu face excepție. Dimpo
trivă. Suflul vieții noi îl simți nu 
numai în marile uzine ale Capi
talei, nu numai în rețeaua întinsă 
de școli, teatre, cinematografe, 
dar chiar și în Mala Strana, chiar 
și în clădirea cu emblema „Cupa 
de aur" pe 
află o nouă 
televiziune.

al cărei acoperiș se 
emblemă: antena de

★
Avionul te ia de pe malul Vlta- 

vei și te lasă pe cel al Dunării

La sediul Uniunii Scriitorilor 
din Slovacia, Milan Ferko, tînăr 
poet, (nu are, cred, mai mult de 
23 de ani) redactorul șef al re
vistei literare Mlada Tvorba, vor
bește despre noile construcții ale 
Bratislavei, despre puternicul cen
tru industrial care va deveni Slo
vacia, această regiune bogată, o- 
ropsită de vechile regimuri, despre 
sarcinile literaturii și poeziei slova
ce în dezvăluirea noului, a reali
tății vremurilor noastre. Bratislă- 
venii se mîndreso cu vechea pri
mărie datînd din secolul 18, cu 
cele șase gobelinuri de renume 
mondial pe care le adăpostește — 
americanii le-au și evaluat la 40 
milioane dolari — cu tumul vechi 
al vechiului oraș. Dar îi simți că 
se mîndreso mai mult cu noile fa
brici, cu noul oraș care a răsărit

Orientarea artistică a acestor ti
neri poate fi ușor urmărită. Lu
crările din atelier mărturisesc ten
dințe mature, concepție clară iz- 
vorîtă din cerințele realismului so
cialist.

Bratislava nouă crește, se trans
formă odată cu conștiința oame
nilor.

Pc plaiurile înfloritoare
ale

Praga veche îți solicită cuno
ștințele și lecturile. Pășești pe ur
mele condeiului lui Hașek. Iată 
și micul local — restaurace — în 
care bravul soldat Swejk își bea 
berea; pe perete, portretul împă
ratului pătat de muște. Responsa
bilul bodegei, exact portretul în
fățișat de Hașek, poartă pînă și 
numele vechiului patron. Nu e o 
coincidență, a fost căutat multă 
vreme. Să mai vorbim despre 
dragostea praghezului pentru ora
șul său ? O atestă nenumăratele 
renovări, nenumăratele schele de 
pe care sculptorii întregesc întoc
mai statuile, dantelăria fină a po
durilor, turnurile ascuțite — gotic 
pur — ale catedralelor.

Și totuși nu te-nfunzi în trecut. 
Pulsul vieții, al vieții noi, se sim-

Cehoslovaciei noi
turii și redacția revistei Kultura. 
In apropierea lui, peste fluviu, 
clădirea facultății de arte aplicate 
răsună de glasurile tinerilor care 
se îndreaptă spre sălile de curs, 
spre ateliere. Profesorul Antonin 
Strnadel, pictor, grafician, laureat 
al premiului de stat, ne vorbește 
despre tradițiile școlii, despre anii 
grei ai ocupației hitleriste, despre 
minunatele condiții create astăzi 
tineretului studios. In ateliere, 
studenții și studentele fac ultime
le retușuri lucrărilor ce vor fi pre
zentate la examen. Sînt, printre ei, 
mulți studenți din țările de demo
crație populară: din China, din 
Bulgaria, Ungaria sau Republica 
Democrată Germană. Tineretului 
cehoslovac îi sînt deschise larg

într-o oră. Bratislava nu mai are 
culoarea fumurie a Pragăi. Ora
șul poartă și el urmele vechiului, 
dar străzile sînt mai largi, clădi
rile mai luminoase, oamenii mai 
zgomotoși. In Praga te solicită 
întîi Mala Strana. In Bratislava, 
dimpotrivă, orașul nou, sutele de 
blocuri, imense, la al căror ultim 
etaj se află majoritatea ateliere
lor artiștilor plastici. Mari, lumi
noase, dotate cu tot ce-i este ne
cesar pictorului, graficianului sau 
sculptorului. Căci Bratislava este 
un puternic centru al artei pla
stice cehoslovace. Aici lucrează 
Vincent Hloznik, cunoscut prin 
minunatul său ciclu închinat re
zistenței împotriva fascismului, un 
act care acuză, totodată, războiul 
hitlerist.

și a crescut în acești ani ai puterii 
populare, cu Bratislava nouă.

Sculptorul Kosta, pe care l-am 
vizitat în atelierul Școlii de sculp
tură, ne primește cu prietenie. Ne 
arată lucrările elevilor săi, printre 
ei mulți tineri de talent.

— Care sînt perspectivele ab
solvenților acestei școli? — îl în
trebăm.

— Cei care lucrează în dome
niul artelor aplicate vor fi plasați 
în întreprinderi. Mulți dintre stu
denții noștri primesc de pe acum 
comenzi pentru lucrări — statui, 
monumente, fresce — care vor 
împodobi orașele și satele noastre. 
Studiile lor sînt asigurate astăzi. 
Viitorul, de asemenea.

★

Sudul Boemiei e înțesat de fa
brici și castele. Intr-o jumătate de 
zi e greu de cuprins întregul. Ma
șina gonește pe șoseaua asfaltată. 
Casele satelor poartă și ele em
blema noului: antena de televiziu
ne. Iată o mare uzină de mașini 
agricole, apoi castelul de la Hlu- 
boka în care pășim cu pîslari pe 
deasupra pantofilor. Datează din 
secolul 15. Mai departe, Tabor, 
Budejovice, Cesky, Krumlov. Aci, 
la capătul călătoriei, ne oprim mai 
mult. Apa rîului care trece prin 
mijlocul orășelului e sărată ca 
cea a mării: mai sus, pe cursul 
lui, se află o mare uzină de să
ruri. Malul drept se înalță brusc. 
Sus, se află unul din cele mai 
vechi și mai frumoase castele din 
Boemia: Krumlov. încăperi mari, 
reci, împodobite cu arme din mij
locul secolului al XlII-lea, de cînd 
datează cetatea, sala teatrului în 
care a concertat Mozart, tuneluri 
care fac legătura între aripi, ga
lerii lungi, nesfîrșite de tablouri. 
O bogăție imensă, care a trebuit 
să fie păzită cu sacrificii de ne
închipuit în timpul invaziei bar
barilor din secolul XX: fasciștii.

Dar Cesky Krumlov își primește 
astăzi vizitatorii în liniște. Și se 
mîndrește că le poate oferi măr
turia istoriei unui popor de-a lun
gul a șapte secole.

★
Ghidul, carnetul de note, și-a 

întors ultima filă fără să-și fi pu
tut epuiza toate însemnările. Căci 
pentru un itinerar atît de lung, 
spațiul redacției este întotdeauna 
prea mic.

R. CIMPEANU
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