
La Industria Bumbacului B din Capitală se desfășoară cu mult 
succes întrecerile în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Muncitorii, inginerii și tehnicien ii de aici închină succesele lor in 
muncă celei de-a 41-a aniversări a glorioasei Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Fotografia noastră o reprezintă pe tinăra muncitoare Maria Vizi
tiu, care — în cinstea zilei de 7 Noiembrie — a trecut să lucreze 
de la 2 mașini la 4. Ea s-a angajat să dea zilnic peste plan cite 
un metru de pinză la fiecare mașină.

Proletari....clin toate țările, uniți-vă !
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Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In cinstea zilei
de 7 Noiembrie

Pentru continuu
îmbunătățire

In întrecerea ce se desfășoară cu avint 
sporit in întimpinarea zilei de 7 Noiembrie, 
oamenii muncii din patria noastră au obți
nut succese importante. Colectivele a nume
roase întreprinderi și-au realizat încă de 
pe-acum angajamentele luate în cinstea mă
reței sărbători.

PLOEȘTI. Aplicînd pe scară largă proce
deele tehnologice înaintate — forajul rapid, 
forajul cu turbina etc. — brigăzile de foraj 
ale trustului de foraj-extracție Ploești au 
depășit cu 11,5 la sută viteza de foraj pla

nificată. Brigăzile con
duse de Ion Potecă, 
Constantin Baicu și 
Gheorghe Aurel au e- 
xecutat forajul unor 
sonde cu 11—14 zile 
înainte de termen. Pe 
întreg trustul au fost 
săpați, de la începutul 
anului și pînă acum, 
6 780 m. peste plan.

la sută față de plan; 
planul anual la pro
ducția globală și mar
fă a fost îndeplinit în 
numai 9 luni și 8 zile.
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Adunări festive închinate 
sărbătoririi Comsomolului
Tineretul din tara noastră a sărbătorit miercuri 

cea de-a 40-a aniversare a gloriosului Comsomoi 
leninist.

In Capitală au avut loc adunări festive raionala 
la care au participat mii de tineri din întreprinderi 
și instituții, studențj, elevi și pionieri. Cu acest pri
lej, secretari ai comitetelor raionale U T.M. au vor
bit tinerilor despre faptele eroice săvîrșite de coni- 
somoliști, sub conducerea- Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în perioada războiului civil, pen
tru apărarea tineret Republicii Sovietice, despre 
munca entuziastă desfășurată în perioada de refa
cere a țării și de construire a socialismului, despre 
eroismul de care a. dat dovadă Comsomotul «i în
tregul tineret sovietic în Marele Război pentru Apă
rarea Patriei, despre aportul deosebit al comsomofi- 
știlor la mărețele construcții ale comunismului.

Adunări festive consacrate sărbătoririi celei de-a 
40-a aniversări a Comsomoluluf au mai avut loc 
și în centrele regionale și raionăle din țară.

etunătura a iz
bucnit pe ne
așteptate, ca din 
străfundurile pă
mântului, pests 
liniștea acelei o- 
re de prînz... 
muncitorii din 
să descopere lo-

trită de oameni s-a desprins o 
siluetă. Un tinăr sudor, candidat 
de partid — pe nume Alexandru 
Mihoc. N-a cumpănit prea mult 
pînă cind a luat această hotă-

respirația. Uzina aceasta cîști- 
gată prin luptă, uzina aceasta a 
lor, a muncitorilor, a întregului 
nostru popor, era în pericol de 
a fi distrusă. Tînărul Alexandru

a învățămîntului politic al U.T.M.
în rîndul studenților
învățămîntul nostru superior are sarcina de tea expunerilor, o contribuție importantă la 

a pregăti intelectuali de înaltă valoare, bine 
pregătiți atit din punct de vedere profesio
nal cît și din punct de vedere politic, capa
bili să contribuie în mod conștient la înde
plinirea sarcinilor construirii socialismului în 
patria noastră, gata să-și pună toate forțele 
în slujba acestei opere mărețe pe care o în
făptuiește poporul muncitor sub conducerea 
partidului.

Venind în școlile superioare pentru a că
pătă cunoștințele necesare unor specialiști va
loroși, folositori patriei socialiste, conștienți 
dă rolul și menirea lor, studenții trebuie să 
cucerească culmile înalte ale științei și cul
turii Și o dată cu aceasta să-și însușească le
gile generale ale dezvoltării naturii și socie
tății — știința marxist-leninistă.

In formarea științifică și politică a fiecă
rui intelectual de tip nou, însușirea învăță
turii mârxist-lenjniste are un rol și o impor
tanță deosebită. Pentiu a ajunge pe drumul 
cel scurt și mai sigur la înțelegerea și la in
terpretarea justă a fenomenelor naturii și so
cietății, care pot fi puse astfel în slujba omu
lui și a dezvoltării societății, pentru a căpăta 
o perspectivă clară a scopului întregii sale ac
tivități creatoare fiecare om de știință, fiecare 
luptător pentru progresul științei, pentru vic
toria socialismului, are nevoie în munca sa 
de instrumentul sigur de cunoaștere, de farul 
călăuzitor pe care i le dau studiul aprofundat 
al învățăturii marxist-leniniste, cunoașterea și 
însușirea politicii partidului și guvernului 
nostru.

împreună cu studiul științelor sociale ce se 
desfășoară în cadrul procesului instructiv-edu
cativ, învățămîntul politic al U.T.M. are un 
rol deosebit de important în formarea con
științei marxist-leniniste a studenților. El are 
sarcina de a lămuri și înarma studenții cu 
cunoașterea problemelor fundamentale ale 
marxism-leninismului și ale politicii partidu
lui și guvernului nostru, de a contribui la 
educarea acestora în spiritul creșterii comba
tivității și vigilenței revoluționare față de 
orice manifestări ale ideologiei burgheze, în 
spiritul dragostei și devotamentului față de 
patria noastră, R. P. Romînă, față de partid 
și poporul muncitor, în spiritul moralei co
muniste și a esteticii marxiste.

Introducerea în anul 1957—58 a ciclurilor 
de conferințe ca formă specifică de învăță- 
mînt politic pentru studenți, a avut în anul 
care a trecut un rol important în ridicarea 
nivelului politic și ideologic al studenților.

In institutele de învățămînt superior s-au 
mai ținut și înainte de introducerea învăță- 
mintului politic, diferite conferințe pe teme 
politice și ideologice. Existența unei forme 
organizate de învățămînt politic U.T.M. în 
facultăți a transformat, însă participarea stu
denților la astfel de conferințe într-o obliga
ție permanentă de organizație și a determinat 
totodată organele U.T.M. din institute să se 
preocupe conținu și cu mai multă răspun
dere de această problemă.

Astfel, în anul universitar 1957—58, în fata 
studenților a fost ținut un număr mare de 
conferințe pe teme de o deosebită importan
ță pentru ridicarea nivelului politic și ideo
logic al studenților, conferințe ca : „Unele as
pecte ale luptei de clasă în etapa actuală" 
(Instit. Politehnic-Orașul Stalin), „Centra
lismul democratic în viața statului nostru 
democrat-popular" (Univ. „Al. I. Cuza"-Iași), 
„Conducerea de către partid — chezășia 
succeselor poporului muncitor în construirea 
socialismului" (Instit. agronomic-Iași), ..De
mocrația socialistă și falsa democrație bur
gheză" (Univ. Bolyai-Cluj), „Dezvoltarea in
dustriei chimice în R.P.R." (Fac. de chimie, 
Inst. Politehnic-Timișoara), „Despre cosmopo
litism și felul în care trebuie să ne însușim 
tezaurul culturii universale" (Inst. agronomic- 
București) și multe altele, au adus atît prin 
actualitatea temelor tratate cît și prin călită-

educarea studenților.
In organizarea și desfășurarea ciclurilor de 

conferințe au existat însă și unele deficiențe, 
atlt în ceea ce privește stabilirea tematicii, 
cît și din punct de vedere organizatoric, ceea 
ce a împiedicat în unele facultăți ca aceste 
forme permanente, organizate, de muncă 
ideologică să aibă eficacitatea cuvenită.

Analizînd felul în care a fost organizat și 
în care s-a desfășurat învățămîntul politic 
U.T.M. în anul 1957—58, inclusiv în raidurile 
studenților, Plenara a IV-a a C.C. al U.T.M. 
a tras concluzia că „învătămîntul politic al 
U.T.M. a fost încă insuficient legat de cele 
mai importante probleme ale construirii so
cialismului in patria noastră, de sarcina cre
șterii vigilentei și combativității revoluționa
re a tineretului".

In anul 1957—58, în cadrul desfășurării în- 
vățămîntului politic U.T.M., în facultăți au 
fost astfel semnalate unele deficiențe în ceea 
ce privește alegerea tematicii ciclurilor de 
conferințe, care în unele locuri a fost stabi
lită formal, neținîndu-se seama de necesita
tea de a se trata în cadrul învățămîntului po
litic cele mai importante și mai actuale pro
bleme. Unele comitete ale unor organizații 
de bază U.T.M. (în special în București), s-au 
orientat în mod greșit în stabilirea temelor 
alegînd teme aproape exclusiv din domeniul 
moralei și esteticei, care își au, fără îndoială, 
importanța lor, dar care nu răspund celor mai 
importante probleme politico-ideologice, a 
căror lămurire ar fi reprezentat o contribu
ție directă la creșterea combativității studen
ților împotriva manifestărilor ideologiei bur
gheze. Totodată, în unele institute nu s-a în
țeles suficient de bine caracterul permanent 
și organizat pe care îl au ciclurile de confe
rințe ca formă a învățămîntului politic al 
U.T.M. improvizîndu-se uneori în grabă con
ferințele în dauna calității.

Premiera cu piesa „Tinăra Gardă'1
Cu prilejul celei 

de-a 40-a aniversări 
a Comsomolului Leni
nist, Teatrul Tinere
tului din Capitală a 
prezentat miercuri 
seara în premieră 
piesa „Tînăra Gar
dă", dramatizare rea
lizată de cunoscutul 
om de teatru sovietic 
N. Ohlopkov după 
A, Fadeev,

Spectacolul, pus în 
scenă de regizorul 
N. Massim, cu de
coruri semnate de 
M. Rubingher și a- 
vînd în distribuție 
numeroși actori tineri 
s-a bucurat de o 
caldă apreciere din 
partea publicului 
bucureștean.

(Agerpres)

ORAȘUL STALIN. 
Aplicarea metodei dc 
exploatare a lemnului 
de fag din parchete în 
trunchiuri și catarge 
la I.F.E.T.-urile din re
giunea Stalin a dat re
zultate deosebite. 
I.F.E.T. Intorsura Bu
zăului, ce exemplu.

ORADEA. Colective
le de muncă de la fa
bricile de încălțăminte 
..Solidaritatea" și „Do- 
brogeanu Gherea" din 
Oradea au depășit an
gajamentele luate în 
cinstea măreței sărbă
tori cu 6.830 perechi de 
încălțăminte. In ulti
mele două luni, munci 
torii de la aceste' fa
brici au economisit ma
teriale în valoare de 
peste 200.000 lei. De 
asemenea, textiliștii de 
la fabrica „Vasiie 
Roaită" și-au depășit 
angajamentul luat cu 
19.000 m.p. de țesături 
diferite. Angajamentele 
luate în cinstea zile' 
de 7 Noiembrie au fost 
depășite și de colecti
vele de muncă de la 
fabricile de tricotaje 
„Drum Nou" și „Sen- 
covici Irina", de la fa
brica de vopsele și 
lacuri „Transilvania" 
și fabrica de blănuri 
„1 Alai",

Nedumeriți, 
schimb căutau 
cui de unde vine, să înțeleagă 
ce sc petrece. Deodată însă, o 
vină groasă de gaz fumuriu țișni 
spro curte, învăluind întreaga u- 
zină intr-o pîclă înecăcioasă, or
bitoare.

Cînd au priceput ce se întîm- 
plase. oamenii s-au oprit îngro
ziți. So defectaseră tuburile do 
oxigen. In apropiere so aflau 
conductele de acetilenă. In plus, 
suflaturile dc sudură erau aprin
se. Posibilitatea unei explozii 
uriașe sau a unui incendiu cu 
urmări catastrofale părea inevi
tabilă. Dintr-un minut intr-altul 
uzina ,.l Septembrie" din Satu 
Maro putea sări în aer.

Oamenii arătau ca paralizați. 
Vina de gaz se ingroșa din ce 
în ce mai mult. Aerul devenea 
din ce in ce mai inccăcios, mai 
fierbinte, mai greu de străbătut 
cu privirea.

Atunci, din masa ace;a împie-

in laboratorul tehnologic al uzi
nelor „Republica" din Capitulă, 
tinerii Gh. Dinu și I. Constaqti- 
nescu măsoară la microscopul op

tic elementele unei 
freze pentru racor
durile speciale ne
cesare prăjinilor de 
sondă.

unde această metodă 
se aplică în toate sec
toarele, productivitatea 
muncii a sporit cu 18,5

Se lărgește sfera

e înaltă pildă
de eroism
în apărarea

avutului obștesc
rîre. In fața nenorocirii era fră- 
mintat de un singur gînd, mai 
insistent, mai tenace decît pîcla 
aceea înecăcioasă și fierbinte 
care-i pîrjolea obrajii și-i oprea

Mihoc care a crescut în această 
uzină, pe care partidul și orga
nizația U.T.M. I-au educat, l-au 
învățat cum trebuie să lupte in 
viafă, să apere avutul obștesc,

dîndu-î tărie, forță, are datoria 
să o salveze. Are datoria să ape
re viața tovarășilor săi. Și gîndul 
acesta a biruit... Conștiința de 
lînăr muncitor devotat uzinei, 
devotat partidului și organizației 
U.T.M., a înfrînt teama în fața 
pericolului care-1 amenința.

Acoperindu-și fața cu șortul 
de piele de la brîu, s-a strecurat 
ca o umbră prin vina de gaz și-a 
ajuns pînă la tubul de oxigen. 
Controlîndu-1, și-a dat imediat 
seama de defecțiune. Cu o mină 
înfășurată în șorț a învîrtit robi
netul tubului pînă cînd oxigenul 
a încetat să mai ticnească.

încetul cu încetul, gazul lu- 
muriu a început să se împrăștie. 
Pericolul a fost înlăturat. Nimeni 
nu spunea însă nici un cuvînt. 
In schimb, spre mina înfășurată 
în șort a tînărului Alexandru 
Mihoc se îndreptau celelalte zeci 
do mîini ale tovarășilor săi de 
muncă, să i-o strîngă cu dragos
te, cu admirație, cu recunoștin
ță... Fapta sa curajoasă, înaltul 
patriotism de care a dat dovadă, 
n-aveau nevoie de cuvinte...

DUMITRAȘCU MIHAI 
inginer

SA EXPLICĂM TINERILOR 
IN MOD CONVINGĂTOR

datele păgubitoare
ale indisciplinei

muncii noastre politice
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Perioada de pregătire a a- 
du nări lor generale de dare 
de seamă și alegeri constituie 
pentru organizațiile U.T.M. 
din raionul Buzău un bun pri
lej de intensificare a Întregii 
vieți de organizație. încă de 
la început comitetul raional 
U.T.M. a dat o mare atenfl* 
instruirii temeinice a tuturor 
cadrelor de organizație, atit cu 
problemele noi care au surve
nit pentru actuala acțiune de 
alegere a organelor conducă
toare U.T.M. pe baza modifi
cărilor aduse Statutului U.T.M. 
de Plenara a IV-a a C.C. al 
U.T.M. cit și asupra modului 
in care trebuie folosită această 
perioadă pentru creșterea în
tregii activități politice a orga
nizației U.T.M.

Pentru a se asigura in acea
stă perioadă buna desfășurare 
a activității U.T.M. in toate 
organizațiile de bază, o bună 
pregătire și desfășurare a ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M., comitetul raional 
U.T.M. a delegat aproape pe 
lingă fiecare organizație de 
bază cite un activist salariat 
sau nesalariat. Această măsu
ră, in afară de faptul că asi
gură un control temeinic asu
pra respectării întocmai a tu
turor instrucțiunilor C.C. al 
U.T.M. referitoare la alegeri, a 
hotăririlor comitetului raional 
U.T.M., constituie și un spri
jin real dat organizațiilor de

Tudor Posfelnicu
secretar al Comitetului regional U.T.M. Ploești

bază U.T.M. în vederea crește
rii muncii U.T.M. Și rezultate
le nu au întirziat să se vadă.

Tineri gospodari plini 
de grijă față de 

bunurile poporului
întreaga muncă de pregătire 

alegerilor organelor
U.T.M. pentru organizația U.T.M.

O

conducătoare

economii. Astfel, pe lingă înfiin
țarea a două brigăzi de tineret, a 
două posturi utemiste de control, 
colectarea a 20.000 kg. fier vechi 
și recuperarea a 15 tone de țiței 
din batale și gropi de scurgere, co
mitetul U.T.M. a cerut comitetului 
de partid și conducerii schelei si 
încredințeze tineretului luarea mă
surilor de protejare a instalațiilor 
de conducte pe timp de iarnă 
Pentru acest lucru
U.T.M. a organizat trei brigăzi de

feră Ojeasca a întreprins o seamă 
de acțiuni interesante. Utemiștii 
din această exploatare s-au anga
jat, de pildă, ca, in cinstea alege
rilor, fiecare brigadă de mineri să 
dea peste plan cu 5 tone mai mult 
pe fiecare decadă, precum și orga
nizarea a două șuturi voluntare.

La întreprinderea textilă „Pavel 
Tcacenco" din Capitală lucrează 
peste 1.000 de muncitori. Majori
tatea acestora sînt tineri, utemiști. 
După mărturisirile secretarului or
ganizației U.T.M., principala pre
ocupare a organizației U.T.M. din 
întreprindere o constituie antrena
rea tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de producție. Aici există 
patru brigăzi de producție ale ti
neretului, patru posturi utemiste 
de control în care activează peste 
50 de utemiști și tineri. De ase
menea, nu de mult aici a fost 
inițiată o întrecere între organi
zațiile U.T.M. din secții și schim. 
buri pentru îmbunătățirea activi
tății tineretului în producție.

La prima vedere se pare, așa
dar, că organizația U.T.M. de aici 
își _ îndeplinește bine îndatoririle 
ce-i revin în legătură cu antrena
rea tineretului în procesul de pro
ducție. Mergînd însă dincolo de 
sediul comitetului U.T.M., în sec
ții și sectoare, acolo unde mun
cesc tinerii, dișcutînd cu ingine
rii, tehnicienii, maiștrii, constați 
cu ușurință că nu toți utemiștii și 
tinerii își fac cum se cuvine da
toria în producție, că unii au o 
atitudine înapoiată față de mun- 
_____  , că, că nu folo- 

' sesc din plin ce-
j : _le 480 de minu

te de muncă, că 
unii întîrzie și 
lipsesc nemoti
vat de la lucru. 
Din păcate însă, 
membrii comite
tului U.T.M. nu 
sînt neliniștiți din 
această

— E 
uneori 
tîmplă

întîrzie șt chiar să lipsească din 
producție cîte un tînăr, susține 
Dumitru Nițulescu, secretarul or
ganizației U.T.M., dar în general, 
aceasta nu constituie pentru noi o 
problemă.

Dar să vedem dacă faptele le

Despre munca comite
tului V. 7. M. de la 

întreprinderea „Pavel 
Tcacenco" pentru întă

rirea disciplinei 
socialiste în muncă 

a tineretului

site din producție în luna septem
brie, s-ar fi putut produce aproa
pe 5.000 de perechi de ciorapi, 
ceea ce echivalează cu suma de 
peste 22.000 lei. Iată deci, ce se 
ascunde în spatele acestei stări dc 
autoliniștîre sinonime cu nepăsa
rea, a membrilor comitetului

I. ANDREI

(Continuare în pag. 3-a)

pricină, 
drept că 
se în

să mai

dau dreptul tovarășilor să se lini
ștească.

in sectorul I al întreprinderii, 
de pildă, numai în luna septembrie 
s-au înregistrat 38 de absențe ne
motivate din producție. In secto
rul 11—31 de absențe. Marea ma
joritate a celor absenți sînt ute- 
miști, tineri. Utemista Ataria 
Fleașcă, de exemplu, a lipsit trei 
zile, Vasilica Andreescu — patru 
zife, Constanța Predescu — 3 
zile, Maria Condrea — 2 zile și 
apr mai departe. De obicei, sîm- 
bata după amiază se lipsește. 
Alteori lunea. Maria Condrea, de 
exemplu, a fost în concediu, dar a 
uitat că trebuie să mai vină și la 
lucru. Ea a venit cu două zile mai 
tîrziu. Vasilica Andreescu a fost 
cică bolnavă dar medicul nu i-a 
dat nici un fel de justificare.

Ce pagube aduc fabricii aceste 
absențe ? Un calcul sumar al ab
sențelor nemotivate ale tinerilor ne 
dovedește că numai în sectorul 1 
și II al întreprinderii, în timpul 
celor aproximativ 560 de ore lip

Delirul 
spiritului 
revanșard

Nu de mult un post de ra
dio vest-german transmitea un 
program dedicat așa-numitei 
„Zile a unității Germaniei". 
Redactorul politic al postului. 
August Hoppe, după ce și-a 
consumat introducerea 
care ațîța deschis la un răz
boi revanșard, a început 
prezinte auditorilor un frag
ment dintr-o carte numită 
,,Atu-uri germane". Și undele

prin

să

Pregătind alegerile în organizațiile
U.T.M. din raionul Buzău

de la Schela Berea a constituit un 
nou prilej de a-și intensifica efor
turile în vederea mobilizării tine
retului la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, de a sti 
mula și valorifica numeroase ini
țiative valoroase ale tineretului.

Secretarii organizațiilor U.T.M. 
au propus comitetului pe întreaga 
schelă ca în planul de acțiune să 
fie trecute o seamă de obiective 
care au drept scop creșterea pro
ducției și productivității muncii și 
mobilizarea forțelor tineretului 
pentru realizarea de cît mai mari

joc care au și început să efectueze 
izolarea cu vată de sticlă și carton 
usfaltat a conductelor de țiței, apă 
și aburi, precum și repararea hi- 
dranților și ventilelor. Tot ei s-au 
angajat să efectueze transportul a 
200 tone gunoi de grajd cu care să 
ferească de înghețul din timpul 
iernii manifoldurile, ventilele și 
alte instalații din parcurile schelei.

In vederea mobilizării tineretu
lui la creșterea productivității 
muncii, a îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de producție, organizația 
U.T.M. de la exploatarea carboni

Multe organizații de bază 
U.T.M. sătești, sub îndrumarea și 

comitetul conducerea organizațiilor de par
tid, au folosit această perioadă de 
pregătire a alegerilor pentru in
tensificarea mobilizării tineretului 
la îndeplinirea unor importante 
sarcini reieșite din documentele 
consfătuirii de la Constanța. Ac
țiunea patriotică de redare a noi 
terenuri agriculturii prin efectua
rea unor disecări. săparea de ca
nale colectoare și drenarea ape
lor provenite din ploi și topirea 
zăpezilor, a cuprins acum mase 
din ce în ce mai mari de tineri. 
In această perioadă de pregătire 
a alegerilor, utemiștii și tinerii de 
la G.A.S. Buzău, de exemplu, au 
reușit ca prin muncă voluntară să Articole de încălțăminte la care am început deja 

să ne gîndim... La fabrica „Cauciucul Quadrat" 
din Capitală s-au produs noi sortimente de încăl
țăminte de cauciuc la a căror ambalare lucrează 
muncitoarele din fotografia noastră.

1 au purtat în întreaga lume, în 
l limba germană, cuvinte ca a- 
I acestea :
* „Pe întinsurile Răsăritului 
) va sosi clipa marii deslănțuiri 
i a forțelor și a strigătelor de
> război".
> „Cel de-al treilea război 
i mondial constituie probabil
* singura cale posibilă spre so- 
i luționarea problemei reunifică- 
i rii Germaniei".

„Poporul german din a- 
ceastă Germanie „mică" va fi 
nevoit mai devreme sau mai 
tirziu să pornească noi mar
șuri împotriva Răsăritului".

„Pentru Germania renunța
rea la forță ar echivala 
cu renunțarea totală la șansa 
de a supraviețui".

Apoi, fraze pline de termeni 
fasciști anunțînd sosirea „zi
lei X". despre „prada de răz
boi", „reînvierea Reichului" 
etc.

Toate aceste lucruri ne sînt 
cunoscute, nu sînt noi. Ele au 
mai fost repetate de zeci și 
sute de ori de către călăii 
ziști ai Europei, în fruntea 
rora s-a aflat criminalul 
dolf Hitler.

Poate că veți fi tentați 
credeți că este vorba de o ... 
înțelegere și că de fapt aces
te fragmente fac parte din lu-

(Continuare în pag. IV-a)
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Institutul de artă teatrală și cinema
tografică, creație a regimului nostru de- 
mocrat-popular, întrunește pe băncile sale 
sute de elemente tinere, talentate, stu. 
denți dintre care mulți recrutați din rîn- 
durile muncitorilor și ale fiilor de mun
citori și țărani muncitori. Din aceștia, institutul, profesorii, sub 
îndrumarea organizației de partid, modelează artistul de mîine, 
artistul militant, artistul cetățean, capabil să transmită prin artă 
ideile înaintate ale epocii pe care o făurim, să întruchipeze chipul 
omului nou, înaintat, al zilelor noastre.

In educația politică, ideologică, cetățenească, morală, a studen
ților noștri organizația U.T.M. are un rol important.

Organizația U.T.M. desfășoară în rîndul studenților o muncă din 
ce în ce mai activă pentru formarea conștiinței politice care, la 
mulți studenți, se reflectă printr-o atitudine serioasă față de muncă, 
față de învățătură, în atitudinea lor morală. Chiar faptul că mulți 
studenți din institutul nostru participă cu entuziasm la munca pa
triotică pe șantier, în gospodăriile de stat etc., vădește eficacitatea 
muncii educative a organizației U.T.M.

Dar nu sînt într-atît de infime lipsurile, neajunsurile încît să 
trecem peste ele, să nu arătăm organizației U.T.M. că trebuie să 
tindă spre mai mult, să-și împlinească misiunea ia nivelul unor 
exigențe sporite.

De cînd a început anul universitar în fața organizației U.T.M. 
se ridică din nou cu insistență întrebarea: cum pregătește pentru 
viață viitorii artiști, cum educă la ei responsabilitatea politică pen
tru viitoarea lor activitate ? Și răspunsul este departe de a ne sa
tisface. Sînt încă unii studenți îh institutul nostru care vor să-și 
însușească măiestria actoricească și nu-și dau seama că nu vor 
ajunge la această măiestrie, nu vor ajunge să trăiască cu adevărat 
viața eroului pe care-1 interpretează, pîfiă cînd ei înșiși nu vor 
înțelege această viață, nu-și vor însuși virtuțile ei precum și o 
temeinică pregătire culturală și ideologică.

Unii studenți își însușesc marxism-leninismul buchisind școlă
rește notițe și cursuri, uneori fără să înțeleagă în cea mai strînsă 
legătură cu viața ideile înaintate ale filozofiei marxist-leniniste. 
Or, tocmai acest lucru trebuie să-l realizeze organizația U.T.M.: 
să-i ajute pe studenți să înțeleagă că marxism-leninismul trebuie 
însușit conștient și creator, în strînsă legătură cu viața.

Prea timide sînt încă acțiunile care au rolul să imprime activi
tății organizației U.T.M. din institut un profund conținut politic și 
ideologic. Invățămîntul politic U.T.M., introdus anul trecut, a deter
minat ca în munca politică să se facă un pas înainte. Dar au apă
rut manifestări de formalism în această activitate redueîndu-i 
eficacitatea. Este, cred, și o mare vină a noastră, a organizației de 
partid, faptul că n-am atras cu luare aminte atenția organizației 
U.T.M. să muncească astfel cu studenții încît fiecare să fie conștient 
că fără o pregătire politică nu va putea deveni un bun artist. Nu am 
îndrumat suficient activul U.T.M. pentru a .organiza o astfel de 
activitate care să-i prilejuiască studentului să trăiască zi de zi și 
ceas de ceas viața cotidiană a țării, să fie mereu în miezul eve
nimentelor politice, interne și internaționale, în realitatea noastră 
socialistă. Fără putință de tăgadă este faptul că ajtele ar .fi fost 
și rezultatele muncii profesionale ale unor studenți, alta ar fi fost și 
atmosfera de muncă, atitudinea unor studenți, dacă organizația 
U.T.M. și în fapte s-ar fi dedicat cu fermitate educării politice a 
studenților, formării la ei a unei conștiințe înalte, demne de inte-

Conf. univ. Angelo Pelegrini
secretar al org. de partid de la I.A/T.C.
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Luînd măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea învățămîntului poli
tic al U.T.M., Biroul C.C. al 
U.T.M. a hotărît ca în scopul in
tensificării muncii de educație co
munistă și patriotică a studenților, 
a înarmării lor cu cunoașterea 
profundă a învățăturii marxist- 
leniniste, a politicii interne și ex
terne a partidului și guvernului 
nostru, să se continue în noul an 
universitar organizarea ciclurilor 
de conferințe ca formă permanen
tă, organizată de învățămînt po
litic al U.T.M. în institutele de 
învățămînt superior, asigurîndu-se 
lichidarea deficiențelor semnalate 
în anuj trecut și îmbunătățirea 
radicală a acestei forme de pro
pagandă.

Pentru a ajuta pe studenți în 
însușirea celctf mai importante 
probleme politice și ideologice, 
necesare. în egală măsură tuturor 
studenților, indiferent de amil de 
studiu și de particularitățile fa
cultăților și institutelor, ca și pen
tru a asigura unitatea învățămin- 
tului politic în strînsă legătură cu 
sarcinile muncii politico-educative 
în rîndul studenților, în acest an 
universitar un număr de teme vor 
fi tratate în cadrul tuturor ciclu
rilor de conferințe. Tratarea unor 
astfel de probleme ca sarcinile 
actuale ale politicii partidului în 
construirea socialismului în R- P. 
Romînă, revizionismul contempo
ran — principalul pericol în miș
carea muncitorească internațională 
sau sarcinile organizațiilor U.T.M. 
pentru educarea tineretului stu
dios în spiritul vigilenței și com
bativității revoluționare, este me
nită să ajute la îmbunătățirea 
continuă a activității tuturor ute
miștilor și organizațiilor U.T.M. 
din facultăți.

Experiența anului trecut' a do
vedit, de asemenea, faptul că în- 
vățămîntul politic U.T.M. i 
cuprinde un număr de minimum 
7 conferințe în cursul întregului 
an universitar. Pentru aceasta este 
necesar însă să se înlăture practi
ca greșită și lipsa de preocupare 
a unor comitete U.T.M. care în 
anul trecut au așteptat să se ter
mine alegerile organelor conducă
toare ale U.T.M. și ale asociații
lor studenților, întîrziind cu a- 
proape două luni munca de or
ganizare a învățămîntului politic 
Este necesar ca în anul acesta, 
încă în cursul primei luni a anu-

lui universitar să se înceapă 
toate institutele (și în multe a și 
început) munca politică de orga
nizare a învățămîntului politic. 
Prima conferință să poată avea 
loc cel mai tîrziu în prima de-

Studenți din anul IV al Facul- 
[ii de istorie din București la o 
ă de consultații la materialis- 

dialectic și istoric.

Foto: N. STELORIAN

mul

lectualul zilelor noastre: dacă activitatea 
ei s-ar fi desfășurat într-un climat de 
puternică combativitate revoluționară, în
tr-un climat de luptă intransigentă, fer
mă, împotriva acelor care calcă în pi
cioare prestigiul școlii noastre teatrale,

șî care sînt niște vremelnici trecători prin școală ți nu studenți de 
tip nou.

La unii studenți s-au manifestat influențe ale cosmopolitismului. 
Unii din ei, adopți ai modei și modului de viață apuseană, 
au susținut chiar că poziția lor de viitori artiști le-ar cere 
să se remarce printre alți oameni printr-o ținută exterioară deose
bită.-Dar ce poate fi deosebit în hainele caraghioase, în părul a 
că-rui pieptănătură nu poatg.fi denumită nicicum, ce poate fi deose
bit în maimuțăreala deșuchiată, în lucrurile fistichii pe care le 
îmbracă și care provoacă dezgust, atrag privirile de dezaprobare 
ale trecătorilor. De ce oare să tolereze marea majoritate a studen
ților noștri, care sînt tineri conștienți, ca acești cîțiva să le com
promită prestigiul ? Cum este posibil ca iineri care știu să-ți 
vorbească atît de frumos, cu atîta căldură despre sentimentele înăl
țătoare ale dragostei și prieteniei, în propria lor viață se tîrăsc în 
mocirla imoralității ? 1. Dobrescu, V. Popescu, I. Fiscuteanu,
I. Abrudan, elemente care au avut repetate abateri de la disciplina 
institutului, tîrînd după ei și alți cîțiva colegi, în murdăria unui act 
imoral, degradant, au nesocotit principiile moralei noastre comu
niste. Faptele lor au jignit și au indignat pe studenți, cadrele di
dactice din institut, au adus prejudicii renumelui de care se bucură 
școala noastră teatrală. De asemenea Lupșa Realini, fost membru 
în comitetul U.T.M., cu abilitate, timp de doi ani de zile, a încercat 
să ascundă carierismul, dorința de a-și satisface interesele lui per
sonale, apucăturile necinstite.

Nici Lupșa Realini, nici Valeriu Popescu sau Ion Fiscuteanu nu 
întruchipează tipul studentului nostru, nu întruchipează fizionomia 
utemistului din facultate. Dar faptul că într-un colectiv de stu
denți, de utemiști, într-un colectiv înaintat, asemenea acte s-au 
putut petrece, asemenea oameni s-au putut menține chiar cîțiva 
ani, ne îndeamnă să ne înrebăm : cum a fost posibil acest lucru ?

De altfel întrebarea aceasta s-a ridicat cu multă insistență în 
adunarea generală U.T.M., in care utemiștii și-au analizat activi
tatea în spiritul învățămintelor Plenarei C.C. al P.M.R. din 9—13 
iunie a.c. Studenții noștri, utemiștii s-au ridicat deasupra unor ex
plicații supeirficiale a lipsurilor lor și-au încercat să găsească 
cauzele faptelor. Cauza o constituie ei înșiși, atitudinea lor. Ele
mentele la care, prin diverse împrejurări, a ajuns influența ideo
logiei și moralei burgheze, s-au bucurat, în mijlocul unora dintre 
studenții institutului, de o atmosferă călduță, de bunăvoință și in
dulgență, de cocoloșeală și iertare, în ultima instanță de împă
ciuitorism. Lupșa Realini a început cu furtul unei scrumiere, cu 
tonul ridicat cu, care uneori se adresa colegilor și a sfîrșit cu 
pungășii în cămin. In adunare a izbucnit un val de proteste, de 
indignare, l-au condamnat și l-au judecat pe Lupșa de la tribuna 
citistei utemiste. Foarte bine. Dar Lupșa a trăit și s-a ma
nifestat între aceiași colegi doi ani de zile și abia acum a răbufnit 
indignarea! I-am ascultat pe utemiști justifieîndu-și tăcerea de 
pînă acum: au crezut că greșesc, așteptau dovezi, așteptau să se 
adune fapte etc. Adevărul e că n-au dovedit acea maturitate poli-, 
tică, acea intransigență politică care i-ar fi determinat să ia poziție, 
de la prima mică abatere, să-l tragă la răspundere pe vinovat.

Și n-a fost unicul caz în care colectivul de utemiști a stat, a 
l privit și și-a manifestat dezaprobarea atunci cînd faptele nu mai 

puteau fi îndreptate. Această practică a imprimat-o de fapt orga
nizația de bază U.T.M. din institut. Nu odată am găsit comitetul 
U.T.M. în coada evenimentelor din facultate. Faptul că unii 
au ajuns să-și piardă fizionomia de utemist nu trebuie explicat 
prin cauze exterioare. Cauzele trebuie căutate în cadrul colecti
vului, care, de multe ori, a adoptat o poziție pasivă și nu pe aceea 
a combativității. Combativitatea, critica principială trebuie să dom
nească continuu în viața organizației U.T.M.

In zilele adunării de care vorbeam, utemiștii au făcut o treabă bună, 
s-au ridicat la o analiză profundă a muncii lor, la o combativitate 
înaltă. Să nu se creadă însă că aceasta este un lucru deosebit; 
atitudinea lor din adunare trebuie să fie atitudinea obișnuită. Dacă 
Doina Ionescu, prietena lui Realini Lupșa, pe care acesta a min
țit-o, a avut tăria să-și depășească sentimentele, să-l judece pe 
Lupșa ca utemist în primul rînd și să ceară, prima, excluderea lui 
din organizație, aceasta n-a fost o faptă de eroism. Așa trebuie 
să fie un utemist 1 Plîngăreții, cei ce cer scuze, iertare, se pocăiesc 
azi și mîine greșesc, acei care și atunci cînd dau socoteala pentru 
faptele lor, joacă, pozează, se cred pe scenă și încearcă să obțină 
indulgența, n-au ce să caute între 
utemiști.

Să continuăm deci începutul 
bun care s-a făcut. Organizația 
U.T.M. să respecte cu strictețe 
hotărîrile pe care întreaga aduna
re le-a votat în unanimitate pen
tru ca în anul, la începutul că
ruia sîntem,- rolul ei politic-edu- 
cativ să crească. Comuniștii îi 
vor ajuta. Să începem răspun
zînd invitației utemiștHor de la 
uzinele „21 Decembrie", care pa
tronează Institutul, prin a ne apro
pia de viața uzinei, a-i apropia pe 
studenți de tinerii muncitori, de 
la care au avut de învățat și în 
această adunare și de la care vor 
mai avea de învățat ce înseamnă 
a-ți respecta titlul de utemist, ce 
înseamnă a trăi după legile vieții 
comuniste.

• 1.200 de student! din Capitală au participat dumi
nică ia munca de folos obștesc • S-au depozitat 65 
de vagoane de porumb în 5 ore ® A fost săpată 

grădina de zarzavat a G A S ..Roșia" ® Serele 
gospodăriei au fost amenajate pentru grădinărit

Duminică diminea
ța — ora 6,30. Ai 
crede că la această 
oră și maț ales în a- 
ceastă zi de repaus, 
peste tot domnește li
niștea. Și totuși, în 
holul și ia imensa 
curte a Facultății de 
științe juridice ani
mația depășește at
mosfera obișnuită din 
zilele de curs. Peste 
o mie de studenți din 
toate facultățile din 
Capitală, răspunzînd 
chemării adresată 
studenților pentru a 
participa la munca 
patriotică, și-au dat 
intilnire aici pentru 
a merge împreună la 
gospodăria agricolă 
de stat „Roșia".

La ora 7,30 se dă 
plecarea. Autobuzele 
și autocamioanele cu- 
rînd au devenit neîn- 
căpătoare. Mașinile e- 
rau pregătite să trans
porte 1.000 de stu
denți, au plecat însă 
1.200.

Tovarășii de la 
gospodărie erau de-a

dreptul emoționați •• 
așteptau 100 
studenți și 
nit 1200 1 
„Roșia” 
mese într-un ade
vărat șantier: zeci de 
casmale săpau gră
dina de zarzavat a 
gospodăriei, sule de 
lopeți încărcnu molo
zul in remorci pen
tru a fi transportat, 
sute de mîini harnice 
aranjau serele pentru 
grădinărit sau scoteau 
din pămînt vrejurile 
de roșii atacate de 
viroze, iar alții lu
crau la depozitarea 
porumbului.

Undeva, într-un 
colț al grădinii, trei 
studenți s-au luat la 
întrecere.

— La V itănești 
m-ai întrecut Căline, 
acum vreau să-mi iau 
revanșa ! îl aud pe 
unul din ei adresîn- 
du-se colegului.

Nu i-am întrerupt 
din lucru. Am aflat 
însă mai tîrziu că 
toți trei, Constantin

de
au ve-

____ G.A.S. 
se transfor- 

într-un

Călin, Colțescu Vio
rel și Stoianovici Dră- 
gart, studenți la filo
zofie, sînt colegi 
patru ani. De cînd 
venii în facultate 
depus sule de ore 
muncă voluntară : 
uzinele „Mao Țze- 
dun“, la astuparea 
gropilor în grădina 
botanică, la construi
rea unei linii noi de 
tramvai. Iar asta-vară 
au mers împreună 
pentru 10 zile la 
G.A.S. „Vitănești" din 
raionul Alexandria și 
au ajutat la strînge- 
rea recoltei. Acum 
cîteva zile au depus 
muncă voluntară la 
construirea blocurilor 
din cartierul Floreas- 
ca. Astăzi s-au luat 
din nou la întrecere...

La ora 10 diminea
ța, jumătate din în
treaga cantitate de 
porumb era depozita
tă...

Dacă ai fi vrut să 
desprinzi din acest 
furnicar pe cei mai 
harnici, n-ai fi reușit.

A
animați 

de a fo- 
util cele 

muncă

de dorința 
losi cît mei 
cinci ore de 
voluntară.

La întoarcere, toți 
erau mulțumiți că au 
făcut un lucru util, 
simțeau bucuria pe 
care ți-o dă munca 
înfăptuită pentru 
bunăstarea poporului,

D. FAGADARU

Plini de elan și voie bună, studenți bucureșteni ajută țăranilor muncitori de la G.A.S. „Roșia" la 
diferite treburi gospodărești...și cei DIN TIMIȘOARARăspund la chemarea

studenților bucureșteni 
studenții «lin Galați 

cîteva zile în urmă, dinCu
inițiativa comitetului U.TJW. și 
a Consiliului U.A.S.-Galați, la 
Institutul Politehnic a avut loc o 
adunare Ia care au participat de
cani și profesori, asistenți, repre
zentanți ai organizațiilor de par
tid și secretari ai organizației 
U.T.M. din toate facultățile cen
trului universitar Galați, precum 
și sute de studenți.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Bejan,

Pentru continua îmbunătățire
I

în rîndiil studenților
cadă a lunii noiembrie. Pentru a- 
ceasta, comitetele U.T.M. din in
stitute și facultăți trebuie să ia 
imediat toate măsurile necesare 
pentru a asigura deschiderea învă- 
țămîntului pînă la data indicată. 
Astfel, trebuie în primul rînd ca 
în cadrul adunărilor de grupă 
U.T.M. care se desfășoară în a- 
ceastă lună, să se aducă la cu
noștința tuturor utemiștilor și a 
tuturor studenților neutemiști 
forma de desfășurare a învăță 
mîntului politic și tematica ciclu 
lui de conferințe. Totodată, tre
buie să se țină seama de una 
din caracteristicile principale ale 
învățămîntului politic al U.T.M. și 
anume caracterul său de masă. 
Biroul C.C. al U.T.M. cere tutu
ror organelor și organizațiilor 
U.T.M. din institutele de învăță
mînt superior să desfășoare o in- 

a 
de

ma- 
ne-

tensă muncă politică pentru 
cuprinde în cadrul ciclurilor 
conferințe pe toți utemiștii și 
rea majoritate a studenților 

poate utemiști.
Ca în orice proces de învăță

mînt și în cadrul învățămîntului 
politic al U.T.M. un rol deosebit 
de important îl are studiul in
dividual al fiecărui student. In 
legătură cu aceasta, trebuie su
bliniat faptul că unele comitete 
U.T.M. (de la I.M.F. Bucu
rești, de pildă), au dovedit to
tală lipsă de preocupare față de 
această problemă, neindicînd la 
timp bibliografia necesară pentru 
studierea fiecărei teme și negli- 
jînd complect felul în care stu-

denții se pregăteau pentru învă- 
țămîntul politic. Este clar pentru 
oricine că în astfel de condiții, 
după o conferință cît de bună, 
discuțiile nu puteau fi decît cu 
totul reduse, superficiale. Va tre
bui ca astfel de situații să nu 
se mai repete. Organele U.T.M. 
din institute și facultăți vor tre
bui să recomande din timp bi
bliografia ce trebuie studiată pen
tru însușirea temeinică a fiecărei 
teme și să controleze sistematic 
felul în care fiecare student stu
diază și se pregătește pentru în- 
vățămîntul politic. Este clar că 
numai discutînd și dezbătînd o 
problemă, căutînd și găsind în 
bibliografie cele mai importante 
argumente, problema respectivă va 
fi temeinic însușită, îmbogățind 
cunoștințele politice ale fiecărui 
student. Dar studierea bibliografiei 
are o importanță deosebită nu 
numai în desfășurarea discuțiilor, 
dar chiar pentru a înțelege pe 
deplin problema tratată în confe
rință; venind pregătit, avînd un 
anumit bagaj de cunoștințe, asi
milat prin studiu, complexul res
pectiv de cunoștințe va fi mai 
bine, mai profund înțeles.

In atenția organizațiilor U.T.M. 
din institute și facultăți va trebui 
să stea, de asemenea, problema 
legării conferințelor și a discuții
lor de unele aspecte concrete cu 
privire la atitudinea, comportarea 
și sarcinile studenților din faculta
tea respectivă. Pentru aceasta este 
însă necesar ca pe lîngă confe-

rința care trebuie să trateze prin
cipalele probleme ale temei expu
se, în cadrul discuțiilor să fie 
expuse șj cîteva scurte coreferate 
care să concretizeze sau să dez
volte cele mai importante as
pecte ale temei tratate. Aceasta 
va contribui totodată la dezvolta
rea capacității studenților de a se 
orienta și de a interpreta în func
ție de situația din an sau facul
tate diferite probleme, contribuind 
la creșterea rolului învățămîntu
lui politic în întărirea vigilenței și 
combativității revoluționare a 
temiștilor și studenților.

Un rol deosebit de important 
realizarea sarcinilor ce stau 
fața învățămîntului politic 
U.T.M. în institute și facultăți îl 
are stabilirea din timp și solici
tarea celor mai competenți con
ferențiari. Experiența a arătat că 
acolo unde s-a ținut seama de 
acest lucru, conferințele s-au 
bucurat de un deosebit succes și 
o participare de masă a studenți
lor (în unele locuri fiind chiar 
necesar să se repete conferințele); 
cerind ajutorul organizațiilor de 
partid, organele și organizațiile 
U.T.M. trăbuie să continue să 
solicite activiști de partid și de 
stat, personalități din cadrul in
stitutului, cadre didactice, oameni 
de cultură și artă, tovarăși cunos- 
cuți și stimați de studenți pen
tru a ține conferințe în cadrul în
vățămîntului politic U.T.M.

In atenția organelor și organi
zațiilor U.T.M. trebuie să stea, de 
asemenea preocuparea pentru a.

u-

în 
în 
al

face ca atît conferințele cît și dis
cuțiile să aibă un caracter cît mai 
atractiv, să fie însoțite de mate
riale demonstrative, grafice, pro
iecții și chiar filme documentare 
sau artistice legate de tema ex
pusă; în același scop este necesar 
ca în cursul anului universitar în- 
vățămîntul politic să fie complec
tat prin organizarea de excursii la 
întreprinderi, G.A.S., G. A. C., 
S.M.T., muzee, șantiere etc, iar 
zilele în care au loc conferințele 
să se încheie cu scurte reuniuni 
tovărășești.

Ținînd seama de toate acestea, 
în fața organelor și organizațiilor 
U.T.M. din institutele de învăță- 
mînt superior stă sarcina impor
tantă de a organiza de îndată 
deschiderea și desfășurarea învăță
mîntului politic U.T.M. astfel în- 
cît acesta să contribuie în cea 
mai mare măsură la înarmarea 
membrilor organizației noastre din 
facultăți și a studenților neute- 
miști cu cunoașterea tezelor fun
damentale ale ideologiei marxist- 
leniniste a celor mai importante 
probleme ale politicii partidului și 
guvernului nostru, la călirea lor 
politică și ideologică, astfel încît 
să crească din ce în ce mai mult 
hotărîrea fiecărui utemist de a 
contribui cu toate forțele sale la 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
P.M.R. și a guvernului R.P. Romî- 
ne, la educarea studenților în spi
ritul invincibilității cauzei comu
nismului,

prim secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Galați, a arătat că 
studenții din acest centru univer
sitar, dînd dovadă de un înalt 
spirit patriotic, au renunțat Ia o 
bună parte din vacanța lor de 
vară și au participat, alături de 
ceilalți muncitori, tineri și vîrst- 
nici, alături de pionieri și școlari, 
la acțiunile patriotice inițiate în 
orașul și în împrejurimile orașu
lui Galați.

Recunoscători pentru grija ce 
le-o poartă partidul și guvernul 
nostru, pentru condițiile de viață 
și învățătură care le sînt asigura
te, ei au contribuit din plin la 
înfrumusețarea orașului, la mun
cile agricole în G.A.S.

Aproape 250 de studenți, consti- 
tuiți în brigăzi, au efectuat cca. 
9.000 ore muncă voluntară la re
coltatul cerealelor sau la întreți
nerea culturilor.

Nu de mult, în apropierea ora
șului Galați, la Bădălani, s-a des
chis un șantier pentru a reda a- 
griculturii 165 hectare teren. Aici, 
alături de miile de tineri munci
tori care au excavat cca. 29.000 
m.c. pămînt au muncit și stu
denți.

Participarea activă la acțiunile 
patriotice inițiate de U.T.M. i-a 
ajutat pe mulți dintre studenți 
să se obișnuiască cu munca ma
nuală.

De aceea, aici în centrul univer
sitar Galați, chemarea studenților 
din Capitală adresată studenților 
din. institutele de învățămînt su
perior din R.P.R. a fost întâmpi
nată cu multă însuflețire.

...„Ne angajăm — se spune în 
răspunsul studenților gălățeni — 
ca în cursul anului universitar 
1958-1959 fiecare din noi să efec
tueze 15 zile muncă voluntară.

O mare parte din zile vom lu
cra pe șantierul de reconstrucție 
a orașului Galați. Ca obiective 
imediate ne propunem să amena
jăm în întregime parcul din cen
trul orașului și să executăm lu
crările de amenajare a spațiilor 
verzi dintre blocurile noi con
struite în centrul orașului, talu- 
zarea malului la grădina publică 
și să executăm în întregime lu
crările de finisare a digului de la 
Bădălani.

Ne angajăm de asemenea să în
frumusețăm căminul studenților 
și să amenajăm aleile din preajma 
lui. Ne obligăm să ajutăm și pe 
mai departe G.A.S. Bărboși, Bra- 
teș, Vădeni, Dunărea și altele.

Ne angajăm să răsplătim prin 
fapte grija cu care sîntem în
conjurați de către partidul și gu
vernul nostru pentru a deveni 
buni constructori ai societății noa
stre noi, socialiste".

La Casa de cultură a studenți
lor timișoreni a avut loc o adu
nare a activului organizațiilor 
U.T.M. din facultățile orașului și 
a numeroși studenți care în anul 
universitar 1957-58 au muncit vo
luntar pe diferite șantiere la în
frumusețarea orașului, la muncile 
agricole în G.A.S. etc.

Răspunzînd chemării studenți
lor bucureșteni, activul organiza
țiilor U.T.M. din facultățile timi
șorene s-a angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului 1959 să efectueze 
200.000 ore muncă voluntară pe 
șantiere de construcții de locuin
țe, la înfrumusețarea orașului, la 
lucrări de hidroameliorațiuni, la 
munci agricole în G.A.S. și altele. 
In acest scop fiecare student va 
efectua în cursul noului an uni
versitar 10 zile muncă voluntară,

iar după examenul de sfîrșit de 
an 700 de studenți timișoreni vor 
participa la muncile agricole de 
vară în G.A.S. unde vor efectua 
cîte 14 zile muncă voluntară.

„Printre obiectivele imediate — 
se arată în răspunsul studenților 
din orașul Timișoara — ne pro
punem, în cinstea celei de a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Ociombrie, să săpăm 
pe o distanță de 15 km. șanțuri 
care să ferească de inundații une
le străzi din cartierele Fratelia, 
Ronț și Plopi. De asemenea, în 
viitoarele luni vom construi prin 
muncă voluntară o linie ferată de 
circa 3 km. lungime pentru pu
nerea în funcțiune a unui tren e- 
lectric în parcul pionierilor din 
Timișoara și vom participa activ 
la plantarea unui mare număr de 
pomi pe șoselele naționale din ju
rul orașului".

IOAN NITU

Studenți bucureșteni la transportul porumbului in pătuleN. COTIGĂ
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randioasa epopee
oloMani pe ecran lat

Trebuie să fii în sala de proec- 
ție-șl trebuie, tn același timp, să 
te poți sustrage evenimentelor 
desfășurate pe ecran, ca să-ți dai 
seama in ce măsură — cu totul 
și cu totul impresionantă — tră
iesc. mai mult decît ___ ",
spectatorii filmul sovietic ,,Pe Do- 
n-.l liniștit", se bucură odată cu 
eroii lui, se întristează și suspină 
odată cu ei. Această contopire In
tre erou și spectator (pe care este 
atît de greu s-o observi în moda
litatea indicată mai sus, deoarece 
tu însuți le surprinzi zguduit de 
scenele ecranizării după grandioa
sa epopee șolohoviană) este cea 
mai bună dovadă, eticheta fără de 
greș a unei autentice și mari arte. 
Trilogia aceasta care încununează 
opera lui Serghei Gherasimov, 
ests fără îndoială foarte aproape 
ele înălțimea operei originale din 
care s-a inspirat. Despre aceasta 
vorbește nu numai opera ci și fe
lul cum a fost realizată ea, lu
cru pe care am putut din fericire 
să-l aflăm văzind pe ecran reușita 
prezentare a filmului și creatorilor 
Iui.

Gherasimov n-a pregătit parcă 
un film după un roman, ci o uria
șă monografie cinematografică a 
evenimentelor revoluției socialiste 
în lumea căzăcimii (proiectarea 
întregii pelicule turnate pentru 
cele trei serii durează peste 60 
de ore). El a trăit luni șl luni 
împreună cu echipa de filmare în 
sțanițele căzăcești, a cules folclor, 
și-a însușit împreună cu interpre- 
fii accentul oamenilor de lingă 
Don, a făcut sute șl sute de foto
grafii și schițe auoă așezări, col
țuri de natură, scene din roman, 
a imprimat cintece, a copiat mo
dele de costume etc., intr-un cu
vin! a fost ca și toți tovarășii, lui, 
un adevărat cazac pentru o bună 
bucată de vreme.

Toate acestea au avut drept re
zultat găsirea unei originale co
respondențe cinematografice între 
suflul epic șolohovian și — lucru 
deosebit de important — perfecta 
realizare a cadrului în care se 
mișcă eroii; ei se mișcă nu deta
șat și nici măcar impltntați tn a- 
cesf cadru atît de viu și autentic, 
cl fac corp comun cu el, fiecare 
are o mare capacitate de reprezen
tare a unor anumite categorii din 
lumea căzăcească. De aceea nu 
trebuie să ne mife că, înaintea 
contactului cu marele public, fil
mul a trecut cu brio un prim bo
tez al focului. Adus cu avionul, 
filmul a fost prezentat „in primă 
audiție" în stanița Veșenskaia, în 
fața lui Șolohov și a consătenilor 
săi — martori și participant 
faptelor redate pe ecran. Și 
e puțin țucru cînd unul din 
mai mari scriitori ai lumii 
socotit filmul demn

ai 
nu 
cei 

a 
socotit filmul demn de romanul 
său. feiicitindu-i pe. realizatori.

Filmul lui Gherasimov accentu
ează caracterul de tragedie a fap
telor povestite de către Șolohov. 
Tragedia lui Grigorii Melehov 
este cu atît mai mare cu cit el, 
spre deosebire de mulți tovarăși 
de aț lui. a fost mai aproape de 
adevăr, s-a aflat mai aproape de 
drumul izbăvirii dar n-d știut să 
meargă pe el, a apucat pe drumuri 
ocolite, drumuri care contraveneau 
intereselor sale fundamentale. 
Nu-i atît de strigător la cer fap
tul că tatăl lui. Pantelei Procofie- 
vicl, un bătrin îmbibat de concep
țiile înapoiate și prejudecățile cu 
care a hrănit timp de veacuri ța
rismul căzăcimea, a greșit și prin 
aceasta a antrenat la pieire în
treaga sa familie care n~a t°st 
lovită de vreun morb misterios ci 
a intrat tn contradicție ascuțită 
cu însuși mersul obiectiv al fap
telor istorice și a fost înfrlniă. 
Strigător ta cer și dureros este 
faptul că Grișa Melehov', tlnărul 
deosebit de înzestrat, omul care 
pentru dragostea lui a avut cura
jul să încalce atiiea stavile și 
bariere ale lumii vechi, ostașul 
care a simțit pe propria lui piele 
iirgul cu viața a milioane de oa
meni făcut tn războiul imperialist 
de către burghezie și moșierime. 
a trecut totuși în tabăra dușma
nilor poporului șl a împărtășit 
soarta acesteia. Vinovat pentru 
toate erorile grave ale lui Grigo
rii Melehov este în primul rind 
individualismul lui burghez.

Țraectoria aceasta generală a 
lui Melehov a avut însă multe 
momente particulare, multe sinuo
zități și ar fi fost imposibil pen
tru cineast să le urmărească

toate, în cele mai mici amănunte. _ '.
Gherasimov a știut să aleagă cli- iiuS.trează 
pele esențiale ale desfășurării 
eroului său. Aceste clipe sini re
date cu dinamism și — aici est» 
specificul șolohovian — î" 

vizionează,- perfectă încadrare tn peisajul 
natural și uman. De aceea fieca
re capitol al filmului începe prin 
proiectarea unui tablou static sem
nificativ, tablou care apoi se în
suflețește căpăiind mișcare dar 
nepierzlnd din farmecul coloristic, 
din expresivitate și gravitate. A- 
ceste tablouri vii nu pot fi con
fundate cu secvențele oricărui alt 
film despre revoluție, ele vorbesc 
numai despre evenimentele revolu
ționare care au intrat in legendă, 
in lumea cazacilor, și poartă pe 
deplin nuanțele și parfumul peisa
jului specific.

Privițl-l pe acest Melehov (Piotr 
Glebov) al lui Gherasimov. ~. " 
săturile țui se maturizează, chipul 
lui capătă amprenta unui om tre
cut printr-o bogată școală a vie
ții, dar mai presus de acestea 
exprimă, pe măsura înaintării in 
desfășurarea conflictului, o dezo
lantă tristețe neputincioasă. Este 
tristețea neputinței de a descoperi 
rădăcinile răului, de a înțelege 
cauza aparentului blestem care
llllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllllIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Cronica filmului
diiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Regizorul a creat momente im
presionante atunci cînd mor unii 
eroi comuniști ai filmului ca re
voluționarii Bunciuk, Stokman, 
Katlecirov șl care au în clipa mor- 
ții o înfățișare optimistă, biruitoa
re ilustrind credința nestrămutată 
in victoria cauzei lor. Scenele res
pective au mai puțin un caracter 
tragic și mai mult un puternic me
sa) optimist.

Tristețea duioasă care o cuprin
de pe Axinia (Elena Bistrițkaia) 
este exteriorizarea sentimentului 
el de compătimire pentru iubitul 
care, in ciuda înfățișării sale băr
bătești, sg dovedește a fi ca un 
copil neajutorat în fața destinului 
său. are tocmai accentul matern 
de ocrotire și mingiiere, de încer
care de a ușura suferințele unui 
odor greu lovit de o viață crudă, 
ale cărei tegi nici ea nu le poate 
descifra.

Gherasimov a Știut intr-un mod 
desăvîrșit să inchege și să electri
zeze echipa actoricească, făcind-o 
Să reacționeze la unison potrivit 
registrelor fiecărei părți a filmu
lui. Prima serie are un aspect mai 
mult descriptiv, pitoresc, este cu
noștința cu eroii, pătrunderea in 
universul lor sufletesc, descifra
rea țesăturilor de interese și con
flicte ce se leagă intre ei. A doua 
serie are o înfățișare complexă, 
stufoasă, este un fel de învălmă
șeală de lupte, în care este parcă 
greu să-ți dai seama cine cu cine 
■se bate. Așa și trehuia să fie pen
tru a se sugera haosul in care 
se zbăteau eroii, faptul că erau de

In cadrul „Lunii internaționale de acțiuni comune
împotriva bombelor atomși ca hidrogen"

Tră-

apasă asupra lui și a familiei sale. 
Trebuie să treacă mult pită ca 
Grigorii să priceapă că locul lui 
nu e alături de gardiștii albi și 
atunci de-abea el intuiește jumă
tate de adevăr. Căci el vrea să se 
retragă complect din luptă, sătul 
de „revoluție și politică", vrea să 
se retragă din tumultul frământă
rilor sociale pentru a trăi gospo
dărește, numai pentru el și Axinia 
sa. Dar viața care nu l-a cruțat 
nici odată, ti dă o cumplită lec
ție încă la primii pași ai evadării 
sale; de-abea fuge in noapte cu 
Axinia că este urmărit de niște 
bandiți care-i împușcă iubita in 
care el începuse Să vadă singurul 
rost al vieții sale Primul gest 
al lui Grigorii care vădește o oa
recare depășire a stadiului de 
neînțelegere, este acela al arun
cării armelor.de ta sfirșitul filmu- 
l"’. ' -
pectul nu al unei abandonări 
luptei ci al unei autopedepse 
autorecunoașteri a incapacității 
discernămînt social și politic, 
înfrîngerii și a necesității de 
lua toată viața de la început, 
cu totul alte baze.

Piotr Glebov a avut de dus o 
mare luptă cu personajul său pen
tru a reuși să facă a răzbate, 
dincolo de aspectul de jucărie a 
destinuiui nemilos, acele trăsături 
care fac totuși din Melehov un 
om și încă un om atrăgător, un 
om a cărui înfringere o deplingi. 
Justa evidențiere a acestor trăsă
turi conferă nu numai personali-

lui, care are de data aceasta as- 
a 

Și 
de 

a 
a 

pe

tate eroului dar 

drama mersiilui 
său in contra- 
limP’ faptul că 
el se oftă de 
cele mai multe 
ori pe alte po
ziții decît cele 
firești. Melehov 
cel adevărat 
este acela care-i 
smintește în bă
tăi pe fiul mo
șierului care l-a 
batjocorit și nu 
cel care, orbit 
de educația be
stială din tabă
ra albilor, că
săpește fără rost, 
Melehov este 1.1 
că, după ce varsă - . ... .
muncitoresc, își dă cu pumnii in 
cap și plinge dar în același timp 
este Melehov și fiindcă nu înțe
lege cine l-a făcut din om o fiară 
avidă de crime, șt nu întoarce pe 
loc armele împotriva contrarevo
luției.

t ostașii roșii.
Melehov fiind- 

sînge frățesc

Chipul lui Grigorii Melehov în interpretarea lui P. Glebov 
multe ori legați la ochi tn acțiu
nile lor. că făceau cu totul altce
va decit ar fi trebuit să facă.

In cea de a treia serie, proble
mele încep să se cristalizeze dar 
se cristalizează dureros, dureros 
nu numai pentru Grigorii ci și 
pentru alții care-i sint aproape. Ca
racterul eminamente tragic al a- 
cestei părți este ilustrat de pildă 
(le atitudinea lui Mihail Roșevoi, 
Deși cumnat cu Grigorii el, in ca
litate de comunist, ii era dușman. 
De aceea toate măsurile pe care 
le ia împotrivă-i, le ia cu durere 
fiindcă e convins că, dacă n-ar 
fi greșit amarnic, Grigorii ar fi 
meritat cu totul alt tratament. 
Sau s-o luăm, de pildă, pe Daria, 
cumnata lui Grigorii. In primele 
două serii ea iși plimbă ațițătoa- 
re șoldurile pe ulițele satului, ca o 
femeie cu temperament excesiv și 
cu o moralitate dubioasă. Și tn 
seria a treia are asemenea atitu
dini provocatoare. Dar ele au de 
data aceasta cu totul altă semni
ficație. Toate gesturile ei neruși
nate sini făcute din obișnuință și 
inerție și transpiră o plictiseală 
eare scoate la Iveală marea sur
pare interioară ce-a lovit-o, sur
pare care iși găsește apogeul in 
excepționala scenă a sinuciderii. 
Renunțarea totală cu care Daria 
(minunat interpretată de L. Hi- 
teaeva) iși abandonează trupul a- 
pelor Donului, are accente de un 
tragism sfișietor.

Ca Și în roman, la sfirșitul fil
mului, Grigorii se întoarce acasă 
ia fiul său, singura sa legătură 
cu viața. Acest fiu insă va trăi 
in alte vremuri, va învăța din 
experiența amară a tatălui său, 
va fi un om încadrat In mersul 
victorios al noii societăți, căruia 
aceasta ii va oferi fericirea. El 
este probabil unul din eroii „Pă- 
mîntului desțelenit", unul din a- 
cei cazaci care, urmînd chemarea 
partidului, încep o viață nouă pe 
ogoarele colectivizate, lată de ce 
am dori fierbinte și, de bună sea
mă că acest lucru nu va intirzia 
mult, să vedem pe ecran o altă 
capodoperă șolohoviană, minuna
tul „Pămînt desțelenii"

B. DUMITRESCU
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După cum anunță ziarul 
„L’Equipe", Federația franceză 
de volei va organiza la Paris în 
luna septembrie a anului viitor 
o competiție denumită „Turneul 
continentelor*1 la care'-vor fi invi
tate cele mai bune 10 echipe din 
lume: R. Cehoslovacă, R.P. Ro
mînă, U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria, R.P. Chineză, Japonia, 
Brazilia, S.U.A. și Franța. Acest 
turneu va fi o repetiție generală 
înaintea campionatelor mondiale 
de volei ce vor avea loc în 1960 
la Rio de Janeiro.

Adunarea publica din Capitala
Miercuri după-ainiază a avut t Națiunilor Unite, vorbitorul și-a > alt eveniment măreț: Uniunea So ■ 

loc în aula Facultății de științe f exprimat încrederea că această {vietică ne va 'ajuta să construim 
juridice din Capitală, o adunare !j mare organizație internațională se Sprima tranșă a barajului de la 
publici organiaată de Qjmitetuli— ----- »*--- -- •- . . .. . •
național pentru 1 apărarea păcii din.E 
R. P. Romînă,'în cadrul -LuniiS 
internaționale de acțiuni țomune 1XXQ1 -XXJ-Ull) QX11S K-WX4 VHHJțXîX t-Q C lit
împotriva bombelor atomice și cu ? fermă — a spus vorbitorul — că 'iSîntem în 
hidrogen. <în curînd vom vedea prietena ^Forțele pă

una, China populară, Vare nu vor să,înțeleagă mersul 
ii ce de' drept îi re- ^istoriei îi așteaptă amare regrete. 
U. conform Cartei Na ,-Sîntem în epocă cooperării fră- 

ițești intră toate popoarele și pre- 
Dl. Mohamed Kamel el Bindari |yăd de pe acțim zorile unei păci 

a vorbit apoi despre lupta po- SirainiCe.
..porului său pentru cîștigarea de-| A luat apoi cuvîntul acad. Ho- 

țe al -Co- 
. - . —.,——apărarea

din R. P. Romtnă !a salutat prp-Uniunea Sovietică, Republica ii păcii din R. P. Romînă, care s-a 
zența domnului Mdhamed Kamel Populară Chineză și toate țările preferit la eforturile pe cafe oă- 
el Bindari, vicepreședinte al Con- * democrat-popuiare au fost alături |menii de știintă cinstiți din lumea 
siliului Mondial al Păcii, preșe- î ' ' * ' ’ - .........................
dintele Comitetului național pen- [ 
tru apărarea păcii din Republica 
Arabă Unită, care ne vizitează 
țara la invitația/Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul Mohamed Kamel el Bin- _ 
dări care a transmis celor pre- ' 
zenți salutul cordial al Consiliu
lui național al păcii din Republi
ca Arabă Unită și al Asociației 
de prietenie egipteano-romîne, în
ființată la Cairo ca o expresie a 
simțămintelor de prietenie față de 
poporul romîn.

Vorbitorul și-a exprimat totoda
tă satisfacția de a putea cunoaște 
calda ospitalitate a poporului ro
mîn și mulțumirile pentru priete
nia sinceră cu care este înconju
rat în Romînia.

Referindu-se la recenta aniver
sare a constituirii Organizației

exprimat încrederea că această jvietică ne va 'ajuta să construim

va ridica la nivelul răspunderii țAssuan în care scop ne-a -deschis 
sale istorice justificînd astfel spe- Li 
Tantele omenirii. Sînt aproape si- fble.
gur, mai mult, am convingerea ; In încheiere^ vorbitorul a spus:

istorice justificînd astfel spe- iun credit de 400 milioafle de ru-
M ' tziv,. '

convingerea î In- încheiere, vorbitorul a spus: 
Li.pragul unei, noi epoci, 

prietena '^Forțele păcii sînt uriașe. Pe cei 
vămilor nu '«ww tn a n rtrXAu luat parte reprezentanți ai l noastră, corni

organizațiilor obștești, oameni defccupînd locul . „ .______  _ _T r,_ _____ .
știință și cultură, reprezentanți ait vine în O.N.U. conform Cartei Na -Sîntem în epoca cooperării 
ciinetor, numeroși oameni ai mun- “ țiunilor Unite. if....................
cii din întreprinderile, instituțiile > ....................................
și cartierele CapitaBeT» studenți.

Deschizînd adunarea, acad. GfoK_________ ___________________ p__
Bogza, vicepreședinte al Comitp- A plinei independențe și suveranități qria Hulubei', vicepreședinți 
tului național peniru>«părarea păaii naționale. mjtetului național pentru
din R. P. Romînă !ă salutat prp-! Uniunea Sovietică, Republica ti păcii din R. P. Romînă,

\ de noi în acele ceasuri grele. Și Jîntreagă, răspunzînd năzuințelor 
i atunci cînd America și aliații săi »de pace ale popoarelor, le depun 

au îndreptat împotriva noastră un | pentru a folosi uriașa energie nu- 
război economic pentru a ne în- i cleară în scopuri pașnice.
fometa și a ne sugruma, Uniunea Cuvîntările au fost primite cu 
Sovietică, China și celelalte țări t multă căldură de asistență, ele 
democrat-popuiare ne-au ajutat' fiind subliniate în repetate rîtlduri 
frățește. Recent a fost anunțat un prin vii aplauze.

Manifestări culiural-artistice

Să explicăm tinerilor 
tn mod convingător 

efectele păgubitoare 
ale indisciplinei

(Urmare din pag. l-a)

Se lărgește linul dm impresionantele momente ale filmului

sfera muncii noastre politice
(Urmare din pag. l-a)

Miercuri au avut loc în Capita
lă noi manifestări culturale și ar
tistice închinate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

In ciclul de expuneri „Am vă
zut U.R.S.S. în anul 1958“, scrii
torul Horia Lovinescu, laureat al 
Premiului de stat, a conferențiat 
la Casa prieteniei romîno-sovieti
ce despre „Orașe și oameni so
vietici". A urmat un program ar
tistic susținut de ansamblul 
M.F.A.

La Lectoratul central S.R.S.C. 
din str. Biserica Amzei, prof. ing. 
Ion Pascaru a ținut conferința in
titulată „De la sateliții artificiali 
actuali la nave cosmice și călăto
rii interplanetare".

In sala Departamentului Silvi
culturii, Institutul de Studii ro-

mîno-sovietic al Academiei R. P. 
Romîne în colaborare cu Ministe. 
rul Agriculturii și Silviculturii au 
organizat simpozionul cu tema 
„Aportul științei sovietice la dez
voltarea silviculturii în R.P.R." 
Au conferențiat Ștefan Mavric, 
directorul general al silviculturii, 
despre „Cercetări sovietice apli
cate în culțura pădurilor în R. P. 
Romtnă", ipg., Nicolae Șulea, di
rectorul general al exploatărilor 
forestiere, despre „Contribuția 
științei sovietice la dezvoltarea 
exploatării pădurilor în R. P. Ro- 
mînă" și ing. Constantin Nico- 
lescu, directorul sectorului silvic 
din Direcția generală țehnico-eco- 
notnică â Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, despre „Studii 
vietice în domeniul economiei 
restiere".

so- 
fo-

rete, posturile utemiste de con
trol, brigăzile de producție n-au 

! fost îndrumate de către comitetul 
i U.T.M. să lupte împotriva unor 
. astfel de lipsuri cum sînt în- 

tîrzierile și absențele nemotiva- 
: te din producție, să creeze o 
. opinie de masă împotriva lene- 
i șilor, a chiulangiilor, împotri

va tuturor acelora care încal
că legalitatea muncitorească.

Există și alte cauze care favorr 
zează întîrzierile și absențele ne
motivate din producție, cum este, 
de pildă, proasta organizare a 

- muncii. Astfel la „Pavel Tcătenco" 
se practică de ani de zile siste
mul ca funcționarii să vină lâ lu
cru mai tîrziu cu o oră decît res
tul muncitorilor. Acest procedeu, 
pe lîngă faptul că ridică o barieră 
artificială între muncitori și func
ționari, produce și multă dezordi
ne în procesul de producție. Ast
fel, funcționarii care se ocupă cu 
pontajul, după ce vin la lucru 
mai tîrziu cu o oră decît restul 
muncitorilor, timp de două ore se 
ocupă cu alte treburi, iar pontajul 
îl fac în jurul orei 10,30. Firește 
că în ""
poate urmări îndeaproape întîrzie
rile și lipsurile din producție, chiar 
în primele minute de muncă. Dar, 
la întreprinderea „Pavel Tcacenco" 
nu s-au introdus nici pînă acum 
ceasurile de pontaj ceea ce face ca 
asupra întîrzîerilor să nu se țină 
nici un fel de evidență. Membrii 
comitetului U.T.M. se complac 
însă în această stare anormală 
de lucru.

Așadar, faptele dovedesc că 
membrii comitetului U.T.M. de la 
întreprinderea „Pavel Tcacenco" 
n-au nici un motiv care să-i în- 
dreptățescă să fie liniștiți; antre
narea concretă și activă a fiecă
rui tînăr în producție, lichidarea 
întîrzierilor și absențelor nemoti
vate de la muncă, care acționează 
în sens negativ asupra creșterii 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost, continuă să ră- 
mînă în această întreprindere o 
problemă la ordinea zilei. De a- 
ceea se impune ca în cel mai scurt 
timp organizația U.T.M. din fa
brică, sprijinită îndeaproape de 
Comitetul raional U.T.M. „Nîco- 
laț Bălcescu". să ia măsurile ne
cesare pentru a întări munca de 
educare comunistă a tineretului, 
pentru a combate cu toată hotărî- 
rea și prin toate mijloacele mani
festările de indisciplină, atitudinea 
înapoiată față de muncă a unora, 
pentru a se ajunge acolo îneît toți 
utemiștii și tinerii din fabrică să 
folosească la maximum fiecare 
minut din timpul de lucru în 
scopul creșterii producției și pro-; 
ductivității muncii

S.P.C

TEATRUL MUNICIPAL
Sala Filimon Sirbu, str. Alexandru Sahia 76 A 

Tel. 12.74.50
Stagiunea 1958—1959 Premiera Il-a

PREMIERA:

Dansatoarea, gangsterul și necunoscutul
Film scenic de VICTOR BIRLADEANU 

DISTRIBUȚIA:
(l-n ordinea indicată de autor) 

Rimma: dansatoare care se crede ratată
GINA PETRINI

Neil: gangster care se crede in ascensiune 
GH. IONESCU GION

Luc: proletar care este șomer 
MIRCEA ALBULESCU
Interpreta dansurilor: 

VALENTINA MASSINI 
prim solistă a Teatrului de Operă și Balet

GABRIELA DANOVSKI 
Solistă a Teatrului de Operă și Balet 

Crainicul: VICTOR REBENGIUC 
Direcția de scenă: HOREA POPESCU

U.T.M.: pagube de zeci de mii de 
lei care se înregistrează lunar și 
care se răsfring nemijlocit asupra 
rentabilității întreprinderii, asupra 
ciștigului muncitorilor. Dar acest 
calcul sumar a fost făcut numai în 
două sectoare ale întreprinderii și 
numai intr-o singură lună. Dacă 
membrii comitetului U.T.M. ar a- 
vea curiozitatea să facă asemenea 
calcule pentru toate secțiile și sec
toarele întreprinderii și nu numai 
într-o lună, ci într-un an întreg, 
ar constata cu surprindere că în- 
tîrzierile și lipsurile nemotivate 
din producție, săvîrșite în cea mai 
mare parte de utemiști și tineri, 
aduc întreprinderii pagube de sute 
de mii de lei.

Principala cauză a întîrzierilor 
și lipsurilor nemotivate din pro
ducție o constituie slaba muncă 
politică, desfășurată de organiza
ția U.T.M., pentru educarea comu
nistă a tineretului, pentru a expli
ca fiecărui tînăr muncitor că în 
regimul nostru democrat-popular, 
cînd toate fabricile, uzinele, toate 
bunurile materiale aparțin poporu
lui, munca fiecărui tînăr în parte 
este necesară societății, servește 
construirii socialismului, ridicării 
nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

In adunările generale care se 
țin aici se. discută uneori probleme 
de producție, dar cu totul „în ge
neral", la suprafață și nu cu re
feriri concrete. Niciodată nu s-a 
întîmplat ca în vreo ședință a co
mitetului U.T.M., sau în vreo adu
nare generală să se analizeze ase
menea chestiuni economice de ma
re însemnătate pentru întreprinde
re, cum ar fi creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, sau modul în care utemiștii 
își îndeplinesc îndatoririle lor sta
tutare de a fi fruntași în produc
ție, exemple de atitudine socialistă 
față de muncă pentru ceilalți mun
citori, nu s-a pus în discuția adu
nărilor generale atitudinea acelor 
utemiști care întîrzie și lipsesc 
nemotivat din producție. Comite
tul U.T.M. n-a explicat în același 
timp tinerilor în mod convingător 
efectele păgubitoare ale indisci
plinei, ce daună uriașă ar aduce 
economiei naționale, fiecărui om 
al muncii dacă, de pildă, tinerii 
dintr-o fabrică de războaie ar 
lipsi nemotivat de la lucru și nu 
ar putea să livreze la timp un 
număr de războaie? In felul a- ' 
cesta s-ar produce mii de metri 
de țesături mai puțin, numeroși 
muncitori, diferite secții ale fa
bricii ar trebui să nu mai lu- i 
creze De asemenea, stația de : 
radioamplificare, gazetele de pe- i

♦ ♦ ♦ < » ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

...

asemenea condiții nu se

Recital extraordinar
După turneul întreprins în mai 

multe orașe din țara noastră, ar
tiștii sovietici E. Avksentiev —* 
balalaică, I. K. Kazakov —baian, 
laureat al Concursului internațio
nal de la Va'rșovia și pianistul a- 
companiator M. Bank, laureat al 
Concursului unional al artiștilor 
de estradă, oaspeți ai țării noa
stre în pairul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, au dat miercuri 
seara un recital extraordinar 
sala Dalles.

Prima parte a recitalului a ... 
prins piese de Bach, Mozart, Da- 
quin, Liadov, Musorgski, Kazakov, 
interpretate la baian de I. Kaza
kov. In partea a- doua a recita
lului E. Avksentiev, acompaniat la 
pian de M Bank, a interpretat la 
balalaică lucrări de Prokofiev, N. 
Budașkin, V. Andreev, N. Rogo- 
zinnikov, Paganihî-Liszt. Saint 

țn Saens, De Falia și o lucrare pro
prie.

Recepția oferită
Turciei la

Miercuri seara, ambasadorul Re
publicii Turcia la București, Celal 
Tevfik Karasapan, a oferit o re
cepție cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Turcia.

La recepție au luat parte Mar
cel Popescu, ministrul Comerțului, 
dr. Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
A. Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, membru al prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
D. Diaconescu, președintele Sfatu
lui Popular al Capitalei, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, ing. Mihai Ciobanu, preșe
dintele Camerei de Comerț a R.P. 
Romîne, artistul poporului George 
Georgescu, acad. Mihai Beniuc, 
maestrul emerit al artei Ion Du-

cu-

de ambasadorul 
București

mitrescu, general maior Gh. Za- 
haria, V. Stîngaciu, directorul ge
neral al Flotei Aeriene Civile, I. 
Moruzi, directorul Protocolului din 
M’nisterul Afacerilor Externe, 
M. Zlatev, director ad-interim tn 
Ministerul Afacerilor Externe și 
alții.

A participat de asemenea Barbu 
Zaharescu, ambasadorul R.P. Ro
mîne în Turcia.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

La recepție au participat mem
brii lotului echipei reprezentative 
de fotbal a Turciei, care se află în 
țara noastră.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Ager preș j

ia. lupta pentru traducerea în via
ță a sarcinilor partidului nostru 
de transformare socialistă a agri
culturii, de educare a tineretului 
sătesc în spirit colectivist, de mo
bilizare a acestuia la îndeplinirea 
acțiunilor gospodărești întreprinse 
de sfaturile populare etc.

Multe organizații U.T.M. au 
înțeles lucrul acesta și așa cum 
s-a arătat mai sus au și inițiat o 
serie de acțiuni menite să ducă la 
creșterea întregii activități politi
ce de organizație. Aceasta nu în
seamnă că in absolut toate păr
țile lucrurile stau strălucit, că nu 
a mai rămas nimic de făcut în ve- 
lerea pregătirii în bune condiți- 
ini a alegerilor organelor condu
cătoare U.T.M. La unele comitete 
și birouri U.T.M. cum sînt cele 
din comunele Săpoca, Cernătești, 
Pleșcoi și altele, se manifestă 
multă superficialitate și forma
lism in pregătirea alegerilor. Ac
tiviștii U.T.M. care răspund de 
ndrumarea și ajutorarea acestor 
irganizații de bază s-au ocupat 
de această problemă superficial, 
fără simț de răspundere.

Trebuie atras atenția de aseme
nea că in unele planuri de acți
une și planuri comune, sarcinile 
pe care și le-au stabilit organiza
țiile U.T.M. nu răspund celor mai 
arzătoare cerințe ale tinerilor, ele 
sint rupte de viața satului sau 
depășesc cu mult forțele tinerilor 
care sint chemați să Ie îndepli
nească. Este necesar ca acum, în 
timpul care a mai rămas pină la 
începerea alegerilor în organiza
țiile U.T.M. sătești, biroul Comite
tului raional U.T.M. Buzău. îm
preună cu activiștii săi, să acorde 
mai mult sprijin acelor organiza
ții U.T.M. pentru a se asigura in 
felul acesta o creștere a întregii 
activități de organizație, o bună 
desfășurare a adunărilor generale 
de dare de seamă și alegeri.

strucție și la înălțarea zidurilor, ganizat cercurile de agrotehnică 
"fi îndeletniciri practice, tinerilor 

naturaliști, prelegeri despre istoria 
R.P.R. despre trecutul de luptă al 
poporului nostru, tn această pe
rioadă de pregătire a alegerilor se 
vor ține de asemenea conferințe 
care să ajute tinerilor să-și for
meze o concepție nouă despre 
muncă, prietenie, dragoste etc. îm
preună cu conducerea bibliotecii 
sătești se vor organiza seri cultu 
rale, clăci, întreceri gen „Cine știe 
cîștigă" pe teme politice și cultu 
rale etc.

tn organizațiile U.T.M din Mă 
răcineni, Ulmeni, Berea etc., acti
vitatea culturală cunoaște in acea
stă perioadă o adevărată creștere 
tn comuna Mărăcineni de pildă 
pină acum puțin timp în urmă cu 
foarte multă indulgență s-ar fi pu 
lut vorbi de o oarecare activitate 
culturală. In această perioadă d< 
nregătire a alegerilor însă, comite- 
ul U.T.M. in colaborare cu cele 

talie organe din comună, au reușii 
si formeze un cor, echipă de tea
tru, de dansuri, antrenind in aceste 
forme mai bine de 100 băieți fi 
fete.

Acest avint al activității cultu- 
ral-artistice la sate nu trebuie să 
se oprească aici. El trebuie alimen
tat și dezvoltat în întreaga perioa
dă de iarnă.

★
Alegerile organelor conducă

toare U.T.M. constituie un minu
nat prilej pentru întărirea pe mai 
departe a vieții interne de organi
zație, pentru antrenarea și mai 
activă a utemiștilor la îndeplini
rea sarcinilor de producție. Ia mo
bilizarea organizațiilor U.T.M.

strucție si Ia inalțarea zidurilor. 
In planul de acțiune întocmit
pentru pregătirea alegerilor ei 
s-au angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului să termine complect 
de festivități în care își vor 
fășura întreaga lor activitate 
turală.

sala 
des- 
cui-

Pregătiri pentru 
activitate cuttural- 
educativă intensă 

pe tot timpul iernii

O r
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redea agriculturii 33 de hectare 
care erau complect neproductive.

In multe comune și sate din ra
ionul Buzău, tinerii participă in 
număr și mai mare la refacerea 
fondului de pădure, plantarea po
milor fructiferi, complectarea go
lurilor in vii. etc. Indeplinindu-și 
una din prevederile planului de 
acțiune întocmit pe perioada de 
pregătire a alegerilor, utemiștii 
din comuna Tătărăști au săpat 
deja peste 100 de gropi în care 
vor fi plantați pomi fructiferi. Nu
mai în această perioadă pe șose- Perioada de pregătire a alegeri- 
lele principale' din raion s-au să- lor înseamnă pentru multe orga- 
pat aproape 1.200 de gropi în care nizații U.T.M din satele raionului 
vor fi plantați pomi fructiferi

Trebuie spus, de asemenea, că 
perioada de pregătire a alegerilor 
a făcut ca organizațiile U.T.M. de 
la sate să țină cont mai mult in 
activitatea lor de rezolvarea unor 
sarcini locale, au inițiat mai multe numai că au fost întocmite în ma 
acțiuni de gospodărire și înfrurnu 
setare a satelor și comunelor lot. s-a și trecut la o susținută activi 
Astfel, utemiștii din satul Mără 
cineni, pentru a ajuta la dezvol 
tarea creșterii viermilor de măta 
se, s-au angajat să planteze o su 
prafață de 1,50 ha. cu duzi. De a- 
semenea, pentru a da un aspect 
frumos satului ei au și Început re 
nararea podețelor din fața case 
or, curățirea și Îndreptarea șan 
jurilor de pe marginea șoselei etc 
3 contribuție însemnată au a 
ius-o utemiștii din organizațiile 
J.T.M. sat Potoceni la construi- 
•ea prin muncă voluntară și din 
esurse locale a unei săli de fe

stivități. Ei au muncit voluntar la 
ransportul materialelor de con-

nizații U.T.M. din satele raionului 
Buzău un bun prilej de intensifi
care și a activității culturale Pla 
nu'rile comune care trebuiau să 
unească in munca cultural sporti 
vă toate forțele locale fi de care 
s-a vorbit mult pină acum, nu

joritatea satelor și comunelor, da>

late de îndeplinire a lor. Aceasta 
a dat posibilitatea să se adincea- 
scă fi mui mult caracterul educativ 
al activității cultural artistice, sa 
se poată iniția o seamă de acțiuni 
profund educative

tn comuna Gindești de pildă, ti 
neretul participă în număr din ce 
in ce mai mare la activitatea cul
tural-artistică.

Cu sprijinul organizației de par
tid. în colaborare cu activul cămi
nului cultural, corpul didactic, 
consiliul colectivului sportiv, bi
blioteca sătească și consiliul de 
conducere al gospodăriei agricole 
colective, comitetul V.T.M. a or
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0. N. U. trebuie să treacă
de la discuții interminabile la masuri

concrete de dezarmare
Cuvîntarea lui V.

NEW YORK 29. (Agerpres! 
In ședința din după-amiaza zilei 
de 28 octombrie a Comitetului Po
litic au luat sfîrșit dezbaterile în 
problema dezarmării. Reprezen
tantul U.R.S.S., V. A. Zorin, a 
tras unele concluzii asupra discu
ției care a durat peste două săp- 
tămîni.

Rezultatele discuției, a spus el, 
confirmă în primul rind justețea 
poziției Uniunii Sovietice a cărei 
delegație a subliniat de la în
ceput necesitatea de a se exami
na în primul rînd problema înce
tării experiențelor cu armele ato^ 
mice și cu hidrogen.

Majoritatea covirșitoare a dele
gațiilor care au luat cuvîntul la 
discuții a vorbit despre urgenta 
acestei probleme, subliniind că ea 
trebuie rezolvată cu precădere. 
Discuția a arătat că majoritatea 
delegațiilor se pronunță pentru 
încetarea definitivă și totală a 
experiențelor nucleare.

V. A. Zorin a amintit că peste 
30 de reprezentanți ai unor țări

A. Zorin în Comitetul 
situate pe toate continentele glo
bului s-au pronunțat pentru acea
stă cerere, care întrunește spriji
nul tuturor popoarelor lumii.

In afară de reprezentanții tu
turor țărilor socialiste, în favoa
rea încetării totale a experiențe
lor s-au pronunțat delegații unor 
țări ale Asiei și Africii ca India, 
Indonezia, Birmania, Ceylonul, 
R.A.U., Irakul, Arabia Saudită, 
Ghana, Etiopia, ai unor state 
neutre ca Suedia, Finlanda, Au
stria și ai unor țări latino-ameri- 
cane ca Mexicul și Venezuela.

V. A. Zorin a subliniat ca mul
te alte state, care din anumite 
motive nu pot sprijini direct acea
stă cerere care contravine politi
cii Statelor Unite, au cerut să se 
rezolve cît mai grabnic această 
problemă, deoarece toate popoare
le lumii doresc cu ardoare înceta
rea experiențelor nucleare.

Discuția a arătat totodată, a 
spus în continuare V. A. Zorin, 
că în pofida cererilor popoarelor 
tuturor țărilor, inclusiv ale pro-

Cuvîntarea reprezentantului
R.P.R., Silviu Brucan

NEW YORK 29 (De la cores
pondentul Agerpres la O.N.U.).— 
fn ședința din dimineața zilei de 
28 octombrie a Comitetului Politic 
a luat cuvîntul delegatul american, 
senatorul B. Hickenlooper.

Delegatul S.U.A. a pretins că 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară n-ar duce la încetarea 
producției armei nucleare și, prin 
urmare, n-ar schimba de fapt ni
mic. Pe de altă parte el a încer
cat să dovedească că încetarea 
experiențelor ar tulbura echili
brul înarmărilor și ar pune S.U.A. 
într-o situație dezavantajoasă. El 
a declarat fără înconjur că S.U.A. 
„nu pot* să renunțe la arma nu
cleară.

A luat de asemenea cuvîntul 
Silviu Brucan, reprezentantul Re
publicii Populare Romînc.

De la început trebuie să spun 
— a declarat el — că mi-a fost 
foarte greu să urmăresc linia de 
gîndire a celor care au argumen
tat că suspendarea pe un an a ex
periențelor nucleare ar fi mai 
propice pentru alte măsuri de de
zarmare decît notarea universală 
a acestor expfflențe.

Problema este prea, serioasă 
pentru a nu fi pusă la punct. Care 
este însemnătatea suspendării ex
periențelor nucleare și care este 
însemnătatea încetării lor pentru 
totdeauna, pentru dezarmare în 
general ? Nu trebuie să fii expert 
ca să-ți dai seama că cursa nu
cleară este in primul rind o cursă 
calitativă. A devenit evident că 
deși cantitatea armelor nucleare 
rămîne importantă ceea ce repre
zintă efortul principal în această 
cursă este perfecționarea continuă 
a calității acestor arme. Tendința 
este de a descoperi bombe cu o

putere de distrugere cit mai mare, 
bombe cit mai precise, bombe cu 
o sferă de acțiune, tot mai largă.

De aceea un semnal de oprire a 
experimentării acestor arme ori
bile ar pune capăt perfecționării 
de noi tipuri și mai distructive de 
bombe nucleare și ar împiedica 
de asemenea alte puteri să pro
ducă asemenea bombe.

Să vedem în mod obiectiv ce ar 
însemna o suspendare ? Înainte de 
toate o suspendare temporară ar 
însemna posibilitatea reluării ex
periențelor. Puterile atomice se vor 
simți obligate să continue pregă
tirea pentru a fi în stare la finele 
anului să reînceapă imediat noi 
serii de experiențe.

Deci, în timp ce suspendarea va 
menține toate relele cursei nu
cleare, o încetare pentru totdeauna 
a experiențelor va pune capăt pro
cesului de perfecționare și dezvol
tare a armelor nucleare, va des
curaja acest efort diabolic și va 
deschide căi noi pentru un acord 
în domeniul dezarmării. Să privim 
problema și din alt unghiu. Ex'stă 
sentimentul de îngrijorare că noi 
puteri vor produce bombe nucleare. 
Ei bine, trebuie să se recunoască 
că suspendarea temporară este 
exact ceea ce trebuie acestor pu
teri ca să facă experiențele nu
cleare pe care le plănuiesc. Nu în- 
tîmplător delegatul Franței a ară
tat că o asemenea măsură nu a- 
fectează Franța în nici un fel. 
Pentru toate aceste considerente, 
obiective și incontestabile, delega
ția romînă socoate că numai o în
cetare pentru totdeauna a expe
riențelor nucleare răspunde cerin
țelor omenirii și favorizează de
zarmarea.

Politic al O.N.U.
priilor lor popoare, S.U.A. și An
glia se opun unei rezolvări pozi
tive a problemei încetării totale 
a experiențelor nucleare.

V. A. Zorin a arătat că rezer
vele de care S.U.A. și Anglia în
soțesc propunerea lor de a sus
penda temporar experiențele cu 
arma nucleară dovedesc refuzul 
lor de a înceta intr-adevăr total 
aceste experiențe.

Referindu-se la propunerea so
vietică cu privire la reducerea bu
getelor militare ale celor patru 
puteri, V. A. Zorin a relevat că 
reprezentanții puterilor occidenta
le au preferat să treacă sub tăce
re această propunere. El a subli
niat că adoptarea acestei hotăriri 
ar ușura considerabil greaua po
vară economică care apasă pe 
umerii maselor largi populare, ar 
da un ajutor substanțial țărilor 
slab dezvoltate, ar constitui în
ceputul rezolvării întregii proble
me a încetării cursei înarmărilor.

In încheiere, V. A. Zorin a de
clarat că dacă Organizația Na
țiunilor Unite nu vrea să aibă 
soarta tristă a Ligii Națiunilor, 
ea trebuie să treacă de la discu
țiile interminabile la măsuri con
crete de dezarmare. In prezent, 
a spus el, este extrem de impor
tant să se facă măcar primii pași 
în această 
tezi calea 
problemei dezarmării în ansam
blu. Acestei sarcini îi corespund 
propunerile sovietice privind înce
tarea experiențelor cu arma ato 
mică și cu hidrogen și reducerea 
cu 10—15 Ia sută a bugetelor mi
litare ale U.R.S.S., S.U.A., An. 
gliei și Franței, precum și folosi
rea unei părți din fondurile ast
fel economisite pentru ajutorarea 
țărilor slab dezvoltate.

acțiune, pentru a ne- 
în vederea rezolvării

Autoritățile americane 
din Taivan continuă 

acțiunile provocatoare 
împotriva R.P. Chineze

PEKIN 28 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : Din Taipe se a- 
nunță că autoritățile militare a- 
mericane din Taivan continuîn- 
du-și acțiunile provocatoare tri
mit ofițeri americani pe insulele 
de coastă. La 26 octombrie, ge
neralul de brigadă Amerman, co
mandantul unei unități de artile
rie din divizia I-a de cavalerie a 
armatei americane, a stat timp de 
10 ore pe insula Matsushan. El a 
inspectat unitățile de artilerie și 
alte unități ale armatei ciankai- 
șiste. înainte de venirea sa pe 
insula Matsushan el a inspectat 
pe insula Țzînmindao dispozitivul 
unităților de artilerie ale armatei 
ciankaișiste.

Trei oameni de știința 
sovietici au primit Premiul 

Nobel pentru lizicâ
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — TASS transmite: La 28 octom

brie Academia de Științe a Suediei a acordat premiul Nobel pentru 
fizică pe anul 1958 la trei oameni de știință sovietici: P,. A. Ceren
kov, I. M. Frank și I. E. Tamm „pentru descoperirea și interpre
tarea efectului lui Cerenkov".

Descoperiri științifice remarcabile 
ale fizicienilor sovietici

MOSCOVA 29 fAgerpres), — 
Academicienii Igor Kurceatov, Ni
kolai Semionov, Aleksandr Top- 
ciev, Anatoli Aleksandrov, Abram 
Ioffe, Vladimir Fok și Benfion 
Vul, membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.SJS., sem
nează in „Pravda" un articol în 
legătură cu decernarea Premiului 
Nobel pentru fizică pe anul 1953 
de către Academia Regală de știin
țe din Suedia savanților sovietici 
Pavel Cerenkov, Igor Țamm și Ilia 
Frank „Pentru descoperirea și in
terpretarea efectului Cerenkov".

Autorii subliniază că acest act 
constituie a nouă dovadă u înaltei 
aprecieri a rezultatelor muncii fi
zicienilor sovietici, ale căror des 
coperiri științifice sînt cunoscute 
de mult, recunoscute de oamenii 
de știință din întreaga lume și a- 
plicate în practică în diferite d‘ 
menii ale fizicii moderne.

In articol se subliniază că 
diația Cerenkov a devenit în 
lele noastre o metodă precisă și in 
același timp foarte eficace și larg 
răspîndită de cercetări a fizicii 
moderne și ci posibilitățile acestui 
fenomen sînt încă departe de « fi 
epuizate.

Hntărirea de a decerna Premiul 
Nobel unor eminenți savanți sovie
tici. se spune în articol, coincide 
cu părerea generală a fizicienilor 
și va fi aprobată, fără îndoială, în

fn-

ra
zi-

întreaga lume.
in articol se arată că și în tre

cut s-au acordat premii Nobel pen
tru știință unor savanți de vază din 
Rusia și U.R.S.S. Înainte de

revoluție cu aceste premii au fost 
distinse lucrările științifice ale lui 
Ivan Pavlov și Ilia Mecinikov, iar 
in ultimii ani — cercetările in do
meniul chimiei ale academicianu
lui Nikolai Semionov.

In lumina acestor fapte care 
dovedesc că Academia Regală de 
Științe din Suedia apreciază ma
rile merite ale savanților ruși și 
sovietici, scriu autorii articolului, 
apare deosebit de tendențioasă a- 
cordarea premiului pentru litera
tură lui Pasternak pentru lucrarea 
sa care înfățișează în mod calom
nios realitatea sovietică, denatu
rează gîndurile și aspirațiile, acți
unile și comportarea intelectualită
ții sovietice. In articol se sublinia
ză că decernarea acestui premiu 
pentru literatură a fost dictată 
exclusiv de motive politice. In a- 
ceastă ordine de idei nu poate si 
nu fie amintită afirmația lui Lenin 
că dacă in domeniul cercetărilor 
specializate, concrete, oamenii de 
știință burghezi pot fi obiectivi, in 
aprecierea fenomenelor sociale, in
clusiv a operelor literare, ei se află 
intrutotul sub influența ideologiei 
clasei dominante.

Compararea lucrărilor din dome
niul chimiei și fizicii și din do
meniul literaturii, cărora li s-au a- 
cordat premii, incheie autorii ar
ticolului, virată în mod convingă
tor că dacă m primul caz o impor
tanță hotăritoare in selecționarea 
lucrărilor a avut valoarea lor știin
țifică reală, în al doilea caz impor
tante au fost exclusiv anumite 
scopuri politice reacționare.

Americanii înarmează pe ciankaișiști cu proiectile teleghidate 
de tipul „Șarpe cu clopoței".

La Moscova s*a deschis

Plenara festivă
a C.C. al 
celei de-a 
a U. T. C.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La za octombrie 
in Palatul sporturilor al stadio
nului central „Lemn" a avut loc 
deschiderea plenarei festive a 
Comitetului Central al U.t.C.L., 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a Uniunii t ineretului Comu
nist Leninist din U.R.S.S.

La plenară au participat repre
zentanți ai organizațiilor de Com
somol republicane, ue ținut și re-

sovietice 
cei de o 
în lupta

U.T.C.L. consacrată 
40-a aniversări 
L. din U. R. S. S.

(Vrmare din. pag. l-a) 
etatea de trist renume „Mein 
Kampf* a lui Hitler, ori vreo 
altă lucrare a lui Goring, sau 
Goebels. Nu, nu e „Mein 
Kampf". Dar fragmentele a- 
mintite nu reprezintă altceva 
decît reeditarea prin mijloci
rea postului de radio „Nord- 
deutscher Rundfunk" a teo
riilor fasciste ale acestor fan
tome de care lumea își adu
ce aminte cu scîrbă, în mo
mente triste. După cum se 
vede, postul de radio a dat cu
vînt urmașilor spirituali ai 
acestora, care pun stăpînire 
pe Germania occidentală de 
astăzi, din ce în ce mai mult.

întreaga lucrare a lui Bar
nick — „Atu-uri germane — 
își propune să prezinte cum 
ar arăta Europa dacă ar fi 
din nou cotropită de către 
R.F. Germană. In imaginația 
turbată a succesorului lui 
Goebels acesta ajunge pînă a- 
colo îneît și vede trupele ger* 
mane aflate la Kursk și Ufa. 
Barnick, „care cu greu își 
poate stăpîni avalanșa gîndu- 
rilor“, după cum îl prezintă 
plin de admirație editorul căr
ții, încearcă să demonstreze 
pe baza reeditării vechilor teo
rii fasciste despre „suprema
ția rasei germane*, că Germa
nia trebuie să pornească în
tr-un al treilea război mon
dial pentru a căpăta „spațiul 
vital", pentru â aduce „ordi
nea nouă* în țările Europei 
răsăritene, pe întinsurile Uniu- 
nii Sovietice. Uitînd pesemne 
de cele patru răni personale 
primite în cel de-al doilea 
război mondial, precum și în
tregul faliment al teoriilor 
fasciste și al practicilor lor, 
în urma glorioaselor victorii 
ale Armatei Sovietice împotri
va hitleriștilor, Barnick ajun
ge cu deiirul pînă într-acolo 
îneît făcînd parcă o glumă, a- 
firmă totuși serios, că „într-o 
luptă pe viață și pe moarte 
chiar și o R.F.G. improvizată 
ar reuși să........... lichideze
U.R.S.S.*. Vai, cît de viteaz e 
acest Barnick în imaginația lui 
bolnavă I Dar poate că și 
Hitler, răsucinduse în mor-

mînt, l-ar sfătui să se tempe
reze. După cum se vede, ve
chiul militarism prusac nu s-a 
lecuit și mai aduce la supra
față teoreticieni asasini, care 
văd negru înaintea ochilor și 
încearcă pe toate căile să aJ 
țîțe poporul german, să-1 in
fecteze cu otrava fascismului.

Ceea ce pune însă cel mai 
mult pe gînduri este faptul că 
o editură din Germania occi
dentală și un post de radio 
vest-german acreditează a- 
ceastă carte în rîndurile mase
lor și-i acordă calificative elo
gioase, date de obicei operelor 
literare de o valoare certă. Se 
pare că actualii conducători 
ai Germaniei occidentale au 
uitat ravagiile produse de fas
cism în urmă cu ani, suferin
țele îndurate atît de poporul 
german cît și de alte popoa
re din Europa. In același fel. 
ca și Barnick, părinții spiri-

„Șarpele cu clopoței" din Taivan si inevitabila lui pieire. 
(desen din KROKOD1L)

sprijină cu căldură pe 
virsta cu eî din alte țari 
lor pentru pace, pentru 

drepturile lor și pentru un viitor 
luminos.

Tineretul din țara noastră, a 
subliniat Semiceastnii, dorește pa
cea. Nu avem nevoie de război, 
fiindcă el aduce milioanelor de 
oameni distrugeri calosaie, moarte, 
suferințe nemăsurate: Dacă însă, 
agresorii vor dezlănțui un război, 

gionale am Uniunea Sovietica, re- cei 18.000.000 de comsomoliști, ti- 
prezentanți ai Armatei Sovietice, 
ai activului organizațiilor de Com
somol și ai organizațiilor obștești 
din orașul și regiunea Moscova.

Din punct de vedere politic și 
organizatoric Uniunea Tineretului 
Comunist Leninist a fost creată 
la 29 octomurie 1918, la primul 
congres pe întreaga Rusie al Uni
unilor tineretului muncitoresc și 
țărănesc, congres convocat din ini
țiativa și stu conducerea Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Participanții la plenară și nume
roși oaspeți au intimpinat cu a- 
plauze furtunoase apariția in Pre
zidiu a conducătorilor Partidului 
Comunist și ai guvernului sovietic. 

Vladimir Semiceastnii, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L., care a 
prezentat în cadrul ședinței un 
amplu raport, a declarat că deta
șamentul de 22.000 de tineri re
voluționari uniți de partid in 1918 
in Uniunea Tineretului Comunist, 
s-a transformat într-o organizație 
de 18.000.000 de tineri.

Istoria Comsomolului, a spus în 
continuare Semiceastnii, intreaga 
sa cale glorioasă de luptă sint 
indisolubil legate de partidul co
munist, de lupta lui eroică pen
tru victoria socialismului și pentru 
construirea comunismului în Uni
unea Sovietică, de istoria poporu
lui sovietic.

Vladimir Semiceastnii a arătat 
că partidul educă Cotnsomolul și 
întregul tineret in spiritul păcii și 
al prieteniei între popoare, in spi
ritul internaționalismului proletar. 
Ne aflăm, a spus el, în pragul co
munismului. lată de ce incă de pe 
acum Cotnsomolul are datoria 
să-i învețe pe tineri și tinere cum 
trebuie să trăiască în societatea 
comunistă, cum să conducă trebu
rile acestei societăți.

Referindu-se la participarea ti
neretului sovietic la mișcarea in
ternațională de tineret, Semiceast
nii a subliniat că tinerii și tinerele

nerii și tinerele din țara noastră, 
toți ca unui vor lua arma în 
iimni.

Relevînd succesele economiei na
ționale a Uniunii Sovietice în cei 
40 de ani de existență a U.T.C.L., 
Vladimir Semiceastnii a subliniat 
că aceste succese au demonstrat 
întregii lumi superioritatea siste
mului economic socialist față de 
cel capitalist. La aceste succese, 
a spus el, și-a adus marele său 
aport și Comsomolul din Uniunea 
Sovietică.

In raportul său Vladimir Semi
ceastnii s-a referit la decernarea 
premiului Nobel lui B, Pasternak 
pentru pamfletul său defăimător 
la adresa intelectualității sovietice. 
Semiceastnii și-a exprimat părerea 
că oameni ca Pasternak n-au ce 
căuta printre membrii societății so
vietice.

in încheierea raportului său 
Vladimir Semiceastnii a asigurat 
partidul și guvernul Uniunii So
vietice că comsomoliștii vor invăța 
cu și mai multă sirguință, își vor 
însuși cunoștințele, cultura, vor 
munci și mai ferm, fără a-și cruța 
forțele.

Participanții la plenara festivă 
au fost salutați de tineri pionieri 
din Moscova.

Nikolai Mesiațev, secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a informat pe 
participanții la plenara festivă 
despre numeroasele mesaje de sa
lut adresate Comsomolului, prin
tre care și despre telegrama adre
sată de tineretul Republicii Pepu- 
lare Romine.

In numele efectivului forțelor 
armate, a luat cuvîntul gloriosul 
aviator, general-locotenent de a- 
viație Aleksandr Pokrîșkin, de trei 
ori Erou al Uniunii Sovietice, e- 
ducat de Comsomol.

lntimpinat cu aplauze călduroa
se de cei prezenți, a luat cuvîntul 
N. S. . Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

După retragerea trupelor americane

Situația din Liban se normalizează
BEIRUT 29 (Agerpres). — O- 

dată cu retragerea ultimelor tru
pe americane din Liban situația 
din țară se normalizează.

Ziarele libaneze relatează că 
Consiliul de Miniștri s-a întrunit 
la 27 octombrie pentru a asculta 
un raport al ministrului de inter
ne, Raymond Edde, asupra s abi- 
lizării situației interne. După șe
dință, Edde a declarat reprezen
tanților presei că forțele de ordi
ne au primit instrucțiuni să des-

chidă focul pe întreg cuprinsul 
țării asupra tuturor " persoanelor 
care poartă asupra lor arme sau 
refuză să se supună ordinului de 
a le preda.

planurilor și telurilor tîlhă- 
rești ale hitleriștilor. Propa
ganda fascistă, întregul sis
tem de măsuri promovate de 
statul hitlerist, otrava șovinis
mului și a urii față de om în
veninau sistematic conștiința 
germanilor. Și istoria a cu
noscut zile negre. La 1 sep
tembrie 1939 armatele ger
mane au invadat Polonia. La 
9 aprilie 1940 naziștii au in
vadat Danemarca și Norvegia; 
la 10 mai 1940 — Belgia, O- 
landa, Luxemburgul; la 6 a- 
prilie 1941 Iugoslavia și 
Grecia. La 22 iunie 1941 
naziștii au pornit să inva
deze teritoriul Uniunii So
vietice. A mai urmat însă 
o dată atît de memorabilă 
în conștiința popoarelor, dar 
pe care o uită alde Barnick: 
9 mai 1945, cînd fiara fascis
tă a fost înfrîntă, îngenun- 
chiată chiar. în bîrlogul ei.

un fost ofițer în armata lui 
Hitler ! Astăzi, pentru merite
le sale el este plin de onoruri 
și posedă un bogat pachet de 
acțiuni petrolifere. Faptul că 
el reprezintă spiritul revan
șard al unui grup de conducă
tori războinici reiese distinct 
din felul cum a fost primită 
lucrarea sa fascistă în cercuri
le oficiale vest-germane. Men
ționăm în primul rînd faptul 
că postul de radio vest-ger- 
man amintit denumea inepția 
fascistă drept „una din publi
cațiile politice cu adevărat 
însemnate”, iar președintele 
Bundestagului, Gerstenma- 
yer, care a răsfoit cartea în 
timpul dezbaterilor Bundesta
gului asupra înarmării atomi
ce — după cum informează 
editura — consideră cartea a 
fi valoroasă și este de acord 

cu părerea că „a sosit momen
tul oportun de a intra in acți-

cări. „Uniunea patrioților din 
Silezia* (în acest caz „pa- 
trioți" = revanșarzi) a scos 
o foaie volantă cu pajura ger
mană și fascistă în care scrie 
textual : „Vrem să salvăm pă- 
mînturile din Răsărit. Acolo 
este patria noastră care ne-a 
fost răpită. Declarăm răspicat 
odată pentru totdeauna: Ma
rea Germanie se va 
va recuceri prin foc 
așa cum pe vremuri 
noștri le-au cucerit 
slavi..." Cam scurtă 
memoria acestor 
revanșarzi care se 
uitat că din oastea 
tează" în cel de-al 
boi mondial, nu s-a ales alt
ceva decît praful și pulberea I

Foaia volantă se termină 
astfel: „Nu pîine ne trebuie 
nouă, ci grenade. Nu case 
confortabile, ci tancuri, nu un 
confort care să te moleșească,

ridica și 
și sabie, 
strămoșii 

de la 
mai e 

„salvatori* 
pare că au 
lor cea „vi- 
doilea răz-

Delirul spiritului revanșard
tuali ai acestuia încercau să 
pregătească din punct de ve
dere ideologic războaiele agre
sive. Pentru a asigura înde
plinirea planurilor lor crimi
nale, conspiratorii hitleriști 
Hess, Rosenberg, Fritzsche 
etc. au elaborat „teoria rasei 
superioare", teorie adînc pă
trunsă de ura față de om. Cu 
ajutorul ei, numiții încercau 
să justifice pretențiile fas
cismului german, de jaf și do
minație asupra celorlalte po
poare, pe care această teorie 
le declara ...„popoare de rasă 
inferioară". De aici urma că 
germanii, datorită declaratei 
lor apartenențe la rasa supe
rioară, ar avea „dreptul de 
a-și clădi bunăstarea pe ca
davrele oamenilor de alte rase 
și popoare". „Rasei de stă- 
pîni" i-ar fi totul îngăduit.

Asemenea „principii* au stat 
la baza sistemului fascist de 
educație în vederea pregătirii

S-a dovedit astfel că nu poate 
supraviețui un sistem bazat 
pe ura rasială, pe exploatarea 
crîncenă a popoarelor, care 
slujește imperialismul agresiv.

Toate acestea nu-i spun în
să nimic unui revanșard înră
it, lui Barnick și celorlalți sus
ținători ai săi, care încearcă 
în zilele noastre să îndrepte 
statul vest-german pe căile 
lipsite de glorie ale lui Hitler. 
Dar cine este acest Barnick ? 
Este el un simplu „rătăcit", 
ori exprimă opiniile politice 
ale unor importante cercuri 
conducătoare din Germania 
federală ? Ca biografie: în 
general revistele și ziarele ca
re i-au prezentat cu mare gă
lăgie lucrarea îl prezintă 
a fi „înstărit, om de știin
ță, în vîrstă de 42 de ani, 
un om cu o cultură... enciclo
pedică". Frumoasă cultură... 
„enciclopedică" poate avea un 
fascist înveterat, un asasin,

une”. Ministrul apărării vest- 
germane, Frantz Ioseph Stra
uss, a confirmat editorului 
într-o scrisoare amplă că a 
citit cartea „Atu-urile germa
ne” cu cea mai mare atenție, 
ți își exprimă „cel mâi mare 
interes* pentru carte. Așadar, 
iată la concret cum cercurile 
guvernante din Germania oc
cidentală sprijină deschis teo- 
rilie fasciste revanșarde, ai că
ror adepți sînt ei înșiși.

Dar oare ceea ce se întîmplă 
astăzi în Germania occidenta
lă nu demonstrează că actuala 
politică oficială urmează punct 
cu punct directivele postume 
ale lui Hitler ?

In ziua de azi 80 de organi
zații fasciste și militariste 
din Berlinul occidental defi
lează săptămînal pe străzi. 
„Uniunea soldatilor germani", 
„Asociația foștilor marinari 
militari* etc., organizează mi
tinguri. demonstrații, provo-

ci bărbăția și credința germa
nă. Noi nu urmărim o viață 
ușoară, ci luptă și victorie in 
Răsărit. Așteptăm ordinul can
celarului nostru, ti vom urma cu 
credința proprie germanilor". 
Așadar, cancelarul... Vechii 
fasciști germani n-au tras 
nici o concluzie din eșecul de 
rîndul trecut, cînd în fruntea 
lor se afla tot un cancelar, A- 
dolf Hitler.

Dar planurile agresive au 
căpătat în ultima vreme o răs- 
pîndire și mai mare, prin tot 
felul de organizații militaris
te și fasciste. Chiar la sfîrși- 
tul săptămînii trecute au avut 
loc la Koln o adunare a Uniu
nii foștilor militari ai Wehr- 
machtului decorați cu ordi
nul „Crucea de cavaler* unde 
au participat 150 de persoa
ne. La adunare au asistat ge
neralii Heusinger și Hobe, in 
calitate de reprezentanți ofi
ciali ai Bundeswehrului. După

cum relatează ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung". participan- 
ții la adunare au cerut prin
tre altele „amnistierea tuturor 
crimelor" comise în timpul 
războiului. Ei au ascultat de 
asemenea raportul cu privire 
la „idei'e prusace și actuali
tatea". Adică ; cum pot fi tra
duse în viață ideile nefaste 
ale lui Barnick.

Seebohm, ministrul trans
porturilor de la Bonn, într-un 
discurs furibund rostit la o a- 
dunăre de la Stuttgart a ce
rut Bundestagului „să adopte 
în unanimitate o declarație 
cu privire la dreptul de reîn
toarcere în vechea patrie asu
pra teritoriilor care aparțin 
Cehoslovaciei". Nu de mult a 
sosit în Berlinul occidental 
Oberlănder, ministrul pentru 
problemele refugiaților în gu
vernul de la Bonn. El a de
clarat într-un discurs public 
că sarcina asociației terito
riale din Berlinul occidental 
este „de a acționa dincolo de 
limita zonei (adică în R. D. 
Germană) și de linia Oder- 
Neisse", că această asociație 
are misiunea de a duce „po
litica unui popor fără pămînt* 
prin penetrație în statele so
cialiste. Scopul este pregăti
rea „zilei X". întocmai cum 
formula Barnick în cartea sa 
fascistă, atît de lăudată de 
către cercurile revanșarde din 
R. F. Germană. Acestea sînt 
doar cîteva mostre din care 
se vede că delirul spiritului 
revanșard din Germania occi
dentală este în plină eferves
cență.

Poporul german care a cu
noscut însă experiența amară 
a celor două războaie mondiale, 
nu se va mai lăsa înșelat de 
cei ce caută să-l tîrască în noi 
aventuri militare. Manifestațiile 
de masă și alte acțiuni care au 
loc zilnic în Germania occi
dentală împotriva înarmării și 
a pericolului războiului atomic, 
sînt o dovadă grăitoare a do
rinței de pace a poporului ger
man, a hotărîrii sale de a fate 
totul pentru ca trecutul întune
cat să nu se mai repete.
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Poporul nostru, partidul nostru, 
a spus. N S. Hrușciov, se min- 
dresc cu Comsomolul, cu faptele 
lui glorioase. In acești 40 de ani, 
Comsomolul a avut multe reali
zări. Acest lucru este binecunos
cut de partid și popor. Sărbătoa
rea voastră, tovarăși comsomoliști, 
a subliniat N. S. Hrușciov, are loc 
in vremuri minunate. In Uniunea 
Sovietică treburile merg bine. Pa
tria este în plin avint.

Poporul sovietic, a subliniat iii 
continuare N. S. Hrușciov, se pre
gătește să întimpine cel de-al 
XXI-lea Congres al partidului, 
congres care va lua in discuție 
cifrele de control ale dezvoltării 
U.R.S.S. în următorii șapte ani. 
Aceste cifre prevăd o nouă cre
ștere grandioasă a economiei U- 
niunii Sovietice și pe această 
bază, un avint considerabil al 
bunăstării materiale a poporului.

Partidul, a subliniat Hrușciov, 
așteaptă din partea comsomoliști- 
lor nu numai curaj și devotament 
față de cauza noastră, ci și un 
înalt nivel de cultură, de pregăti
re, dragoste de muncă, spirit 
practic, atitudine gospodărească 
față de bunul poporului. N S. 
Hrușciov și-a exprimat convinge
rea că tineretul va fi și pe viitor 
demn de patria sa socialistă.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a salutat in nu
mele C.C. al P.C.U.S., Comsomo
lul sovietic exprimînd convingerea 
că Comsomolul leninist va păși, 
ca întotdeauna, în primele rinduri 
ale constructorilor comunismului, 
va păstra cu sfințenie și va dez
volta tradițiile revoluționare ale 
eroicei clase muncitoare.

Plenara a adoptat scrisoarea a- 
dresată de comsomoliștii și com- 
somolistele, de tinerii și tinerele 
din Uniunea Sovietică, Comitetu
lui Central al P.C.U.S și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

In ajunul celei de-a 40-a aniver
sări a U.T.C.L., această scrisoare 
a fost dezbătută în toate organi
zațiile de Comsomol din țară. La 
discutarea scrisorii au participat 
peste 44 de milioane de tineri.

In scrisoare se spune printre al
tele: Ne dăm seama de speranțele 
mari pe care partidul și le pune 
în noi. Nouă, tinerilor, ne revine 
sarcina să desăvîrșim măreața 
luptă pentru o lume nouă, pentru 
comunism, luptă pe care au înce
put-o bunicii și părinții noștri.

Bucuria sărbătorii noastre com- 
somoliste, se arată in scrisoare, 
are o dublă semnificație pentru 
fiecare dintre noi. Sărbătoarea 
noastră are loc in ajunul unui 
mare eveniment — cei de-al 21-lea 
Congres al P.C.U.S. Știm că după 
acest Congres poporul sovietic va 
merge mai repede spre comunism. 
Ne luăm angajamentul ca în cin
stea Congresului să dăm tot ce 
pot da mai bun mintea și brațele 
noastre. Ne vom ține de cuvînt.

Plenara festivă a luat sfirșit prin 
intonarea „Internaționalei*.

Mitingul oamenilor muncii
Parisdin
nivelului de trai al maselor lovite 
deja de blocarea salariilor și de 
scumpirea preturilor".

Analizînd apoi diverse probleme 
ale situației internaționale. Mau
rice Thorez s-a referit la r<cen*a 
inițiativă atribuită șefului guver
nului francez : „Zilele acestea se 
vorbește foarte mult despre insti
tuirea unui eventual triumvirat 
care să conducă pactul Atlantic. 
Acest lucru confirmă faptul că 
guvernul francez vrea să menți-

PARIS 29. — De la corespon
dentul Agerpres : La 28 octom
brie a avut loc în capitala Fran
ței un mare miting in cadrul că
ruia au fost prezentați candidații 
din partea Partidului Comunist 
Francez pentru Paris și împre
jurimi.

Cu acest prilej, Maurice Tho
rez, secretarul general al P.C.F., 
a rostit o cuvîntare în care a ară
tat care sînt obiectivele politicii 
partidului comunist și a analizat 
programul cu care acesta se pre- nă țara la remorca Statelor Uni- 
zintă în alegerile parlamentare 
din 23 și 30 noiembrie.

Maurice Thorez a vorbit apoi 
despre problema algeriană și des
pre evoluția sa din ultima vreme.

Referindu-se in continuare la 
marile probleme ridicate de criza 
economică, Thorez a spus : „Ni
meni nu mai contestă încetinirea 
producției, concedierile, reducerea 
programului de lucru, scăderea

te, în loc să adopte o politică de 
„independență și pașnică".

In încheierea cuvîntării sale, 
Maurice Thorez a subliniat impor
tanța prezenței în viitoarea adu
nare a unui numeros grup parla
mentar comunist care, în ciuda 
posibilităților restrînse a acestei 
adunări, va juca un rol important 
îndeosebi dacă va fi sprijinit de 
acțiunea maselor unite.

MOSCOVA. — La 29 octombrie, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. a| P.C.U.S. și președintelei 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit pe I. Țedenbal, membru 
în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol, președ'ntele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, cu care 
a avut o convorbire, ce s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

MOSCOVA. — La 29 octombrie, 
N. S. Hrușciov, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe Nhiek Tulong, ambasa
dorul Cambodgiei in U.R.S.S., la 
cererea sa, și a avut cu el o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească,

TBILISI. — In dimineața zilei 
de 29 octombrie, membrii delega
ției poloneze, conduse de Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M U.P.. au vizitat ora- 

al me-

law Gomulka, pr: 
C.C. al P.MU.P.. 
șuj Rustavi — ttnăr centru 
talurgiei gruzine.

PARIS. — Cea de-a 10-a 
rirită a V.N.E.S.C.O. care 
ceput la 28 octombrie la Paris, va 
examina activitatea acestei orga
nizații in ultimii doi ani și va 
elabora programul său pentru pe
rioada următoare. Delegația ro- 
mină la cea de-a 10-a conferință 
U.N.E S.C.O., care se află de ct- 
leva zile la Paris, este condusă 
de Atanase Joja, vicepreședinte al
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cortfe- 
a în*

Consiliului de Miniștri șl ministru 
al învățământului și Culturii al 
R.P.R.

BUDAPESTA — In cadrul pro
gramului stabilit, delegația de 
scriitori romîni în Irunte cu Nagy 
Istvan s-a întîlnit cu studenții din 
Szeged și Budapesta.

MOSCOVA. — La 29 octombrie 
a plecat la Copenhaga o delega, 
ție a P.C.U.S., care va lua parte 
la cel de-al XX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Danemar
ca. Delegația este condusă de 
P, N. Pospelov, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. ai P.C.U.S.

ATENA. — După cum anunță a- 
genția France Presse, la 29 oc
tombrie guvernul grec a dat pu
blicității un comunicat în care a 
anunțat oficial că încercările se
cretarului general N.A.T.O., Spaak, I 
de a convoca o conferință anglo- 
greco-turcă, care să discute pro. 
blema Ciprului, au eșuat.

WASHINGTON. - După cum a 
declarat un purtător de cuvlnt al I 
Comisiei pentru energia atomică 
a S.U.A., pentru 
tombrie in statul 
programate cinci 
mentale cu arma

Prima explozie 
miercuri a fost. efectuată la ora 
3,20 ora locală.

ziua de 29 oc- 
Nevada au fost | 
explozii expert- I 
nucleară.

din seria de


