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Luna
prieteniei 
romlno- 
sovlelicc

Deschiderea expoziției 
„Tradijiile 

unei vechi prietenii"
Cu prilejul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice la Palatul cul
turii din lași s-a deschis expozi
ția intitulată „Tradițiile unei 
vechi prietenii“, organizată de 
Consiliul Regional A.R.L.UB. 
Iași în colaborare cu Arhi
vele statului din lași împreună 
cu Biblioteca centrală univer
sitară din localitate. Expo
ziția cuprinde numeroase docu
mente și manuscrise în limbile 
slavonă și romînă. De asemenea 
sînt expuse cele dintîi cărți ti
părite la Iași cu meșteri venifi 
din Rusia—Cazania lui Varlaam 
și Pravila lui Vasile Lupu — re
produceri după diverse stampe 
ce ilustrează relațiile diplomati
ce, comerciale, culturale care au 
existat între Rusia și Țările Ro- 
mînești, prietenia de veacuri 
dintre poporul romîn și poporul 
rus. Numeroase fotografii arată 
ajutorul multilateral pe care ni-l 
acordă astăzi Uniunea Sovietică 
în opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

(Agerpres)

Concertul violonistului 
Leonid Kogan

Publicul bucurețtean a putut 
asculta miercuri seara, în sala 
Ateneului R. P. Romîne, pe cu
noscutul muzician sovietic, vio
lonistul Leonid Kogan, artist e- 
merit al RJS.F.S. Ruse, care ne 
vizitează țara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

în fața unui public numeros, 
violonistul sovietic a interpretat 
cu măiestrie un program variat, 
de la mici piese pînă la lucrări 
de mare întindere din repertoriul 
muzicii clasice și contemporane. 
Concertul lui Leonid Kogan a 
cuprins Poemul de Chausson, me
ditație de Glazunov, poloneza în 
Re major de Wieniawski, Sonata 
a 3-a de Bach. Sonata în Sol ma
jor de Brahms, Trei piese din 
baletul „Romeo și Julietta“ de 
Prokofiev. Acompaniamentul la 
pian a fost susținut de Andrei 
Mîtnik (U.R.S.S.).

Arta violonistului sovietic a a- 
tras aclamațiile prelungite ale 
iubitorilor noștri de muzica.

(Agerpres)

Alte manifestări
In cadrul manifestărilor orga

nizate cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, miercuri după- 
amiază a avut loc la Ca
sa prieteniei romîno-sovietice 
— A.R.L.U.S. din Capitală 
conferința „Prietenia frățească 
romîno-sovietică, chezășie a suc
ceselor noastre“. A vorbit Scarlat 
Callimachi, directorul AAuzeului 
romîno-rus, membru în Consiliul 
General A.R.L.U.S.

Ansamblul de cîntece și dan- 
tî al Ministerului Forțelor Ar- 

î mate a prezentat apoi 
. jram artistic.

★
Miercuri seară, la 

cultură a studenților „ 
Preoteasa“ din Capitală tov. Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S.. a 
vorbit despre „Marea prietenie 
dintre poporul romîn și popoare
le Uniunii Sovietice“.

(Agerpres)
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magazinele 
cooperatine 
sătești

metri de— Tăiați-mi nouă 
pînză înălbită !...

— Și mie măsurafi-mi din 
stofa aceasta trei metri și jumă
tate pentru o rochie...

— Dați-mi o pereche de bo
canci că uite, se apropie iarna...

Tovarășul Leonte lonescu, ges
tionarul magazinului ' ~
și încălțăminte" din 
răști, raionul Vidra, 
didea cu vînzarea. 
deschide magazinul, 
ora de închidere,

de „Textile 
comuna Vă- 
nu mai pri- 
De cum se 
și pînă la 

seara, aici e 
mereu aglomerație. în zilele a- 
cestea de toamnă, numărul cum
părătorilor a crescut simțitor. 
Țăranii muncitori și-au strîns re
coltele de pe cîmp, au vîndut 
statului ce le-a prisosit și acum 
vin la cooperativă să se aprovi
zioneze pentru iarnă.

Printre cei care frecventează 
foarte des magazinul, sînt 
mulți tineri.

— Ei sînt printre clienții 
ștri cei mai buni, îmi spune 
varășul Leonte lonescu. Cumpără 
mult, și numai lucruri de 
tate: stofe bune, mătăsuri, 
tofi, iar acuma, pentru că 
iarna, bocancii sînt foarte 
tați, mai ales de tineri, care 
mai apucat, ca părinții lor, 
mea cînd țăranii n-aveau 
încălțăminte decît opinca găurită, 
și umplută cu paie ca să țină de 
cald...

— Noi ne străduim să facem 
față cît mai bine cererilor din 
ce în ce mai mari ale cumpără
torilor — adaugă tovarășul pre
ședinte al cooperativei, Stelian 
Oprea. Așa, de exemplu, anul 
acesta am luat încă din vreme 
măsuri pentru aprovizionarea ma
gazinului de fierărie cu uneltele 
necesare însămînțărilor : fiare de 
plug, grape etc. De asemenea, 
ținînd seama de cerințele sezo
nului de toamnă, ne-am îngrijit 
de buna aprovizionare a maga
zinului de textile și încălțăminte 
cu țesături mai groase.

Cumpărătorii își exprimă în
totdeauna deschis părerea despre 
ceea ce doresc să găsească în 
magazinul nostru. De-acuma, pe 
cîmp vor fi noroaie mari.

fi

no
to-

cali- 
pan- 
vine 
cău- 
n-au 
vre- 
altă

de
Grija

adus deci mai multe cisme 
cauciuc și bocanci solizi, 
pentru cumpărători este pentru 
noi una din cele mai de seamă 
îndatoriri.

Mi-am rotit privirile prin ma
gazin și am văzut într-adevăr o 
mare bogăție de mărfuri, care 
deși sînt zilnic solicitate de că
tre foarte mulți cumpărători, 
parcă nu scad de loc.

— Numai cu două zile 
urmă, coniplectează tovarășul 
Leonte lonescu, în timp ce con
tinua să-și servească numeroșii 
săi clienți, două fete tinere din 
întovărășirile comunei noastre, 
Maria Ene și Maria Dorobanțu 
au făcut cumpărături de la acest 
magazin în valoare de peste 
2.500 lei... Nu vă mirați... Amîn- 
două vor avea nuntă peste pu
țină vreme, și se vede că au ne
voie de foarte multe lucruri. In 
zilele noastre fetele de măritat 
de la sate nu mai sînt nevoite 
să migălească nopți întregi dea
supra războiului pentru pinza de 
cearceafuri, de perne ori de că
măși. Magazinele cooperativei le 
oferă aceste lucruri mult mai re
pede, mult mai frumoase și mult 
mai ieftine.

Am făcut numai cîteva zeci de 
pași și am ajuns la magazinul 
de fierărie și articole de uz cas
nic al cooperativei din Târăști. 
Am întîlnit și aici aceeași a- 
fluență de cumpărători. De la 
lingura de fier cromată și pînă 
la bicicletele romîn ești „Car- 
păți“, foarte mult căutate, ma
gazinul are. toate sortimentele 
de mărfuri.

— Se simte și la noi, la sat, 
din plin grija partidului și gu
vernului față de popor. Reduce
rile de prețuri care au avut loc 
în urma plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a.c. au făcut ca 
puterea de cumpărare a țărani
lor muncitori să crească conside
rabil, îmi explică gestionarul ma
gazinului, Ilie Dobre. S-au dez
voltat mult și gusturile oameni
lor. Locul tingirii de aramă 
cositorită l-a luat de mult timp 
vasele emailate. Se caută foarte 
mult articolele de uz casnic și 
cele necesare agriculturii. Iar 
pentru că de doi ani comuna 
noastră este radioficată, difuzoa
rele se vînd într-un număr foarte 
mare. Numai în ultima vreme 
am vindut peste 35 de difuzoare 
atît aici, în Vărăști, cît mai ales 
celor din Obedeni, care, auzind 
că și satul lor va fi radioficat

în

Cu prilejul celei de a 10-a aniversari
a proclamării R. D. Germane

Recepția oferita

de 1 octombrie,In seara zilei 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. D. Germane la 
București, Wilhelm Bick, a ofe
rit o recepție în saloanele Casei 
Centrale a Armatei, cu prilejul 
celei de a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Germane, sărbătoarea națională a 
poporului german.

La recepție au luat 
varășii Chivu Stoica, 
Apostol, Alexandru

parte to- 
Gheorghe 
Draghici,

de ambasadorul 
la București

Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Gheorghe Stoica, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
de masă, generali ai forțelor noa
stre armate, academicieni, oa
meni de artă și cultură, repre
zentanți ai presei romîne și co
respondenți ai presei străine.

R. D. Germane

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, ambasado
rul R. D. Germane, JFilhelm 
Bick, și președintele Consiliului 
de Miniștri al R- P. Romîne, 
Chivu Stoica, au rostit toasturi.

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

(Agerpres)

ai

Cuvîntul tovarășului 
Wilhelm Bick

Cuvîntul tovarășului 
Chivu Stoica

Brigada de tineret nr. 5 din secția strungărie a Uzinelor „Strun- 
gul“-Orașul Stalin este una din brigăzile fruntașe ale acestei în
treprinderi. Membrii brigăzii își depășesc în mod permanent pla
nul de producție cu 35—40 la sută, lată-i în fotografie pe membrii 

acestei brigăzi discutînd despre confecționarea unei supape.
Foto: N. STELORIAN

Reducînd 
consumurile specifice 

lunar peste 1500 kg. tanin pur. 
Prin punerea la dispoziția secto
rului de confecții a semifabrica
telor precis dimensionate, sînt 
eliminate pierderile prin stanțare.

Peste cîteva zile la tăbăcăria 
minerală a uzinelor va intra în 
funcție un nou uscător-tunel cu 
plăci de sticlă care va permite 
să se realizeze pînă la sfîrșitul 
anului economii de peste 200.000

Inițiativa patriotică a colecti
vului Uzinelor „Janos Herbak“ 
de a realiza la cît mai multe 
produse cele mai mici consumuri 
specifice este aplicată în 56 în
treprinderi industriale din re
giunea Cluj.

Prin reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale auxiliare, aceste întreprin
deri au realizat în primele opt 
luni ale acestui an economii de 
peste 9.203.000 lei.

Colectivul Uzinelor „Janos Her. 
bak“, care cu un an în urmă a 
inițiat această prețioasă acțiune 
a economisit în acest an printre 
altele o cantitate de piele din 
care se pot croi 50.000 perechi 
de pantofi bărbătești și o canti
tate de talpă din care se pot con
fecționa 28.000 perechi încăl
țăminte bărbătească.

Aceste realizări se datoresc ex
tinderii metodelor avansate de 
muncă, aplicării unui mare nu
măr de măsuri tehnico-organiza- 
torice și întrecerii socialiste. Prin 
aplicarea metodei
pieilor pe plăci de sticlă, pe 
lingă reducerea consumului de 
piei se obțin semifabricate .cu 
coeficient de utilizare îmbunătă
țit, iar prin captarea zemurilor 
de tanin de la presele de stors 
și refolosirea lor la tăbăcirea 
subproduselor se economisește

Stimate tovarășe Chivu Stoica,
Dragi prieteni și tovarăși,
Permiteți-mi să vă salut din toată inima la această 

recepție dată cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate Germane.

Cu 10 ani in urmă, la 7 octombrie 1949, 
odată cu crearea primului stat muncitoresc-țărănesc 
în Germania, s-a făcut și o cotitură în istoria Ger
maniei. La fel ca și istoria altor popoare, și istoria 
poporului german este caracterizată prin lupte înver
șunate între forțele reacționare și cele progresiste. 
Dar abia după zdrobirea nazismului de către eroicele 
Armate Sovietice a putut fi înfăptuită marea cotitură 
într-o parte a Germaniei.

Muncitorii și țăranii, oamenii de șțiință, artiștii și 
meseriașii din Republica Democrată Germană au 
dat dovadă în acești zece ani că întregul popor ger
man poate trăi în pace și prietenie cu celelalte po
poare și poate construi socialismul, fără militariști, 
fără milionarii industriei de armament și fără revan
șarzi. Evoluția și succesele realizate de Republica 
Democrată Germană în toate domeniile vieții politice, 
economice și culturale dovedesc că, sub conducerea 
clasei muncitoare, poporul muncitor este în stare să 
înfăptuiască cu forțe proprii lucruri mărețe. Odată 
cu planul septenal de dezvoltare a economiei na
ționale a Republicii Democrate Germane, precum și 
cu planul reconstrucției socialiste a industriei, începe 
o etapă nouă — etapa construcției desfășurate a so
cialismului — avînd drept țel de a duce, pînă în 
anul 1965, socialismul la victorie în Republica De
mocrată Germană.

Prin contrast, miiitariștii veștgermani se mai 
cramponează și azi încă de iluzia că vor putea co
recta în favoarea lor rezultatele celui de-al doilea 
război mondial printr-un al treilea război mondial 
dus cu arme atomice. Această politică este potrivnică 
înțelegerii și păcii și urmărește încordarea situației 
internaționale.

încheierea unui Tratat de pace constituie sarcina 
principală în problema germană. Din aceasta face 
parte soluționarea problemei Berlinului Occidental, 
precum și crearea unui Comitet pe întreaga Germanie 
pe baze paritare, Comitet ce ar putea pregăti și în
lesni încheierea unui Tratat de pace și apropierea 
dintre cele două state germane. Cu aceste măsuri 
s-ar lichida actuala situație periculoasă din centrul 
Europei, s-ar ridica o barieră sigură împotriva mi
litarismului și revanșismului german și astfel s-ar 
garanta securitatea tuturor popoarelor din Europa, 
care în repetate rînduri au suferit de pe urma agre
siunii militariștilor germani.

Convorbirile purtate între tovarășul N. S. Hrușciov,

Tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși și prieteni,
îngăduiți-mi ca în numele Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, al Guvernului Repu
blicii Populare Romîne și al poporului romîn, să adre
sez Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Guvernului Republicii Democrate 
Germane și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană, cele mai călduroase și sincere 
felicitări cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate Germane.

Crearea, cu zece ani în urmă, a unui stat munci- 
toresc-țărănesc german — Republica Democrată 
Germană — primul stat democratic și iubitor de pace 
din istoria poporului german, a constituit un eveni
ment de o deosebită importanță internațională, o 
cucerire a forțelor socialismului și păcii din întreaga 
lume.

Poporul nostru se bucură din toată inima de ma
rile realizări pe care oamenii muncii din R. D. Ger
mană, sub conducerea P.S.U.G., le-au obținut în 
acești 10 ani în întărirea statului democrat-popular, 
în opera de construire a socialismului în patria lor.

De la crearea sa, R. D. Germană duce o politică 
activă de colaborare și bună înțelegere cu toate țările 
și luptă consecvent pentru apărarea păcii, ceea ce i-a 
adus stima tuturor 
făcut ca prestigiul 
necontenit.

în prezent, cînd 
destinderi internaționale, a rezolvării problemelor 
nereglementate pe calea tratativelor, apare și mat 
evident faptul că, problema germană nu poate fi so

luționată decît pornind de la recunoașterea existen
ței a două state germane. Aceasta confirmă justețea 
propunerilor Uniunii Sovietice și ale R. D. Germane 
de a se încheia un tratat de pace cu cele două state 
germane, de a se normaliza situația din Berlinul Oc
cidental și de a se lăsa rezolvarea problemei germane 
în seama germanilor înșiși.

Prin realizarea acestor propuneri, prin crearea con
dițiilor necesare ca reprezentanții celor două state 
germane să se întîlnească și să se înțeleagă pentru 
făurirea statului unitar german, pașnic și democratic 
— așa cum a propus Camera Populară a R. D. Ger

mane — s-ar înlătura principala piedică din calea 
consolidării păcii și securității în Europa.

Guvernul și poporul romîn sprijină aceste propu
neri constructive și salută înțelegerea dintre tovară
șul Nikita llrușciov și președintele Eisenhower de a 
se relua tratativele în problema Berlinului Occiden
tal, pentru a se ajunge la o soluție care să cores-

popoarelor iubitoare de pace și a 
său internațional să crească

se conturează perspectiva unei

de uscare a

Cumpărătorii aprovizionîndu-se 
cu cele necesare pentru iarnă 
de la unul din magazinele de 
desfacere Gostat din piața 

Unirii.

Foto: AGERPRES
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PETRE GHELMEZ

La țrizeri^ copiilor „GiufulicI- din B-dul Republicii nr. 23,

Montorii și instalatorii de la Ra
finăria nr. 10 Onești și.au inten
sificat activitatea pentru scurtarea 
timpului de intrare în funcțiune a 
celor două instalații de cracare ca
talitică ce se construiesc aici. La 
instalația de cracare catalitică nr. 
1 s-au executat pînă acum peste 
80 la sută din lucrări. Montorii 
dau acum zor să termine asam
blarea coloanelor de cracare și a 
blocului reactor, astfel ca spre sfîr- 
șitul anului să fie dată in func
țiune prima instalație de cracare 
catalică din țara noastră. Intr-un 
ritm susținut se execută și mon
tajul coloanelor reactoare, precum 
și lucrările de ventilare și cele 
electrice la instalația de cracare 
catalitică nr. 2.

In aceste zile mii de oameni ai 
muncii din Capitală și din țară, 
grupuri de muncitori, propagan
diști de la cercurile de învățămînt, 
activiști de partid și de stat, elevi, 
studenți și militari vizitează ex
poziția 
insurecției armate din august 1944’ 
organizată la Muzeul de istorie a 
P.M.R. din Șoseaua Kiselef nr. 3.

Împreună cu vîrstnicii sute și 
sute de tineri, printre care nu
meroși /-propagandiști și cursanți 
din cadrul învățămîntului politic 
U.T.M., vizitează expoziția, dornici 
să cunoască mai temeinic eroicele 
tradiții de luptă ale poporului 
nostru muncitor oondus de comu
niști.

„Pregătirea și înfăptuirea

la muncă în Germania. Vizitatorii 
citesc documentele îngălbenite de 
vreme : „Ziua de muncă — se 
arată într-un document — e între 
12—14 ore, orele suplimentare nu 
sînt plătite, muncitorii sînt trimiși 
la plimbare, nu primesc concedii, 
iar in locul celor mobilizeți sînt 
angajați salahori și femei tinere 
care pot fi concediate oricînd”.

In acele vremuri grele, ca în
totdeauna, singurul apărător al in
tereselor vitale ale tuturor celor 
exploatați a fost Partidul Comunist 
din România.

Răspunzînd chemărilor partidu
lui, patrioții in frunte cu comu
niștii, au organizat demonstruții, 
greve, sabotaje in București, Arad, 
Sibiu, Severin, Cluj, Bacău in in-

Vizitatorii citesc apoi documen
tele de pe panoul consacrat victo
riilor istorice ale armatelor sovie’ 
tice de la Stalingrad care au avut 
o însemnătate kotărîtoafe pentru 
desfășurarea războiului, au dat un 
avînt mai puternic luptei anti
fasciste și antirăzboinice a maselor 
populare din toate țările.

In urma apelului adresat de 
Combinatul siderurgie din Hu
nedoara Uniunii Tineretului Mun
citor de a sprijini pe siderurgiști 
în îndeplinirea angajamentelor 
sporite luate, organizațiile U.T.M. 
au intensificat în ultimele zile 
acțiunea de colectare a fierului 
vechi.

Miercuri dimineața a sosit la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra un tren cu 450 tone de fier 
vechi colectat la chemarea comi
tetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești de tinerii din Capitală.

După terminarea schimbului II 
de lucru, siderurgiști! s-au adu
nat într-un'miting în curtea com
binatului pentru a-și exprima 
mulțumirea față de această pre
țioasă contribuție pe care tinerii 
bucureșteni o aduc la sporirea 
producției de metal a combinatu
lui. Totodată ei și-au luat anga
jamentul de a munci cu și mai 
mult elan pentru a da patriei 
metal mai mult, mai bun și mai 
ieftin.

In drum spre Combinatul si
derurgie Hunedoara, se află încă 
un tren format din 50 de vagoane 
încărcate cu fier vechi, colectat 
de tinerii ploeșteni.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii din regiunile Sta
lin și Cluj se pregătesc să expe
dieze și ei la C. S. Hunedoara 
cîte 40 vagoane de fier vechi, 
pentru a-i ajuta pe siderurgiști! 
nunedoreni în îndeplinirea anga
jamentelor luate.

(Agerpres)

Anii negri
Vizitatorii se opresc mai întîi la 

exponatele referitoare la situația 
economico-socială a Romîniei în 
anii 1941-1944.

Din documentele expuse rezulți 
că R o mînia era o țară înapoiată 
din punct de vedere economic. Nu
mai profiturile marilor capitaliști 
au crescut în mod fabulos. Mi
lioane de tone de petrol, cereale, 
lemn etc., luau drumul Germaniei 
lăsînd mii și mii de cetățeni, femei 
și copii dezbrăcați, flămînzi. lată 
pe un exponat o cifră : 10.000 de 
muncitori ți ucenici &u fost trimiți

Pregătirea insurecției

>utem vedea la expozijia ,,Pregătirea 
și înfăptuirea insurecției armate 

organizată la Muzeul 
a P. M. R.

din august 1944" 
de istorie

T

Alte documente vorbesc despre 
militarizarea întreprinderilor, des
pre mobilizările pe loc ale munci
torilor, care erau siliți, astfel, să 
lucreze fără plată, despre introdu
cerea CGrcerilor în fabrici și uzine, 
despre rechiziții, despre împrumu
turile forțate etc.

Din toate acestea se desprinde 
tabloul suferințelor cumplite la 
care a fost supus poporul munci
tor în acei ani întunecați. Te cu
prinde mînia clocotitoare, cînd te 
gîndești la acel trecut de teroare 
și mizerie neagră.

treaga Vale a Jiului etc. în focul 
acestor lupte au căzut numeroși 
fii ai patriei. Niciodată poporul 
nostru nu va uita figurile lumi
noase ale eroilor clasei muncitoare 
Fțlimon Sîrbu, Justin Georgescu. 
Ada Marinescu, a soților Paneth, 
Bernat Andrei, Elena Sîrbu, Lazăr 
Grumbepg, losza Bela. Purtîndu-și 
privirile pe portretele acestor eroi 
ai clasei iKiincito><re expuse pe 
unul din panourile expoziției, fie
care tinăr vizitator își simte inima 
plină de mîndrie pentru tradițiile 
glorioase ale poporului nostru 
muncitor.

In aceste condiții, în octombrie 
1943, cadrele de bază ale partidu
lui din lagăre și închisori și din 
afară, sub conducerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au elabo
rat, pe baza învățăturii leniniste, 
un program concret pentru organiza
rea insurecției armate. Și grupurile 
de vizitatori își notează cu deosebit 
interes care erau punctele acestui 
plan : înlăturarea din conducerea 
partidului a clicii trădătoare in 
frunte cu Foriș, intensificarea gre
velor, sabotajelor și acțiunilor de 
partizani, înarmarea formațiunilor 
patriotice de luptă, atragerea ar
matei și pregătirea 
desfășurării insurecției, elaborarci 
planului militar pentru înfăptuirea 
insurecției, doborîrea dictaturii mi 
litaro-fasciste, formarea unui gu-

ei in vedereu

ION LUPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

In regiunea Suceava 
numeroși tineri 

la cursurile școlilor 
medii muncitorești

In tiecare după-amiază mun
citoarele Aneta Grigoraș, Vasi- 
lica Țuchel. Ana Poleraș și alte 
peste 30 de tinere muncitoare 
de la Filatura de in și cînepă 
din Fălticeni vin la școala medie 
muncitorească de pe lingă fila
tură pentru a urma cursurile 
clasei a VII l-a. In același timp, 
25 de muncitori și muncitoare 
din această filatură urmează 
cursurile claselor a IX-a, a X-a 
și a XI-a de la secția serală a 
Școlii medii nr. I din Fălticeni, 
fncepind cu anul acesta pe lingi 
diferite întreprinderi din re
giunea Suceava, printre care U- 
zinele textile „.Moldova" din Bo
toșani, I.F.E.T. Moldovița, cen
trul minier lacobeni și altele s-au 
înființat 7 școli medii muncito
rești ale căror cursuri sînt 
frecventate de peste 801) de ti
neri muncitori și muncitoare.



LA ORDINEA ZILEI ÎN ȘCOALA
Invâțâtura

Din multe puncte de vedere 
clasa a XI-a umanistică a Școlii 
medii nr. 1 din Timișoara este 
ceea ce se cheamă o clasă bună.

Despre laurii care au împodo
bit clasa în trecutul an școlar 
ml-a vorbit toată lumea. Se în
treceau care mai de care, cadre 
didactice și elevi să-rni povestea
scă cît de bună clasă este a 
XJ-a umanistică, ce elevj sîrgu- 
incioși și multilaterali sînt ele
vii ei, Și ce-i drept e drept. Exis
tă fapte care întăresc toate a- 
ceste afirmații. Să amintim doar 
că anul trecut clasa n-a avut 
nici un corijent.

Dar a început un nou an șep- 
Iar și nu mai e timp peijtru a- 
mintiri, mai ales că primele zile 
de școală, zile intrate în tradiție 
ca fiind destinate depanării a- 
mintirilor, au trecut. Cataloage
le au luat forma lor definitivă și 
în unele rubrici au și fost 
primele note.

— Ați făcut ceva pentru 
primele însemnări făcute în 
catalog al clasei să nu fie
mici sau absențe nemotivate ?

întrebarea era adresată to.

puse

ca 
noul 
note

varășului Bernard, secretarul co. 
mitetului U.T.M. al școlii. Răs
punsul a venit foarte prompt.

— La clasa aceasta nu e ca
zul. E o clasă bună. O cunoaș
tem de anul trecut.

Nimeni nu afirmă contrariul. 
Ne.am gîndjt însă Că n-ar fi 
rău să vedem ce spune catalo
gul. Iată prima pagină. Primul 
nume înscris în catalog. Alexiu 
Maria. Privirea merge mai de
parte în dreapta numelui: 10 la 
limba și literatura romînă; 8 la 
franceză. Nimic de zis I A inau. 
gurat cum se cuvine noul cata
log.

— Nici nu e de mirare, spune 
secretarul. Și anul trecut a fost 
printre primii din clasă.

Mai jos e un alt nume: An- 
toci Dan. In rubricile lui mai 
multe absențe și un 3.

— Era de așteptat — comen
tează iarăși secretarul. Nici a- 
nul trecut n-a început altfel. A 
fost ascultat în primele zile, la 
recapitulare, și n.a știut.

Luăm filă cu filă urmărind 
nume și note, roadele primelor 
săptămîni de școală. Sînt nume 
în dreptul cărora sînt numai

Practica
Pe adresa direcțiunii Com

plexului școlar de la Bîrlad și 
a organizației U.T.M. din aceas
tă școală au sosit — în urma 
perioadei de practică a elevilor 
de la sfîrșitul anului școlar tre
cut — numeroase scrisori de 
mulțumire din partea întreprin
derilor și fabricilor unde elevii 
și elevele acestui complex și-au 
efectuat practica, lată conținu
tul uneia din aceste scrisori i 
„Conducerea fabricii de confec
ții „Proletarul Roșu" din Bîr
lad, mulțumește pe această cale 

școlii și tuturor elevilor care 
in timpul activității practice în 
fabrică au contribuit din plin, 
muncind efectiv alături de mun
citorii noștri, la realizarea sar
cinilor de pian ce revin între
prinderii noastre.

Vă mulțumim pentru grija ce 
o arătați copiilor noștri pentru 
a se forma ca adevărați cetă
țeni, buni constructori ai socia
lismului, schimbul nostru de 
mîine 1“.

La Complexul școlar din Bîr
lad elevii cresc cu gîndul și 
convingerea că învățătura tre
buie să fie bună tovarășă cu 
munca. Organizația U.T.M. din 
cadrul complexului școlar în
țelege din ce în ce 
că ea este chemată 
ture efortul de cel 
pentru ca odată cu 
rile practice să li se

aparate de 
două sau

mai bine 
să-și ală- 
al școlii, 
deprinde- 

„___ transmită
elevilor adînca prețuire pentru 

muncesc, 
prin cere 
a acțio- 
In școa- 
muncitori 

fruntași din întreprinderile și 
fabricile din oraș (Fabrica de 
rulmenți, Fabrica de confecții 
„Proletarul Roșu“ etc), care 
le-au vorbit elevilor despre fru
musețea muncii la strung și ra- 
boteză, despre calificarea supe
rioară pe care trebuie s-o aibă 
în zilele noastre un mînuitor al 
mașinilor moderne cu care sînt 
astăzi utilate uzinele și fabricile 
patriei noastre. S-au organizat 
de asemenea îintîlniri ou tineri 
muncitori, seri literare și sim
pozioane în care au fost dezbă
tute probleme legate de munca 
practică în producție.

In cadrul orelor de muncă 
practică în cele cinci ateliere 
ale complexului, sub îndru
marea maiștrilor, elevii și 
elevele au învățat să mâ
nuiască dalta și ciocanul, au cu
noscut piesele strungului și ale 
motorului cu explozie și au e- 
fectuat ei înșiși diferite piese și 
scule necesare școlii.

S-au creat cercuri pe diferite 
specialități. Organizația U.T.M. 
a mobilizat la aceste cercuri 
numeroși elevi. Astfel, ele
vii din cercul auto au învățat 
pe o mașină ce aparține cercu

lui lor conducerea mașinii. 
Mulți dintre acești elevi vor 
primi nu peste multă vreme 
carnetele de conducători auto. O 
rodnică activitate au avut și 
membrii cercului de radio-tehni- 
că. Numeroși elevi care au ac
tivat în cadrul acestui cerc au

muncă și acei ce 
Sînt forme variate 
organizația U.T.M. 
nat în acest scop, 
lă au fost invitați

reușit să realizeze 
radio cu o lampă, 
trei.

S-au găsit și alte forme ca 
elevii să-și valorifice priceperea 
pentru muncă. Elevii claselor 
a Vlll.a, sub îndrumarea profe. 
soruiui de geografie, au amena
jat un interesant teren geografic 
care cuprinde un lac artificial cu 
diferite tipuri de țărmuri, cu fior
duri, canale, delte, estuare, la
gune, insule, istm etc., care con
stituie un fel de laborator na
tural.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au luat în grija lor 
amenajarea parcului sportiv al 
școlii, sădirea pomilor și îngri
jirea livezii școlii care se întin
de pe o suprafață de mai mult 
de 18 ha.

Muncind, elevii au învățat să 
prețuiască munca Ia valoarea 
ei reală, au văzut, practic, în 
procesul muncii efortul șj pri
ceperea pe care ți-o cere reali
zarea cu propriile tale mîini a 
unor lucruri utile. Muncind, elevii 
s-au deprins cu disciplina și în
drumați de organizația U.T.M. 
și-au impus aceeași disciplină și 
in munca școlară, au învățat să 
aprecieze ordinea, curățenia și au 
început să se îngrijească să 
existe ordine și curățenie în cla
să și la internat, să îngrijească 
bunurile materiale ale școlii. Or
ganizația U.T.M. i-a deprins pe 
elevi să ia imediat atitudine îm
potriva acelora care deteriorau 
sau murdăreau mobilierul școlii.

Intr-adevăr elevii iubesc mun
ca, o prețuiesc, s-au deprins să 
petreacă mare parte din timpul 
lor liber meșterind la o mașină, 
făcînd ceva pentru clasă, pen
tru școală. Dar cîți se gîn- 
desc că această muncă tre
buie să continue după termi
narea școlii, într-o uzină, pe 
șantier, pregătindu-se în acest 
fel temeinic spre a păși spre o 
calificare superioară după ce 
și-au verificat aptitudinile în- 
tr-o muncă practică ? Organiza, 
ția U.T.M. a neglijat acest as
pect — cel mai important — al 
problemei mulțumindu-se cu re
zultatele imediate ale activității 
practice desfășurate de elevi.

In cadrul analizei pe care a 
făcut-o la început de an muncii 
comitetului U.T.M. din școală, or. 
ganizația de partid i-a arătat 
acestuia de ce munca lui educa
tivă n-a avut finalitatea aștepta, 
tă — cît mai mulți absolvenți să 
se îndrepte spre producție — și 
ce trebuie să facă pentru a co
recta această deficiență. In pri
mul rînd este vorba de a extinde 
posibilitățile ca elevii să ia nemij
locit contact cu viața uzinelor și 
a șantierelor, de a le oferi prin 
aceasta prilejul să aibă o viziune 
clară a muncii lor viitoare, cu- 
noscînd în procesul muncii satis
facția creației în condițiile teh
nicii producției moderne, în con
dițiile relațiilor de producție so
cialiste.

Deci nu numai vizite în uzină, 
ci organizarea muncii efective a 
elevilor în producție cot la cot 
cu muncitorii. Elevii trebuie să 
vadă o chestiune de mândrie, de 
cinste în a deveni oameni ai 
uzinei, să dorească, după absol
virea școlii, să se reîntoarcă în 
producție. In acest an școlar se 
vor organiza nu numai vizite si
stematice în întreprinderile din 
oraș, ci cu ajutorul conducerii 
școlii se va rezerva o zi pe 
săptămînă în care elevii să lu
creze efectiv în fabricile din oraș. 
La clasele a Xl-a vor fi organi
zate sistematic adunări pe tema : 
„Despre alegerea profesiei“, un 
ciclu de conferințe despre anu. 
mite meserii practice.

Toate aceste acțiuni sînt 
abia î . ~ „
U.T.M. din școală îndrumată de 
organizația de partid este însă 
hotărîtă să completeze activita
tea practică ce se desfășoară în 
procesul de învățămînt, cu o 
muncă politico-educativă menită 
să dezvolte la elevi atitudinea 
socialistă față de muncă, să o- 
rienteze majoritatea elevilor pen
tru a îmbrățișa meserii practice 
și a porni pe calea producției 
spre o calificare superioară.

FLORIĂN BORZ

note bune : Florentina Dart, Cris- 
tina Ludwig, Constantin Pop, 
Silvia Pavel și alții. Ei și-au 
pregătit cu aceeași seriozitate ca 
și anul trecut lecțiile. Sînt însă 
și surprize. Unele plăcute, altele 
nu. Ștefania Obîrșie e cunoscută 
de colegii ei ca o elevă care nu 
s-a situat nici printre codași, dar 
nici printre fruntași. Notele obți
nute de ea erau mijlocii. Se pare 
însă că Ștefania a luat o hotă- 
rîre : să nu ia anul acesta deeît 
note bune. A învățat din prima zi 
cu seriozitate și iată un prim bi
lanț : 7 la romînă, 9 la latină 
și 9 la matematică. Dar nimeni 
n-a sezisat acest fapt, clasa n-a 
salutat hotărîrea ei și n-a dat.o 
ca exemplu altor elevi. Cu Ta- 
tiana Gavriiă lucrurile s.au în- 
tîmplat tocmai pe dos. In ciu
da faptului că e o elevă bine pre
gătită în general, în dreptul ru
bricii de la limba și literatura 
romînă se află acum un 31

— Ce să se fi întîmplat cu 
Tatiana ? — se întreabă colegii 
ei.

— Desigur e doar un acciderft 
<— își răspund tot ei și trec cu 
vederea acest „accident“, nu iau 
măsuri.

Un accident ? Poate. Dar nu 
singurul. Victoria Mîrza și ea 
elevă bună, alături de un 9 la 
matematică are un 4 la france
ză. Dan Covrig are un 4, Petre 
Pevkov are un 4. Și mai sînt în 
catalogul acestei clase aseme
nea... accidente. E lesne de în
țeles că învățătura nu s.a bucu. 
rat de aceeași atenție în toată 
clasa. Sînt și anul acesta u- 
nii care mai continuă să creadă 
că în primele zile, ba chiar în 
primele săptămîni nu se învață 
serios.

— Recapitulare 1 Mare lucru 1 
Toate acestea le știm de anul 
trecut. Doar n.o să le mai în
vățăm încă odată.

Și, n-au mai învățat. De aceea 
la recapitulare, unii elevi au pri
mit note mici. Primele cazuri ar 
fi trebuit să tragă semnalul de 
alarmă pentru colectivul clasei 
și pentru organizația U.T.M.

la urmă aceste note mici se vor 
îndrepta.

E adevărat. Lîngă 3 poți foar
te bine lua un 9. Dar 9 și cu 3 
fac media 6. De ce să nu fie 
un 9 lîngă alt 9 ? O medie alcă
tuită din note at-ît de distanțate 
dovedește învățătură în etape, 
superficială, pentru a realiza o 
medie de trecere. Or, aceasta nu 
trebuie să caracterizeze în nici un 
caz activitatea unor elevi care 
anul acesta se vor prezenta în 
fața unui examen de maturitate 
și vor avea nevoie să cunoască 
materia nu 
întregime și 
este un < 
mei. S-ar pufea, însă, la" fel de 
bine, ca lîngă 3 să nu mai apară 
un 9, ci tfn alt trei, tocmai 
pentru că organizația U.T.M. a 
clasei nu ia nici o măsură îrnpo- 
triva celor ce dovedesc delăsare 
la învățătură. Organizația U.T.M. 
n.are dreptul să privească cu in
diferență aceste așa.zise acci
dente. Ea ar fi trebuit de mult 
să ia măsuri împotriva lor. 
Psihologia și logica sînt ma
terii care trezesc interes 
în rîndul elevilor. Ei întîm- 
pină însă mari greutăți în a- 
similarea acestor materii șj e 
clar că au nevoie de sprijin. 
Trebuie organizate discuții meto
dice despre felul cum să-și ia 
notițe la aceste materii, cum să 
folosească manualul. Iată doar 
oîteva probleme, pe care chiar și 
această clasă bună le ridică. 
Comitetul U.T.M. al școlii 
trebuie să înceteze să mai

pe capitole ci în 
temeinic. Acesta 

aspect al proble-

mp.

Wl I-Oj

acum
în proiect. Organizația

In ora de lucrări practice, 
elevii sînt ajutați să facă 
o strînsă legătură între 
ceea ce învață la curs și 

activitatea practică.

Foto : P. PAVEL

spune însă 
școlii. Eu
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Viața de
Ca de obicei la început de an 

organizațiile U.T.M. din școli 
trec prin perioada pregătirii și 
desfășurării alegerilor U.T.M.. 
Un prilej să se intensifice acti
vitatea organizației U.T.M., să 
se realizeze o largă activizare a 
utemiștilor la viața de orga
nizație, o mai bună consultare a 
masei utemiștilor în problemele 
de perspectivă ale muncii. Ini
țiativa utemiștilor are, în acea
stă perioadă un teren larg de 
manifestare ; ea trebuie stimulată 
și folosită. Toate acestea cer o 
muncă bine organizată, cu obiec
tive precise, izvorîte din cerin
țele fiecărei clase, a organiza
ției U.T.M. pe școală, o muncă 
politică-educativă de perspecti
vă. Tocmai această perspectivă 
lipsește însă comitetului U.T.M. 
al Școlii medii Nr. 5 din Cluj, 
grupelor U.T.M. de clasă.

După o vacanță în care orga
nizația U.T.M. din această școa
lă a făcut o pauză neîngăduită 
în munca educativ.politică, nici 
acum comitetul U.T.M. nu se re
găsește pe sine. A pierdut direc
ția muncii și se lamentează în 
discuții și căutări de soluții și 
metode. Secretarul 
fesorul Ion Guran, 
plan de activitate, 
care nu-i ușurează
ca, dimpotrivă îl încurcă prin 
generalitățile pe care le pre-

U.T.M., pro- 
a alcătuit un 
în

de loc
ciornă,

mun-

Educația politică
Printre sarcinile organizației 

U.TM. din școli munca de edu
cație politică și ideologică ocu
pă un loc de seamă. Ea vine să 
întregească educația științifică 
dată de școală, în sprijinul for
mării unui om înaintat, intere
sat de tot ce e nou, activ parti
cipant la viața societății, com
bativ și intransigent față de ma
nifestările ideologiei și moralei 
burgheze.

Comitetul U.T.M. al Școlii me
dii nr. 2 „A Toma” din Ploești 
a privit cu deosebită atenție a- 
ceste sarcini. învățămînt.ul poli
tic, informările politico, urmă
resc și sprijinirea studiului eco
nomiei politice și al socialismu
lui științific de către elevi, o acti
vitate culturală multilaterală cu 
un bogat conținut de idei, o lec
tură orientată spre ceea ce este 
folositor pregătirii științifice, 
culturale, politice a elevilor, au 
format obiectivul unor preocu
pări atente și desfășurate în mod 
planificat.

Studiul, în cadrul orelor de 
școală, a economiei politice și 
socialismului științific, e che
mat să formeze ia elevi o 
concepție științifică asupra feno
menelor naturii și societății.

încă de la începutul anului 
școlar trecut cînd a început stu
diul economiei politice organi
zația U.T.M. a arătat elevilor 
importanța acestei materii de 
studiu pentru pregătirea lor ge
nerală, s-a interesat activ de pro
blemele ce li se predau la ore. 
Elevii urmăresc materialul supli
mentar recomandat, citesc ziare
le, studiază revista „Probleme 
ale păcii și socialismului“.

Activitatea din cadrul învăță- 
mîntului politic a completat în 
mod armonios preocuparea elevi
lor pentru asimilarea probleme
lor politice și ideologice predate 
la ore. în cadrul învățămîntului 
politic U.T.M. accentul a căzut pe 
problemele politice actuale, care 
să ajute elevilor înțelegerea pro
blemelor teoretice generale, cu
noașterea trecutului revoluționar 
de luptă al clasei noastre mun
citoare, a realizărilor regimului 
democrat popular. S-au realizat 
astfel în cerc discuții vii, comba
tive despre oameni și faptele a- 
cestora legate de viața școlară, 
de preocupările și problemele e- 
levilor. Seminariile conduse 
profesorii comuniști Virginia 
nescu, Mioara Dumitrescu 
fost interesante și au atras

organizație

de 
Io- 
au 
pe

toți cursanții în discuții. In clasa 
a Xl-a E discuțiile conduse de 
tov. Miron Oprea au antrenat pe 
toți membrii cercului. în cercu
rile de învățămînt politic, la 
orele de economie politică și so
cialism științific s-a format și 
interesul pentru o lectură ideo
logică, pentru consultarea unor 
lucrări din clasicii marxism-leni- 
nismului, a unor reviste cu con
ținut ideologic. Organizația 
U.T.M. s-a ocupat îndeaproape de 
această problemă. Munca de 
popularizare a cărții a luat for
me interesante. în decada cărții 
organizată în școală 
cumpărat lucrări ale 
marxism-leninismului 
neret, despre educația 
broșuri recomandate la economia 
politică. Birourile U.T.M. ale 
claselor, utemiști fruntași ca Pe- 
tracovici Nina din clasa a XI-a A, 
Botezatu Zoie, Ardeleanu Ale
xandrina și alții citesc și-și în- 
deamnă colegii să citească lite
ratură ideologică. Elevii consultă 
materiale de propagandă din 
„Lupta de clasă", „Contempora
nul“, „Veac Nou“, își comple
tează cunoștințele prin lectura 
unor reviste sovietice de știință 
popularizată. - Propagandiștii și 
comuniștii din școală i-au ajutat 
să studieze și să înțeleagă aceste 
lucrări. Informarea politică ope
rativă, citirea cotidiană și discu
ția colectivă a unor articole, re
ferate de sinteză asupra unor 
evenimente a făcut din citirea 
zilnică a ziarului o necesitate.

Acestei munci complexe de e- 
ducare politico-ideologici i se 
adaugă discuțiile literare, con
ferințele, simpozioane științifice, 
învățarea de cîntece revoluțio
nare. Organizat anul trecut de 
clasele a X-a, simpozionul Pa- 
vlov a ajutat mult la formarea 
unei interpretări materialiste a 
elevilor în anatomie și fiziolo
gie. Toate au un scop bine pre
cizat: de a ridica înțelegerea fie
cărui elev la nivelul înaltelor 
sale îndatoriri patriotice, cetățe
nești, a-l face harnic participant 
în munca constructivă ce se des
fășoară în patria noastră, a-l 
înarma împotriva influențelor 
străine, mistice, cosmopolite, a 
spiritului mic burghez 
mai manifestă încă la unii elevi 
ai școlilor medii.

Munca politică a birourilor 
U.T.M. de clasă și comitetului 
U.T.M. e îndreptată spre forma
rea unui puternic spirit de com
bativitate față de lipsuri. în cla
sa a X-a C. de pildă, munca or
ganizației U.T.M., discuțiile vii 
desfășurate în timpul semina- 
riilor conduse de tov. Buznea 
Maria au format o opinie Colec
tivă împotriva lipsurilor, un spi-

elevii au 
clasicilor 

despre ti- 
comunistă,

care se

rit de întrajutorare reciprocă. 
Utemiștii au luptat împotriva le
nei și pasivității manifestate in 
viața clasei. Astfel, prin critica 
adresată in adunările generale 
U.TJH. care au analizat situația 
la învățătură, Mănescu I., Anasta
sia Doina și Oprea Floarea și-au 
îndreptat situația la învățătură, 
în clasa a XI-a E, colectivul pu
ternic al clasei a reușit să îl a- 
tragă în activitatea obștească pe 
Dragomirescu Pompiliu, care se 
comporta pasiv, indiferent.

Acolo însă unde munca poli
tică a slăbit au apărut rezultate 
negative. Este caracteristic în a- 
cest sens faptul că în clasa a 
X-a B, unde munca de educație 
politică a fost slabă, s-au mani
festat indisciplina, absențele 
la ore, lipsă de interes față 
studiu.

Există aspecte ale muncii 
educație politică care tiu au 
cut obiectul preocupărilor comi
tetului U.T.M. și birourilor de 
clasă. Utemiștii au lăsat in aten
ția exclusivă a direcției școlii re
lațiile cu rafinăria care 
tronează școala. Intîlnirile 
muncitorii bătrîni, discuțiile 
cei tineri despre realizările între
prinderii ar putea aduce date 
vii și actuale la studiul ce se 
desfășoară în cercurile de învăță- 
mint politic, la orele de econo
mie politică, la înțelegerea pro
blemelor socialismului științific. 
Problema formării unor trăsături 
morale înaintate la elevi trebuie 
să fie mai frecvent abordată de 
organizația U.T.M.: comporta
rea civilizată, înțelegerea justă a 
prieteniei și colegialității, alege
rea profesiunii sau atitudinea so
cialistă față de avutul obștesc 
(autodeservirea abia se introduce 
în clasă). De asemenea comite
tul U.T.M. trebuie să acorde o 
atenție mai mare controlului și 
analizei muncii de educație po
litică.

Acum, la începutul anului șco
lar, comitetul U.T.M. și-a propus 
—■ pînă la noile alegeri — un 
plan de acțiune care oglindește 
aspectele variate ale muncii de 
educație politică. Deschiderea 
anului de învățămînt politic, 
munca politică în vederea ale
gerilor, studiul ideologic formea
ză obiectivele unui plan concret 
și multilateral. O atenție mai 
mare pentru munca politică de 
la om la om, pentru cunoașterea 
felului în care fiecare utemist 
se preocupă de ridicarea nivelu
lui său politic și ideologic, ur
mărirea perseverentă a eficace'' 
ții acestei munci vor îmbuna, 
rezultatele activității de educa e 
politică și ideologică în școală

MARIANA CELAC
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In Școala medie nr. 6 din Bucu
rești s-a inițiat o întrecere între 
clase. In fiecare zi, elevul de ser
viciu, informează școala prin gra
fice, asupra mersului întrecerii 
care a cuprins întregul colectiv 

școlar.
Foto: N. STELORIAN

vede. Un obiectiv al planu
lui este pregătirea alegerilor 
U.T.M. Dar cum se vor face 
aceste alegeri ? Abia de acum 
înainte la o săptămînă pînă la 
începerea alegerilor U.T.M. în 

■ școală, trebuie alcătuit un plan 
special pentru alegeri. N-au 
existat decît intenții și proiec
te pe care numai secretarul 
U.T.M. le cunoaște și pentru 
care nu s-a stabilit nici timpul 
și nici responsabilitatea realiză
rii lor.

Secretarul comitetului U.T.M. 
al școlii cunoaște o mulțime de 
lucruri, și-a propus să organi
zeze o mulțime de acțiuni, dar 
nu-și dă seama că nu le poate 
face singur. Lipsa de organi
zare existentă azi în munca or
ganizației U.T.M. din școală își 
trage seva din faptul că activi
tatea nu este coordonată de un 
colectiv de utemiști din cei mai 
buni, ci de un om, care, singur, 
e depășit de sarcini.

Discuția noastră cu organiza
torii U.T.M. de clasă, 
secretarului U.T.M.
exact ai activității la 
clasei. Școala numără, din peste 
300 de elevi, 75 de utemiști. O 
cifră care nu oglindește nu
mărul tuturor acelora care ar 
merita să fie azi în rîndul or
ganizației revoluționare de tine
ret. De aceea de la începutul a- 
nului școlar în această organi
zație U.T.M., s-a pus problema 
primirii de noi membri.

i-a redat 
tabloul 
nivelul

S-a pus problema doar; o 
muncă pregătitoare cu acei care 
vor să devină utemiști nu des
fășoară însă nimeni. Organiza
torii U.T.M. de clasă nu știu ce 
au de făcut în acest sens. Le-au 
spus și ei viitorilor utemiști să 
citească statutul U.T.M. Dar 
pregătirea ppntru a deveni ute- 
mist nu înseamnă a citi odată 
statutul U.T.M. ci a desfășura 
o muncă concretă, a începe a 
îndeplini tocmai acele sarcini 
și prevederi care reies din statu
tul U.T.M.. Viitorii utemiști n-au 
primit însă nici o sarcină. Nu 
s-au organizat discuții cu viito
rii utemiști despre calitatea și 
cerințele pe care le implică titlul 
de utemist.

Organizația U.T.M. din școa
lă în loc să transforme colecti
vul de utemiști, în nucleul de 
bază al activității organizației, 
îi lasă pe unii să se complacă 
într-o stare de pasivitate. Unor 
utemiști nu li se încredințează 
sarcini, nimeni nu-i întreabă ce 
fac, cu ce se ocupă, nu sînt an
trenați să devină participanți 
la pregătirile pentru adunările 
generale U.T.M. de alegeri. Se 
învață sau nu, exista disciplină 
în clase sau nu, aceasta o poate 
confirma doar catalogul. Nici 
problema învățăturii și a dis
ciplinei n-a intrat încă în sfera 
preocupării organizațiilor U.T.M. 
pe școală.

Acest început fondat pe in
tenții și proiecte generale, care 
poartă pecetea unei munci su
perficiale, fără țintă precisă, 
fără obiective care să orienteze 
activitatea educativ-politică din 
școală, poate avea consecințe 
negative asupra activității orga
nizației U.TJA. în întreg anul

școlar. La Școala medie nr. 5 
există primejdia ca pregătirea 
alegerilor să se desfășoare for
mal, iar măsurile ce vor fi luate 
să poarte amprenta'formalismu
lui, rămînînd un inventar de sar
cini consemnat pe frîrtie.

Acest lucru trebuie preîntîm- 
pinat. Perioada de pregătire a 
alegerilor U.T.M. trebuie să 
constituie și în Școala medie- 
nr. 5 un eveniment important 
în viața organizației U.T.M. și a 
utemiștilor, prilej de intensifi
care a muncii, de analiză, seri
oasă, de' concluzii temeinice și 
stabilirea pe baza acestor con
cluzii a noilor jaloane de mun
că, prilej de creare a unei at
mosfere de deosebit interes pen
tru viața de organizație în rîn
dul utemiștilor și al elevilor care 
vor deveni utemiști, pentru ob
ținerea celor mai bune rezultate 
în munca de învățătură și acti
vitatea obștească.

Comitetul orășenesc U.T.M.- 
Cluj care a întîrziat să contro
leze cum se îndeplinesc în 
această școală sarcinile ce au 
fost trasate comitetului U.T.M. 
la ședința de instruire (încă 
înainte de începerea anului șco
lar), trebuie sa trimită aici un 
activist al său care să se ocupe 
temeinic de îndrumarea organi
zației U.T.M.

Organizația U.T.M. din Școa
la medie nr. 5 trebuie să facă un 
pas hotărîtor în viața ei, spre 
o muncă de conținut cu un pu
ternic caracter educativ politic 
care să antreneze masa utemiș
tilor și elevilor, să ridice res
ponsabilitatea acestora față de 
obligațiile lor de 
elevi.

utemiști și

L. LUSTiO

Elevii Școlii medii nr. 1 din
munci patriotică, își petrec ______

construcții din Piața Republicii.

București. încadrați în brigăzile de 
numeroase ore muncind pe șantierul de



Ioana Angelescu (București)

Există o vibrație promiță
toare în poeziile trimise Ci
tăm din „Imbold către mamă“ :

„Ia-i și pe la defilare!
Du-1 să vadă
Ce larg poate deschide brațele 

o stradă I 
Du-1 s-audă..
Cum îngînă noile șiruri de 

case 
Cîntecele noastre frumoase“.

Năzuința către un mod de 
expresie propriu („In zilele a- 
celea“) este, desigur, o con
diție esențială pentru a reuși. 
Mai trebuie însă, să depășești 
o anumită plutire în vag, să 
te apropii mai direct de sur
sele de inspirație ale zilelor 
noastre. Ne-ar bucura să te 
vedem încercîndu.ți puterile 
în această direcție»

Pompiliu Ghinescu, muncitor 
(Galați)

Multă ușurință în mînuirea 
condeiului și — credem — nu 
numai atît. Continuă cu ace
eași orientare mai evidentă în 
„Vin de jos“ din care repro
ducem. o strofă :
„M-a chemat partidul și-am 

pășit 
Din adînc și beznă către soare 
Vasul meu cu prora spre zenit 
Iși desface pînzele în zare“

Și „In toamna de aur" me
sajul e merituos. Totuși, tre
buie să înțelegi că numai prin 
declarații și îndemnuri gene
rale („Bogată ești țară, tu 
liberă țară / înalță-te ciiitec / 
în zvonul de seceri, ciocane, 
mistrie" etc.) nu se_ poate co
munica o emoție, oricît de au
tentică. De altfel se vede din 
toate lucrările trimise că nu 
știi încă să urmărești o idee, 
să construiești, poezia în ju
rul ei. să " gradezi — uheie 
strofe ar putea fi eliminate 
sau ordinea 1or schimbată cu 
ușurință.

La versurile de genul „Ai 
să-ți mai aduci aminte“, e 
bine să renunți. Chiar dacă 
dumitale ti se par expresia 
unui sentiment sincer, ele nu 
reprezintă decît un fel de imi
tație de romanță și banalități 
ca „vraja dragostei sublime“ 
și nu au nimic comun cu ade
vărata poezie.
Liviu Munteanu (Năsăud)

Imaginile poetice nu se pot 
lipsi de logică. Dacă folosești

comparația cu un pîriu tre
buie s-o păstrezi pînă la ca
păt. Dumneata însă după ce 
spui că pîrîul a curs din înăl
țimi cărunte, te exprimi tot 
la adresa pîrîului „să te 
îneci“ ceea ce e de-a dreptul 
absurd. Vezi deci că un șen- 
timent sincer (noi prețuim 
elanul care însuflețește lucra
rea dumitale) poate fi corn, 
promis din pricina ignorării 
unor cerințe ale poeziei. Lec
tura ifi va ajuta să pătrunzi 
aceste legi și altele pe care 
nu le cunoști încă.

Paula Angliei, elevă (Bucu
rești).

Cîteya versuri se remarcă 
prin sinceritate și printr-o a- 
numită prospețime. In rest 
versificare destul de cursivă, 
cu conținut just dar deocam
dată nu mai mult. înșiri însă 
prea multe lucruri cunoscute, 
generalități („cupă de crin“ 
etc.) Dacă simți chemarea de 
a scrie străduiește-te să nu 
repeți ce au spus alții, caută 
să găsești un mod propriu de 
a trata temele alese, să fii în 
fiecare vers dumneata însăți.

D. Verdeș (Rm. Vîlcea)

Dorința de e „închina un 
cîntec“ cuceririlor noastre e 
foarte firească (un număr 
din ce în ce mai mare de ci
titori, încearcă, cu mai mult 
sau mai puțin succes, să facă 
aceasta). Din păcate, necu
noașterea gramaticii — folo
sirea unor fraze prost con
struite, lipsa, acordului între 
subiect și' predicat, scrierea 
greșită a unor cuvinte e o pie
dică în această privință. Ci
tind cu atenție operele poeți
lor clasici și contemporani, te 
vei cpnvinge că nu se poate 
scrie poezie fără a stăpîni 
bine limba,.

Lukas Karin (București)

Merituoasa intenție de a 
aduce un omagiu Capitalei 
noastre la cea de-a 500-a ani
versare a sa nu e, din păcate, 
realizată. Lucrarea cuprinde 
idei juste dar nu reprezintă 
decît o simplă narațiune rima
tă stîngaci care încearcă să 
îmbrățișeze întreaga istorie a 
Bucureștiului (ceea, ce era 
într-adevăr, o sarcină prea 
grea).

Același îndemn: multă lec
tură pentru a înțelege mai 
bine ce e poezia.

Parcul din orașul Baia Mare, a- 
menajat aproape în exclusivitate 
prin munca patriotică a brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică.

Foto: P. PAVEL

A apărut tn limba romînă în
Editura Politică numărul 10 pe 

1959 al revistei
■„Probleme ale păcii 

șî socialismului“

în

Economic

Prin magazinele unei cooperative 
sătești

(Urmare din pag. l-a) 
in curînd, și-au pregătit încă de 
pe acum difuzoarele.

Mă uit în registrul de evidență 
al magazinului. Aflu de aici că 
numai în zilele de 4—5 octom
brie cooperativa a făcut vînzări 
în valoare de 18J)()0 lei, iar pe 
luna septembrie, cele 12 m. ga- 
zine ele cooperativei de consum 
din Vărăști au vindut mărfuri 
in. valoare de peste 400.000 lei!

E o cifră care spune multe 
despre creșterea nivelului de trai 
al țăranilor muncitori de aici. 
Ar fi îndrăznit să viseze in vre
murile de mizerie și sărăcie ale 
regimurilor burghezo-moșierești 
tînărul Constantin Nicolau, mem
bru al întovărășirii agricole 
„Drumul lui Lenin“ să-și cum
pere motoretă „Simson" in va
loare de 4.500 lei prin interme
diul cooperativei ? Pe atunci 
existau în Vărăști numai „băcă
niile“ lui Done Ruse, Georgescu 
Nicolae și Nicolau Gheorghe. bo
gătașii satului, în care se vindeau 
feștile de lampă și covrigi uscați 
de cîte un an și ceva de zile.

— Privind, ascultînd ce cer 
țăranii muncitori din Vărăști azi, 
în magazinele sătești, nu poți să 
nu vezi ce schimbări uriașe s-au 
petrecut in viața lor în anii re-

gimului democrat-popular — îmi 
spune tovarășul Stelian Oprea. 
Noi, cei din cooperație, vedem 
zi de zi cum crește nivelul de 
viață al oamenilor.

De cînd s-a făcut reducerea de 
prețuri și mărirea salariilor con
form Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie aproape 
că am dublat volumul de marfă 
vîndută...

în acest număr al revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului“ sînt publicate articolele : 
„Un eveniment istoric; întrecere 
și colaborare — coexistență paș
nică de A. Rapacki; Pacea nu 
se așteaptă, pacea se cucerește 
de J. Dienne ; Victoria marxism, 
leninismului în China de l-iu 
Șao-ți; Noile probleme și in en- 
sificarea ritmului de iezvoltare 
socialistă a Bulgariei de AL Gri- 
gorov; Construirea victorioasă a 
socialismului in R.D.G. de H- 
Rau ; Anglia, petrolul și elibera
rea țărilor din Orientul Apropiat 
de R. Palme Dutt; Comuniștii — 
partid de acțiune de L. Bohr.

Rubrica ,,Th partidele comunis
te șl muncitorești“ conține un 
Bogat material infornativ cu pri
vire la activitatea unor partide 
frățești.

Rubrica „Schimb de parei“ 
conține materiale cu privire 1a 
„«integrarea» europeană, contra
dicțiile capitalismului și clasa 
muncitoare“. »

La rubrica „Cărți și reviste" 
sînt publicate articolele : ,,O car
te de reclamă a lichidatorismu- 
lui" de / Srovnal; „Leto
pisețul construcției economice 
în U.R.S.S " de N. Morozov.

La „Scrisori și note“ sînt pu
blicate articolele : S-au schimbat 
oare concepțiile marxiștilor des
pre capitalism ? de !■ 
Schmidt; Spre noi succese 
construirea culturii socialiste 
F. Todt și Z. Urban.

Revista „Probleme ale păcii 
socialismului“ apar? lunar 
limbile albaneză, bulgară cehă, 
chineză, coreeană, engleză, fran
ceză. germană, italiană, japone
zi, mongolă, olandeză, poloneză, 
romînă, rusă, spaniolă, suedeză, 
ungară, vietnameză.

Sesiunea a Xl-a a Comisiei remino
cehoslovace de colaborare tehnico-științifică

In zilele de 3—7 octombrie 
1959 s-a ținut la București se
siunea a Xl-a a Comisiei romîno- 
cehoslovace de colaborare teh- 
nico-științifică.

în cursul lucrărilor sesiunii 
s-a constatat cu satisfacție că a 
continuat să se dezvolte cu suc
ces colaborarea între 
țări.
, în conformitate cu 
semnat la sesiunea a
două țări vor face în perioada 
următoare schimb de experiență 
pentru introducerea noilor utilaje

cele două

Protocolul 
XI-a, cele

și procese tehnologice în dome
niul industriei petrolifere, chi
mice, al siderurgiei, al industriei 
construcțiilor de mașini, al bunu
rilor de consum, al construcții
lor, al agriculturii și silvicultu
rii, precum și în alte domenii.

A fost examinată totodată po
sibilitatea dezvoltării în conti
nuare a colaborării între institu
tele din R.P. Romînă și R. @eho- 
slovacă.

Sesiunea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de prietenie sinceră 
și înțelegere reciprocă deplină.

4

10 octombrie
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Recepția oferită de ambasadorul 
R. D. Germane la București

Cuvin! ul tovarășului 
Wilhelm Bick

CiiDÎntul tovarășului 
Chivu Stoica

între 29 septembrie și 4 oc
tombrie 1959 a avut loc la Buda
pesta ședința delegațiilor țărilor 
membre în Comisia permanentă 
pentru metalurgia neferoasă a 
Consiliului de Ajutor Economie 
Reciproc, la care au luat parte rea colaborării economice 
reprezentanții R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
ai U.R.S.S.

Ședința a examinat problemele 
legate de îndeplinirea hotărîrilor 
sesiunilor a IX-a, a X-a și a Xl-a 
ale C.A.E.R. în domeniul meta
lurgiei neferoase și a constatat 
că în țările membre ale C.AtE.R. 
s-au obținut rezultate importante 
în privința măririi resurselor de 
metale neferoase în urma aplică-

re-

Ședința delegațiilor țărilor membre 
Comisia permanentă pentru metalurgia 

neferoasă a Consiliului de Ajutor 
Reciproc

rii măsurilor luate pe baza 
comandărilor Consiliului.

Ședința s-a ocupat de aseme
nea de analiza muncii Comisiei 
pe anul 1959 și a constatat că 
activitatea ei a prilejuit adînci- 

între 
țările membre ale C.A.E.R. și de 
asemenea introducerea largă a 
tehnicii moderne în metalurgia 
neferoasă a țărilor.

Conducătorii delegațiilor țări
lor membre în Comisie au stabi
lit planul de muncă ce trebuie 
îndeplinit de către Comisie în a- 
nul 1960.

Discuțiile au avut loc în spi
ritul colaborării socialiste și ho- 
tărîrile au fost luate în unanimi
tate.

INFORMAȚII
O delegație a Asociației știin

țifice a inginerilor și tehnicieni
lor din R.P. Romînă a fost invi
tată să participe la 
Conferinței naționale 
textil și la lucrările 
naționale a Asociației 
și chimiștilor textiliști

Delegația alcătuită

lucrările 
de finisaj 
conferinței 
coloriștilor 
din S.U.A. 

din ing. 
Valeriu"Rttsanovschi, secretar ge
neral în Ministerul Industriei Bu
nurilor de Consum, președintele 
Secției industrie ușoară a Con
siliului Central A.S.I.T. și ing. 
Petre Dobra, secretar științific

al Secției industrie ușoară, a 
părăsit Capitala, plecînd spre 
Washington.

★ _
Marți au sosit in Capitală, la 

invitația Uniunii arhitecților din 
R. P. Romînă, arhitecții A. 1. 
Kneazev, secretar al conducerii 
Uniunii arhitecților din U.R.S.S., 
V. M. Novak, secretar organiza
toric al conducerii Uniunii ar
hitecților din U.R.S.S., și N. N. 
Selivanov, președintele filialei 
Moscova a Uniunii arhitecților 
din U.R.S.S.

La G.A.S. Oltenița, regiunea București a început recoltarea strugu
rilor. De pe cele 60 hectare de vie s-au recoltat pînă în prezent 

peste 10 vagoane struguri.
Foto: AGERPRES

LUNA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE

(Urmare din pag. l-a)

președintele Consiliului de Miniștri a! U.R.S.S. și 
domnul Eisenhower, președintele S.U.A., și expune
rea cuprinzătorului program de pace al Uniunii So
vietice de către tovarășul Hrușciov în fața Adunării 
Generale a O.N.U. oglindesc în mod impresionant 
noul raport de forțe în luine, care silește forțele agre
sive la încetarea războiului rece și ta o coexistență 
pașnică. Marile idei ale păcii, democrației și progre
sului, așa cum ele încep să se afirme acum treptat 
în lume, sînt in concordanță cu politica dusă de 
marea noastră familie socialistă. Relațiile dintre sta
tele noastre sînt caracterizate prin frățească prietenie, 
ajutor și sprijin reciproc.

Permiteți-mi să folosesc azi prilejul pentru a vă 
mulțumi, Dv. dragi tovarăși romîni și tuturor oame
nilor muncii pentru sprijinul pe care Republica Popu
lară Romînă l-a acordat Republicii Democrate Ger
mane pe tărim politic, economic și cultural In de
cursul celor 10 ani de existență. Țările noastre cultivă 
strînse relații de prietenie, bazate pe principiile in
ternaționalismului proletar. Lupta noastră comună 
pentru asigurarea păcii și ajutorul frățesc reciproc în 
construcția socialistă In țările noastre sînt o expre
sie grăitoare a legăturii strînse existente între noi.

Vă rog să ridicați paharul împreună cu mine pen
tru sănătatea tovarășului Ghivu Stoica, pentru să
nătatea tuturor oaspeților; pentru prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea rodnică dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Populară Romînă ; 
pentru dezvoltarea rodnică a Republicii Populare Ro
mîne ; pentru unitatea de nezdruncinat a marelui 
nostru lagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică; 
pentru victoria păcii în lumea întreagă.

(Vrmare din pag. l-a)

pundă intereselor tuturor părților și să contribuie fa 
menținerea păcii.

Un aport deosebit de important la cauza păcii și 
securității internaționale îl constituie propunerile de 
însemnătate istorică făcute de tovarășul Nikita Hruș- 
ciov la O.N.U., pentru dezarmarea generală și totală, 
care deschid noi perspective pentru eliberarea ome
nirii de coșmarul războaielor și dau un puternic avînt 
forțelor păcii.

In lupta comună pentru socialism și pentru pace 
s-a dezvoltat colaborarea multilaterală și s-a întărit 
continuu prietenia indestructibilă dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Democrată Germană, 
strins unite în marea familie a țărilor lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Avem un țel comun: construirea socialismului, 
pacea și fericirea popoarelor noastre și avem sigu
ranța că în lupta noastră pentru atingerea acestui 
țel vom obține victoria deplină.

Permiteți-mi dragi tovarăși, să urez noi și mari 
succese oamenilor muncii din Republica Democrată 
Germană în construirea socialismului, pentru înflori
rea și întărirea continuă a Republicii Democrate Ger
mane.

Propun să toastăm: Pentru tovarășul Wifhelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate Germane!

Pentru Comitetul Central al P.S.U.G. și primul 
său secretar, tovarășul Walter Ulbricht!

Pentru Guvernul Republicii Democrate Germane și 
pentru tovarășul Otto GrotewohI, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane!

Pentru prietenia și colaborarea frățească dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană !

Pentru puternicul și invincibilul lagăr al socialis
mului în frunte cu Uniunea Sovietică!

Pentru pace în lumea întreagă!

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a proclamării R. D. Germane

Solemnitatea depunerii unor coroane
®u prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, miercuri 
dimineața, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Wilhelm 
Bick, însoțit de membrii amba
sadei, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și o de
legație de ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Armate.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor romîni căzuți în 
războiul antifascist

Ambasadorul *D. Germane la 
București, Wilhelm Bick, însoțit 
de membrii ambasadei, a depus 
în dimineața aceleiași zile o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

La solemnitate au participat

reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și o delegație de 
ofițeri superiori ai Forțelor 
noastre Armate.

Au fost de față V. F. Niko
laev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membrii ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor sovietici căzuți în 
războiul antifascist.

Alte manifestări
Cu prilejul celei de-a 10-a a- 

niversări a proclamării R.D. Ger
mane, în mai multe localități au 
avut loc adunări ale oamenilor 
muncii și manifestări cultural- 
artistice.

GALAȚI. — Miercuri a avut 
loc la Clubul mecanicilor de pe 
șantierul Combinatului de la 
Chiscani o adunare la care au 
luat parte constructori și mon- 
tori romîni, cehi și germani. Tov. 
Gh. Bunea, președintele Consi
liului sindical regional Galați, a 
vorbit despre semnificația acestei 
aniversări, subliniind relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
R. P. Romînă și R. D. Germană.

IAȘI. — In sala S.R.S.C.Jași, 
prof. univ. Ioan Șandru, prorec. 
tor al Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași, a conferențiat miercuri 
după-amiază despre „10 ani de 
existență a R. D. Germane“.

TIMIȘOARA. — La librăria 
nr. 1 dîn Timișoara s-a deschis 
o expoziție a cărții din R. D. Ger
mană. Sînt expuse opere din li
teratura germană clasică și con. 
temporană, lucrări politice și de 
știință» albume de artă.

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC
10—16 OCTOMBRIE LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"

SOARTi
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CU
S. Bondarciuk
P. Boriskin
Z. Kirienko
P. Volkov

Scenariu : 1. 
F.

Regia : S. 
Imaginea: V. 
Muzica : V.

Luckin și 
Sahmagonov 
Bondarciuk 
Monahov 
Basner
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cu
N. Ribnikov
E. Kopelian
P. Ușovnicenko
L. Hitiaeva
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Adunare festivă
Miercuri a avut loc în aula A. 

cademiei R. P. Romîne o aduna
re festivă consacrată celei de-a 
X-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, cercetători 
științifici și alți oameni de știin
ță, precum și membrii delegației 
Academiei germane de științe din 
Berlin.

A asistat Wilhelm Bick, am. 
basadorul R. D. Germane la 
București.

Să cunoaștem 
trecutul eroic

(Urmare din pag. l-a)
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Scenariu : A. Pervențev 
Regia : I. Ozerov
Muzica : I. Levitin
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vern de uniune națională din re
prezentanții tuturor forțelor anti
fasciste, ieșirea Romîniei din cri
minalul război antisovietic, alătura
rea armatei romîne de armatele 
sovietice și întoarcerea armelor 
împotriva armatei fasciste.

Un puternic sentiment de mîn
drie și admirație te cuprinde a- 
lunci cînd ai în față mărturii ale 
curajului și fermității cu care 
P.C.R. a dus la îndeplinire punct 
cu punct planul de pregătire a 
insurecției.

Astfel la 4 aprilie 1944, agen
tura dușmană din conducerea 
P.C.R. a fost zdrobită. Vizitatorii 
citesc cu emoție scrisoarea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej din 25 
aprilie 1944, adresată tovarășilor 
din afară cu prilejul curățirii 
partidului de elementele dușmă
noase, împăciuitoriste, lașe și opor
tuniste, în care se 
durile strînse, cu 
rată a partidului 
hotărîți pe calea 
cinilor ce stau în fața clasei mun
citoare și a poporului romîn în 
acest sector atît de important pen
tru desfășurarea evenimentelor mi
litare și politice“.

La 1 mai 1944, s-a creat Frontul 
Unic Muncitoresc. In expoziție se 
pot vedea manifestele lansate de 
comitetele de front unic, de comi
tetele patriotice de la marile între
prinderi ca : Malaxa, C.F.R., Mo- 
ciornița, Lemaître, S.E.T. etc. care 
mobilizau patrioții la luptă împo
triva fascismului.

Cîteva clipe vizitatorii se opresc 
asupra unei hărți luminoase. Rînd 
pe rînd se aprind becuri de dife
rite culori în localitățile in care 
s-au desfășurat acțiuni revoluțio
nare. Astfel la București, Cluj, 
Arad, Constanța au fost organizate 
greve. La Arsenalul Armatei din 
București, la I.A.R, Brașov, la 
Constanța, Bacău, Craiova etc. au 
fost organizate sabotaje. Pe Valea 
Prahovei, in Oltenia grupurile de 
partizani au aruncat în aer trenuri 
petrolifere, încărcate cu 
soldați hitleriști ce se 
spre

spune : „Cu rîn- 
unitatea adeva- 
vom putea păși 
îndeplinirii sar-

muniții și 
îndreptau

front.

Victoria
iată, în alt sector (' 
reînvie parcă în fața ochiloi

al expozi-
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Viața

Seria I și a 11-a 
cu

A. Anurov
M. Kuznețov
V. Tihonov
T. Litvinenko 
Scenariu : V. Kalinin

Koltunov 
Kuznețov 
Ivcenko

Imaginea: A. Prokopenko
Muzica: 1. Sama

G
D

Regia : V.

!
cu 

V. Cestnokov 
V. Brener 
L. l.iubașevski 
A. Sestakov

cu
O. Strijenov
I. Kuteanski
K. Lucikov
M. Strijenova

cu
B. Livanov
B. Andreev
M. Tarev
Z. Kirienko

Scenariu : S. 
N.

Regia : S. 
Imaginea: M. 
Muzica ; B.

Vasiliev
Otten
Vasiliev
Ruf

Geaikovski

Scenariu: L. Agranoyici 
A. Sahnin 

Regia : N. Rozanțev 
Imaginea: K. Rijov 
Muzica : O. Karavaiciuk

Autorul filmului
A. ' Dovjenko 

Regia : I. Solnțeva 
Imaginea: G. Eghiazerov 
Muzica : G. Popov

Regia :

ției
noștri tabloul eroicelor zile ale 
insurecției armate, tabloul acelui 
august învăpăiat, lată chemarea că
tre țară a P.C.R. care a apărut în 
zorii zilei de 24 august 1944, sau 
primul număr legal al ziarului pa
triotic „Romînia Liberă** apărut în 
aceeași zi, și în care a fost publicat 
un apel al formațiunilor patriotice 
în care citim... „Toți cei care sînt 
în stare să poarte arme să se pre
zinte imediat la Comandamentul 
formațiunilor de luptă patriotice 
din Parcul Filipescu... spre a fi 
înarmați**.

Numeroase fotografii redau 
aspecte din luptele de stradă din 
aceste zile memorabile. Sînt expusț- 
de asemenea arme și drapele origi
nale ale trupelor participante Iu 
insurecție.

Pe harta orașului București, ex*

pusă în mijlocul sălii sînt marcate 
clădirile care au fost ocupate rind 
pe rînd de către formațiunile pa
triotice între 23 și 27 august. Cî
teva fotografii inedite redau 
aspecte din timpul escortării spre 
lagăre a trupelor hilleriste captu
rate de muncitorii înarmați și de 
ostași.

Pe o schiță de luptă distingem 
localitățile Ploești, Cîmpina, Mo- 
reni, Băi coi etc. în aceste centre, 
muncitorii petroliști in frunte cu 
comuniștii au luptat împotriva 
hitleriștilor solvind rafinăriile și 
instalațiile petrolifere de la distru
gere.

Alte exponate vorbesc despre 
primirea entuziastă făcută de 
populația Capitalei trupelor sovie
tice eliberatoare in zilele de 30-31 
august 1944.

Ultimele sectoare ale expoziției 
ne dau o imagine a acțiunilor re
voluționare conduse de partid pen
tru democratizarea aparatului de 
stat, pentru răsturnarea guvernelor 
cu majoritate reacționară și for- 
mareâ unui guvern democrat, pen
tru realizarea reformei agrare.

Sînt expuse fotografii de la ma
rile mitinguri și demonstrații din 
principalele centre ale țării. Pe lo
zincile purtate de demonstranți ci
tim: „Vrem un guvern F.N.D. !“ 
„Jos Mantu și Brătianu !', „Tră
iască P.C.R. !" Se pot vedea 
de asemenea numeroase do
cumente și fotografii inedite re
feritoare la acțiunile trupelor 

cot cu 
au lup-

noastre, care cot la 
eroica armată sovietică 
tat pentru eliberarea Romîniei 
de sub jugul fascist. Unele expo
nate redau aspecte din lupta osta
șilor romîni și sovietici pe fron
turile din Ungaria și Cehoslovacia.

★
Parcurgerea exponatelor de către 

grupurile de vizitatori contribuie 
la întărirea sentimentelor patriotice 
și la hotărîrea fermă de a munci 
neobosit, de a contribui activ 
sub conducerea înțeleaptă a P.M.R., 
la construirea socialismului în pa* 
tria noastră.

Pentru tineret, expoziția prezin
tă o deosebită valoare educativă. 
V izitarea 
rui tînăr 
mîndrie 
fierbinte 
niștilor, 
muncitor 
deschizîndu-i drumul spre o via
ță nouă, fericită. Cunoașterea mai 
profundă a trecutului eroic de 
luptă al poporului muncitor con
dus de partid contribuie la sădi
rea mai puternică in rindurile ti
nerilor a conștiinței revoluționare, 
a dorinței și hotărîrii de a conti
nua cu cinste tradițiile eroice, a 
hotărîrii de a apăra cu fermitate 
și abnegație cuceririle revoluționa
re ale celor ce muncesc.

Este bine de aceea ca organiza
țiile U.T.M. să se preocupe ca un 
cît mai mare număr de tineri să 
viziteze expoziția. E deosebit de 
important să se asigure vizitarea 
expoziției de către propagandiștii 
și cursanții din cadrul învățămin- 
tului politic U.T.M., aceasta aju- 
tînd la aprofundarea unor teme 
tratate în cercul politic.

expoziției insuflă fiecă- 
un puternic sentiment de 
patriotică, recunoștință 

pentru partidul comu- 
care a condus poporul 
la victoria insurecției,



Noul triumf 
al științei sovietice 

uimește întreaga lume

Ca prilejul aniversării R. D. Germane
Mitingul de la Berlin

Stația automată interplanetară 

continuă să se deplaseze 

cu precizie pe orbita stabilită
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite:
La 7 octombrie, ora 20, cea de-a treia rachetă cosmică 

sovietică se afla în constelația Ophiuchus în apropiere de 
steaua Zeta, decllnația ei fiind — 11 grade 36’. iar ascen
siunea dreaptă 16 h 31’ 37”.

Calculul elementelor mișcării, efectuat la centrul de coor. 
donare și calcul arată că STAȚIA AUTOMATA INTER
PLANETARA CONTINUA SA SE DEPLASEZE CU PRE
CIZIE PE ORBITA STABILITA.

După ce a depășit punctul aflat la o distanță minimă de 
Lună, stația automată interplanetară, ocolind Luna, conti
nuă să se îndepărteze de Pămînt și de Lună. La 7 octom-. 
brie ora 20 stația interplanetară se afla la o depărtare de 
126.000 km de Lună, și la o depărtare de 417.000 km de 
Pămînt.

Stația automată interplanetară va continua să se depăr
teze de Pămînt, ajungînd la 10 octombrie a c. la distanța 
maximă de 470.000 km. Apoi, stația interplanetară va 
începe să se apropie de Pămînt și va trece pe lîngă el la 
18 octombrie venind dinspre nord spre sud. Distanța cea 
mai mică de Pămînt va fi de aproximativ 40.000 km.

Datele obținute de stațiile telemetrice terestre de la stația 
automată interplanetară în cursul ultimei etape din 6 oc
tombrie de transmitere a comunicărilor confirmă că APA- 
RATAJUL DE MĂSURĂTORI ȘTIINȚIFICE, SISTEMUL 
DE REGLARE A REGIMULUI TERMIC ȘI SISTEMUL 
DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, CONTI
NUA SA funcționeze normal.

Etapa următoare de transmitere pe Pămînt a datelor 
privind măsurătorile și măsurarea parametrilor mișcării se 
vor efectua la 8 octombrie intre orele 17 și 18 (ora Mos
covei).

Iurii Reznicenko: A sosit timpul
să se pregătească aparaiajul pianetofizic

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Iurii Reznicen
ko, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a V.R.S.S., 
arată în ziarul „Vecerniaia Mosk- 
va“ că a sosit timpul să se pre
gătească aparatajul geofizic, sau 
mai precis pianetofizic, care va 
fi trimis pe Lună sau pe alte

decît lună I

Desen de EUGEN TARU

GRECIA

Comentarii entuziaste 
în presa occidentală

„O realizare 
uimitoare**

ATENA 7 (Agerpres). — Noul 
succes strălucit al oamenilor so
vietici stirnește admirație în în
treaga Grecie. Interesul față de 
știința și tehnica sovietică a cres
cut nemăsurat.

„Kathimerini“, unul din cele 
mai mari ziare ale Greciei, sub
liniază că „noul succes sovietic 
consdnțește intiietatea Uniunii So
vietice in cercetarea Cosmosului. 
Lansarea stațiunii interplanetare 
automate descnide calea călătorii
lor interastrale“.

„Lansarea rachetei cosmice so
vietice, scrie ziaiul „Akropolis", 
este fără indoială cea mai uimi
toare din toate care au avut loc 
pină acum. Această realizare știin
țifică atestă de asemenea că ten- 
nica și progresul științelor teore
tice au ajuns la o dezvoltare 
cemnă de admirat“.

S.U.A.

Programul cosmic 
american supus 

unei aspre critici
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Revista „linie“ publică un arti
col in care critică cu asprime 
programul cosmic american pe 
care il descrie ca fiind „domi
nat de contuzie atit în ce privește 
stabilirea obiectivelor, cit și îm
părțirea sa pe sectoare de acti
vitate“. Articolul spune: „Din 
cauza împărțirii arbitrare a pro
gramului cosmic in sectoare mi
litare și civile acțiunile Statelor 
Unite in spațiul cosmic sînt și 
ele împărțite in domenii birocra
tice separate“.

Făcînd o comparație cu reali
zările Uniunii Sovietice in dome
niul astronauticii, revista ameri
cană scrie : „Acum, în octombrie 
1959. Statele Unite au, în ce pri
vește concurența in tehnologia 

corpuri cerești. Pe aceste cor
puri cerești, continuă el, noi, 
geofizicienii, trebuie să studiem 
cutremurele, vulcanismul, feno
menele magnetice, electrice, gra
vitaționale etc., care deocamdată 
ne sînt cunoscute bine numai pe 
Pămînt.

.VEDETA'

cosmică, mai multe motive 
îngrijorare decît în octombrie 
1957. Acum doi ani părea sigur 
că ele vor putea lichida rămîne- 
rea lor în urmă, dar acest lucru 
nu s-a întîmplat“.

ANGLIA

7 (Agerpres). — In-

„Sovieticii știu unde 
vor să ajungă 

și reușesc"
LONDRA 

tr-un editorial consacrat lansării 
celei de-a treia rachete cosmice 
sovietice ziarul „Times“ scrie că 
„mișcarea acestei rachete în ju
rul lunei reprezintă un succes 
răsunător pentru U.R.S.S.“.

„Sovieticii, continuă autorul 
editorialului, realizează progrese 
constante, etapă cu etapă. De la 
primul sputnik pînă la Lunnik 3, 
ei au dat dovadă de o demnitate 
impresionantă, preferind întîi să 
acționeze și apoi să vorbească. 
Fiecare succes a fost urmat de o 
nouă realizare mai bună, mai 
mare, mai dificilă“.

Referindu-se la declarația unor 
specialiști sovietici privitoare la 
dirijarea în viitor a stațiilor in
terplanetare spre alte planete, 
editorialistul ziarului „Times“ 
adaugă: „Să nu ne mire faptul 
că anunță intenția lor de a-și în
drepta privirea spre Marte și Ve
nus. Ei știu unde vor să ajungă 
și reușesc“.

ITALIA

„Lumea civilizată 
trăiește 

o adevărată sărbătoare
ROMA 7 (Agerpres). — Lansa

rea celei de-a treia rachete cos
mice, scrie ziarul „Avânți", este 
„o nouă mare realizare a geniului 
omenesc, care a stîrnit admirația 
generală față de oamenii de știin
ță sovietici. Aceasta constituie un 
pas uriaș înainte pe calea fantas
tică a viitorului. Lumea civilizată 
trăiește o adevărată sărbătoare".

• •Declarații 
ale oamenilor 

de știință
Prof. Boris Kukarkin

(U.R.S.S.)
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Prof. BORIS 
KUKARKIN a declarat că urmă
rirea vizuală a stațiunii auto
mate interplanetare chiar cu a- 
jutorul unor instrumente op
tice necomplicate va fi posibilă 
atunci cind stațiunea va trece 
prin regiunea Pămîntului. Stați
unea va putea fi observată înunea va putea fi observată 
emisfera nordică.

Comentînd datele științifice 
vor fi obținute de pe stațiune, 
Kukarkin emite presupunerea 
structura Lunei, după toate pro
babilitățile, nu seamănă cu struc
tura Pămîntului.

Kukarkin scrie în ziarul „Trud“ 
că urmărirea prin radio a stați
unii automate se desfășoară cu 
succes și se va desfășura pină 
la înapoierea ei în regiunea Pă
mîntului. Aceasta dovedește că 
legătura prin radio cu viitoarea 
navă planetară 
treținută cu tot 
ca și cu oricare 
mint.

ce 
B. 
că

va putea fi în- 
atîta stabilitate 

punct de pe Pă-

Muller

Cunos- 
dome- 
PAUL

Paul
(FRANȚA)

PARIS 7 (Agerpres). — 
cutul specialist francez în 
niul sateliților artificiali,
MULLER, a subliniat într-un in
terviu acordat corespondentului 
ziarului „Le Parisien Libéré“ com
plexitatea calculelor efectuate de 
oamenii de știință sovietici. Siste
mul 
nu-1 
este 
tate

de dirijare, al cărui principiu 
cunoaștem încă, a spus el, 
fără îndoială de o superiori- 
excepțională.

Prof. Zagar 
(ITALIA)

ROMA 7 (Agerpres). — Direc
torul Observatorului Brera din 
Milano, 
clarat: 
rachete 
cialiștii 
un pas 
tronomiei".

Brera din 
profesorul ZAGAR, a de

vansarea celei de-a treia 
cosmice efectuată de spe- 
sovietici constituie încă 
important în domeniul as-

Poate niciodată pînă acum, 
autorii de sondaje publice 
de tip Gallup nu s-au 

aflat într.o asemenea încurcătură 
ca în ajunul alegerilor din 
Anglia. Sondaje au fost efectuate. 
Rezultatele lor îndeamnă însă 
la precauție pe cei ce în mod 
obișnuit se îndeletnicesc cu pro
nosticuri electorale. Pentru că cu 
citeva ore înainte de începerea 
votului in Anglia este greu a se 
acorda șanse prime unuia sau 
altuia din cele două mari partide 
care se înfruntă — conservatorii 
și laburiștii Ziariștii apuseni 
vorbesc de un mare procent de 
alegători care pînă în acest mo
ment nu și-au stabilit votul. Ceea 
ce la prima vedere poate părea 
unora inexplicabil, are cauze mai 
profunde ce le găsim în evoluția 
postbelică a Angliei.

Scrutinul britanic se consumă 
cu cîteva luni înainte de termen. 
Ziarele britanice afirmă că hotă, 
rirea guvernului de a apropia 
alegerile se datorește convingerii 
conservatorilor că această pe. 
rioadă le este mai favorabilă, că 
acum au mai multe șanse de vic
torie. Conservatorii mizează în 
campania lor electorală pe im
presia favorabilă a călătoriei pe 
care a întreprins-o Macmiilan în 
Uniunea Sovietică, pe faptul că 
premierul britanic s-a afirmat ca 
un adept al conferinței la cel mai 
înalt nivel. La un miting electo
ral, Macmi lan a declarat chiar 
că fixarea datei acestei conferin
țe este iminentă.

Orientarea conservatorilor este 
semnificativă : ea dezvăluie cit 
de puternice sînt aspirațiile opi
niei publice engleze spre o po
litică de destindere internațio
nală, faptul că aceste aspirații 
nu mai pot fi ignorate. Mufți 
conservatori și-au dat seama că 
politica „războiului rece" este

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Sclntell“, Tel. 17.60 10. Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Sclntell“. STAS 3452 52.

Trebuie să facem totul 
pentru a» asigura 
o pace trainică

— Cuvîntarea lui 
la mitingul de

VLADIVOSTOK 7 {Agerpres). 
— TASS transmite î Luînd cu- 
vîntul la 6 octombrie la mitin
gul de masă de la Vladivostok, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
problema principală în domeniul 
căreia U.R.S.S. trebuie să caute 
cu răbdare și perseverență să a- 
jungă la o înțelegere cu ameri
canii este asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume. în 
problemele orînduirii sociale, a 
spus N. S. Hrușciov, noi nu vom 
găsi un limbaj comun cu busi- 
nessmanii americani. în această 
privință sîntem pe poziții dife
rite. Ei să trăiască în capitalism, 
iar noi vom trăi în comunism și 
vom vedea cui îi vor merge mai 
bine treburile.

Lupta pentru pace este însă 
sarcina principală a zilei de 
astăzi și trebuie să facem totul 
pentru a asigura pacea.

Amintind despre amenințările 
unor generali americani război
nici, N. S. Hrușciov a spus că 
în timpurile noastre, cînd există 
mijloace de exterminare îngrozi
toare, asemenea discursuri sînt 
extrem de periculoase.

N. S. Hrușciov a spus că el a 
propus președintelui Eisenhower, 
care își dă și el seama că răz
boiul poate aduce popoarelor 
nenorociri îngrozitoare, să ajun
gă la un acord asupra unor ac
țiuni comune în interesul păcii. 
Președintele, a spus N. S. Hruș
ciov în continuare, a acceptat să 
ajungă la un acord dar se vede că 
nu este chiar așa de ușor să se 
ajungă la un acord. Prea s-au 
acumulat multe rămășițe ale „răz
boiului rece“. Pentru însănătoși
rea relațiilor și pentru destinde
rea încordării este nevoie de 
timp și este nevoie ca cele două 
părți să dea dovadă de răbdare. 
Noi, a declarat N. S. Hrușciov, 
propunem ca baza pe care vom 
cădea de acord să conste în a nu 
ne amenința unii pe alții, în a 
nu ne amesteca în treburile in
terne ale celuilalt. Noi ne men
ținem ferm la politica noastră 
de pace și de aceea am prezen
tat la O.N.U. propunerea de de
zarmare totală și generală.

La conferința șefilor de gu
verne, a spus N. S. Hrușciov, care 
probabil că va putea avea loc 
în cursul acestei toamne sau 
ierni, va continua schimbul de 
păreri asupra problemelor care 
frămîntă popoarele. Trebuie să 
facem totul pentru a asigura o 
pace trainică.

Vorbind despre vizita făcută 
în R.P. Chineză, N. S. Hrușciov 
a subliniat că convorbirile cu 
conducătorii ei au arătat că 
U.R.S.S. și China stau pe aceleași 
poziții, pe pozițiile marxism-leni-

In Panama 

.Marșul foamei 
și al disperării“

PANAMA CITN 7 (Agerpres). 
Agențiile de presă occidentale re
latează că peste 2.000 de șomeri 
și muncitori panamezi au organi
zat un „marș al foamei și al dispe
rării“. Din orașul Colon și pînă 
în capitala țării ei au parcurs o 
distanță de 80 de kilometri în 15 
ore, pentru a protesta în fața pa
latului Adunării Naționale împo
triva salariilor de mizerie, împo
triva șomajului și împotriva le
gislației agrare.

profund nepopulară, că a o con
tinua este echivalent cu o con
damnare inevitabilă la totală 
izolare. Simțind pulsul opiniei 
publice britanice, guvernul con
servator s-a văzut nevoit să facă 
concesii dorinței de pace a po
porului. Laburiștii au acționat 
pentru a cîștiga pe alegători cu 
aceleași arme. H. Gaitskell și 
A. Bevan au vizitat recent 
Uniunea Sovietică și declarațiile 
lor au afirmat năzuința spre îm
bunătățirea relațiilor Est-Vest. 
Spunea un profesor de istorie din 
Chicago într-o discuție cu un 
ziarist sovietic că astăzi nici un 
politician occidental nu se poate 
prezenta in fața alegătorilor fără 
ca in prealabil să fi vizitat 
U.R.S.S. Avea perfectă dreptate ! 
Campania electorală din Anglia 
certifică faptul că în prezent ideea 
coexistenței pașnice exercită o a- 
semenea influență, a cucerit în
tr-o asemenea măsură opinia pu
blică, incit chiar și politicieni cu- 
noscuți odinioară prin antisovie- 
tismul lor socotesc indispensabilă 
o călătorie la Moscova pentru a 
dovedi celor ce trebuie să-i alea
gă o dorință de a dezvolta con
tactele Est-Vest. In general, se 
remarcă că problema nr. 1 a 
campaniei electorale britanice a 
fost destinderea internațională, 
atit conservatorii cit și laburiștii 
acordîndu-și merite în această 
direcție.

Lupta pentru votul alegătoru. 
lui britanic durează de citeva 
luni, cu mult înainte ca la West- 
minster să se fi făcut lectura 
hotărîrii de dizolvare a parla
mentului. Toate problemele — de 
la cele de politică internațională 
pînă la cele privind amănunte 
ale vieții cotidiene — au fost 
aduse în dezbaterea electorală. 
La fiecare manifest electoral al

N. S. HRUȘCIOV 
la Vladivostok —

el s-a convins și mai 
de justețea și de marea 
a teoriei marxist-leniniste. 
S. Hrușciov a subliniat că

nismului, că popoarele U.R.S.S. 
și Chinei pășesc împreună spre 
același țel comun — spre socia
lism, spre comunism. Sub condu
cerea partidului său comunist, 
poporul chinez dezvoltă cu suc
ces economia țării. în China 
populară treburile merg bine. 
Prietenia popoarelor tuturor ță
rilor socialiste crește și se întă
rește, a subliniat N. S. Hrușciov. 

în cursul cuvîntării sale, N. S. 
Hrușciov a arătat că, a£lîndu-se 
în S.U.A., ' 
mult 
forță

N.
dacă pentru a atinge nivelul ac
tual America a avut nevoie de 
peste 150 de ani, poporul sovie
tic a reușit în 42 de ani să trans
forme o țară în trecut înapoiată, 
intr-un puternic stat socialist cu 
o economie, știință și cultură 
înalt dezvoltate.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
planul septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
se îndeplinește cu succes.

In cuvîntarea sa, el s-a ocupat 
de unele probleme ale dezvoltă- 
rii economiei ținutului Primorie 
al cărui centru este Vladivostokul.

★
IRKUTSK 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S., prim-secre- 
tar al C. C. al P. C. U. S., 
care a sosit miercuri la Irkutsk 
cu un avion turbopropulsor 
„11-18“, a vizitat hidrocentrala 
de la Irkutsk — prima construc
ție din sistemul de centrale elec
trice dispuse în cascadă de pe 
Angara.

Apoi, șeful guvernului sovietic 
a vizitat șantierul de construcție 
al hidrocentralei de la Bratsk, 
care se construiește de asemenea 
pe fluviul siberian Angara.

Hrușciov,
Mi-

BAGDAD 7 (Agerpres). — A- 
genția France Presse, citînd pos
tul de fadio Bagdad, anunța că 
în după-amiaza zilei de 7 octom. 
brie a avut loc o tentativă de a- 
sasinat împotriva primului mi
nistru al Irakului, Abdel Kerim 
Kassem, în timp ce acesta tre
cea cu mașina pe strada Rașid 
din centrul orașului. După cum 
a relatat postul de radio Bagdad, 
primul ministru, care a fost îm
pușcat în umăr, este rănit ușor.

După cum a relatat postul de 
radio Bagdad, diferiți conducă
tori ai armatei irakiene și-au

BERLIN. — Intr-un cadru fes
tiv. mărfi a avut loc la Universi
tatea ..Humboldt" din Berlin, con
ferirea titlului de doctor honoris 
causa academicianului profesor 
lorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei R. P. Romine.

Titlul de doctor honoris causa 
al aceleiași universități a fost con
ferit de asemenea Șl cunoscutului 
matematician Alexand-u Myller. 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine, profesor la Univer
sitatea „Al. I. Cuza" din lași.

LONDRA. — Referindu-Se la in
formații furnizate de cercuri ofl- 
ciale, '•oresDondent'Ul agenției U- 
nited Press Internațional anunță 
că la 6 octombrie guvernul S.U.A. 
și guvernele celorlalte țări ele

unuia din partide, conStirenții 
răspundeau cu o ploaie de mani
feste în care violențele de limbaj 
dădeau naștere unui aprins duel 
electoral. Laburiștii încearcă să 
exploateze urmările grele ale ce
lor 8 ani de guvernare conserva
toare : aventura din Suez, șo
majul (peste 400.000 șomeri ofi
cial înregistrați), povara greu de 
suportat a cursei înarmărilor, 
scumpirea costului vieții, crește
rea chiriilor.

Oferă laburiștii o alternativă 
mulțumitoare pentru omul sim
plu, pentru muncitorimea brita
nică, pentru masele largi ? Tre
buie spus din capul locului că 
în partidul laburist există se
rioase frămîntări generate de 
nemulțumirea multor membri și 
a numeroase sindicate față de 
orientarea antipopulară a unor 
conducători laburiști. Aceștia 
s-au orientat in multe probleme 
nu după interesele maselor popu
lare, ci după cele ale marelui 
business.. Nici acum laburiștii 
n-au un program clar, capabil 
să polarizeze voturile majorității 
alegătorilor. Partidul laburist 
prin programul preconizat își 
dezvăluie inconsecvența. Pe plan 
extern înregistrăm o notă pozi
tivă : laburiștii se declară, de 
pildă, pentru incetarea experien. 
țelor nucleare. Dar același pro. 
gram sprijină, în multe puncte 
ale sale, în termeni ce nu se deo
sebesc prea mult de conser. 
vatori, politica acelor cercuri im. 
perialiste vinovate de dezlănțtti. 
rea „războiului rece“, a acelor 
cercuri ce vor să torpileze destin, 
derea internațională. In vorbe, 
programul laburist proclamă 
multe intenții pașnice. Promisiu. 
nile concrete sint însă mai săra
ce, ca de altfel și la conserva
tori. Privite în ansamblu, nu 
s-ar putea spune că programe.

Proiectul bazelor 
legislației muncii 

în U.R.S.S.
de

de

tu-

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
TASS transmite: Comisiile 
propuneri legislative ale celor 
două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au dat publici
tății pentru a fi discutat pe scară 
largă proiectul bazelor legisla
ției muncii a U.R.S.S. și repu
blicilor unionale. După discutare, 
proiectul va fi supus spre exami
nare Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In preambulul proiectului ba
zelor legislației muncii se spune 
printre altele că cetățenilor 
U.R.S.S. indiferent de naționa
litate și rasă, li se asigură ega
litatea în drepturi în domeniul 
muncii.

In articolul 13 al proiectului 
se spune: durata zilei de mun
că pentru muncitori și funcțio
nari se stabilește în întreprinderi 
și instituții la cel mult șapte 
ore, iar durata săptămînii 
muncă — la cel mult 40 de 
ore. Potrivit proiectului 
turor muncitorilor și funcțio
narilor li se acordă în fie
care an un concediu menținîndu- 
li-se locul de muncă (funcția) și 
salariul mediu.

Proiectul bazelor legislației 
muncii reglementează problemele 
protecției muncii.

Se interzice folosirea muncii 
femeilor la lucrări efectuate în 
condiții grele. In perioada sar
cinii, femeile sînt trecute într-o 
altă muncă mai ușoară, menți- 
nîndu-li-se salariul mediu. Se 
permite primirea la lucru a per
soanelor care au împlinit 15 ani. 
Pentru muncitorii și funcționarii 
în vîrstă de 15 pînă 16 ani se 
stabilește ziua de muncă de pa
tru ore, iar pentru persoanele In 
vîrstă de la 16—18 ani — ziua 
de muncă de șase ore.

In proiectul bazelor legislației 
muncii ocupă un loc deosebit 
problemele pregătirii și ridicării 
calificării muncitorilor și funcțio
narilor.

exprimat sentimentele de loiali
tate față de generalul Kassem și 
au condamnat energic atentatul 
săvîrșit împotriva primului mi
nistru.

In seara de 7 octombrie, pri
mul ministru Kassem a rostit la 
postul de radio Bagdad o cuvîn- 
tare în care a cerut poporului să 
fie unit împotriva uneltirilor im
perialismului care caută să li
chideze republica instaurată la 14 
iulie 1958. El a subliniat că po
porul irakian va obține victoria 
în lupta împotriva imperialismu. 
lui.

eu început cori-Blocului Atlantic ___ ..... ,.
sultări în legătură cu o nouă re
ducere a restricțiilor asupra co 
merțului cu țările lagărului socia- 
list. La aceste consultări participă 
și Japonia, ale cărei legături co- 
merciale cu R. P. Chineză sînt se
rios frînate de embargoul aplicat 
din ordinul S.U.A

BONN. Continuîod politica înar
mării ctt mai grabnice a Germa
niei occidentale, guvernul de la 
Bonn a prezentat spre aprobare 
parlamentului „un amendament“ 
la legea serviciului militar, con 
form căruia tinerii urmează să fie 
încorporați în Bundeswehrul vest 
german nu la vîrsta de 20 de ani 
ca pînă în prezent ci la vîrsta de 
18 ani.

le conservator și laburist ar pre
zenta deosebiri esențiale. Or, toc
mai aceasta determină nehotări- 
rea unor importante categorii de 
alegători. Aceasta face ca mciu- 
nul din partide să nu poată fi 
sigur de victorie

Un program clar, pe măsura 
celor mai acute nevoi ale mase, 
lor muncitoare, a înfățișat ale. 
gătorilor Partidul Comunist. Co. 
muniștii au prezentat 18 candi
dați proprii, hotărînd ca în cele
lalte circumscripții electorale șă 
sprijine pe candidații laburiști. 
Campania electorală a Partidu
lui Comunist îndeamnă pe alegă, 
torul britanic: „Votați cit mai 
la stingă !“. Față de comuniști 
au fost aplicate măsuri discrimi
natorii. ei fiind lipsiți de dreptul 
de a organiza — drept de care 
se bucură celelalte partide — e- 
misiuni de radio și televiziune, i

Situația creată comuniștilor 
britanici ilustrează pe depln 
practicile devenite clasice ale „de
mocrației" burgheze, încercarea 
claselor dominante de a înăbuși 
glasul celor mai consecvenți a- 
părători ai intereselor populare, 
de a căror prezență în parla
ment se tem.

Astăzi, alegătorii britanici se 
întîlnesc cu urnele. Pronosticu
rile sînt desigur premature. Un 
lucru este cert: desfășurarea 
campaniei electorale a fost do
minată de năzuința poporului 
britanic spre destindere interna
țională, de recunoașterea de că- 
ire toate partidele din Anglia a 
faptului că eliminarea primejdiei 
războiului și încetarea „războiu
lui rece“ este cauza cea mai a- 
propiată sufletului alegătorului 
englez. Mîine vom cunoaște 
noua configurație a parlamentu
lui britanic.

EUGENIU OBREA |

BERLIN 7 (Agerpres). — La 
7 octombrie a avut loc la Ber
lin un grandios miting consa
crat celei de-a zecea aniversări 
a constituirii Republicii Democra
te Germane. Piața Marx-Engels 
era plină de lume. In tribuna 
«centrala au luat loc W. UIbricht, 
O. Grotewohl, J. Dieckmann și 
alți conducători ai P.S.U.G. și 
guvernului R.D.G., precum și șe
fii delegațiilor străine.

Deschizind mitingul, Verner, 
prim-secretar al organizației re
gionale P.S.U.G. a Marelui Ber
lin, a salutat pe berlinezi, felici- 
_tindu-i cu prilejul acestei sărbă
tori. El a comunicat că la so
lemnitățile. cu prilejul celei de.a 
zecea aniversări a R.D.G., la 
Berlin au sosit delegații din 75 
de țâri.

Intimpinat cu căldură de asis. 
tență, Walter UIbricht, prim.se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., a 
rostit o amplă cuvîntare.

Depuneri
BERLIN 7. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 7 
octombrie în cursul dimineții, 
cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a R.D. Germane, condu
cătorii de partid și de stat în 
frunte cu Walter UIbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. și 
Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri, și dele
gațiile străine aflate la Berlin 
au depus coroane de flori la 
monumentul eroilor clasei mun-

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. li.

— Cuvînfarea conducătorului delegației 
sovietice V. V. Kuznețov —

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Luînd cuvîntul la discuția ge
nerală la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
șeful delegației U.R.S.S., V. V. 
Kuznețov, a spus între altele:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
în cuvîntarea sa rostită în Adu
narea Generala a O.N.U. la 18 
septembrie a făcut o adîncă ana
liza a situației internaționale 
contemporane. El a argumentat 
sub toate aspectele concluzia că 
cea mai urgentă. și mai actuală 
problemă a contemporaneității 
este problema dezarmării.

Reprezentantul U.R.S.S. a a- 
rătat că noile propuneri sovietice 
pentru dezarmare prevăd nu pur 
și simplu o reducere mai mult 
sau mai puțin considerabilă a 
forțelor armate și a armamente
lor statelor, sau interzicerea u- 
nor tipuri izolate de arme, ci li
chidarea totală a tuturor mijloa
celor materiale de ducere a răz
boiului, în toate statele. Acesta 
este fără îndoială un program 
extrem de radical.

Propunerile Uniunii Sovietice 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, a spus în conti
nuare V. V. Kuznețov, au avut 
un larg ecou favorabil în lumea 
întreagă.

Reprezentanții Indoneziei, Af
ganistanului, Canadei, Danemar
cei s-au alăturat obiectivului 
propunerii sovietice — dezarma
rea generală și totală. Și o serie 
de alte delegații, între care re
prezentanții țărilor Asiei, Euro
pei și Africii, inclusiv reprezen
tanții Finlandei, Norvegiei, Sue
diei, Australiei, Liberiei, Arabiei

In comitetul juridic al Adunării 
Generale a O. N. U.

— Cuvîntarea reprezentantului R. P. R. —
NEW YORK 7. Corespondență 

specială :
In Comitetul nr. 6 (Comitetul 

juridic) al Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite se 
discută în orezent Raportul Co
misiei O.N.U. pentru dreptul in
ternațional asupra lucrărilor ce
lei de-a 11-a sesiuni a comisiei 
Dezbaterile s-au axat în special 
pe problema privind metodele și 
formele de codificare și dezvol
tare progresivă a dreptului inter
național.

Luînd cuvîntul la discuția ge
nerală în ședința din 5 octombrie 
ac în cadrul Comitetului juridic 
reprezentantul Republicii Popu
lare Romine, prof. univ. E. Gla- 
ser, a arătat, într-o documentată 
expunere, lipsa de temei a pozi

Conferința de presă 
a lui Chr. Herter

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Comentînd vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
in S.U A., Chr. Herter, secretarul 
de stat al S.U.A., a declarat la 6 
octombrie in cadrul unei conferin
țe de presă că judecind după re. 
zultatele directe ale vizitei, atit 
călătoria lui N. S. Hrușciov în 

ansamblu, cit și schimbul de pa. 
reri dintre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower de la Câmp David, 
au avut o însemnătate pozitivă. Vi. 
zita și convorbirile de la Câmp 
David, a relevat Herter, au contri 
buit intr-o oarecare măsură la 
slăbirea încordării internaționale. 
După cum a spus el, însemnătatea 
pozitivă a convorbirilor de la 
Câmp David provine, de aseme
nea, din faptul că ele an îmbună
tățit atmosfera în care se va dis
cuta problema Berlinului.

Comentînd vizita lui N. S. Hruș
ciov in China, Herter a subliniat 
interesul manifestat de S.U.A. fața 
de declarațiile președintelui Con. 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. că 
problemele internaționale litigioa.

F. R. Kozlov, șeful delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim.vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a luat apoi 
cuvîntul, a felicitat cu căldură pe 
oamenii muncii din R.D.G. cu 
prilejul celei de-a zecea aniver
sări a R. D. Germane.

A luat apoi cuvîntul Maurice 
Thorez, secretarul general al 
Partidului Comunist Francez. El 
a transmis locuitorilor Berlinu
lui salutul și felicitările Parti
dului Comunist și ale clasei mun
citoare din Franța.

A luat apoi cuvîntul Erich Cor. 
rens, președintele Consiliului î.a- 
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate.

In încheierea mitingului par- 
ticipanții au intonat imnul Re
publicii Democrate Germane.

de coroane
citoare germane din Friedrichs
felde și la monumentul eroilor 
sovietici din parcul Treptow.

Delegația guverhamentală șl 
de partid a R.P. Romine, con
dusă de tovarășul Alexandru Mo- 
ghioroș, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a depus coroane dg flori 
la monumentul din Friedrichsfel
de și la monumentul eroilor so
vietici din parcul Treptow.

Saudite, au apreciat pozitiv pro
punerile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Numeroși oameni de stat din 
afara O.N.U. au cerut ca noile 
propuneri sovietice să fie privite 
cu maximă seriozitate.

Propunerile sovietice își găsesc 
un sprijin călduros în rîndul ma
selor largi din toate țările lumii 
deoarece ele reflectă năzuințele 
tuturor popoarelor — de a ex
clude războiul din relațiile între 
oameni.

Guvernul sovietic consideră 
totodată că este necesar să sub
linieze aici că discutarea propu
nerii cu privire la dezarmarea 
generală și totală nu trebuie sâ 
țină în loc rezolvarea unei pro
bleme atît de acute și pe deplin 
actuale ca problema încetării 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu arma nucleară. Uniunea So
vietică consideră că în prezent 
există toate premisele ca în vii
torul cel mai apropiat sâ fie în- 
sfîrșit încheiat un acord asupra 
acestei probleme.

In prezent, a spus In conti
nuare V. V. Kuznețov, atenția se 
concentrează tot mai mult asupra 
problemei studierii spațiului cos
mic.

Ținînd seama de utilitatea 
schimbului de experiență in do
meniul realizărilor pe tărîm tch- 
nico-științific pentru un progres 
mai rapid în ce privește studie
rea Cosmosului, guvernul sovie
tic intenționează să propună con
vocarea sub egida O.N.U. a u- 
nei conferințe internaționale a 
oamenilor de știință în proble
ma schimbului de experiență in 
domeniul studierii spațiului cos
mic.

ției acelora care resping ideea în
cheierii de convenții internaționa
le. Astăzi nu există probleme in
ternaționale litigioase sau nerezol
vate care să nu poată să fie so
luționate în mod pașnic pe 
calea negocierilor. Tratativele 
trebuie să ducă la un rezultat 
concret, la acorduri. Acordul tre
buie să fie consemnat într un tra
tat. Numai incheindu-se convenții 
internaționale — a conchis repre
zentantul Republicii Populare Ro- 
mîne — vor exista cele mai bune 
posibilități pentru formularea 
clară și precisă a regulilor drep
tului internațional, condiție im
portantă pentru promovarea cola
borării internaționale în vederea 
păcii. A 

se nu trebuie să fie rezolvate prin 
forță.

La începutul conferinței de pre
să, Herter a subliniat că S.U.A. 
păstrează contactul cu aliații lor 
iu diferite probleme ridicate de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și 
de președintele S.U.A., D. Eisen. 
hower. Printre aceste probleme, a 
spus el in continuare, se află și 
..eventuala convocare a unei con
ferințe la nivel înalt“. Secretarul 
ie stat a arătat, de asemenea, că 
problema unei conferințe a miniș
trilor Afacerilor Externe este le. 
gata de rezolvarea problemei con
ferinței șefilor de guverne și va 
fi, de asemenea, rezolvată in 
cursul actualelor consultări. Her. 
ter a declarat că pînă la sfîrșitul 
consultărilor eu celelalte țări, el nu 
va putea spune mai mult in legă
tură cu aceasta. întrebat dacă a- 
■'este consultări vor fi încheiate 
înainte de vizita lui D. Eisenhower 
in U.R.S.S., el a refuzat să răs. 
pundă.
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