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STUDENȚII LA MUNCA VOLUNTARA

Cu ocazia alegerilor U.T.M. 
din anul IV-Planificare al IS.E. 
„V. 1. Lenin“-București, utemiștii 
și-au exprimat dorința de a spri
jini cu toții, timp de două zile, 
lucrările de dezlegat, tăiat și în
gropat vița de vie la G.AJ. Pan- 
telimon. Propunerea a fost îmbră
țișată cu căldură și de studenții 
altor ani ai institutului. Astfel în 
dimineața zilei de 15 noiembrie 
cinci autocamioane transportau 200 
de tineri entuziaști (din care aproa
pe 100 au fost anul IV Planifi
care) spre G,AS.-Pantelimon.

Timp de două zile peste 250 
ttudenți au deslegat 8320 de bu
tuci și au îngropat 4203 butuci, au 
încărcat și descărcat 6 vagoane de 
porumb etc. Conducerea gospodă
riei a apreciat calitatea bună a 
muncilor efectuate de studenți.

tn cadrul acestei frumoase ac
țiuni s-au evidențiat în mod deose
bit studenții Takis Kamnughis, Ion 
Moraru, Constantin Todea,Paulina 
Catană din anul IV-Planificare, 
Eugen Neagoie din anul II Fi
nanțe, Ilarie Poștaru din anul III- 
Finanțe, Ștefan Popa, Vasile Zam

fir, Nicolae lanorescidin anul IV- 
Comerț Exterior, Dumitru Patrichi 
din anul III-Comerț, Ion Projan 
și lancu Simion din anul III-Eco- 
nomie politică, Alexandru Hrițcu 
și Olimpiu Bota din anul I-Evi- 
dență contabilă și mulți alții. Ală
turi de studenți s-au evidențiat fi 
unii tineri dintre cadrele didactice 
cum sînt: Eugenia Cosmasțchi, E- 
milia Joiță și Sandu Costache,

Acest început de legătură cu 
G.AS.-Pantelimon stă în centrul 
atenției comitetului U.TJM. și a 
Consiliului asociației în vederea 
stabilirii unor legături permanente 
cu această gospodărie. S-au și luat 
măsuri pentru mobilizarea a cel 
puțin 100 de studenți care vor 
merge peste cîteva zile la CM.C. 
„Pantelimon" și vor lucra voluntar 
la îngropatul viței de vie. Angaja
mentele luate de studenții institu
tului nostru cu ocazia creării bri
găzilor de muncă voluntară, vor 
deveni fapte.

C. SANDU
membru în comitetul U.T.M. 

al I.S.E. „V. I. LENIN" 
București

lonescu și Cornel Vasiliu din a- 
celași an, au dovedit multă hărni
cie. Mai pot fi dati ca exemplu 
studenții Hrisante Georgescu și 
Aneta Cocolei din anul IV al Fa
cultății de Științe Juridice.

Zilele acestea studenții anului

V de la Facultatea de Ziaristică 
vor chema pe toți studenții ulti
mului an de studiu al Facultății 
„C. I. Parhon" la muncă pentru 
obținerea odată cu diploma de ab
solvire și insigna de brigadier.

D. M.

LA PLANTAREA POMILOR
PE MARGINEA ȘOSELELOR
Răspunzînd chemării adresate de 

studenții bucureșteni, tuturor stu
denților din R.P.R., studenții din 
Centrul universitar Iași contribuie 
cu însuflețire la acțiunea de plan
tare a pomilor fructiferi și arbo
rilor ornamentali pe șoselele pa
triei. Pînă acum ei au săpat 3000 
gropi de-a lungul șoselei lași— 
Tg. Frumos. Antrenate în întrece
re pentru cucerirea drapelului de 
brigadă fruntașă, s-au evidențiat 
în mod deosebit în această acțiune 
brigăzile studențești nr. 3 de la 
Facultatea de fizico-matematici și 
nr. 6 de la Facultatea de con
strucții.

Acțiunea patriotică a studenților

din lași continuă. Ei au hotărît 
să sape încă 5000 gropi pregătind 
în acest fel plantarea pomilor pe 
șoseaua lași—București, să pres
teze 8000 ore muncă patriotică la 
construirea unei cantine studen
țești, la construirea Casei de cul
tură a tineretului din Iași, la ame
najarea parcurilor și la întreține
rea monumentelor istorice din 
oraș.

Participarea studenților ieșeni 
la realizarea unor lucrări de inte
res obștesc constituie o dovadă a 
atașamentului lor fierbinte față de 
partid, o dovadă a înaltei lor con
științe patriotice.

C. SLAVIC

PE ȘANTIERELE 
ide construcție bucureștene

Studenții Universității „C. I. 
Parhon" răspund cu multă însu
flețire chemării de a participa la 
munca patriotică. Zilnic, după ter
minarea cursurilor sute de stu- 
denți pornesc spre șantierele Ca
pitalei. Pînă acum studenții Uni
versității „C. I. Parhon" au efec
tuat 16.500 ore de muncă patrio
tică. In ultima duminică deși a fost 
o burniță rece șantierele Capitalei 
0u fost fmplnzite cu peste 1300 de

In ziua record

190 tone 
cărbune 

peste plan
Nu demult activitatea tinerilor 

din raionul 3 sud de la exploa
tarea minieră Filipeștii de Pă
dure a fost mai animată ca de 
obicei.

Deși ora era întîrziată, tinerii, 
în frunte cu utemiștii discutau, se 
sfătuiau. Cîteva zile îi mai des
părțeau de ziua record în
producție în cinstea alegerilor or
ganelor conducătoare U.T.M. în 
vederea acestui eveniment, sub 
tndrumarea organizației de partid 
au fost luate o serie de măsuri 
organizatorice. Mai era însă de 
rezolvat o problemă hotărîtoare; 
repararea utilajelor de transport 

. de la abatajele frontale 159 A și 
159 B, din raionul 3 sud, sectorul 
Palanga care din cauza unor de
ficiențe tehnice erau amenințate 
să nu funcționeze în această zi.

Duminică dimineață un grup 
de 15 utemiști în frunte cu Nicu- 
lae Ghiță, Stelian Zaharia și Ion 
Băltan lucrau de zor la repara
rea utilajelor de transport. In 
cîteva ore ultimele piedici au fost 

.învinse, iar utilajele de transport 
readuse în starea de funcționare.

Acest fapt a contribuit din plin 
ca în ziua record cele două aba
taje să dea 190 tone cărbune 
peste plan.

Tinerii au închinat această rea
lizare alegerii organelor condu
cătoare ale organizației U.T.M.

NICOLAE BICA
inginer4

studențl al universității bucureș- 
tene.

Pînă acum cele mai multe ore 
de muncă patriotică au fost efec
tuate de studenții de la facultățile 
de Filozofie și Istorie. S-au evi
dențiat și studenții Facultății de 
Geologie-Geografie pentru modul 
sistematic în care se fac mobiliză
rile, pentru felul în care muncesc 
brigăzile. Studenții acestei fa
cultăți au efectuat peste 2000 ore 
de muncă patriotică.

Brigăzile patriotice ale studenți
lor lucrează pe șantierele de lo
cuințe Mihai Bravu, Floreasca, pe 
șantierul studențesc Arcuda-Groză- 
vești, la baza sportivă studen
țească Tei. Șantierele acestea au 
primit un sprijin prețios din par
tea studenților. Numai într-o sin
gură zi cei 500 de studenți de la 
Facultatea de Fizico-matematici, 
care au lucrat pe șantierul de lo
cuințe de la Floreasca au trans
portat pe bandă 15.000 cărămizi, 
au stivuit 50 m.c. de cherestea, au 
făcut nivelări și au curățat de mo
loz o suprafață de peste 2000 m. *.

In special s-a evidențiat briga
da fetelor. Studentele din anul în- 
tîi al Facultății de Fizico-matema- 
tici, Bunescu Elena și Manolescu 
Adriana precum și studenții Victor

au dus o slabă muncă politică 
în raidurile tinerilor mecaniza
tori pentru ca aceștia să mun
cească 
trețină 
șinile. 
ceasta 
SM.T.
neri care, prin atitudinea lor față 
de muncă, fac serioase greutăți ce
lorlalți mecanizatori pentru înde
plinirea la timp a planului de a- 
râturi adînci de toamnă.

Utemistul Teudor Sofian de pil
dă lipsește deseori nemotivat de 

la lucru, nu în- 
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bule mașinile pe 
care le are în 
primire, ceea ce 
atrage după sine 
numeroase repa- 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt rații. Pînă acum 
Sofian a pier
dut 140 ore 

numai cu reparațiile tractorului,
iar planul pe campania de toam
nă l-a realizat în proporție de 
64 la sută. In aoeeași situație 
se găsesc și utemiștii loan Șuiu 
care în campania de toamnă 
a avut 87 ore reparații la trac
tor, iar planul de campanie a 
fost îndeplinit numai în propor
ție de 50 la sută și Eugen Lupu- 
șor, care a totalizat în această 
campanie nici mai mult, nici mai 
puțnr decît 305 ore reparații, rea- 
lizînd numai 42 la sută din pla
nul campaniei de toamnă.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. din stațiune, deși cunoș
tea că unii utemiști și tineri me
canizatori nu-și îndeplinesc planul 
în mod sistematic, nu a luat mă
suri pentru a remedia această si
tuație.

Și Ia G.A.S. Ițcani sînt tineri 
mecanizatori care nu se achită cu 
cinste de sarcinile importante pe 
care le au. Utemistul Gheorghe 
Moțpan nu realizează planul zil
nic, nu-și organizează bine lucrul 
făcînd și consumuri exagerat de 
mari de carburanți și lubrifianți, 
iar utemistul Butnar Severin a tre
buit să stea o zi întreagă din cau
ză că și-a pierdut lampa de ben
zină.

Organizația de bază U.T.M. din 
gospodăria de stat Ițcani putea 
să aducă un ajutor prețios la ur
gentarea efectuării arăturilor a- 
dînci de toamnă, mobilizînd mai 
activ pe toți utemiștii în această 
acțiune.

Avînd 
tentă în 
pune ca 
U.T.M. să se ocupe cu mai mare 
spirit de răspundere și să ia ast
fel de măsuri îneît aportul tine
rilor mecanizatori în terminarea 
arăturilor adînci de toamnă să fie 
Ia nivelul cerințelor. Zilele în care 
timpul mai este prielnic, trebuie 
să devină zile de folosire maxi
mă a tuturor forțelor și mijloace
lor, de întrecere entuziastă între 
tinerii mecanizatori, astfel ca în 
fiecare unitate să se termine cît 
mai grabnic arăturile adînci de 
toamnă.

V. APARASCHIVEI

cu entuziasm, să-și în- 
în bune condițiuni ma- 
Exemple negative în a- 
pțjvință sînt multe. La 
Salcea, de pildă, sînt ți

Practica a dovedit că unul din 
factorii care'determină recolte spo
rite la hectar este și arătura a- 
dîncă de toamnă, care afinează 
pămîntul, creînd astfel posibilita
tea ca apa provenită din ploi și 
topirea zăpezilor să se înmagazi
neze în pămînt. Concomitent, prin 
arăturile adînci de toamnă sînt 
distruse insectele dăunătoare și 
buruienile, iar pămîntul se mă- 
runțește în urma înghețului și dez
ghețului. Această lucrare are, de 
asemenea, avantajul că ușurează 
foarte mult executarea muncilor 
agricole de pri
măvara.
este necesar ca 
pentru sporirea 
producției agri
cole, pentru asi
gurarea unei re

colte bogate,
chiar în condiții naturale mai pu
țin favorabile, să se dea o mare 
atenție executării arăturilor adinei 
de toamnă.

Avînd în vedere importanța a- 
răturilor adinei de toamnă era ne
cesar ca și organizațiile de bază 
U.T.M. din raionul Suceava să 
mobilizeze pe toți tinerii mecani
zatori la efectuarea arăturilor a- 
dînci, astfel ca planul să fie în
deplinit atît cantitativ, cît și ca
litativ.

Pînă în prezent ritmul desfășu
rării acestor lucrări în raionul Su
ceava este însă nesatisfăcător. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.S. și S.M.T. din cadrul raio
nului nu au luat măsuri eficace 
pentru ca toți tinerii mecanizatori 
să depună toate eforturile pentru 
a intensifica ritmul arăturilor. Ele

în vedere situația exis- 
raionul Suceava se im- 

organizațiile de bază

Delegația R. P. Romîne 
la cea de a 10-a sesiune 
a Conferinței generale 

U. N. E. S. C. O. 
s-a înapoiat în Capitală

Vineri dimineața s-au înapoiat 
în Capitală, venind de la Paris, 
acad. Atanase Joja, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul Invățămîntului și Culturii, 
președintele Comisiei Naționale a 
R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
conducătorul delegației R. P. Ro
mîne la cea de-a 10-a sesiune a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O. 
și acad.. Vasile Malinschi, membru 
în Prezidiul Academiei R.P. Ro
mîne, membru în Biroul Comisiei 
Naționale a R.P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., membru al delega
ției.

La sosirea în Gara de Nord au 
fost prezenți tovarășii Constanța 
Crăciun, C. Prisnea și Șt. Bălan, 
adjuncți ai ministrului Invățămîn 
tului și Culturii, Vasile Dumitres
cu, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne, academicieni, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R.P. Romîne, funcționari superiori 
din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii și din Ministerul Afaceri
lor Externe.

In continuarea lucrărilor celei 
de-a 10-a sesiuni a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., delegația 
R.P. Romîne va fi condusă de 
acad. Afihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea,, vicepre
ședinte al Comisiei Naționale a 
R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

Tînărul mecanic Valeriu Bărbules- 
cu și fochistul Ion Bilan, la 
Depoul C.F.R. „Chivu Stoica" din 

București vor pleca în cursă. 
Iată-i discutînd cu tovarășii care 

au făcut revizia locomotivei.

O discuție, des
pre un nou mo
del de palton 
de damă, la ser
viciul tehnic al 
Fabricii de con
fecții „Gheorghe 
Dej" din Capitală 
una bine venită.

Foto: S. NICULESCU

Gheorghiu- 
este totdea-

In regiunea Baia-Mare

10.000 DE TINERI 
participa la acțiunea de redare 

agriculturii de noi terenuri
Tinerii din regiunea Baia Mare 

participă cu entuziasm la acțiu
nea de redare de noi terenuri agri
culturii. Pe șantierele care s-au 
deschis în regiune, tinerii au efec
tuat pînă acum pste 12.000 zile 
muncă voluntară. La această acți
une patriotică au participat peste 
10.000 de utemiști și tineri.

In urma lucrărilor de desecare 
și îndiguiri care sînt în curs de 
desfășurare vor fi redate agricul
turii 790 ha. de teren, iar alte

1675 ha. vor fi salvate de inun
dație.

Șantiere fruntașe sînt : cel al ti
neretului din Satu Mare-oraș, șan
tierele Abrud și Baba Novac. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din ra
ionul Satu-Mare desfășoară o te
meinică muncă pentru mobilizarea 
a cit mai mulți tineri la muncă 
voluntară în vederea terminării 
cit mai repede a lucrărilor de pe 
aceste șantiere.

Cursurile de minim tehnic
factor important în ridicarea 
calificării tinerilor muncitori

»
Cursurile de minim tehnic sînt o formă concretă de ridicare 

a nivelului tehnic și profesional al tinerilor muncitori. Spriji
nite de organele și organizațiile V.T.M., ele funcționează în mai 
toate întreprinderile din țară.

In legătură cu activitatea cursurilor de minim tehnic redacția a 
întreprins un raid în mai multe întreprinderi. Iată câteva din 
constatările făcute cu acest prilej.

Pe primul plan: 
legătura cu produefia
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Cursul de minim tehnic orga
nizat cu electricienii de la uzi
nele „Republica" din Capitală a 
luat ființă la mijlocul lunii au
gust. Condus de tînărul inginer 
Constantin Stănescu, cursul și-aLdll LIII OLdllCodl, vllloLil ț>l —d

S. REȚEA creat un bun renume fiind unul

dintre cele mai active din uzi
nă. Ceea ce caracterizează acti
vitatea acestuia este legătura 
strînsă a temelor tratate cu pro
blemele pe care le ridică practi
ca, producția. Intr-o vreme, de 
pildă, erau unii tineri printre 
care Vasile Ilie, Toma Neguț și 
alții care evitau să lucreze la 
releele electrice. Aparatele respec
tive cer multe cunoștințe tehnice

pe care tinerii aceștia nu le aveau. 
Erau de asemenea tineri care nu 
cunoșteau punctele nevralgice 
ale automatelor și drept ur-, 
mare, la revizia lor periodică,1 
nu se insista asupra acestor 
puncte, creîndu-se astfel posibili
tatea defectării lor în timpul pro
ducției. In legătură cu asemenea 
probleme concrete, ridicate de 
procesul de producție, s-au ținut 
lecții la cursul de minim tehnic. 
Și de fiecare dată lecțiile erau 
însoțite de demonstrații prac
tice.

Organizat pe asemenea baze, 
cursul de minim tehnic al 
electricienilor de la uzinele „Re
publica" are astfel efecte deose
bit de bune în procesul de pro
ducție. In întrecerea în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie de exem
plu, nu s-au înregistrat nici un 
fel de opriri electrice pe Jj- 
minor. Tinerii fac de aseme
nea în mod frecvent propuneri 
pentru îmbunătățirea procesului 
de producție. Astfel o echipă 
formată din mai mulți ti
neri, condusă de comunistul Ște
fan Florea, a construit un nou 
panou de distribuție pentru un 
sector de activitate din cadrul 
uzinei. Datorită acestui panou, a- 
tunci cînd apare vreun defect de 
natură electrică, nu se mai o- 
prește activitatea întregului sec
tor. asa cum 
înainte

O delegație 
a Uniunii Tineretului 

Muncii 
din R. P. Albania 

în vizită 
în țara noastră

Zilele acestea a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii Tine
retului Muncii din Albania care, 
la invitația C.C. al U.T.M., va 
face o vizită de două săptămîni 
în R.P. Romînă, pentru a cunoaș
te viața și activitatea tineretului 
din țara noastră, experiența de 
muncă a Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Vineri dimineața -delegația a 
fost primită la C.C. aT U.TJM. 
de tovarășii Ion Cîrcei — secre
tar al C.C. al U.T.M. și Alecu 
Cosțică, șeful secției relații cu 
străinătatea.

mărcii 
fabricii

La locul de muncă al fiecărei 
brigăzi de tineret de la atelie
rul de turnătorie al întreprin
derii „Feroemail“ din Ploești 
există într-o ramă îngrijită, a- 
coperită cu geam, o foaie de 
hîrtie. Pe foaia aceasta, care 
se schimbă lună de lună, sînt 
scrise îngrijit obiectivele mun
cii brigăzii care izvorăsc din 
problemele pe care le ridică 
procesul de producție. Tinerii 
observă astfel cu atenție toate 
problemele pe care le ridică 
munca și-ți propun să le re
zolve.

Intr-un timp, mulți benefi
ciari. reclamau calitatea neco- 
respunzătoare a unor produse 
livrate de întreprinderea ,JFe- 
roemail". Tinerii muncitori 
n-au stat nepăsători, in între
cerea socialistă toate organiza
țiile U.T.M. de secții, tinerii 
din întreaga întreprindere, sub 
conducerea comuniștilor, și-au 
propus ca obiectiv principal 
îmbunătățirea calității produse
lor.

Inginerul Iulian Chiricuță 
membru în comitetul U.TJM. a 
prezentat în urmă cu cîtva 
timp în fața utemiștilor un re
ferat despre problema calității 
produselor și a ridicării califi
cării tineretului, Utemiștii din 
birourile organizațiilor U.TJ1, 
de secții au explicat apoi tine
rilor muncitori însemnătatea pe 
care o prezintă lupta pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor. S-au luat o serie de măsuri 
concrete. In fiecare lună de 
exemplu la turnătorie se ține, 
la o brigadă sau alta, o confe
rință pe o temă tehnică. Servi
ciul de control tehnic alcâtu-

se întîmola adesea

Una pe hîrfie 
și alfa în realitate

Foarte binevoitor, Valeriu Bă- 
dilă, secretarul comitetului U.TJM. 
de la uzinele „I. C. Frimu"-Si
naia îți oferă o coală de hîrtie

B. IORDACHE

(Continuare în pag. 3-a)

Utemista Dumitra Lazarov de la 
uzina „9 Mai" din Capitală este 

fruntașă în muncă

iește periodic o situație referi
toare la calitatea produselor 
turnate. Se arată această situa
ție tinerilor care au dat produ
se de slabă calitate, ‘ rebuturi. 
Se analizează cauzele, se trag 
concluzii, A doua zi, tinerii sînt 
mai atenți, văd unde au greșit 
și neajunsurile sînt remediate.

Concentrarea atenției organi
zației U.T.M., a tuturor tineri
lor asupra problemei calității 
produselor a dat roade. Rebu
turile s-au micșorat tot mai 
mult, de la săptămină la săptă- 

ț mină. Întreprinderea pro
duce și pentru export, iar ti
nerii de la „Feroemail" se 
mîndresc pe bună dreptate că 
oferă produse de bună calitate. 
Firmele străine care importă 
produsele întreprinderii sînt 
satisfăcute de calitatea acestora. 
Se poate constata aceasta și din 
faptul că numai la un reper, 
(radiatoare pentru calorifere, 
de pildă) cererea de export a 
crescut cu aproape 40 de tone 
față de exportul din luna iunie. 
Și tinerii (două treimi din nu
mărul muncitorilor întreprin
derii sînt tineri) au de ce să 
fie mîndri. Printre aceștia, la 
loc de frunte în întrecerea pen
tru o calitate ridicată a produ
selor, se află Toma Șelaru de 
la turnătorie, a cărei brigadă 
dă produse numai de calitate 
foarte bună, Vasile Nicolcioiu, 
responsabil de brigadă la 
strunjit și filetat, Dumitru Ser- , 
ghie de la montaj piese pentru 
instalații electrice și alții,

I. BODEA
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Extinderea inițiativei învățării cîntecelor 
revoluționare de masă în raionul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej

In activitatea multor organiza- nerii au și început să se pregă
tească. La F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej" de pildă tinerii folosesc nu 
numai prilejul adunărilor gene
rale, sau ședințele cercurilor de 
învățămînt politic pentru învăța
rea de cîntece noi, ci oricare altă 
adunare sau consfătuire.

Organizațiile U.T.M. nr. 1 și 10 
sînt printre primele din fabrică 
care se preocupă intens de învăța
rea organizată a cintecului revolu
ționar.
Mai puțină atenție se pare că acor

dă concursului organizația U.TJW. 
de la fabrica „Klement Gottwald", 
încă în urmă cu cîteva luni, înain
te de inițierea concursului, comite
tul U.T.M. — secretar A. Dăescu — 
s-a preocupat de învățarea cîntece
lor revoluționare, convins fiind 
de forța lor educativă. A inițiat a- 
tunci învățarea cîntecelor mai în- 
tîi cu grupuri de tineri din fiecare 
organizație U.T.M., ca apoi aceș
tia, în adunări, cu diferite prile
juri, să învețe întreaga masă. învă
țarea cîntecelor revoluționare 
trebuie privită ca o acțiune 
campanie. în întreprindere 
mulți tineri talentați care ar putea 
duce această muncă ; există de a- 
semenea cerc al prietenilor muzi
cii cu frumoase rezultate, care ar 
putea desfășura o intensă activi
tate și pentru învățarea cîntecului 
revoluționar de masă.

Propunîndu-și această acțiune 
deosebit de educativă pentru tine
ret, este bine ca de la bun înce
put comitetul raional U.T.M. să a- 
Corde un larg sprijin de îndru
mare și control în fiecare organi
zație U.T.M., comisia concursului 
trebuind să-și desfășoare activitatea 
începînd cu perioada de pregă
tire. Se pot organiza concursuri 
gen „Cine știe cîștigă" cu tema 
cîntecul revoluționar de masă, se 
pot organiza schimburi de expe
riență între organizațiile U.T.M. 
dintr-o întreprindere sau din în
treprinderi diferite și multe alte 
acțiuni menite să asigure antrena
rea masei largi de tineri la învă
țarea cîntecului revoluționar de 
masă. Pentru aceasta însă este ne
voie de preocuparea permanentă 
a întregului activ U.T.M. din ra
ion.

In complexul mun
cii de educație comu
nistă a tineretului, de 
multă atenție se 
bucură în activitatea 
comitetului U.T.M. al 
fabricii de rulmenți 
Bîrlad și problema e- 
ducării tinerilor în 
spiritul unei atitudini 
noi, socialiste, față 
de familie.

în acest scop a 
fost organizată sîm- 
bătă o Interesantă 
seară culturală în
chinată celor 600 de 
tinere muncitoare 
care lucrează aici. 
In timpul serbării

s-au succedat surpri
ze dintre cele mai 
plăcute pentru' parti
cipant!. Seara cultu
rală a fost deschisă 
de brigada artistică 
de agitație cu un 
program închinat bi
neînțeles fetelor.

A urmat apoi un 
concurs de soliști 
vocali amatori (fete) 
dotat cu premii, pe 
urmă concursul pen
tru cea mai bună pe
reche de dansatori, 
tot cu premii. După 
acestea, cîteva fa
milii invitate la seara 
culturală au vorbit

tinerelor fete despre 
viața 
despre 
trebuie 
baza 
despre 
comunistă care 
racterizează familia 
în statul nostru de
mocrat popular.

Fetele de la Fabri
ca de rulmenți au a- 
preciat mult această 
seară culturală în 
care au avut de în
vățat lucruri frumoa. 
se, educative.

de familie, 
trăinicia care 

să stea lâ 
unei familii, 
morala nouă 

ca*

ții U.T.M. munca de învățare a 
cîntecelor revoluționare de masă 
de către întreg tineretul a intrat 
de acum în tradiție.

Aplicînd în viață documentele 
Plenarei a III-a a C.C. al U.T.M. 
organizațiile U.T.M. folosesc a- 
ceastă formă deosebit de atractivă 
pentru educarea tineretului în spi
ritul dragostei față de partid și 
popor.

Și în organizațiile U.T.M. din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej din 
Capitală există o preocupare în a- 
cest domeniu. Comitetul raional 
U.T.M. acordă sprijin și îndru
mare, se preocupă de felul în care 
este folosită această formă de edu
care a tineretului. Intr-o discuție 
avută cu secretarul ou problemele 
de propagandă al comitetului raio
nal U.T.M — tov. Șt. Rădulescu
— am aflat că de curînd s-a or
ganizat un concurs în organizațiile 
de bază U.T.M. din raion pentru 
învățarea cîntecelor de masă. Du
rata concursului este de trei luni 
(începînd cu luna decembrie pînă 
la sfîrșitul lunii februarie 1959), 
Ceea ce ni se pare interesant și 
deosebit de folositor este felul în 
care se vor stabili cîștigătorii. Sco
pul de bază al concursului este 
antrenarea maselor largi de tineri 
la învățarea cîntecelor revoluțio
nare de masă. Aprecierile nu 
sc vor face într-o sală de specta
cole, în care cele mai bune for
mații vor evolua în fața juriului, 
ci o comisie va merge prin fiecare 
organizație de bază, va urmări a- 
tît numărul de cîntece învățate, ca
litatea interpretării și mai ales nu
mărul tinerilor participanți, aces
tea fiind criteriile de apreciere în 
stabilirea cîștigătorilor.

Comitetul raional U.TJU. s-a 
ocupat de asigurarea materialului
— broșurile după care tinerii să 
învețe cîntece. S-au difuzat de a- 
cum 250 broșuri cu cîntece revo
luționare și s-au multiplicat multe 
cîntece, astfel ca textul să-l aibă 
cît mai mulți tineri. Atît secretarii 
cît și responsabilii cu învățămîn
tul din birourile U.T.M cunoso fe
lul Jn care se va desfășura con
cursul. In multe organizații U.T.M. 
ca cele de la F. C. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, l.C.B.-Grozăvești, I.S.B.- 
Direcție, „Semănătoarea", între
prinderea poligrafică nr. 2 etc. ti-

nu 
de 

sini

FL. DANCIU

Activitate culturală
interesantă

la Olănești
urma alegerilor 

s ale 
tinerii din

organelor 
organizației 
organizația

în
conducătoare
U.T.M. ____ __
U.T.M centrul Olănești au hotărît 
să desfășoare o vie activitate cul
turală. Hotărîrea lor a început să 
prindă viață. Tineri ca învățătoa
rea Otilia Constantinescu și edu
catoarea Tanța Tudor nu au pre
cupețit nici un efort pentru instrui
rea brigăzii artistice de agitație de 
curînd formată. Despre această bri
gadă de agitație a utemiștilor vor
besc cu mîndrie sătenii. Și aceas
ta nu este întîmplător. într-un timp 
foarte scurt tinerii au reușit să 
prezinte programe vii și variate îft 
care se dezbat aspecte de muncă.

din viața nouă a satului. Unul din 
programe a fost dedicat campaniei 
agricole, într-altul se lămuresc oa
menii asupra contractărilor și a- 
chizițiilor etc.

Utemiștii Rodica Dorogan, Da
niela Spirache, I. Grețan, Ștefan 
Dragnea și mulți alții sînt sti
mați și iubiți de spectatori. Suc
cesul obținut de curînd la specta
colul prezentat pe scena clubului 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale i-a însuflețit, a în
chegat și mai mult colectivul bri
găzii artistice.

Cercul de 
arte plastice 
al tinerilor • 
muncitori ’

Activitatea cercului de artă 
' plastică de la Uzinele „23 Au- 
;' gust" din Capitală este an de 
, an tot mai rodnică.
' Organizația U.T.M., indru- 

mată de organizația de partid,
♦ se preocupă de educarea poli

tică a tinerilor din cercul de
" artă plastică. El au fost înca- 

■ drați în formele de învățămînt 
' politic U.T.M., au fost îndru- 

' ' mâți să participe la conferințe
♦ care să-i ajute la înțelegerea fi 

, însușirea principiilor realismu- 
î lui socialist în artă.
I Peste 25 de tineri munci- 
f tori, îndrumați de organiza- 
î fia de partid și organizația 
I U. T. M. lucrează cu multă
♦ pasiune la tablouri reprezen- 
î tind aspecte din viața noastră 
J nouă, socialistă. Tema de tnspi- 
f rație este de cele mai multe
♦ ori legată de munca lor. Chi-
♦ puri de sudori, oțelari sau tur- 
f nători fruntași, scene din 
î viața uzinei — sînt subi-ec-
♦ tele de predilecție ale tinerilor 
t muncitori-artiști. In creația lor 
î un loc important îl ocupă pei-
♦ Sațul industrial — noul zilelor

S’ noastre. De multă apreciere se 
bucură în uzină lucrările tînă- 
rului sudor Marin Constantin, 

’ ale turnătorilor Nicolae Aurel, 
’ ’ Nicolae Dincă și alții. ț

Dragostea pentru artă a ti- ș
1 nerilor muncitori artiști nu se" 

; ‘ rezumă numai la creația 
• propriu zisă. Ei caută să 

' cunoască mai mult istoria ar-1 
: telor plastice românești, so- J' 
■ vietice și universale, să cu-• > 
" noască viața și opera dasi-” 
' ctlor picturii. însușirea unor ' 

■' astfel de cunoștințe, l-a ajutat,,. 
' de pildă, pe tânărul Nicolae " 

['.Aurel să cîștige locul întîi la " 
• concursul „Cine știe cîștigă" ♦ 
" organizat de radiodifuziune cu" 

tema „Nicolae Grigorescu". , 
Cîțioa din membrii cercului ș 

'' urmează de acum cursurile ♦ 
î! școlii populare de artă unde au J 

posibilitatea să-și îmbogățească ♦
' bagajul de cunoștințe de spe- ♦ 
, cialitate. .

Tînărtil Marin Constantin de la Uzinele „23 August” din Capitală în atelierul de pictură ai uzinei

Iată cum arată
un plan comun de
activitate culturală

STELIAN MARCU 
învățător

Cercul literar de la Uzinele „Se
mănătoarea" din București are u- 
nele realizări la activul său; a a- 
cumulat o experiență interesantă. 
Ceea ce este demn de remarcat 
în primul rînd în activitatea cer
cului care se străduiește să stimu
leze dorința de a scrie a tinerilor 
și să răspîndească în general dra
gostea de literatură în rîndul mun
citorilor, este faptul că membrii 
săi au o vie năzuință de a fi în 
pas cu actualitatea, de a trata în 
lucrările lor problemele muncii 
de zi cu zi. Mulți dintre ei 
scriu cu precădere interesante re
portaje despre viața uzinei, dintre 
care cele mai bune sînt publicate 
în ziarul „Semănătoarea". Tovarășii 
Marin Dumitru, Ivan Nicolae, Gh. 
Hoinaru și alții au scris schi
țe și povestiri despre munca în 
ateliere, despre succesele unor 
inovatori și ale unor brigăzi de ti
neret etc De asemenea tovarăși 
ca Cismaș Gheorghe, Roibu Con
stantin și Stoicescu Constantin au 
scris interesante articole critice, 
versuri satirice etc. în care au 
luat poziție combativă față de u- 
nele lipsuri manifestate în uzină, 
față de purtătorii unor năravuri 
învechite și care au fost publica
te fie la gazetele de perete, fie în 
ziarul de uzină.

Prin grija biroului de conducere 
al cercului literar ședințele sale 
sînt de cele mai multe ori bogate 
în conținut, membrii săi căpătînd 
astfel învățăntiute de preț pentru 
activitatea lor literară, cît Și în 
general, fiind educați în spiritul 
ideilor înaintate, comuniste. Este 
foarte bine că atunci cînd se dis-

cută o lucrare literară, criteriul 
principal de apreciere îl constituie 
felul cum lucrarea respectivă o- 
glindește viața nouă a oamenilor 
muncii din patria noastră. La ul
tima ședință a cercului au fost pur
tate, de pildă, discuții pasionante 
pe marginea creațiilor tovarășei Li- 
gia Dumitrescu care scrie de pre
ferință basme și povestiri pentru 
copii. Relevînd faptul că aceste 
povestiri dovedesc sensibilitate și

crat popular, despre contribuția 
organizației pionierești la edu
cația comunistă a copiilor. La suc
cesul acestor discuții purtate în 
cadrul cenaclului ca și în general, 
la reușita întregii activități a cer
cului literar aduce o contribuție 
prețioasă faptul că o seamă de 
tovarăși mai în vîrstă, comuniști 
cu o bogată experiență în viață, 
cu dragoste pentru educarea tine
rilor ca tov. Turcaș Florian de

DIN EXPERIENȚA 
UNUI CERC LITERAR

AL TINERETULUI
lirism, că au un conținut educativ, 
participanții la discuții au făcut 
foarte bine că au cerut tovarășei 
Dumitrescu ca, ocupîndn-se mai 
departe de acest gen care-i este 
drag, să adîncească și mai mult 
conținutul educativ, și mai ales să 
scrie despre subiecte pe care le cu
noaște mai bine și care prezintă 
mai mare actualitate și importan
ță, să scrie despre viața copiilor 
muncitorilor din fabrică, despre 
condițiile minunate de creștere și 
dezvoltare care le asigură copi
ilor de azi regimul nostru demo-

pildă, dau un ajutor serios mun
cii.

Cercul literar desfășoară o bo
gată activitate de educare politică 
și în spiritul esteticii marxist-le- 
niniste a membrilor săi. Astfel, se 
citesc adesea în cadrul cenaclului 
articole de îndrumare 
mele creației literare 
presă, organizîndu-se 
cuții pe marginea lor. 
ganizat de asemenea 
prelegeri și discuții, 
cu scriitori etc. La aceste prelegeri 
au fost invitați să vorbească tineri

în proble- 
apărute în 
apoi dis- 

S-au or- 
numeroase 

întîlniri

scriitori și ziariști; au fost ținute 
astfel scurte expuneri despre rea
lismul socialist, despre problema 
legăturii dintre conținut și formă 
în opera literară, despre reporta
jul ca gen literar, despre eroii com- 
somoliști ai literaturii sovietice etc.

Au avut loc de asemenea nume
roase șezători literare în care mem
brii cenaclului au prezentat mun
citorilor din producțiile lor, cum 
au fost de pildă șezătorile — or
ganizate cil ajutorul comitetului 
U.T.M. — închinate comemorării 
Răscoalelor de la 1907, măreței zile 
a lui 23 August, scriitorilor sovie
tici Maxim Gorki și N. Ostrovski 
etc., a avut loc o interesantă în- 
tîlnire cu scriitorul Eusebiu Cami- 
lar, vizite colective la muzee, 
excursii ș.a.m.d.

Succesele de pînă acum ale ce
naclului obligă pe membrii săi la 
obținerea de noi rezultate pozitive. 
Prea puțini tineri muncitori, față 
de numărul celor care lucrează în 
fabrică, fac parte din cerc de aceea 
trebuie atrași mai mulți tineri 
muncitori în activitate și, prin în
drumarea lor atentă, trebuie aju
tați să-și dezvolte talentele, să 
facă din scrisul lor o armă în 
lupta pentru construirea socialis
mului în patria noastră.

Comitetul U.T.M. al uzinei tre
buie să sprijine și mai îndeaproa
pe cenaclul, ajutînd la atragerea 
tinerilor muncitori la activitatea 
lui, ocupîndu-se de educația poli
tică a membrilor cercului, de în
cadrarea lor în învățămîntul poli
tic. în acest fel cercul va putea 
face față însemnatelor lui sarcini.

MIRCEA ANDREI I

Echipa artistică 
uzinelor „lanoș 
Cluj este mult 
spectatorii clujeni și de cei din 
regiunea Cluj. In foto-grafie : 
moment dintr-un dans comic.

de dansuri a
Herbak" din

apreciată de

Planul comun de activitate cul
turală din comuna Văleni raionul 
Topoloveni, prevede acțiunile cul
tural-educative ce se vor organi
za pe toată perioada de iarnă, 
data cînd vor avea Ioc și tovară
șii care răspund concret de orga
nizarea fiecărei acțiuni in parte.

Conferințele pentru tineret o- 
cupă un loc important in plan. 
Colectivul de conferențiari format 
din profesori, medici, tehnicieni 
agronomi, brigadieri din G.A.C. 
au Întocmit o tematică bogată a 
conferințelor ce se vor ține în a- 
această perioadă. Conferințele: „A 
41-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie", „Com- 
somoiui, ajutor credincios al 
partidului în opera de construire 
a comunismului", „Despre trans
formarea socialistă a agriculturii" 
etc., au și fost ținute. Sub directa 
îndrumare a organizației de par
tid, colectivul de conferențiari 
pregătește în momentul de față 
conferințele : „Muncile agricole de 
toamnă" (tehnicianul agricol) 
„Rolul organizației U.T.M. in 
mobilizarea tineretului la trans
formarea socialistă a agriculturii" 
(secretarul U.T.M.), „Trăsăturile 
morale ale tinărului comunist" 
(directorul căminului cultural), 
„Rolul familiei in educarea comu
nistă a copiilor" (un profesor) 
etc. In general s-a mers pe linia 
folosirii forțelor existente în co
mună pentru întocmirea conferin
țelor. De toată această muncă 
răspunde directorul căminului 
cultural.

Planul comun stabilește de ase
menea înființarea și modul de 
funcționare a unor cercuri care 
vor îmbogăți cunoștințele teoreti
ce și practice ale tinerilor. De cu
rînd și-a început activitatea 
cercul tinerilor naturaliști. De un 
viu interes se bucură în rîndul ti
neretului cercul viticol și agro
zootehnic. Planul prevede ca la ac
tivitatea acestui cerc să fie antre
nați peste 200 cursanți din satele 
comunei. De buna funcționare a 
acestor cercuri, de mobilizarea 
unui corp de lectori pregătiți, ca
pabili să asigure puritatea ideolo- 
logică și științifică a lecțiilor, 
răspunde din partea sfatului ; 
popular tovarășa Gheorghița Bă- ' 
. enaru. Cu sprijinul comisiei de 
femei s-a organizat cercul gospo- j 
dinelor și un cerc de îndrumare i

■ sanitară a tinerelor fete și gospo- 
I dine, condus de medicul cofrju- 
. nei.

Sarcina mobilizării tineretului 
la toate aceste cercuri revine or
ganizației U.T.M. Biroul U.T.M. 
va sprijini îndeaproape întreaga 
activitate a acestora.

Un loc important in planul co
mun îl ocupă organizarea activi
tății artistice, obiectiv de care 
răspunde în primul rînd corpul 
didaetic. Brigada artistică de a- 
gitație de exemplu, de activitatea 
căreia răspund profesorii Tache 
Ștefan, Florica Moise și Silvia 
Mihai, pregătește în momentul de 
față un program închinat muncii 
de electrificare a comunei. Pro
fesorii Ion Stoian și Ioana Ruses- 
cu se ocupă în mod special de e- 
chipa de teatru. Ei au pus în sce
nă și prezentat pînă acum piesele: 
„Cum semeni așa culegi" și „Ma- 
rișca", iar în prezent pregătesc 
piesele : „Fapt divers", „Pagubă-n 
ciuperci" și „Cu oiștia în gard".

Organizația U.T.M. cu sprijinul 
corpului didactic și în special al 
tovarășului Ghiiinca Dieder, diri
jor, are răspunderea de a organi
za învățarea de către tineret a 
zece cîntece patriotice și revolu
ționare.

Trebuie spus de asemenea că 
planul comun a dat posibilitatea 
organizării mai temeinice a con
cursului „Iubiți cartea". în acea
stă privință un sprijin serios îl 
dau deputății sfatului popular 
care răspund de îndrumarea celor 
35 de cercuri de citit organizate 
pe circumscripții electorale. Cercu
rile și-au început activitatea cu 
cărțile „Desfășurarea", „Marea 
familie", „Pămint desțelenit", 
„Bărăgan" etc. Aceste cărți și 
altele au fost de altfel și recenza
te în cadrul serilor culturale or
ganizate la căminul cultural și 
colțul roșu al G.A.C.

In planul comun sînt prevăzute 
o seamă de acțiuni de care răs
punde direct organizația U.T.M., 
menite să-i ajute pe tineri să în
țeleagă mai bine fiecare carte ci
tită. în acest sens au fost organi
zate și se vor mai organiza, atît în 
cadrul „joilor tineretului" cit și în 
afara lor, seri de întrebări și răs
punsuri, simpozioane, procese li
terare etc. De curînd la G.A.C. a 
fost organizată o seară literară 
pe tema : „Cum este oglindit în 
poezie trecutul de luptă al po
porului".

Marea majoritate a acțiunii»’ 
culturale cuprinse în planul co
mun se realizează în cadrul că- 
minului pe baza planului săptă 
mînal de activitate. Iată pe scur 
ce cuprinde planul unei săptă 
mîni. Luni : repetiție la cor - 
răspunde tov. Ghiiinca Diedeî 
Marți: ședința brigăzii artistic- 
de agitație. S-a discutat tematic; 
viitorului program care va fi în 
chinat muncii de electrificare. I 
răspuns tov. profesor Tache Ște 
fan. S-a făcut repetiție la teatru 
Tovarășa Ioana Stoian, profesoa 
ră, a prezentat piese „Cu oiște, 
în gard". Joi: Ca aproape în fie' 
care săptămînă de altfel, a avu 
loc „joia tineretului". Directori: 
școlii a ținut conferința despre 
„Știință și religie" primită de 11 
comitetul raional U.T.M. Organi 
zația U.T.M. a asigurat mobiliza 
rea a peste 100 de tineri, iar direc 
torul căminului cultural a asigu 
rat programul artistic. Tinerii a 
dansat și s-au distra) pînă noap 
tea tîrziu. Vineri: De două ori p 
săptămînă (miercurea și vinerea 
se țin cele 35 cercuri de citit. T< 
în această zi așa cum prcved 
programul, a avut Ioc repetiția 1 
cor. Duminică: un festival art 
stic închinat Marii Revoluții S< 
cialiste din Octombrie. Cu ace; 
stă ocazie tinerii au ascultat cor 
ferința primită de la comiteti 
raional U.T.M.: „Cea de-a 41- 
aniversare a Marii Revoluții Sc 
cialiste din Octombrie" ținută d 
secretarul comitetului U.T.M.

Iată cum este întocmit și re; 
lizat planul comun de activitai 
culturală în comuna Văleni.

GH. MfTROI 
activist al Comitetului regional 

U.T.M. Pitești

Comuna Grigorescu 
va avea un nou 
cămin cultural

In primăvara acestui an ță
ranii muncitori din satul Gri-r 
gorescu, din raionul Fiiimon 
Sîrbu, au pus bazele construc
ției unui cămin cultural unde 
tinerii și vîrstnicii să-și poată 
petrece cît mai plăcut și orga
nizat timpul liber.

încă din primele zile, un 
grup de tineri din acest sat 
au și început munca Ia săpă- 

. turile pentru fundații și alte 
(lucrări. Un alt grup, în frunte 
f cu Niță Tudose, secretarul or- 
( ganizației de bază U.T.M. a 
( mers la conducerea gospodăriei 
J colective de la care a cerut

— Așa am dat două lovituri: am și activitate în cămin și nici nu poate lumea să zică că 
vede în circiumă.

Tinerii din comuna 
Mihăilești raionul Mizll 
sînt nemulțumiți de faptul 
că tov, Aurel Gavriluță 
directorul căminului cultu
ral în loc să se preocupe 
de organizarea unei inien 
se activități culturale, or. 
gantzează chefuri cu „a- 
micii" săi In localul cămi
nului cultural.

VAS1LE PANAIT 
corespondent voluntar

( atelaje pentru a căra pămînt, 
balast, cărămidă și alte mate
riale necesare construcției.

Tinerii au prestat peste 1000' 
ore muncă voluntară. Ei nu au 
precupețit timpul lor liber, 
pentru a vedea clădirea noului 
cămin terminată. Printre ce: 
mai harnici se numără Oprea 
Chelu, Petre R. Gurău, Du
mitru Rusu, Dumitru Gurău, 
Constantin Gheorghe și Vasi- 
le Iconaru.

Acum, lucrările de construc
ție a căminului cultural se a- 
propie de sfîrșit. Tinerii ajută 
pe meșteri la terminarea ten- 
cuitului în interior și exterior 
și la alte lucrări de finisare.

ȘTEFAN GHERASIM 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M. 
Fiiimon Sîrbu



Activitatea sociala

viata de familie
Gertruda și Ion Pascu, doi tineri 

muncitori din Mediaș, se căsăto
resc și renunță dintr-o dată la 
viața obștească, frumoasă și bo
gată, pe care au dus-o pină la că
sătorie. Faptul acesta, relatat în 
articolul „Viața de familie e o co
livie ?" apărut nu de mult în 
„Scînteia tineretului" și care ri
dică o problemă importantă pri
vind viața de familie, a stîrnit un 
viu interes în rîndurile tinerilor 
din uzina noastră. Tineretul nos
tru înțelege viața de familie în 
strînsă legătură cu viața socială 
și cei doi tineri aveau suficiente 
exemple în această privință chiar 
acolo, în uzina în care lucrează. 
Asemenea exemple sînt nenumă
rate și în uzina noastră.

La secția mecanică lucrează ca 
rabotor utemistul Pavel Marin, iar 
la secția electrică, ca bobinatoare, 
utemista Evdochia Marin. S-au cu
noscut aici în uzină luînd parte, 
laolaltă cu tovarășii lor, la nume
roase acțiuni obștești. Cu multă 
dragoste au muncit ei la construi
rea Casei de cultură, a tineretului 
din raion, iar în acțiunea de în
frumusețare a uzinei, pornită în 
primăvară de tinerii metalurgiști 
din fabrica noastră, s-au dovedit a 
fi printre cei mai entuziaști. Cu- 
rind, între cei doi tineri s-.a în
chegat acel sentiment curat al 
dragostei care i-a dus la înteme
ierea unui cămin. A încetat oare 
activitatea lor obștească odată cu 
căsătoria ? Nu, nu a încetat. Dim
potrivă.

Am luat acest exemplu la în- 
tîmplare și sînt convins că acei 
care vor citi aceste rînduri se vor 
gindi imediat cît de mult se a- 
seamănă el cu nenumărate altele 
de la locul lor de muncă. Dar cîte 
exemple nu s-ar putea da ? Acum 
trei ani tînărul Ion Barbu s-a în
tors, după satisfacerea stagiului 
militar, la uzina noastră, ca elec
trician. Prețuindu-i hărnicia în 
muncă, precum și spiritul de răs
pundere de care dădea dovadă în 
viața de organizație, utemiștii <l-au 
ales membru în comitetul U.T.M. 
pe uzină iar, apoi, în biroul Co
mitetului orășenesc București al 
U.T.M. Făcînd parte și din echipa 
artistică a uzinei, Ion Barbu a cu
noscut-o aici pe tînăra muncitoare 
Ioana Barbu, perechea sa în echi
pa de dansuri. După o vreme, cei 
doi tineri au hotărît să se căsăto
rească. Noua familie participă de 
atunci cu și mai multă însuflețire 
Ia toate acțiunile obștești. Sarci
nile de organizație, activitatea ob
ștească, nu stînjenesc viața de 
iam'ilie a tinerilor soți, ci dimpo
trivă îi apropie și mai mult îm- 
bogățindu-le viața cu adevărata 
satisfacție morală, pe care o au 
toți cei ce se află în iureșul con
struirii vieții noastre noi. Tinerii 
losif Niculina funcționară la uzine
le noastre și losif Florea sudor la 
uzinele „23 August" s-au căsă
torit acum două luni. După căsă
torie ei au continuat cu aceeași 
dragoste să lucreze pe tărîm so
cial, Niculina fiind aleasă in bi- 
•oul organizației U.T.M. La fel, tî- 
nărul losif Debu s-a căsătorit în

Cum de au ajuns acești doi ti
neri să renunțe tocmai la ceea ce 
dă vieții de ffamilie sevă și vigoa
re tinerească, la ceea ce leagă 
strîns viața de familie de viața 
Iectivului socialist î Tinerii din 
ganizația U.T.M. din care 
parte acești doi tovarăși pot 
trebuie să-i ajute să înțeleagă 
modul cum au pornit ei în viața 
de familie, încercînd să se izoleze 
de colectiv, e nu numai nefiresc 
pentru un tînăr al zilelor noastre, 
dar și profund dăunător chiar și 
pentru viața lor intimă. Lipsiți de 
preocupări sociale, orizontul tine
rilor se îngustează și în cele din 
urmă toate acestea duc la un sen
timent de nemulțumire reciprocă și 
anostitate în viața de familie.

Personal sînt convins că în 
urma ajutorului colectivului activi
tatea tinerilor soți 'Pascu va conti
nua să fie asemănătoare cu aceea 
de dinaintea căsătoriei, ba chiar 
se va intensifica. Totuși, aș vrea 
să știu care 'este acum poziția ce
lor doi - - -
tate în ziarul nostru în legătură 
cu ei ?

tineri față de cele discu-

■nărui Iosif Debu s-a căsătorit în 
armă cu o lună de zile dar mun
ca lui s-a intensificat și nu a scă-,a iui o-a inicnouivai 71 nu a 
mt așa cum s-a întîmplat la tova- 
•ășii Gertruda și Ion Pascu,..•așii Gertruda și Ion Pascu...

In laboratorul de metalurgie al 
Institutului Politehnic din Bucu
rești. In fotografie : studenții Con
stantin Șiel, Eugen Cazimirovici 
și Ștefan Bilă din anul IV, al Fa
cultății de metalurgie studiind la 

microscop structura metalelor.

★
Vineri dimineața au părăsit Ca

pitala membrii delegațiilor R. D. 
Germane și Republicii Arabe Unite 
care au participat la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea Centena
rului mărcii poștale romînești și al 
Poștei de Stat.

La plecare pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de ca
dre de conducere din Departamen
tul Poștelor și Telecomunicațiilor 
și membri ai comitetului de orga
nizare a Centenarului.

★
In ziua de 23 noiembrie a.c. so

sește în țară, în cadrul schimbului 
între radio-televiziunea romînă și 
radioul cehoslovac corul de copii 
radio din Praga.

In zilele de 24 și 30 noiembrie 
corul va prezenta, sub conducerea 
dirijorului dr_ Bogumil Kulinski, 
două concerte în sala Ateneului 
R.P.R. In ziua de 27 noiembrie 
corul va susține, de asemenea, un 
concert în sala Teatrului de Stat 
din Ploețti.

INFORMAȚII
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația economică argenti- 
niană, condusă de Josă LAceaga, 
deputat in parlamentul argenti
nian.

Cursurile de minim tehnic 
factor important în ridicarea 

calificării tinerilor muncitori
MATEI JURCA

membru în biroul organizației de 
bază nr, 10 uzinele „Republica"- 

București

Utemistul Paul Fernoledo — strungar la uzina „Semănătoarea"
București, secția cardane, reușește să-și depășească zilnic norma cu 

50 la sută.

Foto: V. CHIRCEV

(Urmare din pag. l-a)

pe care citind-o afli primele lu
cruri cu privire la cursurile de 
minim tehnic din această uzină. 
Pe hîrtie sini înșirate, unul după 
altul, patru cursuri de minim teh
nic, unde funcționează, și cine Ie 
conduce. In realitate sînt însă nu
mai trei cursuri.

Pe hîrtie este specificat că lec
țiile cursurilor de minim tehnic — 
hotirîrea înființării lor a fost 
luată la sfîrșitul lunii iulie — 
se vor ține de două ori pe săptă- 
mînă. tn realitate, pină acum, la 
cele trei cursuri de minim tehnic 
s-au ținut doar câte 2 lecții în to
tal. Numărul tinerilor care parti
cipă la aceste cursuri este ex
trem de mic. In uzină, la unii 
membri ai comitetului U.T.M. 
există de altfel ideea că mai 
mult de 30—40 din cei peste 
900 de tineri ai uzinei nu-i 
necesar să participe la cursw 
rile de minim tehnic. Dar 
oare tînărul strungar Gheorghe 
Onoiu din sectorul C, care rupe 
cuțitele de strunjit cu duiumul, 
care nu Știe să le ascută, nu are 
nevoie de ridicarea calificării ? 
Rectificatorul utemist Radu Pește, 
care într-un singur schimb a stri
cat patru axe cu came, nu are ne
voie de ridicarea calificării ? A- 
cești tineri ca și mulți alții ca ei 
nu participă însă la cursurile de 
minim tehnic și organizațiile 
U.T.M din sectoarele respective 
nu iau nici un fel de măsuri.

După cum se vede, organizarea 
și desfășurarea cursurilor 
nim tehnic la uzinele „I. 
mu“-Sinaia suferă serios, 
ceasta se face vinovat în 
rînd comitetul U.TM. al uzinei.

de mi- 
C. Fri-

Dp a- 
primul

Cînd comitetul 
orășenesc U. T. M. 

se ocupă „în general"
Dacă discuți la Comitetul oră

șenesc U.T.M. Craiova modul 
cum se ocupă organizațiile

UN MOMENT ISTORIC
in dezvoltarea coeziunii lagărului socialist 
ji a mișcării comuniste internaționale
Se împlinește un an de la Gon- 

'ătuirile de la Moscova ale repre- 
;ntanților partidelor comuniste și 
uncitorești din întreaga lume. 
Prin însemnătatea problemelor 
îalizate și prin importanța con- 
uziilor adoptate, Consfătuirile de 

Moscova au constituit întîlniri 
ternaționale de importanță ex- 
pțională în istoria mișcării co- 
jniste mondiale. Ele au de- 

pnstrat cu deosebită tărie for- 
în necontenită creștere a 

rtidelor comuniste și muncito
ri, unitatea lor de nezdrunci- 
t sub steagul marxism-leninis- 
ilui, avîntul politic și ideologic 
mișcării comuniste internațio- 

le.
Pe baza largului schimb de pă- 
i și a discuțiilor purtate în 

' nsfătuirile de la Moscova la 
/e au participat reprezentanți 
partidelor comuniste și munci- 
ești din aproape toate țările 
nii au fost adoptate două docu- 

..nte de o uriașă însemnătate 
iretică și practică: „Declarația 
nsfătuirii reprezentanților par
elor comuniste și muncitorești, 
i tăvile socialiste" și „Mani- 
.tul Păcii" adoptat la Consfătu- 
a reprezentanților a 64 de par- 

|> comuniste și muncitorești, 
e au deschis noi perspective 
tei mondiale a popoarelor pen- 
pace, democrație și socialism.

Jeclarația partidelor comuniste 
cele 12 țări socialiste la care 

.'îrior s-au s&haarizat și parti- 
e comuniste și muncitorești 

țările capitaliste, document 
însemnătate istorică, străbătut 
suflul viu al marxismului 

ator, sintetizează tezaurul de 
I eriență acumulată de P.C.U.S., 

partidele comuniste și muncito- 
:4:i din- țările socialiste, de 

carea comunistă din țările ca- 
iliste și de mișcarea de elibe- 
î. a popoarelor din țările co-

Prof. univ. Tudor Bugnariu

loniale și dependente. Bazîndu-se 
cu fermitate pe învățătura marx- 
ist-leninistă și fiind ea însăși un 
exemplu de dezvoltare creatoare 
a acestei învățături, Declarația, a- 
profundează probleme fundamen
tale, de însemnătate generală, ale 
teoriei și practicii revoluției și 
construcției socialiste, ale luptei 
pentru apărarea păcii.

Făcînd o apreciere marxist-le- 
nistă a situației internaționale, 
Declarația Consfătuirii reprezen
tanților partidelor, comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
a arătat că ceea ce caracterizează

determinat de legile obiective ale 
dezvoltării societății, prin forța 
armelor, prin diversiuni ideologi
ce. Dar forțele imperialiste, anti
populare, agresive, își pregătesc 
singure pieirea prin politica lor 
urîtă de popoare, își crează sin
gure groparul care le va înmor- 
mînta. Toate încercările imperia
liștilor de a opri mersul omenirii 
spre socialism sînt sortite eșecu
lui. Socialismul învinge fiindcă 
exprimă cerințele mersului isto
riei, fiindcă masele, călăuzite de 
ideile marxism-leninismului, în 
frunte cu partidele comuniste în-

Un an de la Consfătuirile reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din întreaga lume

epoca noastră este trecerea pe 
scară mondială de la capitalism 
la socialism, trecere inaugurată 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Intr-adevăr, victoria 
socialismului și trecerea la con
struirea comunismului în U.R.S.S., 
desprinderea unui șir întreg de 
țări din Europa și Asia din siste
mul capitalist și construirea cu 
succes a socialismului în aceste 
țări, formarea sistemului mondial 
al socialismului, alături de acela 
al imperialismului, dobindirea in
dependentei naționale a altor țări 
și ruperea lor din lanțul impe 
rialismului, arată clar tendința 
principală a istoriei contempora
ne, arată clar că conținutul prin
cipal al epocii noastre este trece
rea de la capitalism la socialism 
Imperialiștii încearcă să oprească 
acest proces istoric progresist,

teleg că interesele vieții lor feri
cite cer făurirea socialismului și 
luptă pentru socialism.

Declarația Consfătuirii de la 
Moscova scoate în evidență însem
nătatea deosebită pentru victoria 
socialismului a întăririi unității de 
monolit a întregii familii a statelor 
socialiste, a întăririi continue a u- 
nității partidelor comuniste și mun
citorești din toate țările și a co
eziunii mișcării muncitorești.

Lagărul socialismului reprezintă 
o uriașă cucerire a popoarelor, o 
forță care exercită o înrîurire pu
ternică asupra întregii evoluții a 
vieții internaționale. întreaga ome
nire progresistă privește cu admi
rație la noile relații care s-au sta
tornicit între țările lagărului so
cialist. Avînd la bază comunitatea 
scopurilor și intereselor lor funda
mentale, comunitatea ideologiei lor,

aceste relații se întemeiază pe 
principiul egalității în drepturi, a 
respectării integrității teritoriale, 
independenței, suveranității de 
stat, a neamestecului în treburile 
interne ale altora. Insă, așa cum 
subliniază Declarația, aceste prin
cipii nu oglindesc și nu epuizea
ză întreaga esență a noilor relații. 
O trăsătură caracteristică a lor o 
constituie ajutorul reciproc frățesc 
în care se manifestă puternic prin
cipiile internaționalismului prole
tar.

In epoca noastră, măsura inter
naționalismului proletar o consti
tuie atitudinea față de lagărul so
cialist în frunte cu Uniunea Sovie
tică, primul stat al muncito
rilor și țăranilor, țară care 
construiește sub conducerea glo
riosului P.C.U.S. visul de- aur al 
omenirii — comunismul.

O excepțională importanță au 
tezele din Declarație — verificate 
permanent de viață — cu privire 
la legile revoluției socialiste, cu 
privire la problema generalului și 
particularului în revoluția socialis
tă și în construirea socialismului. 
Declarația subliniază că partidele 
comuniste și muncitorești nu pot 
construi cu succes socialismul de- 
cît pornind de la legile generale 
ale revoluției socialiste, pe care să 
le aplice creator la condițiile con
crete ale dezvoltării istorice ale 
fiecărei țări. Declarația dă o ripos
tă nimicitoare revizionismului con
temporan care neagă legile gene
rale ale revoluției și construcției 
socialiste, exagerînd rolul parti
cularităților naționale specifice. 
Cu aceasta însă, ei neagă însăși 
legitatea dezvoltării sociale. Este 
știut însă că studiul transformării 
societății în general, al trecerii de 
la o orînduire la alta, al trecerii 
de la capitalism la socialism, nu 
se poate face fără desprinderea a 
ceea ce este general, esențial, fără

A început acțiunea de constituire 
a organizațiilor locale de turism

Zilele acestea a început în în
treaga țară acțiunea de constitui
re a organizațiilor locale de 
rism ale Asociației turiștilor 
R.P. Romînă și a cercurilor 
turism.

Primele organizații locale 
turism iau ființă în 38 localități 
din țară, în orașe reședințe de 
regiune și în centre industriale și 
culturale. Constituirea organiza
țiilor locale de turism din Capitală 
va avea loc la 25 noiembrie.

In întreprinderi, instituții, fa
cultăți, S.M.T.-uri, G.A.S.-uri etc 
se înființează cercuri de turism.

Pentru popularizarea largă a 
turismului în rîndul maselor de 
oameni ai muncii și pentru dezvol
tarea sportului alpin, organizațiile

E

tu- 
din 
de

de

locale de turism vor organiza 
excursii cu caracter documentar, 
concursuri de orientare turistică, 
tabere în corturi, tabere și cursuri 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
turiștilor și alpiniștilor.

Membrii Asociației turiștilor din 
R.P. Romînă se vor bucura de O 
serie de avantaje. De exemplu, 
pentru acțiunile membrilor asocia
ției li se pun la dispoziție mate
rialele necesare. Ei se bucură de 
prioritate la cazare și de tarif re
dus în cabane și refugii turistice, 
precum și la tarifele de călătorie.

La înscrierea în Asociația turiș
tilor din R.P. Romînă se plătește 
o taxă de 5 lei și 15 lei cotizația 
anuală. Elevii și studenții benefit 
ciază de 50 la sută reducere.

pentru că nu s-au dove- 
folositoare, ci pentru că 
au încetat să mal par- 
lecțli. Este interesant

U.T.M. din întreprinderile orașu
lui de ridicarea nivelului profe
sional al tinerilor, tovarășul se
cretar Predescu îți răspunde 
prompt: ,,..a-au organizat cursuri 
de minim tehnic la uzinele „Elec
troputere" și „7 Noiembrie" încă 
din primăvară. Amănunte însă nu 
vă putem da".

Amănuntele despre care este 
vorba se referă la faptul dacă 
cercurile de minim tehnic func
ționează sau nu, dacă tinerii par
ticipă, dacă ele dau rezultate. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Cra
iova nu cunoaște aceste proble
me concrete și evident esențiale 
și nici nu și-a propus să se ocu
pe de organizarea și desfășura
rea acestora. Așa se face că la 
uzinele „7 Noiembrie" cursurile 
de minim tehnic înființate și-au 
Încetat de mult activitatea. Acest 
lucru nu 
dit a fi 
cursanții 
ticipe la
insă faptul că deși membrii bi
roului organizației de bază 
U.T.M. își dau seama că în uzină 
sînt tineri ca strungarii Nicolae 
Rădulescu și Gh. Udrea cărora 
nu li se poate încredința să lu
creze piese de înaltă tehnicitate 
fără riscul de a le rebuta, tineri 
turnători ca Gh. Ancuța care re- 
butează aproape 40 fa sută din 
ceea ce lucrează și alții, nu 
întreprinde nici o acțiune orga
nizată pentru ca tinerii să-și ri
dice calificarea. Organizația de 
bază U.T.M. așteaptă ca uzina 
să aibă ceva fonduri și să des
chidă un curs. Ei n-au înțeles că 
la cursurile de minim tehnic pre
dau îndeobște tineri ingineri și

iVA WAVVAWAWUWW 
descoperirea legilor generale care 
acționează în acest proces. Aceas
ta nu înseamnă însă ignorarea 
trăsăturilor specifice în. revoluția 
socialistă și în construirea socia
lismului. Declarația arată că a- 
ceste trăsături specifice nu se o- 
pun legilor generale ale revoluției 
socialiste, ci le complectează. Ceea 
ce este însă principal îl constitue 
ceea ce e general, esențial, nece
sar, stabil și se repetă.

Istoria a arătat că, revoluțiile 
socialiste care au avut loc în ță
rile care au pășit pe drumul con
struirii socialismului repetă, în e- 
sență, Revoluția Socialistă din 
Octombrie. Revoluția din Octom
brie, procesul istoric de construire 
a socialismului în U.R.S.S., indi
că drumul trecerii de la capitaFsm 
la socialism în toate țările, unicul 
drum posibil, care constă în pre
luarea puterii politice de către 
clasa muncitoare, în instaurarea 
dictaturii proletariatului.

Zdrobind teoriile revizioniste care 
și-au găsit expresia concentrată în 
Programul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Declarația a sub
liniat necesitatea intensificării 
muncii ideologice a partidelor co
muniste și muncitorești, a luptei 
împotriva revizionismului contem
poran — principalul pericol în 
mișcarea muncitorească interna
țională.

Dezvoltînd problemele esențiale 
ale revoluției și construcției socia
liste, Consfătuirile de la Moscova 
au luminat totodată cu deosebită 
putere perspectivele luptei pentru 
pace a popoarelor lumii. Conside- 
rînd lupta pentru pace drept o 
sarcină a lor primordială, parti
dele comuniste și muncitorești 
și-au exprimat hotărîrea de a face 
tot ce le stă în putință, alături de 
toate țările și forțele iubitoare de 
pace, pentru perîntîmpinarea răz
boiului. Ele au adoptat „Manife
stul Păcii", înflăcărat mesaj ce dă 
glas simțămintelor șî voinței de 
pace a milioanelor șî milioanelor 
de oameni din toate continentele. 
Chemînd popoarele să-și ascută 
vigilența împotriva agresorilor im
perialiști, „Manifestul Păcii" ara
tă totodată că forțele păcii sînt 
mai puternice decît forțele reacțiu- 
oii și războiului, că ele pot pune 
stavilă uneltirilor imperialiștilor. 
Pe această bază, exprimînd cu 
claritate speranțele și aspirațiile 
fiecărui om al muncii, „Manifestul 
Păcii" glăsuiește : „Războiul nu 
este inevitabil, războiului i se poa- i 
te pune stavilă, pacea poate fi 
apărată și consolidată !“.

Anul care s-a scurs de la Con-

tehnicienl cărora organizația le 
Încredințează această sarcină.

La uzinele „Electroputere" deși 
au luat ființă cîteva cursuri de mi
nim tehnic, ele nu.și desfășoară 
așa cum ar trebui 
număr foarte mic 
ticipă la ele.

Este timpul ca
șenesc U.T.M. Craiova să sprijine 
în mod concret organizațiile de 
bază U.T.M. în rezolvarea sarcini
lor de mare însemnătate care le 
stau în față, privind calificarea 
profesională a tinerilor cu ajutorul 
cursurilor de minim tehnic

activitatea. Un 
de tineri par-

Comitetul oră-

C. BANCILA

• Prima parte a campionatului categoriei A de fotbal se în
cheie duminică odată cu desfășurarea jocurilor din cadrul ultimei 
etape a turului. Pe stadionul Republicii din Capitală amatorii 
jocului cu balonul rotund vor avea prilejul să urmărească în pro
gram cuplat întîlnirile: Progresul—Steagul Roșu Orașul Stalin 
(ora 12,30); C.C.A.—U.T. Arad (ora 14,15). Repriza a doua a 
întîlnirii C.C.A.—U.T.A. va fi transmisă la radio în jurul orei 
15,15 pe programul 1.

In țară au loc următoarele meciuri: Farul Constanța—Rapid 
București; Dinamo Bacău—Știința Timișoara; Petrolul Ploești— 
Dinamo București; Jiul Petroșani—Știința Cluj.

• Competiția internațională de fotbal „Cupa Europei intern 
țări" programează la 3 decembrie la Atena întâlnirea retur dintre 
echipele selecționate ale Greciei și Franței. In primul meci echipa 
franceză a obținut victoria cu scorul de 7—1. Acesta este ultimul 
meci care are loc anul acesta, urmind ca restul întâlnirilor din 
optimile de finală să se desfășoare în sezonul 1959.

In celelalte două întîlniri disputate, echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu 3—1 echipa R. P. Ungare, iar selecționata R. P. Romine a cîf- 
tiga-t cu 3—0 meciul cu Turcia.

Anul viitor se vor desfășura următoarele întâlniri: 27 septem
brie Budapesta : R. P. Ungară—U.R.S.S. (retur); 26 iunie Varșo
via : R. P. Polonă—Spania (returul se va disputa la 4 octombrie 
la Madrid) ; 24 mai Leipzig; R.D. Germană—Portugalia (returul 
este programat pentru 27 iunie la Lisabona); 31 mai Belgrad: 
Iugoslvia—R. P. Bulgaria (returul are loc la 25 octombrie la So
fia) ; 29 aprilie Istanbul: Turcia—Romînia (retur); 20 mai Oslo : 
Norvegia—Austria (dl doilea meci se va disputa la 28 septembrie 
la Viena),
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pronosport
sfătuirile de la Moscova a confir
mat pe deplin justețea aprecierilor 
făcute, și a demonstrat în chip 
strălucit marea însemnătate a a- 
cestor Consfătuiri în mobilizarea 
maselor muncitoare de pretutin
deni în lupta pentru pace și so
cialism.

In vreme ce declinul imperialis
mului se adîncește, construcția 
economică și culturală din țările 
lagărului socialist se desfășoară 
într-un ritm fără precedent.

Cifrele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1959—1965 date recent 
publicității și care oglindesc sal
tul uriaș pe care-1 va face eco
nomia sovietică în următorii
șapte ani, au stîrnit un uriaș 
entuziasm în rîndurile oamenilor 
muncii de pretutindeni, și uluire 
în rîndurile stăpînilor lumii ca
pitaliste. Aceste cifre arată 
visul de aur al oamenilor 
construirea comunismului - 
devenit o chestiune 
imediate pentru poporul sovietic. 
Aceste cifre grandioase consti
tuie o expresie strălucită a su
periorității socialismului care în 
mod inevitabil va depăși lumea 
capitalistă în toate domeniile în 
cadrul întrecerii pașnice dintre 
cele două sisteme.

A luat avînt mereu mai puternic 
mișcarea de eliberare națională din 
Asia, Africa și America Latină. In 
principalele țări capitaliste mișca
rea democratică pentru pace, pen
tru apărarea democrației, pentru 
înfăptuirea transformărilor sociale 
și apărarea drepturilor poporului 

a

că

a
a practicii

internațională pășește mereu 
înainte. în fruntea luptelor ma
selor muncitoare din întreaga 
lume pentru pace și socialism.

Partidul nostru care și-a adus 
propria contribuție la elaborarea 
documentelor Consfătuirilor de la 
Moscova, a luptat și luptă neobo
sit pentru traducerea în viată a 
concluziilor acestor consfătuiri. 
Partidul, guvernul, întregul popor 
romîn întăresc neîncetat prietenia 
cu U.R.S.S. și cu toate celelalte 
țări socialiste, dau o contribuție 
activă la întărirea unității lagăru
lui socialist, la dezvoltarea cola
borării și întrajutorării între ță
rile socialiste, la întărirea coeziu
nii și unității mișcării comuniste 
internaționale. Schimbul de dele
gații guvernamentale și de partid 
cu țările socialiste surori, contac
tele active între P.M.R. și partide- 

din
ace
la- 

miș-

rnuncitor, a luat în anul care 
trecut o nouă dezvoltare

Ceea ce a caracterizat, de ase
menea, perioada scursă de la Con
sfătuirile de la Moscova a fost 
demonstrarea justețea aprecierii 
făcute în documentele acestor 
Consfătuiri cu privire la capaci
tatea forțelor mondiale ale pă
cii de a zăgăzui uneltirile agre
sive ale cercurilor imperialiste. 
Sînt grăitoare în acest sens: deiu- 
carea complotului imperialismului 
anglo-american în Orientul Arab, 
eșecul provocărilor S.U.A. în Ex
tremul Orient etc.

S-a întărit și mai mult coeziu
nea comunității țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică, u- 
nitatea ideologică a partidelor co
muniste și muncitorești, din întrea
ga lume pe baza internaționalis
mului proletar. Unitatea mișcării 
comuniste internaționale s-a ri
dicat prin Consfătuirile de Ia 
Moscova pe o nouă treaptă de 
dezvoltare. Mișcarea comunistă

le comuniste și muncitorești 
diverse țări ale lumii, toate 
stea servesc întăririi unității 
gărului socialist și a întregii 
cari ^comuniste internaționale.

Sărbătorind împreună cu luptă
torii pentru pace și socialism din 
întreaga lume împlinirea unui an 
de la Consfătuirile de la Moscova 
poporul nostru muncitor, tineretul 
muncitor al patriei noastre își 
manifestă fidelitatea de nezdrun
cinat fată de măreața cauză a so
cialismului. Manifestîndu-și în. 
treaga adeziune față de documen
tele istorice ale Consfătuirilor de la 
Moscova, oamenii muncii din țara 
noastră au văzut și văd în aceste 
documente un neprețuit izvor de 
învățăminte, o călăuză prețioasă 
în Iuțită pentru construirea socia
lismului și apărarea păcii. In lu
mina documentelor Consfătuirilor 
de la Moscova a reieșit cu și mai 
mare claritate pentru fiecare om 
al muncii din țara noastră juste
țea politicii interne și externe a 
partidului nostru, politică pe care 
întregul nostru popor muncitor o 
traduce cu hotărîre în viață, ob- 
ținînd noi succese în construcția 
socialistă, întărind necontenit re
gimul democrat popular. Oamenii 
muncii își string și mai puternic 
rîndurile în jurul forței lor con
ducătoare Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Tăria partidului, justețea politi
cii lui izvorăsc din faptul că el 
se călăuzește în întreaga sa ac
tivitate după învățătură marxist- 
leninistă.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la adu
narea activului de partid din o- 
rașul și regiunea București din 16 
decembrie 1957. „schimbul de pă-
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reri și documentele Consfătuirilor 
au confirmat justețea liniei gene
rale a partidului nostru în proble
mele consolidării regimului de
mocrat-popular și ale construcției 
economiei și culturii socialiste, ale 
întăririi partidului și unității rin- 
durilor sale, ale dezvoltării coezi-» 
unii țărilor socialiste și întăririi 
unității de acțiune a mișcării co
muniste internaționale, ca și ju
stețea politicii partidului nostru 
în problemele politicii externe". 
Partidul Muncitoresc Romîn e 
puternic prin unitatea lui de mo
nolit și disciplina de fier a rîn- 
durilor lui, prin fermitatea, in
transigența revoluționară cu care 
a apărat și apără mereu unitatea 
sa, zdrobind orice acțiuni antipar
tinice, prin legăturile sale strînse 
cu clasa muncitoare, cu masele de 
oameni ai muncii. Plenara C.C. 
al P.M.R din iunie 1958 a con
tribuit și mai mult la întărirea 
continuă a unității și disciplinei 
de partid, la creșterea combativi
tății revoluționare a membrilor de 
partid, împotriva ideologiei bur
gheze sub orice formă ar apărea 
ea, împotriva manifestărilor de 
împăciuitorism.

Poporuț nostru se mîndrește pe 
drept cuvînt cu mărețele realizări 
dobîndite sub conducerea partidu
lui în anii regimului de democra
ție populară. Producția globală 
industrială este de circa 4 ori 
mai mare față de cea din 1938; 
numai producția ramurii construc
toare de mașini crescînd de a- 
proape 7 ori iar producție de 
energie electrică de 7,4 ori. Pe 
baza dezvoltării puternice a in
dustriei grele s-au dezvoltat toate 
ramurile economiei naționale, ceea 
ce s-a răsfrînt în creșterea con
tinuă a nivelului de trai al pd- 
porului. Toate acestea confirmă 
pe deplin justețea liniei politice 
marxist-leniniste a partidului no
stru, a Comitetului său Central în 
frunte cu tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej.

Condus de partid, poporul nc> 
stru pășește înainte spre noi victo
rii, plin de încredere în triumful 
deplin al cauzei socialismului. Sub 
steagul glorios și de nebiruit al 
marxism-leninismului, purtat
clasa muncitoare în frunte cu e- 
roicele ei partide comuniste și 
muncitorești, cauza socialismului 
și a păcii va triumfa în lumea în- 
treagă.
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Serviciile de informații ale O.N.U 
sînt lipsite de obiectivitate

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne
NEW YORK 21. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Con- 
tinuîndu-și lucrările în problema 
activității O.N.U. în domeniul in
formării, Comitetul pentru pro
blemele administrative și bugetare 
al Adunării Generale a ascultat 
în ședința sa din 19 noiembrie 
pe reprezentanții statelor Ecua
dor, S.U.A., Cehoslovacia, Pa
kistan, Chile, Iran, Guatemala, 
Peru și Albania.

In aceeași ședință a luat cuvîn
tul și reprezentantul 
Eduard Mezincescu.

După ce a apreciat ca pozitiv 
raportul Comitetului de 
Eduard Mezincescu a arătat că 
activitatea de informare a O.N.U. 
a fost orientată după anumite 
criterii subiective.

Referindu-se la faptul că infor
mații lipsite de obiectivitate sînt 
„filtrate" conform cu interesele 
politice ale anumitor cercuri gu
vernamentale din Occident, vor
bitorul a arătat că aceasta expli
că de ce serviciul de informare al 
O.N.U., pentru a difuza anumite 
emisiuni radiofonice, a recurs la 
binecunoscute oficine de p- 
gandă ale „războiului rece“, 
rețeaua radiofonică a 
mericii“. Aceasta explică și fap
tul că în timp ce marele popor 
chinez de 650.000.000 de locuitori 
nu poate să-și facă auzită vocea 
în Adunarea. Generală a O.N.U., 
serviciul de informare al O.N.U. 
folosește rețelele radiofonice ale 
trupelor de ocupație americane în 
Coreea de sud și probabil și 
alte instalații militare americane 
din această regiune cu scopul de 
a difuza informații fără consim- 
țămîntul guvernului legitim al 
Chinei.

romîn,

experți,

propa-
„Voc’ii Â-

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din R. D. Germană 

Strălucită victorie a Frontului Național
BERLIN 21 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite: La 20 noiem
brie Comisia centrală electorală a 
Republicii Democrate Germane a 
dat publicității rezultatele definiti
ve ale alegerilor pentru Camera 
Populară a R.D.G. care au avut 
Ioc la 16 noiembrie.

Din 11.848.602 persoane înscrise 
|n listele electorale, 11.717.952 per-

------------------------------------

raane, adică 98,90 la rată, s-au 
prezentat în fața urnelor. 99,88 la 
sută din numărul voturilor au fost 
declarate valabile, iar 0,12 la sută 
au fost anulate. Candidați! Fron
tului Național al Germaniei de
mocrate au obținut 99,87 la sută 
din numărul total al voturilor. 
Numărul celor care au votat con
tra a fost de 0,13 la rată.

Sosirea delegației R. Cehoslovace 
Bulgariaîn R. P,

SOFIA 21 (Agerpres). — După 
cum transmite ATB, în dimineața 
zilei de 21 noiembrie delegația 
de partid și guvernamentală a R. 
Cehoslovace, condusă de Antonin 
Novotny, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehoslovace, 
care face o vizită de prietenie în 
R.P. Bulgaria, a sosit la Sofia. La 
gara centrală din Sofia delegația 
a fost întîmpinată de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, An-
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ton Iugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria 
și de alți conducători ai partidu
lui și guvernului, de fruntași ai 
vieții publice, reprezentanți ai 
armatei bulgare, precum și șefii 
unor reprezentanțe diplomatice 
străine la Sofia, de reprezentanți 
ai presei bulgare și străine.

Delegația a fost așteptată de 
mii de oameni ai muncii din ca
pitala Bulgariei.

T. Jivkov și A. Novotny au 
rostit cuvîntări.

0 delegație guvernamentală 
a R. P. D. Coreene a plecat în R. P. Chineză

PHENIAN, — Răspunzind invi- 
iației guvernului R.P, Chineze, la 
21 noiembrie o delegație guverna
mentală a R.P.D. Coreene a plecai 
tntr-o vizită de prietenie in Re
publica Populară Chineză. Din 
delegație fac parte : Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene (șeful de
legației), Pak Den Ai, vicepre
ședinte al C.C, al Partidului Mun
ții din Coreea, Nam Ir, vicepreșe

dinte al Cabinetului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe, 
Kim Kvan Heb, ministrul Apărării 
Naționale, Li En Ho, ambasadorul 
R.P.D. Coreene in R.P. Chineză. 
După ce va termina vizita In Chi
na, delegația guvernamentală va 
face o vizită de prietenie in Re
publica Democrată Vietnam. Toto
dată și o delegație militară a 
R.P.D. Coreene a plecat Intr-o vi
zită de prietenie in R.P, Chineză 
și R.D. Vietnam.

Deschiderea conferinței 
naționale a tinerilor 

constructori 
ai socialismului 

din R. P. Chineză
Referindu-se la lipsa de obiec

tivitate care caracterizează acti
vitatea serviciilor de informații, 
E. Mezincescu a dat o serie de 
exemple concrete. Se înlimplă a- 
desea, a spus el, ca din zece mi
nute de emisiune radiofonică con
sacrate diferitelor dezbateri, nouă 
minute și patruzeci și cinci de 
secunde să fie acordate prezentă
rii poziției S.U.A. și statelor care 
le susțin, și numai 15 secunde 
pentru poziția statelor al căror 
punct de vedere diferă de cel al 
S.U.A.

In ce privește caracterul „obiec
tiv" al revistei Națiunilor Unite 
este de remarcat publicarea de 
largi prezentări, de broșuri sau de 
publicații care au un caracter 
manifest de propagandă, precum 
și tendința de a transforma re
vista într-o tribună de păreri per
sonale, după cum de altfel s-a 
subliniat și în raportul Comitetu
lui de Experți. Toate aceste con
siderente ne fac să ajungem la 
concluzia că editarea unei aseme
nea publicații nu numai că nu

este utilă pentru O.N.U., ba dim
potrivă îi este dăunătoare.

Delegația romînă consideră că 
raportul Comitetului de Experți 
este un document prețios care poa
te să ajute într-un mod substanțial 
pe secretarul general, spre a-și în
deplini mandatul său conform cu 
articolul 100 din Cartă. In afară 
de măsurile pe care secretarul 
general le va lua pentru a da 
urmare recomandărilor Comitetu
lui de Experți, delegația romînă 
consideră că ar fi de o mare uti
litate ca compoziția internaționa. 
lă sau mai de grabă națională a 
cadrelor de funcționari ai servi
ciului de informare al O.N.U. să 
fie supusă unei serioase revizuiri. 
Este pe deplin necesar să se re
cruteze pentru toate treptele ace
stui serviciu funcționari desem
nați de către statele membre din 
toate regiunile globului și ca toa
te tendințele și părerile reprezen
tate la O.N.U. să fie de asemenea 
reprezentate și aci.

Activitatea delegației R.P.R. 
la U.N.E.S.C.O.

PARIS 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In cadrul 
ședinței din 20 noiembrie a comi
siei administrative a U.N.E.S.C.O. 
a fost discutată problema admi
terii în U.N.E.S.C.O. cu drept de 
vot consultativ a unor organizații 
internaționale.
Delegatul romîn, George Ivașcu 

s-a pronunțat în favoarea admite
rii cu drept de vot' consultativ 
a Organizației Internaționale a 
Ziariștilor (O.I.Z.) și a subliniat 
caracterul universal al acestei 
organizații. George Ivașcu a de
clarat că O.I.Z. numără 60.000 
membri, înglobînd toate țările 
membre ale U.N.E.S.C.O..

După cuvîntarea delegatului ro
mîn comisia a trecut la vot.. Pro
punerea admiterii O.I.Z. în 
U.N.E.S.C.O. cu drept de vot 
consultativ a fost respinsă cu 23 
voturi contra 17 și 10 abțineri.

înainte de vot delegatul romîn 
a protestat împotriva atmosferei 
de presiuni creată de președintele 
comisiei administrative chiar de 
la începutul dezbaterii pro
blemei admiterii O.I.Z. în 
U.N.E.S.C.O. cu drept de vot 
consultativ.

PARIS 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Una din pro
blemele principale pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni U.N.E.S.C.O. 
este alegerea unui nou director 
general. în acest scop s-a întrunit 
vineri Biroul Conferinței, care 
conduce lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni și care este compus din 
12 membri printre care reprezen
tanții U.R.S.S. și Romîniei.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Mihail Ralea, conducătorul 
delegației romîne.

In raportul grupului de lucru al 
Departamentului Informații al 
U.N.E.S.C.O. a fost inclusă pro
punerea delegatului R.P. Romîne 
privind crearea de către cinema
tografia romînă a unui film de 
scurt metraj asupra metodelor fo
losite și a rezultatelor obținute pe 
scară națională în ultimii zece 
ani în Romînia pentru lichidarea 
analfabetismului. Acest film ur
mează să fie difuzat prin 
U.N.E.S.C.O. cu titlul de schimb 
de experiență în cadrul Proiectu
lui major pentru generalizarea 
învățămîntului de bază în Ame
rica Latină.

PEKIN 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Chi- 

/ na Nouă, la 20 noiembrie s-a 
1 deschis la Pekin cea de-a doua 
" conferință națională a tinerilor 
.. constructori ai socialismului din 

R. P. Chineză. Prima confe
rință a avut loc în 1955.

La lucrările conferinței iau 
’ parte 5.000 de delegați.

” La ședința de deschidere au 
asistat Ciu En-lai și Ciu De, 

" vicepreședinți ai C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, Lin

• Bo-țiui și He Lun, membri în 
’ Biroul Politic al C.C. al Par

tidului Comunist Chinez, Șen
< Țziun-ju, președintele C.C. al 
' Ligii democrate din China, Hu 

Iao-ban, prim-secretar al C.C.
■ al Uniunii Tineretului Comu

nist din China, precum și alți 
conducători.

Conferința a fost deschisă de
’ Liu Si-iuan, președintele Co

mitetului Național al Federației 
" tineretului democrat din în- 

’ treaga Chină.
A luat apoi cuvîntul Ciu De,

1 vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Comunist Chinez, care 
în numele Partidului Comunist 

1 Chinez a adus un salut căldu
ros participanților la conferin- 

,, ță cît și tineretului muncitor din 
" toate sectoarele construcției so- 
" claliste din China.

—xox—

Un act agresiv 
al Israelului 

împotriva R.A.U.
DAMASC 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Un purtător de 
cuvînt al Comandamentului arma
tei I-a a R.A.U. a declarat repre
zentanților presei că în seara zi
lei de 20 noiembrie un detașa
ment înarmat israelian, trecînd 
fluviul Iordan, a pătruns pe teri
toriul sirian și a deschis focul 
asupra satului Djalabina. Postul 
de grăniceri sirian care a fost ne
voit să deschidă focul de răspuns 
a fost supus unui foc de mitra
liere de pe pozițiile întărite is- 
raeliene.

in R.P. Unga
ră se înalță ne
contenit noi o- 
biective indu
striale. în foto
grafia noastră, 
un aspect de pe 
șantierul centra
lei electrice de 
la Pecsujhegy, 
care se constru
iește din piese 
prefabricate.

t | -
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Cele văzute în Romînia 
mi-au lăsat o impresie 

de neuitat
Ministrul Minelor și Petrolului din India 

despre vizita sa în R. P. R.

Rockefeller primit 
în Brazilia 

cu steaguri negre

O imagine des întilnită astăzi 
în Germania occidentală : de
monstrații împotriva înarmării 
atomice. Pe străzile Hamburgu- 
lui, tinerii poartă placarde pe 
care se pot citi ; „Strauss vrea 
bombe atomice. Noi vrem să 
trăim!"; „Noi nu vrem nici un 
fel de bombe atomice !“

Burghezia franceză s-a bucurat 
după aprobarea constituției ți s-a 
felicitat pentru smulgerea acelui 
„da“. S-au căutat și s-au eviden
țiat numai trăsăturile favorabila 
cercurilor conducătoare ale rezul
tatului obținut, trecîndu-se ușor cu 
vederea peste caracterul confuz, 
complex și contradictoriu al „da“- 
ului. Propaganda zgomotoasă care 
a premers referendumului a reușit 
să amețească pe mulți alegători.

Speculînd dorința unei schim
bări a situației politice existenta 
și țrăgînd spuza pe turta burghe
ză, exagerînd mitul De Gaulle, 
șantajînd opinia publică cu peri
colul unui război civil agitînd 
ideea că numai personalitatea lui 
De Gaulle și politica sa poate re
zolva problema algeriană, folosind 
serviciile socialistului Guy Mollet 
pentru spargerea unității republi
cane, burghezia reacționară fran
ceză a smuls pe „da“ la referen
dum.

In analiza făcută situației poli
tice create după referendum con
ducătorii Partidului Comunist 
Francez subliniau elementele con
tradictorii ale „da‘‘-ului prevestind 
că mai devreme sau mai tîrziu ele 
se vor manifesta. Se menționa ade
vărul cunoscut, că interesele colo
nialiștilor nu pot fi împăcate cu 
cele ale poporului algeriân, că țe
lurile cercurilor monopoliste sînt 
cu totul contrare celor ale munci
torilor social democrați sau cato
lici de pildă, înșelați și influențați 
pentru un moment. Dacă nernulțu- 
initu! de politica dezastruoasă dusă 
de guvernele reacționare s a în- 
tîlnît în> același „Ca" cu cel care 
a provocat-o, aceasta a lost pentru 
o clipă, din motive conjuncturale. 
In mod firesc contradicțiile ace
stea clare dintre interese ce nu pot 
fi împăcate se vor manifesta pe 
măsură ce se va dovedi că generalul 
De Gaulle, exponent declarat al 
marelui capital, va duce o politi
că favorabilă acestuia. Contradic
țiile acestea vor răbnfni — dealtfel

In ajunul alegerilor
paria II

ele au și început să se declare — 
in problema algeriană, vor răbufni 
pe plan politic și social, vor 
răbufni pe planul politicii externe 
— aceasta în ciuda frazeologiei 
despre măreția Franței și politica 
ei independentă.

lată că la mai puțin de două 
luni de la referendum, cele sem
nalate și subliniate în rapoartele și 
rezoluțiile plenarelor P.C.F., se a- 
deveresc. Tabloul politic din preaj
ma alegerilor parlamentare pre
zintă deosebiri față de cel din 
vremea referendumului. Nu s-ar 
putea spune că guvernul francez 
n-a continuat să folosească frazele 
mari și să inițieze unele acțiuni 
menite să prelungească confuzia de 
după referendum. Numai că viața 
a adus unele modificări.

Mai întîi De Gaulle a fluturat în 
fața algerienilor un ispititor, dar 
utopic plan de dezvoltare al Al
geriei. Pînă și colaboratorii săi 
financiari au decretat acest plan 
nerealizabil chiar în condițiile în
cetării represiunii din Algeria. 
Apoi a fost oferta de tratative cu 
reprezentanții F.L.N. Condițiile 
puse de generalul De Gaulle pen
tru aceste tratative echivalau cu o 
capitulare totală și era normal ca 
guvernul provizoriu al Algeriei să 
fi refuzat asemenea tratative. E 
c'iar că scopul acestei propuneri a 
fost să arunce răspunderea eșuării 
încercărilor de luare de contact pe 
umerii forțelor patriotice.

Promisiunile și speranțele legate 
de generalul De Gaulle cu privire 
la rezolvarea problemelor algerie
ne se dovedesc a nu fi fost înte
meiate. Războiul continuă. El a- 
pasă și pe mai departe pe umerii 
poporului francez și micșorează

entare franceze
porțiile de mîncare din farfuria 
contribuabilului.

Situația politică din Algeria con
tinuă să fie controlată de militari 
și în special de parașutiștii lui 
Massu. Candidaturile în alegeri au 
fost supervizate de aceleași cercuri 
militare, în ciuda interdicției de 
a se amesteca în aceste treburi, 
interdicție conținută în cunoscuta 
scrisoare a lui De Gaulle. Drept 
urmare candidaturile sînt extrem 
de puține, 42, și reprezintă numai 
cercurile ultracolonialiste, alte 
partide și organizații refuzând sau 
retrăgînd candidatura. In vestitele 
comitete ale salvării publice ofițe
rii și-au reluat locul. Situația este 
extrem de încordată, iar alegerile 
din Algeria care sînt departe de 
a fi reprezentative și concludente, 
vor spori încordarea.

Pe plan extern guvernul De 
Gaulle a întreprins de asemenea o 
acțiune făcută cu gîndul de a 
zgîndări naționalismul francez al 
păturilor mijlocii. Este vorba de 
planul de reorganizare al N.A.T.O. 
care ar urma să fie condus de un 
directorat anglo-francoamerican. 
Scandalul stîrnit de această pro
punere precum și protestele vehe
mente ale celorlalți parteneri din 
N.A.T.O. a făcut aproape să eșue
ze încercarea premierului francez.

Paralel cu aceste acțiuni s-a în
cercat regruparea partidelor poli
tice, în așa fel încât la alegeri 
sfânta familie burgheză să se pre
zinte unită și zîmbitoare. Dar și 
aici încercările au dat greș. Dacă 
la referendum politicienii burghezi 
s-au găsit pe aceeași platformă, a- 
cum, la alegeri, cînd pentru ei e 
în joc ciolanul parlamentar sau 
cel ministerial, nu s-a manifestat 
„unitatea de vederi“ și unii domni

candidați burghezi au început să 
se încaiere. 18 partide — în afara 
P.C.F. — și-au depus candidaturi, 
evidențiind astfel fărâmițarea par
tidelor de dreapta fundamentată 
nu pe principii, ci pe goana după 
pricopseală și după recrutarea de 
clientelă politică.

în această situație, o singură 
forță, un singur partid se prezin
tă unit, calm și ferm : Partidul 
Comunist Francez. El polarizează 
astăzi în jurul său tot ce are 
Franța mai democrat, mai progre
sist, mai viu. în ciuda faptului că 
constituția a pus în fața Partidului 
Comunist și a altor organizații de
mocrate obstacolele unor articole 
ce permit tentative de intimidare 
și de șantaj precum și posibilita
tea de interzicere a partidelor care 
nu fac politica guvernului, Partidul 
Comunist continuă bătălia pentru 
a împiedica ascensiunea fascismu
lui, împotriva încercărilor guver
nului de a zdrobi organizațiile re
voluționare ale clasei muncitoare.

Partidul Comunist Francez s-a 
pregătit intens și cu deosebită răs
pundere pentru alegerile din no
iembrie. în fața Partidului Comu
nist stau sarcini grele. Membrii 
săi au luptat să limpezească vede
rile acolo unde s-au creat confuzii, 
să întărească spiritele acolo unde 
s-a manifestat șovăială. Partidul 
Comunist și-a propus ca sarcină să 
lămurească masele și să dove
dească că vinovății pentru situa
ția gravă din Algeria nu sînt alții 
decît aceia care conduc acum gu
vernul și pozează în mironosițe. De 
asemenea partidul a arătat alegă
torilor că a vota pentru comuniști 
înseamnă a ridica o stavilă redu
tabilă înaintării forței reacționare, 
înseamnă a câștiga în Adunarea

Națională o opoziție fermă fi de
cisă.

Partidul Comunist a prezentat 
alegătorilor programul său limpe
de, fără ocolișuri și fără demago
gie. El poate fi sintetizat în trei 
puncte : apărarea intereselor Fran
ței și creșterea prestigiului său 
printr-o politică conformă cu as
pirațiile poporului ; apărarea in
tereselor clasei muncitoare și a 
libertăților cetățenești ; redresarea 
economiei și finanțelor Franței 
printr-o politică realistă, prin sta
bilirea unor relații egale și prie
tenești cu țările coloniale, prin 
promovarea principiilor de tratati
ve în conflictele dintre Franța și 
popoarele care se află încă în sub- 
ordinea ei, prin încetarea războiu
lui din Algeria.

Partidul Comunist Francez duc© 
o luptă fermă de regrupare a for
țelor republicane, de stimulare a 
combativității lor. Comitetul Cen
tral al P.C.F. a recomandat comu
niștilor să lămurească membrii de 
rînd ai partidului socialist să le 
spulbere șovăiala și să le sădească 
încrederea în victoria forțelor pro-, 
gresiste. Trebuie spus că S.F.I.O., 
ducând aceeași veche politică de 
trădare, a indicat membrilor săi 
să nu conlucreze cu comuniștii ci, 
dimpotrivă să sprijine acțiunile 
întreprinse de partidele de dreapta.

Situația din preajma alegerilor 
permite forțelor progresiste să 
marcheze noi cîștiguri cu condiția 
ca ele să se prezinte unite. Acea
sta s-ar putea realiza în special la 
cel de-al doilea scrutin (după cum 
s-a anunțat, alegerile parlamentare 
se vor desfășura în două tururi de 
scrutin cu scopul de a favoriza 
partidele reacționare) dacă condu
cerile partidului socialist și altor 
organizații republicane, vor voi să 
înțeleagă că numai o strînsă uniune 
a forțelor vii ale poporului fran
cez vor putea stăvili ascensiunea 
fascismului, vor putea rezolva ma
rile și grelele probleme ale Fran
ței.

AL. G1RNEAȚA
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DELHI 21 (Agerpres). — La 
19 noiembrie în cadrul unei adu
nări organizate de Asociația de 
prietenie indiano-romînă din New 
Delhi K. D. Malaviya, ministrul 
Minelor și Petrolului a vorbit des
pre impresiile culese în timpul re
centei sale vizite în R. P. Ro
mînă.

Au fost de față membri ai Par
lamentului indian, ziariști, diplo- 
mați, membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie indiano-romî
nă, precum și un numeros pu
blic.

„Cefe văzute în Romînia — a 
spus printre altele K. D. Mala
viya au lăsat o impresie de neuitat 
asupra mea. Sînt recunoscător 
pentru primirea foarte călduroasă 
care mi s-a făcut și pentru prile
jul acordat de a vedea realizările 
poporului romîn.

Am văzut poporul muncind în 
fabrici și uzine, pe ogoare și am 
constatat că el este nu numai ex
trem de primitor dar și foarte har
nic și talentat. Poporul romîn este 
dornic de pace și merge cu hotă- 
rîre spre țelul măreț pe care și 
l-a propus.

In ce privește scopul oficial 
pentru care am fost în R. P. Ro
mînă, încheierea acordului privind 
construirea unei rafinării in India, 
am găsit o deplină înțelegere la 
conducătorii statului romîn și do
rință sinceră de colaborare cu In
dia.

La scurt timp după înapoierea 
mea, tehnicienii petroliști romîni, 
a căror înaltă capacitate am con
statat-o deja, au venit în India 
conform acordului stabilit.

Colaborarea Indiei cu Romînia 
în acest domeniu se află pe un 
drum bun și ea va fi extinsă".

RIO DE JANEIRO 21 (Ager- 
preș). — La 20 noiembrie a sosit 
la Rio de Janeiro guvernatorul re
cent ales al New York-ului, Nelson 
Rockefeller. Uniunea intersindica- 
lă din Brazilia l-a primit pe 
Rockefeller cu steaguri negre și a 
dat publicității o declarație care 
cordamnă vizita lui Rockefeller.

Presa locală anunță că scopul 
vizitei lui Rockefeller, directorul 
trustului petrolifer .Standard Oil“ 
este de a inspecta întreprinderile 
lui din Brazilia, care dețin o po 
ziție importantă în această țară 
Primirea ostilă făcută lui Rocke 
feller se dmtorește faptului că e 
personifică pentru brazilieni mono 
polurile americane care îi jefuiesc 
Prin doliul arborat cu prilejul so 
sirii lui Rockefeller, poporul bra 
zilian a protestat de asemenea îm 
potriva atitudinii pe care au ară 
tat-o S.U.A. la conferința interame

Drept simbol 
al prieteniei indlano-romlne

DELHI 21 (Agerpres). — Vice
președintele Comitetului de Arti
zanat pe întreaga Indie, Kitty Shira 
Rao, a predat recent, la New 
Delhi, — ambasadorului R.P.R. in 
India. Nioolae Cioroiu, o colecție 
reprezentativă de obiecte de arti
zanat. Acest dar cuprinzind por
țelanuri, obiecte în argint, bijute

rii, vase de bambus și paravane 
de lemn, colecționate din diferite 
state indiene, a fost oferit ca sim
bol al înțelegerii și bunelor rela
ții între India și Romînia.

La ceremonie au mai luat parte 
diplomați ai unor misiuni acredi
tați la New Delhi.

MOSCOVA, — Liu S:ao, amba
sadorul R.P. Chineze In U.R.S.S., 
a transmis in dar lui N. S. Hruș- 
ciov, filmul documenta' tehnicolor 
„Felicitările". Filmul este consa
crat vizitei în U.R.S.S, a delega, 
ției Chineze, conduse de Maa 
Țze-dun cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

GENEVA. — In cadrul ședinței 
ordinare din 21 noiembrie a con. 
ferinței experților în problema 
măsurilor pentru preîntîmpinareia 

au 
au 
ai 

An-

unuj atac prin surprindere, 
continuat discuțiile la care 
luat parte reprezentanți 
U.R.S.S,, Romîniei, S.U.A. și 
gliei.

BERLIN. — La 20 noiembrie 
Ministerul Comerțului al Republicii 
Democrate Germane a Încheiat cu 
Oficiul vestgerman pentru comer
țul . interzonal german, care a ac- 
ționat din împuternicirea Ministe. 
rului federal al Comerțului, un
acord pentru achiziționarea de
către R.D. Germană a cantității 
de 1 milion tone de antracit. In 
schimb, R.D. Germană va furniza 
Germaniei federale o cantitate e- 
gală de brichete din cărbune bi- 
tutninos și 50.000 de tone de grîu. 
r ' ' :..................  “
(ului al R.D. Germane subliniază 
că actualul acord trebuie conside
rat doar ca o soluție parțială.

PEKIN. — Guvernul Nobusuki 
Kiși, în ciuda puternicelor protes
te ale poporului, japonez, a hotă- 
rît să revizuiască „pactul de secu. 
ritate" încheiat între Japonia șl 
S.U.A. și să-i dea o nouă denu
mire, de „tratat de ajutorare reci- 
procă“ pentru a lega și mai strîns 
Japonia de planurile militare ale 
S.U.A.

CAIRO. — Postul de radio 
Cairo a transmis comunicatul co
mandamentului general al armate! 
algeriene de eliberare națională 
în legătură cu operațiile efectuate

ricana față de statele Americii La 
line, care are loc la Washington

Recunoașteri amare
WASHINGTON 21 (Agerpres' 

— După cum anunță agenția Reu 
ter guvernul american a anunța 
că în cadrul acestui an nu va ma 
face nici o încercare de lansar 
a unui satelit artificial al pămîn’ 
tului. Ziarul ,,New York Times

între 8 și 17 noiembrie a.c. In co
municat se arată că forțele alge
riene au avut șase ciocniri cu tru
pele franceze în care au fost folo
site artilerie, mortiere și mitralie
re. Patrioții algerieni au aruncat 
în aer o bază militară franceză 
și au minat patru aerodromuri 
militare franceze. A fost doborît 
un elicopter, au fost distruse 15 
mașini, militare, două tancuri și a 
fos.t capturat un număr de arme 
și muniții. Pierderile francezilor 
sjau ridicat Ia 237 de morțl și 29 
de răniți.

din 20 noiembrie publică un cc 
mentariu intitulat „Lecția Var 
guard" în care se spune : ,,S-a a 
nunțat oficial că nu vor mat ave 
loc lansări de rachete Vanguar 
în acest arj.

Aceasta înseamnă că se rect 
noaște că planul inițial de a Iar 
sa o rachetă Vanguard încărcai 
cu instrumente în greutate de 21 
livre, înainte de încheierea Anul 
Geofizic Internațional, a eșuat. I: 
toria proiectului Vanguard face u 
prost serviciu prestigiului intern, 
țional și reputației științifice a ț 
rii noastre",

Nu mai este departe timpul 
cînd omul va ajunge In lună

articol în „Izvectia" de acad. N. Barabașc
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Scafandrul trebuie echipat cu i 

TASS transmite: In „Izvestia" a 
apărut un articol semnat de acad. 
Nikolai Barabașov, directorul Ob
servatorului astronomic din Har- 

Comunicatul Ministerului Comer-pkov, în legătură cu condițiile în

Măsuri teroriste 
împotriva forțelor pro
gresiste din Grecia
ATENA 21 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Avghi", în 
cursul ultimelor patru zile au fost 
arestați în Grecia 11 membri și 
adepți ai Uniunii democrate de 
stînga (EDA).

Presa democrată subliniază că 
măsurile teroriste sînt îndreptate 
nu împotriva unor persoane izo
late care se ocupă, după cum a- 
firmă autoritățile polițienești, cu 
așa-zisa „activitate subversivă", 
ci împotriva partidului EDA, îm
potriva tuturor forțelor progre
siste din Grecia. In mod frecvent 
se efectuează arestări în rîndul 
muncitorilor, țăranilor și func
ționarilor suspectați de a fi simpa
tizant ai EDA sau de activitate 
progresistă.

On

care omiil va putea ajunge în 
lună.

„Astăzi omul nu se află încă în 
lună, dar mîine el va fi acolo, va 
fi acolo fără doar și poate", scrie 
autorul articolului. „Este de pre
supus, adaugă el, că nu mai este 
departe timpul cînd lumea va 
afla despre primul zbor în lună".

Afirmînd că luna, planeta cea 
mai apropiată de noi, va consti
tui fără îndoială primul corp cos
mic pe a cărui suprafață va călca 
piciorul omului, acad. Barabașov 
precizează că zborul de pe pămînt 
în lună va necesita aproximativ 
53 de ore. Datele științifice de 
care dispun astronomii, declară 
N. Barabașov, vor ajuta primilor 
cosmonauți să facă pregătiri în 
vederea „aselenizării" și adaptă
rii la condiții fizice care se deo. 
sebesc simțitor de cele terestre. 
Barabașov este de părere că „in 
prezent este necesar să se întoc
mească un atlas precis al supra
feței lunare, destinat primilor cos- 
monauți".

Pornind de la considerentul că 
condițiile fizice de pe lună sini 
aproape inadecvate vieții, acad. 
Barabașov socotește că în lună 
nu există viață cu un grad înalt 
de dezvoltare. El emite ipoteza că 
acolo ar exista unele forme deo
sebit de rezistente de organisme 
inferioare, dar și acest lucru este 
foarte puțin probabil.

Pentru călătoria în lună, omul 
va trebui să îmbrace un costum 
de scafandru care să-i protejeze 
organismul de presiunea extrem 
de slabă, aproape inexistentă a 
atmosferei. Datorită aparatelor cu 
oxigen, omul nu se va sufoca.

»»•

dispozitiv termoregulator peni 
menținerea temperaturii necess 
în interior.

Dat fiind că atmosfera luna 
este atît de rarefiată îneît sune' 
nu se poate propaga în ea, 
interiorul căștilor exploratori' 
trebuie instalate radioemițăto, 
și receptoare miniaturale peni 
menținerea legăturilor.

De pe lună pămîntul va păt 
omului un glob albăstrui stră 
citor, ocupînd în cer o suprafc 
de aproape 14 ori mai mare de 
ocupă luna în cerul văzut de 
pămînt, scrie acad. Barabașov. 
va putea urmări chiar și cu och 
liber cum se rotește pămîntul 
jurul axei sale.

Omul de știință ucrainean 
clară că exploratorii cosmici 
trebui să întreprindă zborul 
jumătatea lunii invizibilă de 
pămînt.

El este de părere că soar 
permite folosirea în lună a be 
riilor solare pentru generarea 
rentului electric necesar depla 
rii și iluminării suprafeței lui 

Ocupîndu-se de descoperirea 
către omul de știință sovietic 
kolai Kozîrev a activității vul 
nice în lună, autorul articoli/ 
scrie: „Acest fapt permite să 
presupună ță în lună, ca și pe 
mînt, procesele vulcanice iau p 
te de asemenea la formarea 
liefului".

Acad Barabașov subliniază 
luna poate servi ca o stație-re 
adecvată înfăptuirii zborurilor c 
mice, întrucît datorită greut 
neînsemnate pe suprafața lu 
este cu mult mai ușor să se p 
nească de pe aceasta intr-o ca 
torie interplanetară decît de 
pămînt. Pentru a porni de pe li 
spre pămînt sau alte planete 
fi necesar să se imprime na 
interplanetare o viteză de nui . 
2.4 km. pe secundă.
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