
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a, nr. 3243 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 17 octombrie 1959

(Agerpres)

La Fabrica de încâlțâmlnte „Kirov", din Capitolò, munca tinerilor nu este lâsatâ sâ se desfâ- 
șoare la întîmplare. Tinerii sînt în permanențâ îndrumați de muncitorii vîrstnici. latâ-l în foto
grafia noastrâ pe tovarășul George Marin explicînd tinerilor Octavia Dobre și Nicolae Stânescu 
cum trebuie sa combine mai corect tiparele de croit pentru a obține cît mai mari economii 

de piele.
Foto : AGERPRES
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Noi purtători ai insignei 
de brigadier r

Zilele trecute, într.un cadru 
festiv, a fost înmînată insigna de 
brigadier celor mal harnici ti
neri din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică ale organizații
lor U.T.M. din raionul Horezu.

Printre cei care au efectuat 
peste 100 ore de muncă volun
tară și au primit insigna de bri
gadier, se numără și tinerii Ion 
Neagu, Nicolae Lungu și Petre 
Neagu, din satul Oteșani, Sasu 
Gheorghe, Prunei Aurel, din sa
tul Cîrstănești, Holtei Sever, Tri- 
fan Atanasie, din satul Măldăreș- 
tij de Sus, și mulți alții. Cu a- 
ceastă ocazie, tinerii au fost feli
citați călduros pentru conștiincio
zitatea și disciplina de care au 
dat dovadă în acțiunile de mun
că patriotică.

MIRON NICOLAE 
țăran muncitor

Tinerii din regiunea Constanța

ÀU ECONOMISIT
23 MILIOANE LEI

între-Tinerii din 
prinderile și de pe 
ogoarele regiunii 
Constanța au în
treprins numeroase 
ncțiuni care au adus 
statului în pi’mele 
trei trimestre ale 
anului o economie de 
aproape 23.000.000 
lei. O mare parte 
din aceste economii 
au fost obținute 
prin aplicarea unui 
mare număr de ino
vații realizate de cei 
870 de inovatori

din rîndul tinerilor 
muncitori. Impor. 
tante sume au fost 
realizate prin colec
tarea și predarea a 
peste 1.000 tone de 
fier vechi, precum 
și prin efectuarea 
muncii patriotice de 
cei peste 35.000 de 
tineri din întreprin. 
deri.

Tinerii de pe o. 
goare, partlciptnd în 
număr mare la lu
crările de îmbună
tățiri funciare și de 
irigații, au redat a-

griculturii peste 
5.000 ha. de tere’n 
și au amenajat 
pentru irigații alte 
2.500 de hectare. In 
același timp ei au 
plantat sute de mii 
de pomi fructiferi, 
150 ha. de viță de 
vie și 67 ha. cu per
dele forestiere, au 
participat prin mun
că voluntară la cu
rățarea islazurilor 
și însilozarea plan
telor furajere.

( Agerpres)

In raionul Iași

Trebuie urgentat 
ritmul lucrărilor 

agricole de toamnă

Valoroase 
inovații

a

PRODUCȚII
RECORD
Vineri dimineața Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii a pri
mit o telegramă prin care co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
șl ingineri de la gospodăria a- 
gricolă de stat Sălard, regiunea 
Oradea, anunță că de pe cele 
trei loturi de producție record 
au obținut 27.580 kg. porumb la 
hectar, 55.956 și respectiv 64.012 
kg. cartofi la hectar.

Producții bune care depășesc 
pe cele planificate au fost ob
ținute In acest an de muncitorii 
gospodăriei de stat Sălard la 
majoritatea culturilor agricole.

Pe șantierele 
de îmbunătățiri 

funciare
Paralel cu muncile agricole de 

toamnă, în toate regiunile con
tinuă lucrările de tmbunătățirl 
funciare, îndeosebi pe șantierele 
pe care lucrările se execută din 
fondul central al statului. Pe a- 
ceste șantiere lucrările se apro
pie de sfirșit.

Potrivit informărilor primite de 
Ministerul Agriculturii șl Silvicul- 

fi 
e- 
de 
ce

In raionul Iași lucrârile agri
cole de toamnă se desfășoară 
într.un ritm încet. Pînă la data 
de 15 octombrie, din suprafața 
planificată s-au însămiînțat abia 
444 ha. Rezultatele obținute de 
unitățile agricole socialiste frun- 
tașe dovedesc că printr-o bună 
organizare a muncii, prin antre
narea tuturor forțelor în această 
campanie se pot încadra toate 
lucrările în termenii optimi 
agrotehnici. De pildă, condu
cerea G.A.S. Popricani a luat 
din vreme o serie de măsuri 
organizatorice menite să asigure 
desfășurarea în bune condiții 
a campaniei de însămînțări. Or
ganizația U.T.M. de aici este un 
ajutor de nădejde al conducerii 
gospodăriei.

Recent, într-o adunare gene
rală deschisă a organizației, co
mitetul U.T.M. a repartizat sar
cini concrete fiecărui utemist. 
Gospodăria avea de însămînțat 
în toamna aceasta 930 de hec
tare cu grîu și 100 de hectare 
cu orz. Tinerii au început mun
ca concomitent la eliberarea te
renurilor de culturi tîrzii, la 
transportul îngrășămintelor na
turale și chimice, la arat și însă
mînțat, astfel că,* pînă la data de 
15 octombrie, tinerii mecani
zatori au însămînțat 
suprafață 
tare cu grîu.

In comuna Popricani

luat cu multă întîrziere măsuri 
pentru organizarea campaniei 
și care nici acum nu controleaz’ă 
suficient modul cum se îndepli. 
nește planul 
toamnă.

In < ,
toamnă, spre deosebire de alte 
campanii, organizațiile U.T.M. 
din raion aduc un aport destul 
de slab. Unele comitete U.T.M., 
ca cel din Golăești, de pildă, nu 
se ocupă de Ioc de mobilizarea 
tinerilor la urgentarea lucrărilor 
de toamnă. Trebuie luate urgent 
toate măsurile în vederea fo
losirii din plin a tuturor atelaje
lor, a pregătirii semințelor etc. 
pentru ca însămînțările să _ se 
poată termina în timpul stabilit.

Organizațiile de bază U.T.M. 
au datoria să-și intensifice acti
vitatea politico-organizatorică, să 
mobilizeze activ pe toți tinerii 
în campania lucrărilor de toam-

lucrărilor de

campania din această

Recent, la oțelăria electrică 
combinatului siderurgic din Hu
nedoara a fost aplicată o ino
vație importantă prin care se 
rezolvă problema fixării electro
zilor în timpul procesului de to
pire a oțelului. Această inova
ție permite să se folosească mat 
bine capacitatea de producție a 
cuptoarelor electrice și aduce e- 
conomii în valoare de 1.160 090 
lei. O importanță economică de
osebită prezintă și inovația 
propusă, nu de mult, de un co
lectiv de siderurgiști, privind 
transformarea cuptoarelor vechi 
prin căptușirea lor cu cărămizi 
refractare bazice. Prin aceasta 
durata de funcționare a cuptoa
relor se prelungește în medie 
de la 400 la 750 de șarje.

In secțiile marelui combinat 
siderurgic au mai fost apl’cate 
în ultimul timp și alte inovații 
valoroase. De la începutul anu
lui și pînă la 8 octombrie, side- 
rurgiștii de aici au propus TIO 
de inovații, din care peste 200 
se și folosesc în oroducție. Nu
mai de pe urma inovațiilor apli
cate pînă acum se realizează a- 
nul acesta economii în valoare 
de aproape 3 milioane lei.

(Agerpres)

turii, de la începutul anului 
pînă la 10 octombrie a fost 
fectuat un volum de lucrări 
irigații, îndiguiri șl desecări
reprezintă 70 la sută din preve
derile planului anual. Au fost 
terminate amenajările pentru 
Irigarea unei suprafețe de 83.400 
ha. șl au fost ameliorate prin în
diguiri și desecări peste 94.600 
ha.

Pe șantierele pe care lucrările 
de îmbunătățiri funciare se fac 
prin munca voluntară a țărani
lor muncitori ritmul lucrărilor a 
fost, In perioada de virf a mun
cilor agricole de toamnă, mai 
scăzut decît In lunile preceden
te. Pe măsură ce recoltările și 
însămînțările de toamnă se 
termină pot fl mobilizate forțe 
sporite pentru grăbirea și termi
narea cit mal repede a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare pre
văzute în acest an. Ele trebuie 
mult Intensificate mal ales In 
regiunile Timișoara, Cralova, 
lași, Galați, București care au 
un volum mare de lucrări plani
ficate în acest an. In toate re
giunile sînt suficiente posibilități 
și condiții bune pentru ca, tn- 
cepînd din a doua jumătate a 
lunii octombrie, lucrările de îm
bunătățiri funciare să fie urgen
tate și terminate In cel mal scurt 
timp, astfel ca în anul viitor să 
se asigure și pe această cale 
sporuri cît mai mari de recolte.

(Agerpres)

cu orz și
întreaga
700 hec-

In comuna Popricani sînt și 
opt întovărășiri agricole. Toate 
la un loc au de însămînțat în 
această toamnă 900 hectare 
cu griu. Pînă la data de 15 oc
tombrie însă, în cele opt întovă
rășiri abia se însămlnțașeră 455 
hectare. In comuna Golăești, de 
pildă, sînt două gospodării colec. 
tive și șapte întovărășiri agricole 
care au prevăzut să însămînțeze 
720 hectare, dar ele au realizat 
abia 255 hectare. In aceste co
mune și sate se Intirzie în mod 
nejustificat recoltarea culturilor 
tîrzii, și se întîrzie, de aseme
nea, strîngerea și tratarea se
mințelor.

Care sînt cauzele acestor serioa
se deficiențe? In primul rînd, vina 
o poartă comitetele executive ale 
sfaturilor populare, conducerile 
G A.C. și întovărășirilor agricole 
<din satele respective, care gu

0. SLAVIC

La Școala medie muncitorească de pe lingă Uzinele „Timpuri 
Noi" din Capitală învață și tineri de la uzinele apropiate, 
lată-i pe muncitorii elevi din clasa a Vlll-a B la ora de chimie.

foto : ApERPRES
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Ceva J

Studenții grupei a ll-a a In
stitutului medico-farmaceutic 
din Timișoara, în laborator, 
executînd analize la lucrarea 

de malarie.
Foto : N. STELORIAN

Duminicile 
tineretului 
de la sate

Festivitatea înmînării unor medalii și diplome 
acordate de Consiliul Mondial al Păcii 
unor activiști ai mișcării pentru pace 

noastrădin țara
Vinari după.amiază a avut loc 

la Casa universitarilor din Bucu. 
rești festivitatea pentru înmîna. 
rea medaliilor și diplomelor 
acordate de Consiliul Mondial al 
Păcii unor activiști ai mișcării 
pentru pace din țara noastră.

Rostind cuvîntul de deschide
re, acad. M. Ralea a făcut o 
trecere în revistă a succeselor 
înregistrate de mișcarea mondia. 
lă pentru pace în cei 10 ani de 
existență.

A luat apoi cuvîntul prof. Vic
tor Cihikvadze, secretar al Con
siliului Mondial al Păcii, care a 
subliniat aprecierea deosebită a 
Consiliului Mondial al Păcii 
pentru contribuția pe care po
porul romîn, sub conducerea în
țeleaptă a P.M.R., o aduce la 
lupta pentru apărarea păcii in 
lume. Aceste medalii și diplome 
acordate de Consiliul Mondial 
al Păcii, a spus prof. Victor Ci
hikvadze, evidențiază nu numai 
activitatea celor cărora le sînt 
atribuite ci și lupta dîrză pentru 
apărarea păcii a întregului popor 
romîn. ‘

In continuare scriitorul Mar. 
cel Breslașu a dat citire nume
lor celor 122 de activiști ai mlș. 
cării pentru pace din Capitală și 
din întreaga țară distinși de 
Consiliul Mondial al Păcii. Au 
fost acordate : o medalie de aur,

11 medalii de argint și 110 di
plome unor fruntași ai vieții pu
blice și obștești, eroi ai muncii 
socialiste, oameni ai științei, ar
tei și culturii, activiști ai orga
nizațiilor de masă, muncitori in
dustriali și agricoli, țărani mun
citori, tehnicieni, ingineri, me
dici, membri ai corpului didac
tic, deputați, funcționari, mili
tari, juriști, reprezentanți al 
cultelor, gospodine, pensionari 
etc.

Prof. Victor Cihikvadze a 
înmînat medaliile și diplomele 
celor prezenți în sală, felicitln- 
du-i călduros.

Dintre cei distinși au luat 
cuvîntul acad. Zaharia Stancu, 
care a primit medalia de aur, 
Eroul Muncii Socialiste, Ștefan 
Lungu, care a primit o medalie 
de argint, invalidul de război 
Anghel Ion și maistrul oțelar 
Aurel Petric de la Uzinele Mâo 
Țze-dun, distinși cu diplome. Ei 
au mulțumit Consiliului Mondial 
al Păcii pentru distincțiile acor
date subliniind hotărîrea lor și 
a maselor de milioane de luptă
tori pentru pace din întreaga 
noastră țară de a dedica și pe 
mai departe eforturile lor pen
tru înflorirea și întărirea patriei, 
pentru triumful fina-1 al cauzeipentru triumful 
păcii în lume.

(Agerpres)
■r- • - -

Cercul de muzică Instrumentală al Palatului Pionierilor din Ora
șul Stalln atrage tot mal mulțl pionieri.

Foto i F. VIOREL
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Ce planuri de viitor

lui Ad am Jota
Toamna a sosit încet, fără 

grabă, acoperind cu rugină în
tinderea de șapte mii de hec
tare a bălții dintre Borcea și 
Dunărea Veche. Ferigile s-au 
îngălbenit, s-au copt murele și 
gutuile (a mi se scuza prozaica 
paranteză, dar nu știu de ce nu 
culege nimeni hectarele întregi 
pline cu mure și gutui care cresc 
pe aici), iar ciobanii încep să 
retragă turmele, în așteptarea 
ploilor ce vor să vină în curînd. 
Cei ce rămîn mai departe în 
baltă să aștepte apele și înghe
țul sînt pescarii. Pe canalul Fiii- 
poiu, care se întinde de la Du
năre pînă la lacul Șerban, vreo 
douăzeci de kilometri, lotcile 
pescărești înaintează încet, greoaie 
ca niște păsări negre, bătînd 
ritmic din aripile lopeților. La 
cherhana n-a mai rămas decît un 
lipovean bătrîn, cu barba aurie, 
pentru pază. Pescarii sînt la lu
cru, undeva pe canal, de unde se 
întorc la prînz, vîslind greu, 
nițel obosiți, cu bărcile sclipind 
argintiu, încărcate cu pește.

După ce descarcă peștele și-l 
cîntăresc, stau ca vreun ceas în 
jurul unui foc pe care fierb în- 
tr-un ceaun niște raci, nu pentru 
a se odihni, ci pentru a sta nițel 
de vorbă cu reporterul care-i vizi
tează. Era ca un tablou idilic 
scena aceasta cu pescarii roată 
în jurul focului, veseli și caustici, 
cu un moș bărbos și hîtru care 
învîrtea cu bățul în ceaunul cu 
raci. Poate pentru a nu rămîne 
cu impresia searbădă și falsă că 
viața lor de fiecare zi s-ar com
pune din plimbări de plăcere cu 
lotca și palavre în jurul focului, 
Samoilă Vartolomei a făcut o re
marcă :

— Sâ nu ne pozezi așa, că rid 
nevestele de noi pe urmă...

L-am privit atent pe Vartolo
mei. Mi s-a părut că văd aevea 
în el înfățișarea maiestuoasă și 
stăpînă a comunistului Adam 
Jora, așa cum mi l-am închipuit 
din paginile cărții : înalt și pu
ternic, brațele groase și pieptul 
îndoit înainte, sfidînd frigul de 
toamnă, fața rotundă și roșcovană 
și ochii albaștri, limpezi și buni, 
înfățișarea sufletească, chipul 
nevăzut dar fără de care nici 
mușchii, nici statura nu înseam
nă nimic, vor fi oare asemenea lui 
Adam Jora, stăpînul acela neîn
fricat al apelor, pe care furtunile 
nu l-au înspăimîntat niciodată, 
curajos, drept, pildă pentru se
menii lui ? Pentru că a devenit 
fapt obișnuit să descoperi în u- 
zine, pe cîmpiile și pe apele țării 
chipurile luminoase ale eroilor 
din cărțile închinate operei so
cialiste ce se înalță în patria 
noastră. Eroii nu sînt excepții, 
fenomene izolate, ci oameni pe 
care-i întîlnești pretutindeni pe 
uriașul șantier socialist al

l-am cunoscut viața lui i

aveți

Mi-a povestil-o el, tova-lomei. 
rășii lui din brigadă.

Biografia lui nu e poate ații 
de bogată ca a eroului „Pasărei 
furtunii“, dar Vartolomei a cu
noscut în trecut ca și Jora umi
lința și pumnul exploatatorilor, 
așa cum au cunoscut bunicii, 
părinții și frații lui. Vartolomei 
a deschis însă cu adevărat ochii 
spre viață în zilele cind peste 
Delta Dunării răsărea un altfel 
de soare, care a luminat deplin 
locurile, casele și sufletele oame
nilor, a crescut în 
pescarii au devenit 
oameni, din 
muncitori demni, 
tuturor, l-a plăcut 
gă de tinerel 
pescărești în larg, 
bătește la năvod. 
Vartolomei de la 
de muncă, de la 
pentru țara lui, pentru poporul 
care e stăpin pe toate bunurile 
sale, merită să muncești cu 
toate puterile. A învățat să fie 
om adevărat, cinstit, harnic, ini
mos. Cînd a primit carnetul roșu 
de utemist, Vartolomei era un 
om despre care brigada întreagă 
a spus sigur și din inimă : me
rită !

Cu trei ani în urmă, de la Mila 
23, din Delta Dunării, au fost 
ceruți zece pescari dintre cei mai 
buni, care să vină pentru o vreme 
în Balta Brăilei, să ajute și să 
împărtășească din experiența lor 
pescarilor de aici. Vartolomei n-a 
ezitat. A venit aici. A lucrat în 
baltă un an de zile. Era aici 
alita bogăție de pește, incit nu 
mai pridideau cu munca zi și 
noapte. Vasele abia îl cărau. Era 
nevoie de pescari care să știe să 
scoată din apele liniștite ale 
bălții această bogăție, care să 
crească alți oameni, să-i învețe 
meseria aceasta. Vartolomei și 
tovarășii săi ședeau noaptea, du
pă zile grele de muncă neîntre
ruptă, cu pescarii mai tineri și 
le destăinuiau „secretele“ lor de 
pescari vestiți în întreaga țară, 
experiența lor, care o primiseră

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

anii cînd 
din 

umiliți, 
de 

să
cu brigăzile 
să tragă băr- 
Și-a învățat 
tovarășii săi 
comuniști, că

robi, 
liberi, 

cinstea 
mear-

Spectacol de gală 
dat de Ansamblul 

de cîntece și dansuri 
populare 

din R. D. Vietnam

'. țării. 
Vario-

pentru îmbunătățirea muncii ?
Ne aflăm în sectorul uzinaj- 

motoare, al Uzinelor „23 August“ 
din Capitală. In hala spațioasă, 
care strălucește de curățenie, a- 
plecați asupra mașinilor, munci, 
torii lucrează cu atenție. Maca
rale aduc la mașini alte piese 
mari ce urmează a fi prelucrate. 
E încă destul de dimineață dar 
numărul pieselor terminate și 
stivuite cu grijă lingă fiecare 
mașină este destul de mare.

Începem ancheta noastră adre- 
sînd tinerilor întrebarea: Ce 
planuri aveți pentru viitor ? 
Deși se află în toiul muncii și 
întrebarea este spontană, tinerii 
nu se arată surprinși. In rîndu- 
rile lor există numeroase, foarte 
numeroase, preocupări Tie viitor. 
Cele mai multe sînt legate de 
munca cotidiană. Primul tînăr 
care ne-a vorbit este strungarul 
Nicolae Viscol.

— Vreau să învăț! Acum, spre 
deosebire de trecut, avem toate 
condițiile. M-am înscris anul a. 
cesta la școala medie serală. De 
ce ? Vedeți mașinile din această 
hală ? E una mai perfecționată 
decît alta. Și, mereu tehnologia 
se perfecționează, tehnica nouă 
avansează cu pași repezi. Noi, 
care lucrăm la aceste mașini, 
trebuie să știm să le mînuim, să 
le cunoaștem mecanismele, să 
putem obține de la ele totul. Așa

că trebuie să învățăm ! îmi dau 
seama perfect că numai învățînd 
am să reușesc să fiu cît mai fo
lositor producției.

— Mie îmi folosesc foarte 
mult cunoștințele căpătate în 
școală la rezolvarea probleme
lor de producție — continuă 
frezorul Nicolae Costache, ideea 
lui Viscol. Și acum mi aduc 
aminte cită bătaie de cap mi-a

în producție am învățat și la 
școala medie. îmi place munca, 
îmi sînt dragi mașinile. De aceea 
aș dori sâ urmez cursurile făcui, 
tății tot Ia seral pentru ca să nu 
părăsesc uzina. Lucrînd apoi în 
uzină, după terminarea facultății 
am să mă străduiesc să fiu la 
fel ca inginerul Cimoca la care 
apelez adesea și pe care il apre
ciez foarte mult.

Anchetă printre tinerii sectorului 
uzinaj - motoare, al Uzinelor 

din Capitală„23 August“
dat prelucrarea bucșelor de bronz, 
care la temperatură ridicată se 
dilatau iar cind se răceau se 
contractau. Nu puteam realiza 
piese de precizie, dînd chiar 
multe rebuturi. învățînd la fizică 
despre coeficienții de dilatare a 
metalelor, am reușit, cu ajutorul 
unor calcule, să stabilesc tole. 
ranțele ce trebuie lăsate și astfel 
să înlătur rebuturile. Acum m a n 
hotărît, ca după examenul de 
maturitate—căci sînt în clasa a 
Xl-a la școala medie serală — 
să încep să mă pregătesc temei
nic pentru examenul de admite
re în facultate. La uzină am fă
cut școala profesională; lucrînd

La un grup de mașini 
mijlocul atelierului lucrează tine
rii unei brigăzi complexe. In 
mijlocul acestor tineri se află 
Stroe Marin, responsabilul bri
găzii.'

— Mă preocupă de mult ideea 
că brigada pe care o conduc ar 
putea să devină o echipă de șoc 
puternică în acțiunea de econo
mii, să ajungă fruntașă pe uzi
nă. E drept, băieții din brigadă 
își îndeplinesc în general con
știincios sarcinile. Fiecare ar 
putea însă să facă mai mult ca 
pînă acum. Avem și posibilități 
să obținem mai multe economii. 
Dar pentru aceasta antj să va-

din

ghez ca fiecare din brigadă să 
aibă o preocupare precisă, legată 
de economii.

Cînd au aflat că ne interesăm 
despre planurile lor de viitor, 
s-au adunat în jurul nostru, toți 
membrii brigăzii.

— Eu mă g:ndesc — a inter, 
venit Neagu Neacșu — să 
folosim cu mai multă grijă și 
chiar să recondiționăm cuțitele 
cu plăcuțe dure.

— Fiecare din noi știe că re
ducerea rebuturilor aduce econo
mii — adăugă tînărul Popa 
Ștefan, care era de față. La 
noi, din cauza turnării neunifor
me la reperul 55.01.02 se rebu- 
tează multe piese. M-am gîndit 
împreună cu Avram Alexand-u 
să aplicăm un nou procedeu de 
prelucrare care, dacă ne va reuși, 
va reduce mult rebuturile 
cest reper.

La un strung mic l-am găsit 
pe Constantin Godeanu. 
barea noastră l-a pus puțin pe 
gînduri.

— Da, și eu am o dorință. 
S-ar părea la prima vedere că 
nu este legată de realizările 
mele. Lingă mine lucrează Eugen

CORNELIA BANCILA 
SABINA BARBU

Ansamblul de cîntece și dan
suri populare din R.D. Vietnam, 
sub conducerea artistică a lui 
Nguyen Van Thuong, a prezen
tat vineri seara la Teatrul 

C.C.S. din București un specta
col de gală.

La spectacol au asistat tova
rășii: Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului șl Cul
turii, miniștri, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros pu
blic.
^Au fost de față Nguven Minh 

“ afaceri
al R.D. Vietnam la 

șefii unor misiuni di
screditați la Bucu-

Chuong, însărcinat cu 
ad-interim 
București, 
plomatice 
rești.

Solie a 
namez, Ansamblul a oferit ce
lor prezenți un minunat prilej 
de a cunoaște bogăția folclo
rului și a artei țării prietene.

La sfîrșitul spectacolului au 
fost oferite buchete de flori ar
tiștilor vietnamezi. Directorul 
Ansamblului „Ciocîrlla“, colonel 
B. Nastovici, și directorul An
samblului vietnamez, Luu 
Trong Lu, au rostit scurte cu- 
vintari de salut.

artei poporului viet-

la a-

Intre-

( Continuare In pag. 3-aj

Turneul Ansamblului 
artistic al Armatei 
populare bu'qare 
în țara noastră

La invitația Ministerului For
țelor Armate ale R.P.R. a sosit 
in țară, Ansamblul artistic al 
Armatei populare bulgare. Solii 
artei poporului vecin și prieten 
întreprind în țara noastră un 
turneu de mai multe zile în ca
drul căruia vor prezenta spec
tacole în fața oamenilor muncii 
și a militarilor armatei noastre. 
Ansamblul Armatei populare 
bulgare a prezentat joi și vineri 
spectacole la Brăila și Galați,



DUMINICILE TINERETULUI
DE LA SATE

ÎMPREUNA 
CU TINERII 

MUNCITORI
Ultima duminică a tineretului 

organizată de noi s-a deosebit 
de cele de pină acum.

Gospodăria noastră colectivă 
se află în imediata apropiere a 
orășelului — reședință de raion— 
Hîrșova. In cursul anilor, între 
muncitorii întreprinderilor din 
oraș, care deseori au venit să ne 
ajute și colectiviștii noștri s-au 
legat strinse prietenii.

Ținînd seama de dorința tine
rilor de a se cunoaște mai bine 
am trimis organizațiilor U.T.M. 
din oraș invitația de a participa 
la „Duminica tineretului" pe 
care o organizam noi. Inițial 
i-am invitat să vină la noi du
minica după-amiază, cînd con
form programului aveau Ioc 
manifestările cultural-artistice. 
Dimineața tinerii noștri colecti
viști participau la o acțiune de 
muncă patriotică. Dar nu mică 
ne-a fost bucuria cînd dimineața, 
înainte de ora șapte, ne-am po
menit că intră în curtea gospo
dăriei o coloană formată din 
numeroși tineri muncitori și 
elevi din oraș, constituiri în bri
găzi utemiste de muncă pa
triotică.

— Dacă ne-ați invitat la du
minica voastră — ne-au spus ei 
— atunci nu e tovărășesc ca 
noi să participăm numai la dis
tracție, și la muncă nu.

Așa că împreună cu cei peste 
200 tineri muncitori și elevi din 
oraș am plecat să ajutăm la 
culesul porumbului și al strugu
rilor.

A fost o dimineață veselă, 
plină de bucurie, în care am 
muncit cu spor. In cele cîteva 
ore de muncă au fost culese 10 
ha cu porumb și 7.000 kg stru
guri.

După amiază, împreună cu 
oaspeții noștri, ne.am adunat la 
colțul roșu al gospodăriei. De 
data aceasta programul activi
tăților cultural-artistice a fost 
deschis de elevii de la școala 
medie — oaspeții noștri. Noi, 
tinerii colectiviști, i-am invitat 
apoi pe oaspeți să participe la un 
concurs „Drumeții veseli“ pe 
tema „Prietenia romîno-sovietl- 
că“. Tinerii de la cooperativa 
„Progresul" și.au adus și ei 
contribuția la reușita programu. 
lui artistic.

Apoi, împreună, am învățat un 
cîntec nou, am dansat, am petre
cut clipe frumoase.

Acum sîntem puși în mare 
încurcătură : duminica viitoare 
sîntem invitați la cîteva organi
zații din oraș. Unde să mergem 
mai întîi ?

Vom răspunde cu bucurie in
vitațiilor prietenilor noștri din 
oraș. Aceasta și pentru faptul că 
de la tinerii muncitori din oraș 
noi avem de învățat multe lu
cruri interesante și folositoare 
muncii de educare a conștiinței 
socialiste a tinerilor noștri co
lectiviști.

IOANA voieu
secretara organizației U.T.M.

. de la G.A.C.
„Drumul lui Lenin'-IIîrsova

LA MUNCĂ
PATRIOTICĂ

Acum e vremea culesului viilor, 
a porumbului, a celorlalte culturi 
tîrzii, acum facem arături și în 
Bamiînțăm griul pentru anul vii
tor. Tot acum se face însi- 
lozarea furajelor. E și normal 
deci ca în această perioadă 
ajutorul organizației U.T.M. să 
se facă tot mai simțit în în
deplinirea sarcinilor economice. 
Iată de ce am hotărît ca această 
duminică a tineretului să înceapă 
printr-o acțiune de muncă pa
triotică care să strîngă la un 
loc membrii celor două organi
zații U.T.M. din comună de la 
G.A.C. „11 Iunie“ și G.A.C. 
„7 Noiembrie“.

De data aceasta duminica ti
neretului a început mai devreme 
decît de obicei. încă de la ora 
6 dimineața pe ulițele satului au 
răsunat cîntecele tinerilor. In pa
tru mașini și o remorcă, cu dra
pelele brigăzilor fluturînd în 
vînt, în cîntec și veselie am 
plecat la gospodăria agricolă de 
stat „Vameșul“, secția Valea Ge
rului, pentru a-i ajuta pe tinerii 
muncitori de aici, la însilozarea 
furajelor.

Atmosfera de bucurie și veselie, 
specifică duminicilor tineretului, 
a fost dominantă și în această 
dimineață, cînd cele 15 brigăzi 
de muncă patriotică s-au întrecut 
în a însiloza o cantitate cît mai 
mare de nutrețuri. A fost o di
mineață plăcută, în care cei 
peste 200 de tineri colectiviști, 
acordînd un ajutor frățesc mun
citorilor de la gospodăria agri
colă de stat, au însilozat peste 
60 tone de furaje.

La prînz ne-am întors în sat

bucuroși că am făcut un lucru 
bun, și am notat în carnetele 
brigăzilor noastre de muncă pa
triotică alte succese.

După amiază, am continuat 
partea a doua a programului 
duminicii tineretului — activita
tea cultural-artistică.

La căminul cultural în fața 
tineretului a fost prezentată o 
conferință despre recenta vizită 
în Statele Unite ale Americii a 
președintelui Consiliului dc Mi
niștri al U.R.S.S. Nicbita Ser- 
gheevici Hrușciov. Apoi a urmat 
o frumoasă reuniune care a venit 
să răsplătească eforturile făcute 
de tineri în orele dimineții.

NICOLAE CRIȘAN 
secretarul comitetului 

comunal U .T.M. Pechea- 
raionul Galați

upă o săptămină de muncă ti- 
lărul tractorist, colectivist, băieții și 
etele de la sate așteaptă duminica 

I să se odihnească, să se distreze, 
participind la activitățile cultural- 
educative ce se organizează la că

minul cultural, la club sau ia colțul roșu al 
gospodăriei colective. Răspuhzind acestei do
rințe firești a tinerilor, multe organizații 
U.T.M. de la sate au trecut la organizarea 
„duminicii tineretului" ca zi colectivă de 
odihnă și petrecere instructivă a timpului li
ber - cîștigînd în această direcție o burtă 
experiență. In această zi tinerii se întrec pe 
terenurile de sport, participă la acțiuni de 
înfrumusețare ți gospodărire a comunei lor, 
ascultă o conferință interesantă, se adună la 
șezători, ori încing brîuri ți

merg în excursie sau urmăresc frumoasele 
spectacole de pe scena căminului cultural.

Dar sînt unele organizații U.T.M. care li
mitează programul duminicilor tineretului la 
una sau două manifestări, -dimineața sau 
după, amiază, cea mai mare parte a zilei tă- 
mînînd nefoiosită. In pagina de față redăm 
cîteva aspecte din experiența unor organiza
ții U.T.M. de la sate care se preocupă de 
organizarea bpgctă a activitățifor cultaraf- 
educative la duminita tinerfetidui. Cît de fo
lositor și-ar petrece timpul liber tinerii de la 
sate dacă în tot cursul zilei de duminică or
ganizațiile U.T.M. le-ar oferi cît mai multe 
asemepea activități bogate în conținut edu
cativ, frumoase și pe placul masei largi de 
tineri.

LA
acțiuni pe care le 
duminicile tinere- 
șezătorile literare.

ȘEZĂTOARE
Printre alte 

organizam la 
tului sînt și 
La noi în comună biblioteca este 
frecventată de numeroși liberi. 
Mulți și-au făcut din lectură o 
preocupare permanentă. Acțiunile 
întreprinse în cadrul concursu
lui „Iubiți cartea“ i.au ajutat 
pe tineri să-și organizeze lectura, 
să înțeleagă mai bine conținutul 
de idei al cărții citite.

Ne-am gindit că la duminicile 
tineretului, organizarea unor șe
zători literare ar răspunde toc
mai preocupărilor tinerilor pen
tru lectură.

Tema unei astfel de șezători 
trebuia s-o pregătim însă din

sârbe la horă,

Duminica
fetelor

multă vreme aveam 
necaz. Erau încă 
talentate, pline de

Tinerii colectiviști din satul 
nostru își petrec de obicei tim
pul liber la căminul cultural. Se
rile, tinerii colectiviști și le pe
trec la bibliotecă, citind sau dis- 
cutind despre o operă literară, un 
scriitor, la căminul cultural, 
strînși roată în jurul aparatelor 
de radio, sau al meselor de șah.

La căminul cultural joia și 
duminica, organizăm cu regulari
tate reuniuni tovărășeșți intere
sante și cu un bogat conținut 
educativ.

Dar de 
un mare 
multe fete 
inițiativă, bune cîntărețe și dan
satoare, care însă nu participau 
la viața culturală, nu veneau 
să se distreze alături de noi, 
pentru că părinții — în special 
mamele — nu le dădeau voie să 
meargă la o reuniune sau șeză
toare, la repetițiile formațiilor 
artistice, neînsoțite de ele.

Ne-am gindit atunci să orga
nizăm la una din duminicile ti
neretului acțiuni închinate în 
mod special fetelor la care să in
vităm și mamele lor pentru a 
vedea care e activitatea noastră 
la cămin, cum ne distrăm. Și 
iată cum am procedat. Am în
trebat mai multe fete cum vor 
ele să-și petreacă duminica. 
Ne-au spus că vor să danseze, să 
meargă cu noi, băieții, la muncă 
patriotică, iar multe au spus că 
ar fi bine dacă am organiza con
cursuri și jocuri distractive la 
cămin. Am ținut seama de dorin
țele lor și am întocmit un pro
gram al acestei duminici dedica
tă fetelor. Dimineața au mers cu 
noi, băieții, la muncă patriotică 
la culesul porumbului. Fetele au 
mers in frunte și au purtat stea
gul brigăzii. Un grup de fete a 
rămas la căminul cultural să 
facă pregătirile pentru după 
amiază.

După amiază la căminul 
cultural programul l-am închinat 
tot fetelor, care au venit însoțite 
de mamele lor. Programul l-am 
deschis cu o conferință despre 
înalta cinste de a fi membru al 
Uniunii Tineretului Muncilor. Cî
teva fete au citit fragmente in
teresante din romanul „Zoia și 
Șura". In această seară a fost 
organizat și un concurs ghici
toare. pe tema „Figuri de tinere, 
luptătoare pentru progres“ care, a 
trezit un deosebit interes. De 
multă apreciere s-a bucurat con
cursul pentru cea mai hună cin- 
tăreață și dansatoare. Concursul 
ne-a oferit încă o dală prilejul 
de a descoperi în sat la noi 
multe fete talentate — cîntărețe 
și dansatoare. El a oferit în a- 
celași timp felelor un minunat 
prilej de afirmare, de cîștigare a 
încrederii în propriile l-.r posibi
lități. Orchestra a eîntat în 
seara aceea muzică de dans la 
cererea fetelor. A fost o seară 
veselă și plăcută. Ea a plăcut nu 
numai fetelor dar și mamelor 
care, insoțindu-le, au avut prilejul 
să-și dea seama cit de frumoasă 
și de interesantă este activitatea 
la care le cheamă 
U.T.M. pe fete.

timp. Comuna noastră, în plin 
proces de transformare socia
listă este astăzi complet coo- 
perativizată. La noi oamenii au 
înCeplit să învețe nu numai din 
viață dar și din cărți. O șeză
toare pe o temă literară care 
oglindește viața satului ne-am 
gindit că este cît se poate de 
potrivită. Și am ales romanul 
„Bărăgan“ de V. Em. Galan. 
Tinerii au fost anunțați din 
timp să.l citească, alții să 
și-l reaminteas
că, pentru a lua 
parte la discuții.

La șezătoare, 
după ce un to
varăș profesor 
de la școală a 
prezentat roma
nul, au început 
discuțiile. Unii 
tineri, care mai 
participaseră la 
asemenea acți
uni, erau de-a
cum obișnuiți. 
Alții erau însă 
mai timizi. Deși 
citiseră cartea 
nu se simțeau în 
largul lor să 
vorbească In fața 
(Trebuie să spun 
pat toți tinerii din sat și chiar 
tineri din satele vecine).

Încetul cu încetul gheața s.a 
spart. Timiditatea a dispărut 
dînd tinerii țărani întovărășiți 
Ion Maer, Leontina Turei, Doina 
Olteanu și alții au

b'

vorbească simplu despre atitu
dinea revoluționară a eroului 
Anton Filip îndată după sosirea 
la ferma din Lespezi, despre 
aspectele luptei de clasă descrise 
în roman etc. Alți tineri, împle
tind acțiunea cărții cu exemple 
din viața satului, au ajutat la 
înțelegerea mai profundă a me
sajului de idei al romanului.

De la șezătoare tinerii au ple- 
cat cu bogate cunoștințe și și.au 
manifestat dorința să organizăm 
cît mai des asemenea acțiuni.

De curînd am 
organizat o șe
zătoare al cărei 
subiect l-au con. 
strtuit unele nou
tăți din 
ratura și 
sovietică, 
expunerea 
mentată,
au discutat 
despre ultimele 
succese ale știin
ței sovietice în 
lupta de cuceri
re a Cosmosului. 
De la șezătoare, 
am mers cu toții 
să vedem filmul 
„Pe Donul liniș- 

după romanul lui

lite- 
știința 
După 
docu- 

tinerii

organizația

PASGU ȘTEFAN 
secretar al comitetului 

comunal U.T.M.
Dăeni, regiunea

Constanța

atîtor tineri, 
că au partici-

început ®ă

HORA

PE TERENUL
DE SPORT

...întrecerile trebuiau să se 
desfășoare duminică dimineața. 
Dar 
satul 
ție deosebită. Tinerii, în frunte 
cu utemiștii, băieți și fete, cu 
toții furnicau de ici colo, făoîn- 
du-și ultimele pregătiri. Și du
minică dimineața toți tinerii , din 
sat — 270 la număr — au sosit 
la locurile stabilite.

Fotbaliștii s-au întîlnit în spa
tele școlii. Aici se află 2 din 
cele 5 terenuri dc sport cîte sînt 
în comună. Voleibaliștilor le.a 
fost repartizat terenul de lingă 

‘ ' întrecerile

încă de sâmbătă seara 
a cunoscut o anima-

spital. Participanții 
de atletism, trîn- 
tă și oină, s-au 
dus pe islazul 
din marginea vii
lor. Vremea a fost 
frumoasă. Unii 
spectatori s-au po
menit la un mo
ment dat în dile
mă. Unde să se 
ducă? Pe care te
ren? La care în
trecere să asiste? 
Căci inima le dă
dea ghes să se duca 
deni să-și admire fiii și 
frații sau prietenii care 
să se întreacă pentru a 
locul de frunte.

Pînă la urmă nu pot 
cum s-au descurcat mulți, dintre 
consătenii mei. Pot spune însă 
că scopul acțiunii noastre a fost 
atins.

la

Scofaru, Emil Climescu, Elena 
Nastase, Maria Vizitiu au trăit 
insă o bucurie în plus : ei au 
fost câștigătorii întrecerilor.

A urmat apoi o frumoasă ser. 
bare dată în cinstea câștigăto
rilor Întrecerilor sportive.

Această acțiune ne-a demon
strat odată mr.l mult că folosind 
posibilitățile existente, dînd do
vadă de inițiativă și perseve
rență, organizația noastră de 
bază este capabilă să organizeze 
lucruri dintre cele mai frumoase

pretutin- 
fiicele, 
aveau 
cuceri

spune

întreaga masă de tineret, 
astfel ca fetele și băieții noștri 
să.și poată petrece 
în mod plăcut și

timpul liber 
instructiv.

ROBERT 
comitetului

SIMON
secretar al

comunal U.T.M., Răducă- 
neni, raionul Huși

!n drum spre horă un grup 
de tineri din Hărman, raionul 
Codlea, la un scurt popas... 

muzical.
Foto : P. PAVEL

tit“, realizat
Mihail Șolohov, despre care toc
mai discutaserăm.

Tinerilor le plac în mod deo. 
sebit astfel de șezători literare. 
De aceea va trebui să îmbogățim 
necontenit tematica lor.

CHIȘ VALER 
secretar al comitetului Comu

nal Gilău, raionul Cluj

IN EXCURSIE
începând de anul 

am introdus 
nicilor 
vități menite să contribuie 
organizarea și mat plăcută a 
timpului liber al tinerilor, la 
educarea lor comunistă. Este 
vorba de organizarea unor ex
cursii pentru cunoașterea de 
către tineri a monumentelor 
istorice, a bogățiilor și frumuse. 
ților patriei noastre.

Toamna trecută spre exemplu, 
cu sprijinul organizației de par
tid și al conducerii gospodăriei, 
noi am organizat prima excursie 
a tineretului la Doftana. 
Despre închisoarea Doftana u- 
temiștii aflaseră multe lucruri la 
cercul politic și la conferințele

trecut noî 
în cadrul dumi- 

tineretului și alte acti- 
la

SERBARE
CÎMPENEASCĂ

împrejurimile comunei noastre 
sînt pline de farmec. Pitorescul 
împrejurimilor i-a atras pe tine
rii care adesea mergeau în gru. 
puri duminica la plimbare prin a- 
ceste locuri. De aceea, poiana 
cea mai frumoasă am ales.d ca 
loc de desfășurare a serbării 
cîmpenești.

Ideea organizării unei serbări 
cîmpenești i_a entuziasrhat pe 
toți. Tinerii au simțit nevoia 
să nu rămînă sinrpli spec
tatori, ci să contribuie fiecare la 
alcătuirea unui program cît mai 
interesant, bogat, plăcut. Astfel, 
membrii formațiilor de dans și 
cor s_au pregătit să prezinte un 
program artistic cît mai variat, 
învățînd cîntece și dansuri noi. 
Și recitatorii, și soliștii instru
mentiști și vocali din comună 
au ținut să vină la această ser. 
bare cu lucruri noi.

Și în duminica respectivă, spre 
poiana din marginea satului 
s-au îndreptat nu numai tinerii 
dar și vârstnicii. Aproape tot 
satul a venit. Serbarea a în. 
cepul cu programul artistic. Mi
nunatele cîntece din folclorul 
poporului nostru răsunau pînă 
departe, printre dealuri. „Sus, pe 
deal la Cornățel" sau „Pe apa

la

ce s-au ținut în gospodărie. D» 
data aceasta ei au putut să vadă, 
cu proprii lor ochi, închisoarea 
în care ani de-a rîndul au fost 
întemnițați și schingiuiri cei mai 
buni fii ai poporului nostru. 
Excursia aceasta a îmbogățit cu. 
noștințele tinerilor cu privire la 
lupta P.C.R. și a U.T.C. pentru 
zdrobirea regimului burghezo- 
moșieresc și *-
populare în

instaurarea puterii 
țara noastră.

Cătunul nostru este una 
din cele inai iniei așezări ale 
comunei Bând; are doar vreo 
70 de familii. Cu toate că sa
tul nostru este mic, îndepăr
tat, tineretul trăiește o bogată 
viață culturală. Astfel, învă. 
țăm cîntece patriotice, revo
luționare, jocuri populare 
specifice regiunii, versuri ce 
oglindesc viața noastră nouă. 
Cu prilejul duminicilor tinere
tului, care au intrat de-acum 
în obișnuința activității or
ganizației noastre, printre 
alte manifestări culturale 
foarte îndrăgite de tineret 
sînt și horele.

Hora la noi nu-i un lucru 
nou; ea are vîrsta satului. 
Numai că și această formă 
de distracție a căpătat un 
caracter organizat, noi ute- 
miștii ocupindu-ne să.i dăm

un conținut educativ. Astfel, 
cu prilejul duminicii tinere
tului, la horă, noi jucăm 
atît dansurile naționale din 
bătrâni, dar învățăm și jocuri 
noi, care exprimă bucuria zi
lelor pe care le trăim.

Cu toate că la noi în sat 
sînt doar tineri romîni, la 
horă întâlnești nu numai în- 
virtita sau sîrba, ci și cearda. 
șui. Și aceasta pentru că o- 
blșnuim să invitam la dumi
nicile tineretului și tineri din 
alte sate să ne petrecem tim
pul liber împreună. Flăcăii și 
fetele din Zeregbe, cătun vecin 
și la fel de micuț ca al nostru, 
s.au obișnuit să fie oaspeții 
noștri de duminică. Din Zere
gbe vin tineri maghiari. La 
hore jucăm împreună și învă
țăm din frumusețile folcloru
lui românesc și maghiar.

Și ți-e mai mare dragul 
cînd îi vezi, de pildă, pe ti
nerii Borbely Marton, Kădăr 
Eszter, Balâzs Andras, din 
cătunul vecin, jucînd împre
ună cu fetele și flăcăii noștri 
hora sau sirba, sau pe tinerii 
noștri Bloj Ștefan, Cerghezan 
Elvira, Rațiu Dumitru, Suciți 
Ioan și mulți alții ținînd rit
mul înfocatului ceardaș. Ti
nerii din cele două sate sînt 
buni prieteni. Și noi, la rîn
dul nostru, sîntem invitați dc. 
seorl la joc în cătunul vecin. 
Horele pe care le organizăm 
în duminica tineretului sînt 
un prilej de a petrece împreu
nă multe ore plăcute, intere
sante.

MICLEA ȘTEFAN 
secretar al organizației 
de bază U.T.M. din că
tunul Drăculea —- raio 

nul Tg. Mureț

Ne propusesem să inițiem u- 
nele acțiuni educative de masă, 
cu tot tineretul, printre care și 
o duminică sportivă. Mai întîi 
am studiat cu atenție ce spor
turi iubesc mai mult tinerii 
noștri. Pe urmă, am întocmit un 
plan de acțiune amănunțit, cu 
toate disciplinele la care urmau 
să se țină competiții. Au început 
antrenamentele din vreme, spor
tivii noștri dorind să se prezinte 
cît mai bine pregătiți. Toți tinerii 
trebuiau să cunoască din timp 
programul activităților sportive. 
Pentru aceasta, prin gazeta de 
perete, la stația de radioficare, 
prin afișe la căminul cultural, 
noi am desfășurat o largă 
popularizare. Vestea s-a răspîn. 
dit repede și în satele vecine — 
Grozești, Moșna, Bohotin, Coz- 
mești. Mulți tineri din acește sa
te au ținut să participe la du
minica sportivă din satul nostru, 
unii participînd chiar la între
ceri.

Duminica noastră sportivă a 
plăcut tuturor. Tineri ca Maria 
Branici, Gheorghe Melinte, Roje

In comuna noa
stră tinerii romîni și 
germani muncesc și 
se distrează laolaltă, 
împreună ai să-i ve
zi la muncile pe 
care le fac pentru- 
ca gospodăria noa
stră colectivă să în
florească continuu, 
Tot împreună parti
cipă la diferitele ac
țiuni culturale și 
sportive pe care le 
organizăm în comu
nă,.

De obicei, ziua ti" 
neretului la noi este 
duminica. Progra
mul unei duminici a 
tineretului cuprinde 
numeroase manife
stări. Astfel, tifterii 
participă la diferite 
acțiuni de folos ob
ștesc (recent au 
terminat pietruirea 
străzilor, au ajutat 
la repararea unui 
dig, au curățat pa 
șunile etc.), la ma
nifestări artistice.

Buzăului“ — cîntece din partea 
locului, s-au împletit cu melo
diile populare sovietice, interpre. 
tate de tinerii țărani muncitori, 
artiștii.amatori ai comunei „Briul 
pe 8“, „Ca la Breaza" și alte 
dansuri specifice regiunii noastre 
stîrneau nu numai aplauzele su
telor de spectatori dar parcă și 
dorința de a încinge și ei o 
horă. Și așa s-a și întâmplat; 
după programul artistic, oamenii 
s-au prins în horă, au eîntat, au 
dansat, piua tîrziu.

In cadrul serbării am invitat 
la o întâlnire cu tinerii pe cîțiva 
comuniști, oameni in virstă din 
sat ,care au cunoscut viața grea 
a satului în anii regimului bur- 
ghezo-tnoșieresc. Astfel, cu deo
sebit interes I.au ascultat tinerii 
pe comunistul Constantin Sava, 
țăran muncitor din comuna 
noastră, care le-a vorbit despre 

du. 
sub

viața de mizerie pe care o 
ceau oamenii din comună 
împilarea boierilor.

Serbarea cîmpcnească 
plăcut mult tinerilor așa 
după modelul ei am organizat 
asemenea acțiuni și în alte du
minici ale tineretului.

le-a
că

GH. P. STOICA 
secretar al comitetului U.T.M. 

comuna Bălănești, raionul Cislău

SEARA, LA CĂMIN
sportive. De mult 
succes se bucură 
reuniunile pe care 
le organizăm de obi
cei duminica.

Participarea mare 
a tinerilor la reuni
uni se datorește pro
gramelor bogate, va
riate și distractive. 
Ele încep de obicei 
printr-o conferință. 
Cele cîteva conferin
țe cu tema „Dra
gostea și prietenia“ 
au plăcut mult tine
rilor. De asemenea 
au plăcut și expu
nerile despre via
ța și opera unor 
personalități de sea
mă din cultura 
mondială. Astfel, 
prezentarea compo
zitorului George E 
nescu, a scriitorului 
Heinrich Heine și a 
altora au prilejuit 
cunoașterea mai a- 
mănunțită a vieții și 
creației lor nepieri

toare. Alteori, în ca
drul reuniunilor cu 
temă am prezentat 
conferințe cu carac
ter, ca să zic așa, 
profesional, ca de 
pildă : „Despre îm
bunătățirea raselor 
de oi cu lină semi- 
fină la lină fină“ 
etc. Conferințele ți
nute au constituit 
întotdeauna un mij
loc de îmbogățire a 
cunoștințelor tineri
lor prezenți în nu
măr mare.

întotdeauna la 
astfel de reuniuni 
organizăm și un fe 
stivai artistic. Bri
gada artistică de a- 
gitație prezintă în 
deschidere un pro 
gram prin care o- 
glindește aspectele 
noi din viața satu
lui nostru colectivi
zat. Adesea, în tex
tele satirice $e recu» 
note fi chiulangiii.

delăsătorii ce își 
fură singuri căciula 
neieșind la timp la 
muncă.

Tinerii artiști a 
matori Margareta 
Stehlea, Grete Sch 
midts, Viorel Gugu- 
ian, Gheorghe Bur- 
tesch, și alții au do
vedit reale calități 
interpretative. For
mațiile de dansuri, 
care cuprind tineri 
romîni și germani, 
stîrnesc ropote de 
aplauze ori de cîte 
ori interpretează 
dansuri din tezaurul 
folcloric al poporu
lui nostru și cel 
german. La festival, 
de multă apreciere

acesta, înaintea campa.Anul acesta, înaintea campa
niei agricole de vară, am orga
nizat încă o excursie a tineretu
lui la Sinaia. Excursia aceasta a 
constituit un minunat prilej de 
a tie incinta ochii cu frumuseți
le patriei noastre necunoscute 
nouă, celor obișiruiți cu întinde
rea Bărăganului.

Excursiile au contribuit la dez. 
voltarea dragostei pentru patria 
noastră atît de frumoasă, la în
tărirea dorinței de a munci mai 
bine pentru continua ei înflorire.

Dat fiind rolul însemnat pe 
care îl au excursiile în organi- 

a 
noi 
să

ex.

zarea plăcută și educativă 
timpului liber al tinerilor 
ne.am propus ca în viitor 
mai organizăm asemenea 
cursii pentru a vizita unele mo
numente și locuri istorice din re
giunea noastră, unele întreprin
deri și muzee din București, pre. 
cum și alte locuri și monumente 
istorice, bogății și frumuseți ale 
patriei noastre.

N. MOISESCU 
secretarul organizației U.T.M, 
din G.A.S. „1. L. Caragiale“ 

raionul Lehliu

se bucură și tinerii re
citatori Maria Bali
ni t, Porumb Gheor
ghe și Kirr Ritta, ca 

și cîntecele populare 
romînești, germane 
și sovietice în inter
pretarea tinerilor 
soliști Aurel Po- 
povici, Hermina 
Aytzen, Hans Noel 
și alții. Uneori, la 
reuniunile noastre 
se produce și cvin
tetul familiei Roth 
Alături de utemiștii 
Haral și Edda cìnta 
mama și tatăl lor, 
precum și sora cea 
mare, Anelise

După festivalul 
artistic urmează
dansul. In timpul

lui noi i-am obiș
nuit pe tineri să 
participe și la dife
rite jocuri distrac
tive ca de pildă, 
„Ghici ce tai"? sau 
dansul... strugurilor.

După aceste jocu
ri, dansul conti
nuă pînă către 
miezul nopții, cînd 
toti, după o :.uară 
minunat petrecută, 
ne îndreptăm spre 
casele noastre.

MARKUS KAROL 
secretarul comitetu

lui U.T.M. din 
G.A.C. „Ilie Piriti- 
lie“ comuna Ghirn- 
bav, raionul Codlea,



ION POPA. Timișoara. In 
cercul sculptorilor amatori 
puteți folosi cu succes ara- 
gonitul pentru realizarea de 
statuete, bibelouri, diferite 
ornamente.

Aragonitul are luciul mar
morei și transparența crista
lului deși nu este nici mar
moră și nici cristal, ci o rocă 
care se găsește în regiunea 
izvoarelor calde și a rocilor 
eruptive.

Prelucrat, are proprietatea 
de a căpăta un luciu de pia
tră scumpă și datorită durită
ții lui mai mici decît a mar
morei se poate prelucra mai 
ușor decît aceasta.

Aragonitul de Luncani (Ca
ransebeș) și Ccrund (Regiu
nea Autonomă Maghiară) este 
de culori diferite (gri, ne
gru, vernil, alb) și este foar
te frumos.

GH CREȚEANU. Craiova.
Poți să te prezinți la exa

menul de maturitate de trei 
ori consecutiv, indiferent de 
faptul că ai absolvit ultima 
clasă a școlii medii in 1957.

Dacă nici a treia oară nu 
reușești să-l iei, este necesar 
să repeți și să promovezi ul
tima clasă a școlii medii de 
cultură generală, după care 
te poți prezenta din nou Ia 
examenul de maturitate.

MARIA SZABO. Orașul 
Stalin.

Recitalul literar este o 
foffnă complexă de populari
zare a operei unor scriitori. 
El permite ca prin folosirea 
mijloacelor artei recitative, 
dramatice și muzicale să în
țelegem mai bine opera unui 
scriitor.

Recitalul literar poate 
populariza opera unui scrii
tor, tin grup de probleme li
terare legate prin conținutul 
de idei sau lucrări care tra
tează despre același eveni
ment.

După prezentarea operei, 
se vor citi fragmente din lu
crări, se vor audia arii inspi-

Ce planuri de viitor aveți . 
pentru îmbunătățirea muncii ?

(Urmare din pag. l-a)

Ornea. E proaspăt absolvent al 
școlii profesionale. Știe carte. Se 
cam încurcă însă la unele piese. 
M-am gîndit că nu poate fi lăsat 
singur. E doar tovarășul nostru 
și lucrează tot pentru motoarele 
care le produce uzina. Sînt ho. 
tărît să fac eu treaba aceasta. 
Adică să-l ajut zilnic să pătrun
dă în tainele practice ale mese
riei. E firesc să fie ajutat. Toți 
băieții trebuie să muncească 
bine.

(ntr-adevăr, e firesc ca tinerii . 
să se ajute în muncă, să lege 
între ei prietenii calde, bazate 
pe stimă și intrajutorare, spre 
folosul comun. l-aiti dorit succes 
și ne-am apropiat de tînărul 
Oancea Dumitru. Lucra tocmai 
la strunjitul unei supape.

Pentru executarea mai exactă 
și mai rapidă a acestei Slipape 
aș avea nevoie de un dispozitiv 
pentru copiat raza ei. Mă fră- 
mîntă de multă vreme realizarea 
dispozitivului și, cred că voi 
izbuti. Am cerut și sfatul lui nea 
Aurică Dumitrian. El e inovator 
mai vechi. Are multe inovații. 
Am întrebat și pe tovarășii ingi
neri ai sectorului. Ei m.au ajutat 
să fac schița. Problema trebuie 
încă studiată. Nu e chiar așa de 
lesne de rezolvat. Mai tot timpul 
liber trebuie acum să-l petrec 
între cărți la bibliotecă și acasă, 
la cabinetul tehnic și în atelier. 
Mi-am pus în gînd ca pină la 
7 Noiembrie să șlefuiesc raza 
supapelor cu ajutorul noului dis
pozitiv.

...lată deci și un inovator. 
Alături de el alt tînăr se gîndeș- 
te să-și ajute tovarășul de mun
că. Un șef de brigadă vrea ca 
brigada lui să obțină mari eco
nomii și să devină’ fruntașă. Mai 
mulți vor să învețe sau chiar 
învață; vor să stăpinească mai 
bine meseria, să cunoască ma
șinile să dea producție mare. 
Gînduri și proiecte diferite, tineri 
diferiți. Ideea generală este însă 
comună. Cu toții vor să mun-

--------•---------

Plecarea unei delegații 
de președinți 

de sfaturi populare 
în Anglia

Răspunzînd invitației primite 
din partea primarilor orașelor 
Birminghani, Leeds și a distric
tului Kensington, vineri a pără
sit capitala, plecînd cu avionul 
spre Londra, o delegație com
pusă din tovarășii : Dumitru 
Diaconescu, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Gheorghe Stan, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular al regiu
nii Ploești și Aurel Dufca, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Cluj. Delegația va face o vizită 
oficială de două săptămîni în 
Anglia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de reprezentanți ai 
sfaturilor populare din Capitală; 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

A fost de față de asemenea 
d-1 Ph. Mc Kearney, secretar al 
Legației Mării Britanii la Bucu
rești.

rate din opera scriitorului 
etc.

Recitalul literar necesită 
o pregătire minuțioasă la 
care poate fi antrenat între
gul colectiv artistic al clu
bului.

D. ZAULEȚ. Rîmnicu Vîl- 
cea.

Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Oc
nele Mari, raionul Rîmnicu- 
Vîlcea, ne-a răspuns că a 
luat măsuri pentru a crea 
condiții optime de viziona
re a filmelor. Astfel, odată 
cu darea în folosință a nou
lui cămin cultural, filmele 
vor rula într-o sală spațioa
să și corespunzătoare. In 
ceea ce privește aparatul de 
proiecție, el va fi recondițio
nat, pentru a asigura rularea 
filmelor la un nivel tehnic 
corespunzător.

TEOFIL GHERMAN. Co
muna Cioara raionul Orăștie.

Iți comunicam că electri
ficarea comunei Cioara din 
raionul Orăștie, este planifi
cată și aprobată de către 
Comitetul executiv al Sfatu
lui popular regional Hune
doara, pentru anul 1960.

VASILICA POPESCU. Su
ceava.

Incepînd cu acest an șco
lar, au luat ființă un număr 
de cinci institute pedagogice 
care pregătesc profesori pen 
tril școlile de 7 ani. Aceste 
institute au o durată de șco
larizare de trei ani și furie- 
ționează la București, Cra
iova, Iași, Galați și Timi
șoara.

La institutele pedagogice 
de trei ani sînt primiți pe 
bază de concurs absolvenți 
ai școlilor medii și absolvenți 
ai școlilor pedagogice.

Aceștia vor încheia con
tracte cu sfaturile populare 
regionale angajîndu-se să 
lucreze cel puțin 6 ani după 
absolvire, ca profesori ia șco
lile de 7 ani din mediul să
tesc.

ceașcă mai bine. De la partid au 
învățat că stă în puterea fiecă
ruia să muncească mai bine 
pentru a trăi mai bine. Recenta 
hotărîre a partidului a dovedit 
încă odată temeinicia acestei în
vățături. De aceea și planurile 
de viitor ale tinerilor sînt îndrep. 
tate spre îndeplinirea cuvîntului 
partidului: sporirea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea calității 
produselor, duc la ridicarea con
tinuă a nivelului de trai.

O scenă din film

Reînviind pagini din cunoscu
tul roman al lui A. Pervențev, 
filmul „Kociubei“ continuă tra
diția glorioasă a lui „Ceăpaev“ 
regizat de celebri regizori, frații 
Vasiliev, nu numai ca temă și 
Stil, ci și ca tip de erou princi
pal. Intr-adevăr, Kociubei este 
ca și Ceapăev, un talentat con
ducător militar, ridicat din rin- 
dul maselor populare, un om 
simplu, lipsit de o pregătire cul
turală și chiar politică destul de 
ridicată, dar plin de devotament 
față de Puterea Sovietică, față de 
cauza 1 revoluției. Ceea ce deose
bește personalitatea lui Kociubei 
de Ceapaev, și cadrele întîmplă- 
rilor din cele două filme, este ua 
surplus de pitoresc pe care-l aduce 
filmul regizorului Ozerov, dato
rită faptului că acțiunea se pe
trece în anii războiului civil în 
lumea căzăcească, atît de plină de 
contraste și culori variate. Kociu
bei este un demn reprezentant 
al cazacilor săraci și lucrul acesta 
apare clar din dragostea lui pen
tru libertate și dreptate dar în 
același timp el, exagerînd unele 
trăsături specifice, are la început 
apucături anarhice și o îngîmfare 
copilărească ce Se vor topi însă 
pe măsura educării lui de către 
partid.

La început îl vedem dovedind 
uti mare curaj în atacarea unei 
poziții a gardiștilor albi, și, apoi, 
întîlnind o mașină a autorităților 
sovietice, se hotărăște să-și săr
bătorească victoria suiridu-se cu 
un alai intrig de tovarăși de 
luptă în preistorica „limuzină .

Cocktail 
în cinstea 

Ansamblului de 
cîntece populare 
din R.D. Vietnam

Ministerul Invăfămîntdlui ji 
Culturii a oferit vineri la Aso
ciația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale ți muzicale 
din R.P. Romină un tocktail în 
cinstea Ansamblului de cîntece 
și dansuri populare din R. D. 
Vietndm, care se află în turneu 
in țara noastră.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, ai Institutu
lui romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai al
tor iristituții culturale, numeroși 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Nguyen Minh 
Chuong, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Vietnam la 
București și membri ai ambasa
dei.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

(Agerpres)

„KOCIUBEI“
Bineînțeles că vehiculul se strică 
și cazacii îl aduc tîrîș la sediul 
autorităților sovietice, rușinați ca 
niște puștani, de fapta lor. Pe Ko
ciubei nu poate însă să nu-l im 
presioneze bunăvoința activiști
lor de partid care nu-l judecă 
aspru pentru rechiziționarea ma
șinii, înțelegînd că această is
pravă nu este tipică pentru ca
racterul lui și al oamenilor săi. 
Procesul de înțelegere a rolului 
conducător al partidului se ac
centuează în mintea lui Kociubei 
cînd el vede că și comisarul care 
i-a fost numit în unitate este un 
bolșevic adevărat, pe care nu-l 
sperie greutățile, care nu se teme 
de luptă, aflîndu-se mereu în pri
ma linie a focului. Astfel începe 
el să prețuiască sfaturile comisa
rului, îndeplinind directivele de 
partid cu entuziasm ca pe niște 
măsuri a căror realizare hotără
ște victoria nu numai intr-un sec
tor sau altul al frontului, ci în 
întreaga luptă împotriva dușma
nilor poporului.

Ceea ce au înțeles comuniștii, 
n-a reușit însă de loc să priceapă 
comandantul frontului, Sorokin, 
care, pînă la urmă, devine un 
trădător mîrșav. intîi gelos pe 
succesele lui Kociubei, lăsîndu-se 
influențat de specialiștii militari 
dușmănoși, apoi intrat direct în 
cîrdășie murdară cu ei, Sorokin 
(S, Stankevici) încearcă să-l de

Iubitorii sportului cu balonul 
rotund din Capitală vor putea 
urmări duminică două interesan
te partide din cadrul celei de.a 
8-a etape a compionatului cate
goriei A la fotbal.

Pe stadionul Republicii, Di
namo București îritîlriește pe 
Steagul Roșu Orașul Stalin in- 
tr-un meci important pentru 
primele locuri ale clasamentului. 
Repriză a doua a acestui meci 
va fi transmisă la posturile 
noastre de radio, pe programul 1, 
începînd din jurul orei 16,25.

Pe stadionul Giiiiești va avea 
loc partida dintre Rapid și Jiul 
Petroșani. Meciurile încep la 
ora 15,30.

In țara se desfășoară întilni- 
rile : Știința Cliij — Progresul 
București; Dinamo Bacău — 
C.C.A. București; Minerul Lu. 
peni—Farul Constanța; UT Arad 
— Petrolul Ploești.

★
în prima etapă a campiona

tului de hochei pe gheață al R. 
Cehoslovace s-au înregistrat ur. 
matparele rezultate tehnice: 
Kladno—Spartak Praga Sokblo. 
vo 2—1 (1—1, 1—0; 0—0); Ruda 
Hvezda Brno—Dukla Jihlava 
3—1 (2—1, 1—0, 0—0), Spartak 
Plsen—Vitkovice 3—2 (0—1, 

nigreze pe viteazul cazac și apoi 
să-l facă dispărut. Nereușind, 
încearcă să-l cîștige de partea lui. 
Numai că, în ciuda lipsei de cu
noștințe politice înalte, Kociubei 
are o cinste desăvîrșită, are o 
dragoste nețărmurită față de Pu
terea Sovietică, un instinct de 
clasă fără de greș și un bun simț 
popular care-l ajută să înțeleagă

Cronica 
filmului 

manevrele lui Sorokin și să le 
dejoace.

Aceste calități, bineînțeles, îi 
servesc nu numai cu acest pri
lej ci în general în activitatea 
lui de conducător militar. Astfel 
poate el să-și dea seama de cin
stea fostului ofițer Roi, un om 
bun dar dezorientat, pe căre i 
încadrează în statul său major, 
ajutîndu-l să devină un luptător 
demn pentru cauza poporului 
muncitor. De asemenea, Kociubei 
rezolvă cu multă eficiență cele 
mai diverse probleme pe care le 
ridică zilnic activitateă sa, do- 
vedindu-se un talentat strateg 
și în același timp un educator 
priceput al oamenilor săi. Cînd 
iși dă seama de lipsurile în care 

0—1, 3—0), Slovan Bratislava— 
OhomUtov 2—1 (0—1, 0—0, 2—0), 
Dinamo Pardubice—-Opava 7—2 
(3—0, 3—0, 1—2), Lz Litvinov— 
Spartok Brno 2—1 (0—1, 0—0, 
2-0).

★
De cîteva zLe a sosit în 

U.R.S.S. echipa de handbal în 7 
Stroitel din R.P. Polonă. în pri
mul meci susținut la Moscova 
handbaliștii polonezi s.au întîl- 
nit cu echipa asociației Trud. Cu 
toate că practică de foarte pu
țin timp handbalul în 7, jucătorii 
sovietici au cîștigat întâlnirea 
cti scorul de 18—8 (12—6).

(Agerpres)
--------•----- ---

INFORMAȚII
Vineri a părăsit Capitala îna. 

poindti-se iii patrie dr. Hilkka 
Hormawirta, specialistă în pro
bleme de geriatrie din Canada, 
care ne.a vizitat țara la invita, 
ția Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
și Institutului de geriatrie din 
București.

înainte de plecare, într.o con
vorbire cu un redactor al Agen
ției „Agerpres“, dr. Hilkka Hor. 
mawirta a declarat printre al
tele : Sînt profund impresionată 
de realizările înfăptuite în țara 
dv. și, în mod deosebit, de felul 
cum se manifestă aici grija față 
de om. Grija față de mamă și 
copil, protecția muncii în in
dustrie, problemele sociale în ge
neral, toate acestea nu pot decît 
să impresioneze pe un vizitator 
străin. Marea amploare de care 
se bucură construcțiile aici sînt 
într-adevăr uluitoare.

In calitate de medic, sînt im
presionată de asemenea de vasta 
rețea sanitară, de grija și felul 
cum statul sprijină desfășurarea 
cercetărilor științifice. Vă urez 
noi succese în munca dv. nobilă 
de viitor.

★
Grucea Roșie a R. P. Romîne 

a venit în ajutorul locuitorilor 
albanezi sinistrați de pe urma 
unor cutremure, trimițîndu-le 
materiale de construcție. Aceste 
materiale au fost transportate cu 
vapoare romînești.

★
De curînd țara noastră a fost 

vizitată de două grupuri de fer
mieri americani. In afară de 
obiective turistice, oaspeții au 
vizitat și gospodăriile agricole 
de stat Hălchiu, regiunea Stalin, 
Popești-Leordeni, regiunea Bucu
rești, precum și regiunea viticolă 
Valea Călugărească, unde s-au 
interesat de diferite probleme 
ale organizării și producției a- 
cestor unități agricole.

se zbătea populația civilă din 
spatele frontului nu pregetă să 
răspundă la apelul leninist și să 
muncească alături de ostași pen 
tru a strînge recolta și a umple 
saci cu cereale care vor fi expe- 
diați la Moscova, Leningrad și 
alte orașe bîntuite de foamete. 
Cînd unii soldați de ai săi se nă
pustesc asupra unei cisterne cu 
spirt capturată în luptă, el știe 
să împiedice beția pe care voiau 
s-o organizeze unele elemente 
înapoiate.

In toate actele sale, Kociu
bei se dovedește a fi foarte 
uman, foarte apropiat de popor. 
Plină de tîlc și de savoare este 
în acest sens una din scenele fil
mului. Ajungînd într-o gară, Ko
ciubei constată cît de mult rău 
făcuse clica trădătoare al lui So
rokin. într-un așa zis spital 
de campanie, răniții se zbat 
în mizerie și suferințe, lă- 
sați fără nici un ajutor medical, 
în timp ce personalul sanitar se 
ocupa cu orgii copioase. Kociu
bei ia măsuri de cazare, de hră- 
nire și tratare a răniților și face 
și o înscriere de „infirmieri vo
luntari” . Pătrunzînd într-o gră
dină de spectacol unde burghe
zii și speculanții se distrau cu o 
operetă licențioasă, el le taie 
pofta reprezentanților vechiului 
regim de a sfida suferințele po
porului care făcea jertfe în rătt-

Luna prieteniei
romîno-sovietice

Numeroase manifestări consacrate 
științei și tehnicii sovietice

Vineri, în Capitală, cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
numeroase manifestări au fost 
consacrate științei și tehnicii so
vietice. Mii de oameni ai muncii 
au participat la conferințele care 
au avut loc în săli publice, la 
cluburile întreprinderilor și insti
tuțiilor, la casele de cultură, că- 
pătînd noi cunoștințe despre ma
rile realizări obținute de con
structorii comunismului în dife
rite domenii ale științei și teh
nicii.

★

La Casa prieteniei romîno-so
vietice A.R.L.U.S., numeroși con
structori, ingineri și arhitecți au 
ascultat conferința arhitectului 
sovietic A. I. Kneazev, secretar 
al Uniunii arhitecților din 
U.R.S.S. care a vorbit despre 
„Arhitectura și construcțiile Le
ningradului“.

Răspunzînd marelui interes al 
maselor față de epocalele reali
zări obținute de' oamenii de 
știință sovietici în domeniul cer
cetării spațiului cosmic, filiala 
A.S.I.T. București și Consiliul 
orășenesc A.R.L.U.S. au organi
zat pe această temă în aula Fa
cultății de științe juridice o 
seară de întrebări Și răspunsuri 
cu care prilej numeroși cetățeni 
au primit explicații documentate 
la întrebările ce le-au pus.

Alte conferințe și manifestări 
culturale ca: expunerea „Reali
zări în industria pielăriei în 
U.R.S.S.“, care a avut loc la 
fabrica „Flacăra Roșie“, confe
rință „Aportul Uniunii Sovietice 
în realizarea construcțiilor ener-

Pm partea IMmdeî R. D. Germane
Aș dori să exprim pe această 

cale mulțumirile mele călduroase 
tuturor organizațiilor politice, 
sociale și culturale, tuturor insti
tuțiilor și întreprinderilor, pre
cum și tuturor tovarășilor și 
prietenilor pentru urările și me
sajele de salut transmise amba
sadei și oamenilor muncii din

Ceva din chipul 
lui Adam Jora

(Urmare din pag. I-a)

din tată-n fiu. La cei 25 de ani 
ai, săi Vartolomei era profesor, 
învăța pe alții, muncea fără să 
simtă oboseala și se simțea bine 
lingă noii lui tovarăși, cdre-l pre
țuiau și-l stimau. îndrăgise lo
curile astea și Vartolomei a ho- 
tărit cu întreaga brigadă să ră- 
mîhă definitiv aici, să-și aducă 
familiile și să nu mai plece îna
poi pentru toată viața.

La 26 de ani, utemistul Var
tolomei a devenit candidat de 
partid. Viața, munca, tinerețea 
lui au meritat această nemăsu
rată bucurie. Vartolomei a deve
nit parcă mai matur, mai stăpîn 
pe el, mai cumpănit. Fiecare zi 
de muncă e plină de frămîntări 
pentru el.

în toamna aceasta e pește mai 
puțin ca în alți ani. Apele au 
fost scăzute în primăvară, peștele 
nu s-a putut înmulți în condi 
ții bune. Dar Vartolomei, ca și 
Ivan Craciov, ca și Simion Vasi- 
liu și ceilalți pescari, comuniști 
și utemiști, nu se pot împăca cu 
gîndul ca producția să scadă. Cu 
o noapte în urmă, pescarii n-au 
putut dormi. Au stat între ei la 
taifas. Ce puteau oare face pen
tru a învinge aceste greutăți ? 
Vartolomei a propus să se orga
nizeze o goană a peștelui pe o 
distanță de 7 km. într-o înfundă
tură a canalului. Era o muncă 

boiul civil, întrerupe „reprezen
tația“ și îi îndeamnă pe „onora
bilii cetățeni“ să dea o mină de 
ajutor la organizarea unui spital 
în condiții omenești, ceea ce 
„dumnealor“ consimt fără multă 
discuție, înarmîndu-se conștin- 
cioși cu mături, cîrpe de praf și 
găleți, convingindu-se că nu e 
de glumit cu Kociubei.

Trădarea lui Sorokin e desco
perită, acesta este pedepsit de 
ostașii roșii dar elementele co
rupte care mai rămăseseră pun 
la cale pieirea lui Kociubei. 
El este izolat cu forța de ostașii 
săi și cade astfel în niiinile albi
lor care-i propun să treacă de 
partea lor. In fața refuzului 
mînios al lui Kociubei, contra
revoluționarii îl execută pe erou, 
spînzurîndu-l. Dar trădarea va 
fi descoperită, spionii gardiștilor 
albi pedepsiți iar ostașii brigăzii 
lui Kociubei vor duce mai de
parte în luptă, spre biruință, stea
gul comandantului lor iubit.

Tînărul actor Nikolai Ribnikov 
pe care l-am admirat și în „înăl
țimi“, „Primăvara pe strada Za- 
recinaia“ și în alte filme de care 
ne amintim cu multă plăcere, 
realizează o performanță de preț 
in rolul titular, creînd figura unui 
conducător al Armatei Roșii de
votat pînă la ultima suflare 
luptei pentru fericirea poporului, 
de o vitejie legendară, plin de 
viață, cu un temperament vulcanic.

„Kociubei“ este un film cu 
un impresionant patos revolu 
ționar.

B. DUMITRES6U 

getice din țara noastră“ ținută 
de ing. V. Alexandrescu în aula 
Bibliotecii centrale universitare, 
conferința ținută de prof. dr. 
Ana Aslan care’ a vorbit la Casa 
de cultură „Petofi Șandor“ des
pre contribuția oamenilor de 
știință sovietici și romîni în pro
blema prevenirii îmbătrînirii, 
seara de filme documentare teh- 
nico-științifice organizată la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu, ca și 
numeroase alte manifestări care 
au avut loc vineri în cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice în 
Capitală, s-au bucurat de parti-

• In cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, vineri seara 
Opera Romină de Stat din Cluj 
a prezentat un spectacol Cu ope
ra „Carmeri" de Bizet la care 
și-a dat concursul baritonul so
vietic IgOr Sorokin, solist al 
Teatrului de Operă și Balet din 
Odesă.

• La Constanța s-a deschis 
Festivalul filmului sovietic cu 
care prilej a fost prezentată, 
noua realizare a cineaștilor so
vietici „Soarta unui om“.

Numeroase manifestări aU avut 
loc în raionul Tutcea. Mii de 
muncitori, colectiviști, intelec
tuali au participat la ciclul de 
conferințe pe teme ca: „Două 
lumi, două bilanțuri, două pers
pective“, „Comunismul pătrunde 
în satele sovietice" și altele.

Republica Democrată Germană 
cu prilejul celei de.a zecea ani
versări a întemeierii statului nos
tru muncitotesC-țărănesc.

WILHELM BICK 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democra
te Germane în Republica Popu

lară Romină

deosebit de grea și dificilă, dar 
producția ar fi dublată sau chiar 
triplată. Pescarii aii trecut la 
treabă. Au plecat pe candl chiar 
atUnci, în miez de noapte. Au 
întins năvoade la todte gurile, 
sute și sute de ihetri de năvoade 
grele. Apoi au pornit goana, și 
vreme de încă o zi și-o noapte 
au împins peștele spre o fundă
tură. Cînd au terminat goana e- 
rau obosiți. Vartolomei le-a spus:

— Hai să amînăm nițel odih
na. Să facem treaba pînă la capăt.

Și-au trecut în continuare să 
scoată peștele. Veneau cU lotcile 
pline la cherhana și, deși nedor- 
miți de două nopți, pescarii 
aveau fețele pline de bucurie. 
Vartolomei fluiera și făcea glu
me ,părea cel mai fericit dintre 
di.

... Vartolomei se Uită către 
ceilalți pescari și spuse zîmbind:

— Hai să mergem. Noi dăm 
declarații la ziar și peștele o să se 
supere pe noi că-l lăsăm s-aștepte.

M-am gîndit apoi, văzîndu-l pe 
Vartolomei în mijlocul lotcii, 
stînd în picioare,, masiv, cu piep
tul lat, descheiat, cu fața luminată 
gălbui, că e în el într-adevăr ceva 
din înfățișarea și sufletul comu
nist al lui Adam Jora. El și mulți 
alții, asemenea. 
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ciparea unui mare număr de oa» 
meni ai muncii.

★
La Suceava în numeroase în

treprinderi, ingineri și tehnicieni 
au conferențiat despre „Accele
rarea progresului tehnic și intro
ducerea automatizării în Uniunea 
Sovietică. La Fălticeni a avut 
loc un simpozion cu tema „Știin
ța, tehnica și cultura în anii sep- 
tenaliilui“. La manifestările care 
au avut loc pînă acum în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
în satele și orașele regiunii Su- 
ceava, au participat peste 73.000 
de oameni ai muncii.

• La lași, în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, Fi
larmonica de Stat „Moldova" a 
prezentat vineri seară un con
cert extraordinar care a cuprins 
lucrări de Rimski Korsakov și 
Ceaikovski.

★
Membrii delegației sindicale 

sovietice care se află în țara 
noastră la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor au vizi
tat vineri Combinatul siderurgic 
din Hunedoara. In cursul după- 
arhiezii oaspeții s-au întîlnit cu 
activiști sindicali din combinat 
și membri ai Consiliului sindical 
raional Hunedoara.

(Agerpres)
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O sarcină actuală de mar« 
însemnătate.

NICOLAE MORARU : Une
le probleme ale presi noastre 
comuniste (II). Marea noas
tră sarbatoare oglindită în 
presa din alte țări.

ILIE ZAHARlA : București 
— centru al presei comuniste 
și antifasciste.

Ing, V. CIAUȘU : Cîteva 
probleme care stau în fața 
redactorilor din secțiile a- 
grare.

ION BALAN și MIRCEA 
MANEA : Ancheta — un gen 
publicistic apreciat de cititori.

E. V.: De vorbă Cu Boris 
Polevoi.

MARIA MOSCU : Prin ță
rile unde Dunărea e cu ade. 
vărat albastră.

MARIANA PIRVULESCU : 
Drunietind prin China Nouă.

GHEORGHE DINU: Pe 
același drum.

M1HA1 DUMITRIU : Cola, 
boratorii rubricilor noastre 
culturale.

Ing. GH. DUMITRESCU : 
Cum sprijină ziarul „Steagul 
Roșu“-Petroșani întrecerea 
minerilor Văii Jiului pentru 
a da ftirnaliștilor mai mult 
cărbune cocslficabil.

ION OLARU : Un impor. 
tant eveniment în viața 
redacției ziarului „Drum nou“- 
Orașul Stalin ; O puternică 
manifestare a solidarității in
ternaționale.

N. RATEȘ : Prima agenție 
telegrafică din Romînia.

GH. BARBU : Ziaristul so
vietic — participant activ la 
viața socială. Note — De 
peste hotare.



In Comitetul Politic al O. N. U

va relua

sovietice pri- 
generală și

rezolvare 
problemei

al ședinfei a 
ministrul de

salutate cu căldură

Propunerile sovietice privind
dezarmarea generala și totală

Un dar 
Muzeului 

militar 
din Leningrad

transmis 
maritim 

central

NEW YORK 16 Trimisul spe
cial Agerpres la O.N.U., C. Ră- 
ducanu, transmite: Comitetul 
nr. 1 al problemelor politice și 
de securitate, a continuat astăzi 
dimineață dezbaterea generală 
asupra propunerii 
vind dezarmarea 
completă.

Primul vorbitor 
fost Behar Stylla, 
Externe al Albaniei. Arătînd că 
o serie de propuneri făcute în 
trecut în legătură cu dezarmarea 
n-au putut fi încununate de suc
ces, datorită poziției Statelor 
Unite și a partenerilor săi, Be- 
liar Stylla a subliniat că propu
nerea sovietică reprezintă un 
plan concret și practic pentru o 
dezarmare generală și completă 
în trei etape. Acest plan radical 
și curajos a fost primit cu căl
dură de popoarele din întreaga 
lume, deoarece el corespunde as
pirațiilor celor mai fierbinți ale 
popoarelor.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Mario Amadeo, delega
tul Argentinei. El a arătat că 
propunerea sovietică prezentată 
in adunare de premierul Hruș
ciov, are o importanță esențială 
și merită o examinare serioasă. 
Delegatul Argentinei a declarat 
că propunerea sovietică ar tre
bui — după părerea lui — exa
minată mai întîi la Geneva, în 
cadrul comitetului pentru dezar
mare al celor zece țări.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul vicepremierul Cambod
giei și ministru de Externe, 
Son Sann. El a arătat că dele
gația cambodgiana salută apro
barea unanimă asupra înscrierii 
propunerii sovietice pe agenda 
actualei sesiuni. Catnbodgia ere. 
de, a declarat ministrul de Ex
terne al Cambodgiei, că Națiu
nile Unite trebuie să folosească 
actualul climat de destindere in
ternațională pentru a formula 
directive cu caracter general, 
dar în același timp precise, a- 
supra bazelor care ar putea fi 
stabilite în legătură cu rezolva
rea rapidă a problemei dezar
mării. Este incontestabil că for
țele păcii cîștigă tot mai mult 
teren — a subliniat Son Sann. 
Națiunile Unite se află astăzi 
într-un stadiu decisiv al existen
ței lor. Este pentru prima oară 
cînd există o reală ocazie de a se

realiza scopul principal al păcii 
universale și prosperității — a 
încheiat ministrul de Externe al 
Cambodgiei.

Ultimul vorbitor al ședinței a 
fost delegatul Braziliei, Augusto 
Frederieo Schmidt. El a arătat 
că actuala sesiune prezintă , nu
meroase semne încurajatoare a. 
supra unei schimbări in situația 
internațională. Cele două mari 
puteri, cele mal mari ale lumii, 
au arătat dorința lor de a a. 
junge la o înțelegere directă. In 
acest sens Augusto Frederieo 
Schmidt a exprimat speranța 
unei victorii a bunului simț ca 
un rezultat al presiunilor cres. 
cînde ale opiniei publice din în
treaga lume, pentru o 
urgentă și radicală a 
dezarmării.

Comitetul Politic își 
discuțiile sale luni după.amiază.

Aprobarea unui amendament 
propus de delegația ÎL P. Romîne

LENINGRAD 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 15 oc
tombrie un reprezentant al am
basadei Republicii Populare Ro
mîne a transmis în dar Muzeu
lui maritim militar central din 
Leningrad sigiliul legendarei 
nave revoluționare — crucișăto
rul „Potemkin“.

După cum se știe, marinarii 
de pe crucișătorul „Potemkin“ 
s-au răsculat între 14 și 24 
iunie 1905. Conducerea crucișă
torului, neavînd posibilitatea să 
continuie lupta din cauza lipsei 
de cărbune, apă și alimente, a 
predat la 25 iunie crucișătorul 
autorităților romîne de la Con
stanța.

Sigiliul masiv din oțel al cru
cișătorului a fost păstrat de o 
rudă a scriitorului progresist 
rornîn Eugeni i Botez (Jean Bart), 
Scriitorul l-a primit ca amintire 
în 1905 de la Afanasi Matiu- 
șenko, conducătorul Comitetului 
revoluționar de pe crucișătorul 
„Potemkin“. Sigiliul a fost achi
ziționat de Muzeul de Istorie a 
Partidului Muncitoresc Rornîn 
în septembrie 1956 și prin ho
tărîrea C.C. al P.M.R. a fost 
oferit în dar Muzeului maritim 
militar din Leningrad.

In noul 
din clasa 
medii nr. 
(U.R.S.S.) 
tica de producție la o rafi
nărie de petrol, lată un grup 
de elevi făcînd cunoștință 
cu rafinăria unde își vor face 
practica. Foto : TASS
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Conferința de la Washington 
pentru Antarctica

Dezbateri 
de politică externă 

în Camera Deputaților 
din Italia

ROMA 16 (Agerpres). — La 
15 octombrie în cadrul Camerei 
Deputatilor odată cu cuvîntarea 
rostită de P. Togliatti, secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, au început dezbaterile 
de politică externă.

Criticînd cu asprime politica 
externă a guvernului italian, 
Togliatti a declarat că din 
cauza incapacității guvernului 
de a duce o politică indepen
dentă și de a înțelege schim
bările care au loc pe arena in
ternațională, Italia se află as
tăzi in flancul extremist al blo
cului nord.atlantic.

El a arătat că la tendința 
spre destinderea încordării in
ternaționale, guvernul italian a 
răspuns cu hotărîrea de a crea 
pe teritoriul național baze pen
tru proiectilele atomice.

Secretarul general al Partidu
lui socialist italian, Pietro 
Nenni, a criticat cu asprime 
conducerea Partidului democrat 
creștin pentru situația în care a 
adus tara pe plan intern și in
ternațional.

In cursul cuvîntării sale, 
Nenni a declarat că între des
tinderea internațională și răz
boiul rece Partidul democrat- 
creștin a ales ultima variantă.

NEW YORK 16 (Agerpres).— 
Corespondență specială : In Co
mitetul nr. 3 continuă dezbate
rea pe marginea declarației asu
pra drepturilor copilului. Arti
colul 10 al acestei declarații se 
referă la protecția copilului îm
potriva exploatării în domeniul 
muncii, al producției. Este cu
noscut faptul că într-o serie de 
țări, ca urmare a unor condiții 
sociale tragice, mai există prac
tica inumană a 
copii.

După cum a 
Malița, delegatul 
o recunoaștere a
poate fi găsită chiar în pagi
nile unor ziare metropolitane 
care publică cu cinism pînă și 
prețul copiilor pe piața de 
sclavi. In legătură cu aceasta

comerțului cu

arătat Mircea 
R.P. Romîne, 
acestui fapt

delegația R.P. Romîne a propus 
un amendament la articolul 10 
at declarației menționate mai 
sus și anume formularea expli
cită a interdicției de a se face 
comerț cu copii sub orice formă, 
precizarea clară a necesității de 
a asigura deplina dezvoltare și 
respectarea demnității copiilor.

Amendamentul propus de de
legația noastră a găsit un larg 
ecou, importanța sa fiind rele
vată de delegații Greciei, Bra. 
zilieî, Indoneziei, Iugoslaviei, 
Mexicului etc.

Pus la vot, amendamentul 
propus de delegația R.P. Ro
mîne a fost aprobat întrunind 
41 de voturi pentru. Opt dele
gații au votat împotriva amen
damentului.

Dezbaterile din Adunarea 
Națională Franceză au luat sfîrșit

PARIS 16 (Agerpres). — In 
Adunarea Națională a Franței 
dezbaterile au luat sfîrșit. In 
cuvîntul de închidere, primul 
minfctru Debré s-a străduit în 
primul rînd să spulbere teme
rile deputaților de dreapta care 
consideră Algeria o posesiune 
franceză. Debré i-a asigurat că 
se va face „tot ce este necesar“ 
pentru a se preveni separarea 
Algeriei.

întrebat cum se poate realiza 
aceasta Debré a răspuns : „In 
primul rînd prin pacificarea cu 
ajutorul forței militare“.

Luînd cuvîntul înainte de în-

Descoperirea 
unui nou complot 

împotriva lui Kassem
BAGDAD 16 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de ra
dio Bagdad, a fost descoperit 
un nou complot împotriva primu
lui ministru Kassem. Guvernato
rul general al Irakului, Ahmcd 
Saleb El Abdi a dat publicității 
un comunicat în care arată că 
autoritățile irakiene au împiedi
cat comiterea atentatului.

într-un buletin medical în le
gătură cu starea sănătății pri
mului ministru Kassem se arată 
că ea continuă să evolueze nor
mal, el urmînd să părăsească 
peste cîteva zile spitalul. Kas
sem și-a reluat activitatea avînd 
întrevederi cu mai mulți mem
bri ai guvernului irakian și pri. 
mind în audiență o serie de di- 
plomați străini.
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ceperea votului, deputatul co
munist Ballanger a arătat că 
guvernul nu se hotărăște să 
facă pasul spre încetarea răz
boiului din Algeria. Francezii 
așteaptă fapte, nu cuvinte, a 
spus Ballanger. El a subliniat 
necesitatea de a se pune capăt 
războiului din Algeria De calea 
tratativelor. Ballanger a decla
rat că comuniștii 
potriva aprobării 
vernului. Ducă 
încă înainte de 
France Presse, în 
ponentă a Adunării Naționale 
era exclus ca guvernul să nu 
întrunească o majoritate masi
vă.

In noaptea de 15 spre 16 oc
tombrie s-a trecut la vot. De
clarația primului ministru Debré 
cu privire la politica generală 
a guvernului, a fost adoptată 
cu 441 de voturi, 23 de voturi 
contra și 28 de abțineri.

vor vota îm- 
politicii gu- 

cum sublinia 
vot agenția 

actuala com-

Atentat împotriva 
lui F. Mitterand

PARIS 16 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că în noaptea de 15 spre 16 
octombrie François Mitterand, 
senator din partea Uniunii for
țelor democrate, alcătuită din 
foști memori ai partidelor so
cialist, radical, U.D.S.R. și 
Uniunea socialiștilor de stînga 
care se pronunță pentru rezol
varea problemelor algeriene pe 
calea tratativelor, a fost atacat 
de agresori rămași neidentifi
cați. După cum relatează agen
ția France Presse, datorită pre
zenței sale de spirit François 
Mitterand a scăpat nevătămat 
deși s-a tras cu gloanțe de mi
tralieră asupra mașinii în care 
se afla.

WASHINGTON 16 (Ager
pres).— TASS transmite:

La 15 octombrie, la deschi
derea Conferinței de la Washing
ton pentru Antarctica, V. V. 
Kuznețov, șeful delegației soJ 
vietice a declarat că pentru 
Antarctica trebuie să fie stabi
lit un regim international care 
să contribuie la menținerea pă. 
cii și să preîntîmpine transfor
marea acestei regiuni într-o 
sursă de fricțiuni și de încor
dare în relațiile dintre state..

Este important, a subliniat el, 
ca în primul rînd să se cadă de 
acord ca Antarctica să fie folo
sită exclusiv in scopuri pașnice. 
IN ANTARCTICA TREBUIE 
SA FIE INTERZISA LUAREA 
ORICĂROR MASURI CU CA
RACTER MILITAR SI ÎNDEO
SEBI CONSTRUIREA DE BA
ZE MILITARE ȘI FORTIFICA. 
ȚII, DESFĂȘURAREA DE MA
NEVRE TERESTRE, NAVALE 
ȘI AERIENE, PRECUM Șl 
EXPERIMENTAREA ORICĂ
ROR TIPURI DE ARME.

Ținînd seama de condițiile 
geografice, economice, istorice 
etc., a subliniat V. V. Kuznețov, 
guvernul sovietic a pornit tot
deauna de la considerentul că 
problema regimului Antarcticii 
trebuie să fie rezolvată la nivel 
internațional în vederea reali
zării unui acord care să cores
pundă intereselor legitime ale 
tuturor statelor. Șeful delegației 
sovietice a amintit că guvernul 
U.R.S.S. a propus ca la confe
rința pentru Antarctica să fie in
vitate toate statele care și-ar 
exprima dorința de a participa 
la această conferință. Partici
parea unui număr cît mai mare 
de state la elaborarea tratatu
lui. a declarat V. 
ar face ca acesta 
eficace.

Șeful delegației 
subliniat aportul
adus cauzei comune de cercetare 
a Antarcticii de către oamenii de 
știință ruși care au descoperit 
cel de-a! șaselea continent și a 
trecut in revistă realizările 
ploratorilor sovietici. Munca

nă de abnegație a oamenilor so
vietici în Antarctica furnizează 
materiale științifice valoroase 
care devin un bun al oamenilor 
de știință din toate țările.

In ce privește problema pre
tențiilor teritoriale în Antarcti
ca, a spus în continuare V. V. 
Kuznețov, poziția Uniunii So
vietice in legătură cu aceasta a 
fost expusă în nota din 2 iunie 
1958 a guvernului sovietic în 
care, printie altele, se spunea : 
„Uniunea Sovietică își rezervă 
toate drepturile bazate pe desco
peririle și cercetările navigatori
lor și oamenilor de știința ruși, 
inclusiv 
pretenții teritoriale corespunză
toare in Antarctica“.

Dindu-și seama de complexi
tatea și caracterul delicat al 
problemei teritoriale in An
tarctica, a spus V. V. Kuznețov, 
Uniunea Sovietică sprijină acor
dul realizat în legătură cu a- 
ceastă problemă în cursul trata
tivelor preliminare pentru pre
gătirea prezentei conferințe.

Șeful delegației sovietice a 
subliniat că în prezent apar 
condiții favorabile unej colabo
rări mai active a tuturor statelor 
în interesul consolidării păcii 
și securității generale și și-a ex
primat speranța că conferința va 
rezolva cu succes sarcinile ce i 
stau în față și va elabora un 
acord internațional cu privire la 
Antarctica, care să corespundă 
telurilor și spiritului Cartei 
O.N.U. și să contribuie în cel 
mai înalt grad la colaborarea 
pașnică între state în această re
giune.

dreptul de a formula

V. Kuznețov, 
să fie și mai

sovietice a 
considerabil

ex- 
pli-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a 
anunțat Nikolai Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., la 
adunarea lucrătorilor de la bi
bliotecile Moscovei, în decurs 
de 41 de ani în U.R.S.S. s-au 
editat 1.450.000 titluri de cărți 
diferite într un tiraj total de 

In
diferite într un tiraj total 
21.500.000.000 exemplare. 
1958 tirajul cărților editate a 
trecut de 1.000.000.000 de vo
lume.

In prezent în U.R.S.S. apare o 
cincime din numărul total al 
cărților editate în întreaga lu
me. Fiecărui locuitor îi revin în 
medie cinci cărți anual, în timp 
ce cifra medie pentru întregul 
glob este de două cărți anual. 
La sfîrșitul septenalului vor fi 
editate 1.600.000.000 exemplare 
anual.

Numeroși cetățeni 
vestgermani trec 
în R. D. Germană

BERLIN. — După cum trans- 
mite agenția A.D.N., în de
cursul primei săptămțni a lunii 
octombrie peste 1.640 persoane 
au trecut din R.F.G. în Repu
blica Democrată Germană.

Apropiata recrutare a persoa
nelor născute în anul 1939 în 
rîndurile Bundeswehrului vest- 
german, arată agenția A.D.N., 
a provocat o nouă afluență de 
cetățeni vestgermani care ar fi 
urmat să recruteze.

Se împlinește o lună de la 
deschiderea celei de a 14-a se
siuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
O lună bogată în evenimente, 
atît pe planul general al situa
ției internaționale, cit și pe 
planul strict al lucrărilor Adu
nării Generale. Actuala sesiune 
s-a deschis într-o atmosferă 
mult schimbată, legată de con
tinuarea unei slăbiri a încor
dării internaționale, intervenit'ă 
mai ales în urma vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Statele Unite. 
Speranțele întregii omeniri că 
viața internațională va evolua 
pe o cale din care să lipsească 
războiul ca mijloc de reglemen
tare a problemelor internațio
nale au fost legate în mare mă
sură de această vizită, iar rezul
tatele ei precum și ale convor
birilor de la Câmp David con
tinuă să fie examinate cu cca 
mai mare atenție in cercurile 
opiniei publice mondiale. O altă 
împrejurare deosebită, care și a 
pus amprenta pe actuala sesiune 
a Organizației Națiunilor Unite, 
a fost prezentarea de către șeful 
guvernului sovietic în discursul 
său istoric de la ÎS septembrie 
a propunerilor privind înfăptui
rea dezarmării generale și totale.

Discuția generală — prima 
etapă tradițională a lucrărilor 
Adunării Generale — a permis, 
ca de obicei, șefilor tuturor dele. 
Sațiilor tarilor prezente la 

'.N.U. să-șj precizeze punctul 
de vedere asupra problemelor 
politice aflate la ordinea zilei. 
Și deși pe agenda actualei se
siuni se află un lung pomelnio 
de probleme, care în mare mă. 
sură se cer a fi soluționate, 
neinctuzînd bineînțeles acele 
chestiuni ridicate în scopul ex
clusiv de a otrăvi atmosfera in
ternațională și de a complica 
relațiile dintre state, majoritatea 
cuvîntărilor delegați lor în cadrul 
discuției generale s-au referit la 
problema principală : perspec
tivele vieții internaționale In 
lumina noilor schimbări interve. 
nite și a posibilităților de regle
mentare treptată a litigiilor pe 
calea tratativelor. Ministrul de

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.la o lună de la deschidere de-

Danemarcei, în 
a remarcat cu 
„dezarmarea ge- 

totală constituie un 
de însemnătate vitală

Externe al 
cuvîntul său, 
tot temeiul că 
nerală și 
obiectiv
pentru toate țările marj sau mici, 
în scopul îndepărtării pericolului 
unui război distrugător, pentru 
eliberarea omenirii de povara 
înarmărilor, ceea ce va permite 
orientarea unor uriașe forțe pro
ductive spre ridicarea nivelului de 
trai a milioane de oameni“.

In același sens s-a pronunțat 
și delegatul Cubei, precum și zeci 
de delegați ai diferitelor țări, care 
au relevat însemnătatea vitală a 
folosirii de către actuala sesiune 
a condițiilor prielnice create în 
situația internațională, pentru a 
se ajinige la u.i acord asupra pro
blemei celei mai' importante a ac
tualității — problema dezarmării 
generale și totale.

Discuția generală a fost în
treruptă de examinarea problemei 
reprezentării R. P. Chineze în 
O.N.U. Este bine cunoscută evo
luția acestei chestiuni. Trebuie 
relevat că politica axată pe im. 
piedicarea reprezentării R.P. Chi
nez? în O.N.U. a dovedit în ca
drul actualei sesiuni imensa ei 
inconsistență. Pe de o parte, nu
mărul mare de delegați care au 
luat cuvîntul asupra acestei che
stiuni, pronunțîndu-se in favoarea 
reglementării reprezentării R. P. 
Chineze in O.N.U., a dovedit că 
faimoasa mașină de vot, aflată 
încă la dispoziția delegației ame. 
ricane, se transformă din ce în ce 
mai mult într un instrument pe
rimat. Ziarul „New York Times“ 
remarcă că „lipsa de entuziasm 
pentru poziția Statelor Unite re
iese din faptul că nici un delegat 
latino-american nu și-a înscris 
numele pe lista vorbitorilor“. 
Presa americană nu a putut să

nu califice rezultatele de fond 
ale dezbaterii problemei repre. 
zentării Chinei populare în 
O.N.U. drept un grandios eșec al 
politicii externe a Statelor Unite.

Aprobarea ordinei de zi de că
tre Comitetul general a făcut ca 
problema dezarmării să ocupe 
primul loc în dezbaterea care va 
urma. In legătură cu aceasta tre
buie menționat că, încă de la 
înscrierea pe ordinea de zi a pro. 
punerii sovietice privind dezar
marea generală și totală, s.au fă
cut numeroase încercări pentru 
ca a.eastă chestiune să nu ocupe 
locul important ce-i revine de 
drept, ca ea să fie împinsă pe un 
plan mai secundar. Linele delega
ții, la îndemnurile evidente ale 
diplomației americane, s.au pro
nunțat împotriva acordării priori
tății propunerii sovietice. Dar 
diplomația americană a fost în 
mod evident urmărită de ghinion.

Cuvîntarea delegatului sovie
tic, V. V. Kuznețov, in legătură 
cu propunerile sovietice, a scos 
în evidență odată în plus impe
rativul adoptării acestui program 
de pace realist șj izvorît din sen
timentele de grijă pentru viitorul 
omenirii, de care este animată în 
permanență politica externă a 
Uniuni] Sovietice. Proiectul so
vietic nu numai că propune dez
rădăcinarea pentru prezent și 
pentru viitor a oricăror cauze ca
pabile să ducă la o ciocnire mi
litară, el conține garanțiile co
respunzătoare și oferă prevede
rile necesare pentru controlul a 
supra îndeplinirii acestui pro
gram. Prevederile planului so
vietic în problema controlului 
oferă toate condițiile ca această 
chestiune, care a format obiectul 
unor divergențe timp de ani de 
zile, să fie soluționată. în cu
vîntarea sa Ia sesiunea Adunării

Generale din 18 septembrie, șeful 
guvernului sovietic a subliniat că 
tocmai dezarmarea generală și 
totală va îndepărta toate obsta
colele care există în examinarea 
problemei dezarmării parțiale și 
va curăța drumul pentru stabili
rea unui control general, atotcu
prinzător. „Dacă dezarmarea va fi 
generală și totală, la sfîrșitul ei 
și controlul va fi de asemenea 
general și total“.

Ar fi cel puțin greșit să consi
derăm în același timp că atmo
sfera favorabilă creată la deschi
derea Adunării Generale a făcut 
să dispară acele tendințe care în
cearcă să tragă Organizația Na
țiunilor Unite înapoi de la mi
siunea sa, care creează în fond 
principalul obstacol în calea lu
crărilor acestei organizații inter
naționale importante -— rămăși
țele „războiului rece“. Aceste forțe 
ale „războiului rece“ s-au ag'tat 
într-o măsură mai mult decît 
rioasă, provocînd o legitimă 
grijorare pentru tendințele 
liticii unor țări Și ridicînd cu 
sistențâ problema fondului și 
tențiilor politicii occidentale,
este vorba numai despre acele 
voci răuvoitoare, care caută să 
pună sub semnul întrebării și să 
semene neîncredere în propune
rile sovietice. Este vorba despre 
acele acțiuni care caută mai mult 

.decît atît, să creeze o situație pe
riculoasă pe plan mondial. Re
cent, chestiunea aceasta a fost 
demonstrată de ridicarea provo
catoare a așa.numitei „chestiuni 
a Tibetului“. Această problemă 
nu are nimic comun nici cu 
scopurile Organizației Națiunilor 
Unite, nici cu tendințele destin
deri] încordării 
Ridicată în mod provocator, ea 
este menită să 
moară acelor forțe care nu doresc

se
in- 
Pl
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iri- 
Nu

intcrnaționâle.

aducă apă la

menținerea atmosferei favorabile 
care s-a conturat în situația in
ternațională. Se poate spune mai 
mult chiar, că este vorba de o 
încercare de a învenina în mod 
conștient atmosfera în Adunarea 
Generală, tocmai în acel moment 
în care ea dispune de toate con
dițiile favorabile soluționării 
marilor probleme care preocupă 
întreaga omenire. In acest sens, 
reprezentanți] multor țări au 
demascat strecurarea așa-numitei 
„chestiuni a Tibetului“ pe ordi
nea de zi ca o încercare de a 
reînvia în O.N.U. atmosfera 
„războiului rece“. Delegatul In
doneziei, Sastroamidjojo, a subli
niat că inițiatorii aducerii în dis
cuție a acestei chestiuni nu urmă
resc decît intensificarea „războiu
lui rece“ și înrăutățirea re
lațiilor dintre marile puteri. 
„Inițiatorii chestiunii 
lui, a declarat V. V. Kuzne- 
țov, în cadrul Adunării Genera
le și în primul rînd Departa- 
rhentul de stat al Statelor, Unite, 
au pus la cale o campanie duș
mănoasă de calomnii împotriva 
marelui popor chinez și a guver. 
nului său, pentru a zădărnici 
sau cel puțin pentru a înfrîna 
procesul de destindere care a 
început in ultima vreme în re
lațiile dintre state“ Reprezen
tantul țării noastre, Silviu Bru- 
can, a condamnat cu hotărire a- 
ceastă manevră 
înveninare a t 
ționale. „ 
O.N.U. — a spus delegatul țării 
noastre — a așa.zisei probleme 
tibetane este o chestiune aparți- 
nînd „războiului rece“, cu toate 
caracteristicile și consecințele ce 
le implică“.

In curînd, Adunarea Generală 
O.N.U. urmează să intre în fon. 
dul problemelor.

Delegația țării noastre a 
monstrat, la actuala sesiune, 
o dată mai mult că politica ex
ternă a Romînlei democrat.popu
lare este consecvent orientată 
spre reglementarea tuturor pro
blemelor nerezolvate pe calea 
tratativelor, o politică izvorîtă 
din caracterul orînduirii statului 
nostru democrat.popular. Dele-
gația romînă s-a pronunțat în 
Favoarea soluționării de urgență'.

Stația interplanetară 
continuă să se apropie de Pămînt

MOSCOVA 16 (Agerpres). - TASS transmite : La 16 octombrie, 
ora 20 (ora Moscovei) STAȚIA AUTOMATĂ INTERPLANETARA 
SE AFLA LA O DISTANȚĂ DE 267.000 KM. DE PÄMINT. In acel 
moment viteza înaintării stației automate interplanetare era de 
aproximativ 1,2 km. pe secundă.

Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor transmise pe Pămînt în 
timpul etapelor de transmitere a datelor din 15 și 16 octombrie 
a arătat că aparatajul aflat la bordul stației interplanetare func
ționează potrivit programului stabilit. Presiunea și temperatura 
la bordul stației se mențin in limitele mărimilor fixate.

Bateriile solare, resursele chimice de alimentare, aparatajul 
științific și de măsurat funcționează normal.

La ora 20 (ora Moscovei) stația interplanetară se afla in con
stelația Hercule, într-un punct avînd coordonatele - ascensiunea 
dreaptă 17h 15'15” și declinația 34 grade 53’.

Următoarea etapă de transmitere a datelor de pe bordul sia- 
ției automate interplanetare va avea loc la 17 octombrie la ora 
12 (ora Moscovei).

Tibetu-

râ grosolană de 
relațiilor interna- 

, Aducerea în discuția

a problemei dezarmării, ăpro- 
bînd propunerea de dezarmare 
generală și totală făcută de U- 
niunea Sovietică. „Trebuie să se 
recunoască — a arătat delega
tul R.P.R. — că această propu
nere răspunde tuturor cerințelor 
lumii contemporane, că ea rezol
vă toate dificultățile care s.au 
ivit vreodată în calea măsurilor 
practice de dezarmare, începînd 
cu considerarea justă a interese
lor securității tuturor statelor, a 
raportului de forțe militare între 
diferite grupuri de state și mer- 
gînd pînă la problema controlu
lui. In sfîrșit propunerea sovie
tică este aceea care poate 
cu adevărat să elibereze ome
nirea de primejdia unui război 
catastrofal“. Delegația romînă 
a relevat actualitatea propu
nerii guvernului rornîn în le
gătură cu crearea unei zone 
de pace și bună vecinătate în 

.Balcani. In același timp ea s-a 
referit la propunerile prezentate 
în sesiunile trecute de delegatul 
rornîn pe linia elaborării unor 
principii de colaborare economi
că internațională.

Actuala sesiune a O.N.U. poa. 
te constitui un moment de co
titură în situația internațională 
și poate îndreptăți speranțele pe 
care omenirea și le leagă de 
această organizație importantă, 
creată în anii grei ai ultimului 
război mondial. Pentru aceasta 
ea trebuie să pună definitiv ca
păt rămășițelor „războiului rece“ 
și să adopte măsuri în confor
mitate cu suflul nou existent pe 
arena internațională.
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MOSCOVA. — Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 16 
octombrie pe ambasadorul Fran
ței in U.R.S.S., Maurice Déjean, 
la cererea acestuia și a avut cu 
el o convorbire.

PRAGA. — Cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la înființarea ei, 
Orchestra Filarmonică din Bra
tislava a dat un concert festiv 
sub conducerea dirijorului rornîn 
George Georgescu. Concertul s-a 
bucurat de un mare succes.

BUDAPESTA. - La Debrețin 
a fost prezentată acum cîteva 
zile piesa „Jocul de a vacanța“

■•■

Un nou accident 
al unui bombardier 
american încărcat 

cu o bombă atomică
WASHINGTON 

preș). — Agențiile 
de presă anunță că 
de 15 spre 
bombardier american de 
B-52 avînd la bord o bombă 
tomică și un avion militar 
transport s-au ciocnit in 

și s.au 
localității Hardinsburg (Kentu
cky). Vestea a provocat panică 
în rîndurile populației din a- 
ceastă regiune.

In acest accident și-au pier
dut viata patru membri ai echi
pajului celor două avioane, iar 
alți trei sînt dați dispăruți.
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aer 
prăbușit în apropierea

de scriitorul romtn Miha.ll Se- 
bastian. Aceasta este a 3-a piesă 
a scriitoiului romtn cu care a 
făcut cunoștință publicul ungar.

PRAGA — După cum trans
mite CETEKA. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și guvernul Republicii 
Cehoslovace au dat publicității 

■directivele pentru elaborarea ce. 
lui de-al II 1-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
in Republica Cehoslovacă pe 
anii 1961—1965. Volumul total al 
producției In anul 1965 va crește 
cu aproximativ 50 la sută 
comparație cu anul 1959. Se vor 
produce cu aproximativ 60 la 
sută mai multe mijloace de pro
ducție și cu aproximativ 30 la 
sută mai multe obiecte de con. 
sum.

MOSCOVA. — La 16 octombrie 
a avut loc la Kremlin ședința 
plenară a Comisiei economice a 
Sovietului Naționalităților în ca
drul căreia Aleksei Kosighin. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. șl președin
tele Comitetului de stat al pla. 
niflcăril al U.R.S.S., a prezentat 

la proiectul 
dezvoltare a 

a U.R.S.S.

raportul cu privire 
planului de stat de 
economiei naționale 
pe anul 1960.

BONN — Ziarul ....... .
Arbeit" anunță că prețul plinii a 
crescut in R F.G. cu 4 pfenigi la 
kg.

COLOMBO. — Poliția ceylo. 
neză a arestat trei călugări bu- 
diști implicați în asasinarea fos
tului premier Bandaranaike.

PEKIN — După cum 
agenția China Nouă, în 
s-a început producția în 
elicopterelor „Vîrtej-25“.
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