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Generalizarea
experienței bune 
- izvor de succese

in munca de viitor
Ieri a avut loc la Casa de 

cultură „Vasile Roaită“ a ti
neretului din raionul „Grivița 
Roșie“ adunarea activului 
U.T.M. din școlile medii, medii 
tehnice, profesionale și tehnice 
de maiștri din cadrul raionului. 
La această adunare au partici
pat comitetele U.T.M. din școli, 
birourile organizațiilor U.T.M. de 
clasă, instructori de detașa
mente pionierești, elevi fruntași 
la învățătură. Au participat de 
asemenea ca invitați, secretarii 
birourilor organizațiilor ~ 
din școlile raionului,
rii școlilor elementare, 
medii tehnice, profesio
nale și tehnice de 
maiștri, propagandiștii 
din rîndul cadrelor 
dactice, diriginți, 
structori superiori 
pionieri, secretari 
organizațiilor U.T.M. 
din marile întreprin
deri, președinți ai co
mitetelor de întreprin
dere, maiștri.

La dezbaterile adunării 
luat parte tovarășii Virgil 
fin, prim secretar al C. 
U.T.M., Elena Lascu, secretar al 
Comitetului Orășenesc București 
al P.M.R., Vasile Popescu 
prim secretar al Comitetului ra
ional P.M.R. „Grivița Roșie“ și 
Toma Marinescu, prim secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București.

Adunarea a dezbătut sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.M. 
din școlile raionului pentru inde. 
plinirea hotărîrilor celei de a 
Vll-a plenare a CC. al U.T.M,

Tovarășul Dumitru Cristea, 
prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. a prezentat rapor
tul biroului Comitetului Raional 
U-T.M. cu privire la munca or
ganizațiilor U.T.M. din școlile 
raionului pentru îndeplinirea ho. 
tărîrilor partidului în legătură 
cu ridicarea nivelului învățărmn. 
tulul, întărirea legăturilor sale 
cu practica, îmbunătățirea edu
cației comuniste a tineretului 
din școlile medii, profesionale și 
tehnice. Atît în referat, cît și în 
discuțiile care au urmat și la 
care au luat parte numeroși 
participanți la adunare, s-a ana
lizat cu spirit de răspundere, cu 
profunzime activitatea U.T.M. 
în școlile raionului, făcîndu-se 
un larg schimb de experiență; 
totodată s-au dezbătut sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.M. 
din școlile raionului pentru in
tensificarea muncii lor în vede
rea îndeplinirii sarcinilor puse 
de partid în fața școlii.

In dezbaterile adunării, în at. 
tnosfera entuziastă, în aclama-, 
țiile prin care participant ova
ționau pentru partid, pentru pa
ria noastră Republica Populară 

Romînă, străbatea puternic dra
gostea nețărmurită a elevilor 
pentru partid, pentru statul nos
tru democrat-popular. Elevii 
și-au manifestat recunoștința 
fierbinte pentru partidul iubit, 
pentru guvernul R.P. Romîne 
care le asigură condiții minunate 
de învățătură și care se preocupă 
permanent de îmbunătățirea con
tinuă a procesului de învăță- 
xnînt. Ei și-au exprimat hotă- 
rîrea c.'e a răspunde grijii cu

P.M.R. 
directo- 

medii,

care sînt înconjurați dobîndind 
noi succese în învățătură, în le
garea de practică a celor învă
țate, în viața de organizație.

Atît referatul, cît și discuțiile 
purtate în cadrul adunării au 
subliniat succesele dobindite de 
organizațiile U.T.M. din școlile 
raionului, au scos în evidență 
cele mai bune metode de mun
că folosite pentru mobilizarea 
masei de elevi la însușirea te
meinică a cunoștințelor predate 
în școală, pentru dezvoltarea în 
rîndul elevilor a înaltelor cali
tăți morale ale omului nou.

S-a remarcat faptul că în șco-

ca Oțeleanu Dumitru, Popescu 
Doina etc. criticîndu-i pentru 
faptul că nu-și organizează bine 
studiul individual, că nu folo
sesc pe deplin orele de curs, că 
refuză ajutorul colegilor ; elevii 
fruntași s-au angajat totoc'ată 
să-i ajute pe corijenți. Unii pă
rinți ai elevilor slabi la învă
țătură care au participat la dis
cuții au arătat că deși copiii lor 
au acasă condiții bune de stu
diu» își petrec timpul fără rost. 
Tatăl lui Oțeleanu, muncitor la 
Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie“ a arătat în cuvîntul său 
condițiile
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Adunarea activului U. T. M. 
din școlile medii, medii tehnice, 
profesionale din raionul Grivița 

Roșie consacrată analizării muncii 
organizațiilor utemiste în lumina 
celei de-a Vll-a Plenare a 

al U. T. M.
c. c

au
Tro-

G. C. al

Iile din raion a crescut procen-t 
tajul promovaților, a crescut nu
mărul elevilor fruntași la învă
țătură, s-a intensificat participa, 
rea elevilor la munca patriotică. 
In rezultatele bune dobindite se 
oglindește activitatea organiza, 
țiilor U.T-M. care, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
ajutat cu mai mult spirit de 
răspundere școala în dezvolta
rea dragostei elevilor față de în
vățătură și în întărirea discipli
nei. Din raport și din cuvîntul 
utemiștilor din activele U.T.M. 
din școli, ca de pildă, Tudor 
Petre de la Școala medie nr. 4, 
Răchieru Argentina de la Școala 
medie nr. 6 și alții, a reieșit că 
organizațiile U.T.M. din șco
lile raionului „Grivița Roșie“ 
s-au preocupat mai mult de 
extinderea unor forme și me
tode specifice, eficace care ajută 
școala la ridicarea nivelului de 
învățătură al elevilor.

O inițiativă bună și rodnică a 
fost organizarea de către unele 
comitete U.T.M. de la școlile me
dii și profesionale, de către une
le birouri de clasă, a unor a- 
dunări generale deschise unde au 
fost invitați profesori precum și 
părinți ai elevilor fruntași la în. 
vățătură și ai celor care nu-și 
îndeplinesc datoria ; în aceste a- 
dunări s-au analizat cauzele 

pentru care unii elevi aveau re
zultate slabe la învățătură, sta- 
bilindu-se și măsuri concrete, 
pentru ajutorarea lor. S-a ară
tat astfel cum organizația 
U.T.M. de la clasa a X-a 
B a Școlii medii nr. 4 a folosit 
eficace această metodă bună. In 
această clasă situația la învă
țătură după primul trimestru al 
anului școlar trecut era slabă, 
18 elevi erau corijenți. Biroul 
de clasă a organizat atunci o 
adunare generală deschisă. Re
feratul întocmit pe baza anali, 
zării cauzelor care au dus la ob
ținerea de rezultate slabe la în
vățătură la elevii corijenți, a 
oferit o bună bază de discuție. 
Luînd cuvîntul după prezenta
rea acestui referat elevii frun
tași Radovici Liliana, Bratu Du
mitru, Ștefan Gheorghe și alții, 
au luat poziție față de corijenți

grele în care a fost 
nevoit să înve{e în ti
nerele, criticînd cu as
prime atît pe propriul 
lui fiu cît și pe ceilalți 
corijenți care au asi. 
gura te cele mai bune 
condiții de învățătură 
și care, în loc să în
vețe, își pierd timpul 
fără rost. întrebarea 
care li s-a pus mereu 
în timpul adunării ge- 

deschise, utemiștilor slabinerale
la învățătură a fost: „Cum vă în
depliniți voi principala sarcină 
pe care v-a încredințat-o organi. 
Zația? Cum'vreți voi să meritați 
cu adevărat cinstea de utemist 
dacă nu învățați bine“ ? Adu
narea generală deschisă s-a tn-

(Continuare în pag. 3~a)

Să prețuim 
bunurile 
culturii

In întreaga țară

Numeroase locuințe construite 
din fondurile întreprinderilor
Alături de blocurile de locuil 

ce se construiesc din fondurile 
sporite acordate anul acesta din 
bugetul statului, în orașele și 
centrele muncitorești din întreaga 
țară se ridică un mare număr 
de locuințe cu sume provenite din 
fondul întreprinderii și puse la 
dispoziția sfaturilor populare de 
către fabrici, uzine, organizații 
economice de stat etc. > Sfatul

Sesiuni ale cercurilor 
științifice studențești 
consacrate practicii 

de producție
Deschiderea activității de cer

cetare științifică a studenților 
este marcată în noul an univer
sitar de ținerea unor sesiuni ști
ințifice consacrate practicii de 
producție efectuate de studenți 
în vara aceasta.

Inițiate în scopul de a contri
bui la legarea tot mai strînsă a 
învățămintului superior de via
ță, de munca productivă, aceste 
sesiuni, care se vor desfășura în 
cursul lunii noiembrie, vor dez
bate rezultatele obținute de stu
denți în practica d- producție. 
Ele urmăresc totodată să orien
teze munca de cercetare științi
fică a studenților și a cadrelor 
didactice spre rezolvarea necesi
tăților imediate ale dezvoltării 
economiei și culturii țării noastre.

Sesiunile vor avea loc pe gru- 
puri de institute, grupuri de fa
cultăți sau facultăți, după spe
cificul acestora. Vor prezenta re
ferate și lucrări atît studenți cît 
și cadre didactice.

--------- •----------

Deschiderea 
expoziției de artă 
plastică „Armata 

Republicii Populare 
Romine“

Cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, vineri 
după-amiază s-a deschis în săli
le bibliotecii Casei Centrale a 
Armatei, expoziția de artă plas. 
tică „Armata Republicii Popu
lare Romîne“.

Au participat general colonel 
Floca Arhip și general locote
nent Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor Armate, re. 
prezentanți ai Ministerului Invă. 
țămîntului și Culturii, generali și 
ofițeri superiori, artiști plastici 
și alți oameni de artă și cultură.

Expoziția cuprinde lucrări ce 
ilustrează momente din perioada 
formării armatei noastre popu. 
lare, din luptele duse de ostașii 
romîni alături de ostașii sovietici 
pe frontul antihitlerist. Nume
roase lucrări înfățișează aspecte 
din viața și activitatea ostașilor 
forțelor noastre armate. De ase. 
menea, expoziția cuprinde schițe 
în acuarelă, lucrări de artă gra
fică, sculpturi și proiectele unor 
monumente închinate eroilor pa. 
triei.

Popular al Capitalei, de pildă, a 
primit din luna noiembrie anul 
trecut și pînă acum mai mult de 
164 milioane lei din fondul în
treprinderii uzinelor, fabricilor și 
organizațiilor economice bucu- 
reștene. Numeroși oameni ai 
muncii din aceste întreprinderi 
s-au mutat anul acesta în apar, 
tamente construite cu sume din 
fondul întreprinderii.

Și în Orașul Stalin s-a mutat 
în locuințe noi un mare număr
de muncitori, ingineri și funcțio
nari care lucrează în întreprin
derile din localitate. Printre ei se 
află strungarul Ion Constanti- 
nescu, turnătorul Ion Chirilă și 
inginerul Nicolae Costache de la 
Uzinele de tractoare „Ernst 
Thâlmann“. Colectivul acestei 
uzine a realizat anul acesta be
neficii sporite, mărind astfel 
fondul întreprinderii din care 
s-au virat sfatului popular oră. 
șenesc aproximativ 13 milioane 
lei. In total întreprinderile din 
Orașul Stalin au pus la dispozi
ția sfatului popular orășenesc 
peste 25 milioane lei destinate 
construcției de locuințe.

Din sumele primite de la între, 
prinderile din regiune, Sfatul 
popular regional Cluj constru. 
îește la Cluj, Turda, Cimpia Tur. 
zii, Ocna Mureș, Aiud și în alte 
localități cîteva sute de aparta
mente din care 200 au și fost 
date în folosință.

In regiunea Hunedoara au 
început anul acesta lucrările de 
construcție la 317 apartamente cu 
bafii din fondul întreprinderii. 
Numai Combinatul siderurgic 
Hunedoara a depus din fondul în. 
treprinderii pentru construcția de 
locuințe peste 6.700.000 Iei. Im. 
portante sume au pus la dispozi
ția sfaturilor populare și între
prinderile din regiunile Iași, 
Craiova, Constanța, Suceava, O- 
îadea; Timișoara și altele.

Tinerii din brigada nr. 2 de la secția scuîerie a Uzinelor „losif Rangheț” din Arad și-au propus 
să realizeze, pînă la sfirșîtul anului, 250 mandrine peste plan. Fotoreporterul nostru i-a sur

prins pe băieții din brigadă discutînd planul unei noi comenzi.
Foto : N, STELORIAN

PREFAȚĂ

Oțeîarul Vasile Voican de Ia Combinatul siderurgic Hunedoara se 
numără printre tinerii cei mai harnici și curajoși ai combinatului. 
Muncind cu mult sîrg el se străduiește să dea zilnic patriei cît 

mai multe tone de oțel peste plan.
Foto : P. PAVEL

■Ac|iuni patriotice 
ale tineretului de la sate

RĂSFOIND SCRISORILE CORESP ONDENJILOR VOLUNTARI

Toamna care a poposit și pe 
meleagurile țării noastre ne-a a- 
dus și de data aceasta belșug și 
bucurie. în această perioadă oa
menii muncii de pe ogoare, ti
nerii, dau bătălia pentru recol
tarea culturilor tîrzii, pentru 
terminarea la timp a ultimelor 
lucrări de arat și semănat, fac 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
electrifică noi sate sau recon
struiesc drumurile și șoselele.

...Despre hărnicia tinerilor co
lectiviști din comuna Tormac, ra
ionul Gătaia, ne scrie corespon
dentul Dorel Voiculescu. Gospo
dăria agricolă colectivă 
ghe Doja“, din 
se află printre 
raion. Sprijiniți 
colectiviștii din 
minat de mult 
praf ața destinată culturilor de 
grîu și orz. Ei au trecut apoi la 
însămînțarea griului și orzului 
de toamnă.

„La lumina farurilor” se inti
tulează scrisoarea tînărului A. Mi
nează. El vorbește despre hărni
cia celor 4 tractoriști din schim
bul II de la G.A.S.-Oradea. For
mată din Gheorghe Gali, Traian 
Erdeli, ” " ~ ’
lovan, 
crează 
întinde 
de entuziasm cel patru 
riști au executat pînă în prezent 
arături adînci de toamnă pe în
treaga suprafață numai la lumi
na farurilor. Brigada este frun
tașă pe gospodărie și a efectuat 
pînă acum peste 1500 de hantri, 
economisind 13 la sută din oar- 
buranți.

In Dobrogea socialistă, sub 
conducerea și îndrumarea orga
nelor de partid și de stat, colec
tiviștii aU pornit bătălia pentru 
apă. în zilele călduroase ale ve
rii, cînd pămîntul însetat parcă 
va „cere“ apă, oamenii nu-și vor 
mai ridica neputincioși ochii în 
sus, ci cu mina sigură vor des
chide ecluzele și apa se va re
vărsa binefăcătoare prin șanțurile 
de irigație peste semănături.

„Gheor- 
această comună 

cele fruntașe in 
de mecanizatori, 
Tormac au ter- 
arăturile pe su-

Vasile Orban și Mircea 
brigada tinerilor lu
pe o porumbiște ca se 
pe 190 de hectare. Plini 

tracto-

Stepa dobrogeană începe să 
fie brăzdată de șanțuri, canale. 
Zeci de șantiere s-au deschis în 
toamna aceasta.

Pe canalul magistral Satu- 
Nou-Dorobanțu lung de 8 km. 
— ne scrie tină nil Vasile 
Cumanu — brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au săpat sute 
de metri cubi de pămînt. Tinerii 
au răspuns cu entuziasm chemă
rii Comitetului raional de partid 
Medgidia de a veni să lucreze pe 
canalul magistral. Alături de ti
nerii țărani colectiviști din comu
nele Mihail Kogălniceanu, Doro- 
banțu, Satu Nou, am văzut și ti
neri din întreprinderile „Cimen
tul păcii” I.M.U.M. și altele care 
au venit să aijute pe colectiviști.

în felul acesta tinerii contri
buie la obținerea în viitor a unor 
recolte bogate pe o suprafață de 
13.000 de hectare.

...în comuna Suseni, raionul 
Topoloveni de curînd s-a aprins 
lumina electrică. Astfel își înce
pe scrisoarea tînărul electrician 
Gh. Marius.

O surpriză plăcută pentru in
stalatori a constat în faptul 
tinerii țărani muncitori din 
mună au ajutat la lucrările
electrificare. Mobilizați de orga
nizația U.T.M., tinerii au lucrat 
la săpatul gropilor, căratul, fa
sonatul și plantatul stîlpilor. Ei 
au muncit și la întinderea rețe
lei de sîrmă pe o distanță de 
peste 4 kilometri.

Acum lumina s-a aprins pe șo
seaua principală pe cîteva dru
muri din comună și în multe din 
casele țăranilor muncitori. Serile 
de iarnă vor deveni mai plă
cute în satul feeric luminat.

Asemenea scrisori purtînd pe
cetea celor mai diferite sate ale 
patriei, sosesc zilnic la redacție. 
Ele vorbesc despre acțiunile pa
triotice pe care le întreprind în 
aceste zile de toamnă organiza
țiile U.T.M. sub conducerea or
ganizațiilor de partid.

D. KUHTA 
M. VIRȘE

ca
co
de

Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 

la refacerea 
drumurilor

plăcere să mergi pe dru- 
care străbat minunatele 
ale raionului Tg. Neamț. 

----i pentru că

murile 
plaiuri 
Și asta nu numai 
plaiurile acestea sînt minunate, 
ci mai ales pentru că drumurile 
acestea sînt bine îngrijite — as
faltate sau pietruite, cu șanțuri 
adînci de o parte și de alta, cu 
șiruri nesfîrșite de pomi decora
tivi, unii mai bătrîni, alții mai 
tineri, abia plantați.

Mobilizați de organizațiile de 
bază U T.M., sub directa con
ducere a organizațiilor de partid, 
tinerii din raionul Tg.-Neamț 
și-au adus și ei o însemnată con
tribuție în această acțiune pa
triotică. Constituiți în 55 de bri
găzi de muncă patriotică, tine
rii din întreg raionul au efec
tuat anul acesta sute de ore de 
muncă patriotică în cadrul că
rora au transportat peste 8.000 
metri cubi de balast pentru con
struirea de drumuri noi, au aș
ternut 1682 m. cubi de pietriș 
pe șosele, au reparat și au con
struit din nou peste 200 m. liniari 
de podețe, au săpat și au desfun
dat 31.432 m.l. de șanțuri, au 
plantat sute de pomi fructiferi 
sau decorativi pe marginile șo
selelor. Valoric realizările lor se 
ridică pînă în prezent la fru
moasa sumă de 646.047 lei.

Organizațiile de bază din co
munele Ilumulești, Păstrăveni, 
Țibucani, Urecheni, Blebea, Pe- 
trica și multe altele, au depus o 
muncă intensă la refacerea dru
murilor.

C. G. DIACONU—•---
Numeroase S. M. T. - uri 

și-au îndeplinit 
planul anual de lucrări

La Ministerul Agriculturii ți 
Silviculturii se primesc telegra
me prin care numeroase stațiuni 
de mașini și tractoare din în
treaga țară raportează îndeplini
rea planului anual de lucrări, 
încă de pe acum, tractoriștii din 
S.M.T.urile regiunilor Bacău, 
Baia Mare, București, Craiova, 
Iași, Pitești, Ploești și Suceava 
au executat un volum de lucrări 
mai mare decît acela prevăzut 
în planul anual în întreaga țară, 
deși anul acesta planul stațiuni
lor de mașini și tractoare a fost 
cu două milioane de hantri mai 
mare decît anul trecut, datorită 
extinderii sectorului agricol coo
peratist, creșterii parcului de 
mașini și tractoare precum și 
măsurilor organizatorice luate.

Stațiunile de mașini și tractoa
re au acordat o atenție deosebită 
reducerii prețului de cost al lu
crărilor. în regiunea Suceava, de 
exemplu, prin respectarea nor
melor tehnice și folosirea din 
plin a timpului de lucru, mecani
zatorii au redus 
pe hantru cu 23

prețul de cost 
la sută.

(Agerpree) J

Masuri 
pentru îmbunătățirea 

aprovizionării 
de iarnă a populației

In fotografie : reglorul Ștefan 
Paichide de la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa" din Capi
tala, lucrînd la reglarea cău
tătorilor centralei automate 

rotative „7 D".

în vederea unei mai bune a- 
provizionări a populației în lu
nile de iarnă, comerțul de stat 
a prevăzut pentru desfacere cu 
aproape 22 la sută mai multe 
mărfuri alimentare și industriale 
decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut. în acest scop au 
fost luate noi măsuri pentru pre
zentarea și vînzarea în bune con
diții a mărfurilor de sezon : 
conserve, fructe, produse lactate, 
îmbrăcăminte, călduroasă, artico
le de uz gospodăresc, vinuri etc. 
în Capitală și în numeroase lo
calități din țară se amenajează 
acum la parterul blocurilor re
cent construite noi magazine spe
cializate în desfacerea unor pro
duse mult solicitate de populație 
— produse alimentare, îndeosebi 
lactate și carne și articole pen
tru copii. Au fost luate totodată 
măsuri pentru extinderea rețelei 
de depozite de vinuri și de uni
tăți sezoniere și cu remizieri.

în întreaga țară se va desfă
șura în noiembrie „Luna prepa
ratelor de artă culinară“.

LA O CRONICĂ SĂPTĂMtNALĂ
A CULTURII
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Pe vremea cînd 
leam încă hîrtia, ci 
niceam cu tămăduirea suferințe
lor la șate, am cunoscut un în
vățător, ajuns la vîrsta pensio
nării, care mi-a făcut o cutre
murătoare declarație : de la ab
solvirea școlii normale, nu mai 
răsfoise nici o carte, în afara 
celor strict didactice. In aceeași 
epocă, in care copiii veneau la 
școală, hrăniți dimineața cu o 
jumătate de piine muiată în 
vin, încît luau loc in bănci gata 
beți, în cătunul meu ajungea o 
revistă scoasă de autorități și 
intitulată idilic „Boabe de grîu". 
Intr-o dimineață ne-am pomeeit 
cu o comisie venită de la cen
tru, dornică sq afle cum pri
mește „talpa țării” cultura. Un 
domn cu melon și-a ajustat 
graiul, travestindu-l de circum
stanță, rural, și-a întrebat plin 
de „bunăvoință” :

- E bună revista, bade ? — £ 
bună, coane.—Zi, vă place !—Ne 
place, coane. — De ce, bade î 
- Că are hîrtia groasă și in*, 
velim brînza în ea,

nu mîzgă- 
mă învred- Aurel Baranga

Răspunsul șl explicația n-a
veau nici o intenție anecdotică 
și de umor, ci corespundea unei 
reale stări de lucruri și unui 
echilibru social-cultural. De sus 
în jos dispreț, de jos în sus, 
indiferență.

Exemplificările pot fi continua
te la nesfîrșit de ambele laturi 
ale ecuației : Alexandru Marghi
loman, fost de multe ori prim- 
ministru și intrat în istorie ca 
descoperitor al unor cafele cu 
rom, cel ce-și scrobea manșe
tele la Londra și-și aducea șni
țelul de la Viena, cotidian și or
ganizat, mărturisește în memo
riile sale, că nu știa unde se 
află Teatrul Național în Bucu
rești, călcînd în acest local o 
singură dată și pentru prima 
oară cu prilejul serbărilor de 
încoronare. Vintilă Brătianu, fiu 
fjo statuie șl autorul principiului

„prin noi înșine", considera tea
trul o îndeletnicire neserioasă, 
transferînd fondurile necesare 
scenei departamentului pentru 
fabricarea de cartușe. Unui alt 
vlăstar al familiei Brătianu i s-a 
alocat o pensie viageră de in
firm : nefericitul practica în as
cuns viciul poeziei.

Cum spun, de jos se răspun
dea la această atitudine cultu
rală, cum era și firesc, cu ne
păsare.

Temeiurile sînt și în această 
direcție lesne de înțeles. Majo
ritatea acestui popor, țăranii, 
intrau în școala primară anal- 
fabeți, ieșeau cu e brumă de 
az-buche pe care o uitau ulte
rior cu desăvîrșire. Ciclul : anal
fabetism, aparentă știință de 
carte - și din nou analfabe
tism, se încheia perfect, spre li* 
pijtea tuturor. Cel rămajl cm

amintirea slovelor tipărite șl 
dorința de a citi erai^ siliți 
facă apel la biblioteci despere
cheate, fiindcă o carte proprie 
în vremea aceea reprezenta un 
sacrificiu material peste puterea 
de cumpărare a muncitorului. 
Editurile se îmbogățeau, tipârin- 
du-1 pe Pitigrilli și Maurice 
Dekobra, „subtili" scriitori pen
tru uzul domnișoarelor de pen
sion, măcinate de vicii subterane 
și de o certă aprehensiune 
pentru pornografia stropită cu 
apă de trandafiri. In acea vre
me Eminescu devenise o raritate 
bibliofilă, reeditat în cel mai 
bun caz de fosta editură a Ca
sei școclelor pe hîrtie neagră 
de împachetat măsline. Caragia- 
l> știm bine, a fost reprezentat 
timp de treizeci de ani exclusiv 
în matinee școlare, interpretat 
anapoda, în decoruri degrada
te. La concertele lui George 
Enescu, date în spre vară într-o 
sală a Ateneului, goală pînă la

_ (Continuar» în pag. 2-aJ

Elevele practicante sînt înconjurate cu multă dragoste de Inginerii 
și tehnicienii întreprinderii „Electroputere” din Craiova. lată in.fo
tografia noastră pe tînăra ingineră Maria Plăviciosu de la secția 
bobinaj explicînd unor eleve de la grupul școlar „Electroputere“ 

modalitatea de scoatere a prizelor de reglaj la bobinele unui 
transformator.

_ foto s P, POPESCU



Să prețuim
— Despre atitudinea fața de cultura și instituțiile sale —

—Cartea aceasta am 
așteptat-o I

Prefața 
la o cronica 
saptămînala 

a culturii
(Urmare din pag. l-a)

refuz, asistau cincisprezece ma
niaci cu aere de schimnici și de 
pensionari. In schimb, în fiecare 
duminică dimineața, o sală par
fumată, decorată cu zîmbete su
perior melomane, ovaționa înde
lung pe cutare scripcar medio
cru și fomf, dar care avea bla
zonul străinătății și cîteva eti
chete pe geamantanul cu vioa
ră. Muzica nu ajungea la po
por, la acest popor obligat să 
cînte acasă din frunză și 
solz de pește, pe limba lui 
moașă, curată, 
s pi rată.

Trăim astăzi, 
mile fericite, o 
înaintașii noștri nu și-ar fi îngă
duit s-o viseze niciodată. Mun
citorii, deveniți stăpîni ai ace
stei țări, au adus la cîrma sta
tului nu numai hotărîrea lor 
dreaptă de a lichida un trecut 
de exploatare și de silnicie, dar 
și decizia de a face din cultură 
un bun comun, pus la dispoziția 
tuturor. Un călător străin, care 
ne-a vizitat acum cîteva luni 
țara, cu prilejul sărbătorii noa
stre, se minuna, văzînd că la 
Operă aplaudă mîirri bătătorite 
și că un strungar făcea obser
vații juste cu privire la cîteva 
măsuri din „Călărețul de ara
mă". Uimirea oaspetelui nostru 
a mers crescînd, trecută din bi
bliotecă în librărie, din aula 
Academiei la standul de cărți 
de la colțul străzilor. Cartea 
bună, valoroasă, plină de conți
nut și subtilă în formă, a ieșit 
din ținuta ei aristocratică și izo
lată, și a venit pe stradă ia în- 
demîna trecătorului. In odăi 
unde odinioară nu exista decît 
un singur tacîm pentru folosința 
a opt guri înfometate, veghează 
astăzi, înțeleaptă, o bibliotecă 
aleasă, alcătuită din literaturi 
diverse și muitiple, Shakespeare 
făcînd casă bună cu Lermon- 
tov, Șolohov cu Hemingway și 
Mihail Sadoveanu cu Harold 
Laxnes.

Cartea în stradă, din epoca 
noastră, așezată în raft și spu- 
nînd trecătorului „ia-mă acasă 
și citește-mă", - e un răspuns al 
timpului nostru, dat vremii cînd 
cămășile brune, verzi sau albas
tre ardeau în piața publică ro
manele scriitorilor progresiști.

Geografia trece și ea prin 
transformări esențiale. Se ivesc 
drumuri tăiate acolo unde odi
nioară natura oferea doar as
pecte sălbatice ce îneîntau re
tine nobile, dornice de peisaje 
senzaționale. Am întîlnit o cara
vană cinematografică pe un 
drum de munte, pe unde pînă 
la noi n-a trecut decît măga
rul cuminte, cu samarul în spi
nare. La o așezare de ciobani 
a fost comentat într-o seară un 
film din punct de vedere al rea
lizării artistice, și vă asigur că 
circulau formule de teorie lite
rară profund exacte.

Mi se pare că nu mai trebuie 
să continui. Cultura coboară 
asupra oamenilor ca lumina au
rie și tandră a acestei toamne 
darnice și 
însutită și 
jos în sus, 
îmbogățind 
schirnbînd 
peisaj fără 
zl mal nou, mal tulburător șl 
mal plin de farmec.

melodică și

din 
fru- 
in-

Inl-uimiți și cu 
vreme pe care

TE AFLI
ÎNTR-UN LACAȘ 

DE CULTURĂ!
Revoluția noastră culturală a 

tăcut de nerecunoscut orașul 
Constanța : de la orașul în care 
sub temeliile caselor zăceau co
mori ale unei vechi civilizații
și care totuși nu avea nici
un. muzeu — la frumoasele mu
zee’ de astăzi. De la orașul în 
care cultura burgheză nu făcea 
decit sa-i îndemne pe tineri să-și 
piardă banii jucînd barbut în ca
fenele și baruri — la cluburile 
muncitorești, la teatrele, la să
lile de conferințe, de spectacole, 
de concerte. Și în conștiința oa
menilor, în atitudinea lor față 
de lăcașurile de cultură s-au 
produs tot atitea schimbări ra
dicale. In acele vremuri, la pu
ținele cinematografe de pe ecra
nul cărora se difuza 
gangsterilor americani“, 
stria
{ului total față de ceea ce 
este f 
rareori, 
resc al ideilor propagate, 
iscau scandaluri, 
sălile. Dar toate 
aparțin trecutului.

„viața 
măie- 

uciderii, ideea dispre-

frumos
. ca

?i
un

uman, 
rezultat

nu 
fi- 

_ se 
se devastau 

lucrurile astea 
Tineretul a

rale. Din păcate și astăzi mai 
sînt unii tineri spectatori care 
tulbură vizionarea spectacolelor, 
care au atitudini necivilizate, 
care nu sînt atenți, grijulii cu 
aceste bunuri materiale. Este 
drept că aceștia nu sînt mulți 
la număr dar el există și dato
ria organizațiilor ''
aceea de a se ocupa 
lor.

Iată numai cîteva 
marele și frumosul cinematograf 
de la Casa de cultură cîțiva huli
gani au taiat bucăți de pluș din 
perdea, stricind-o. Alții, la cine
matograful „Dorica Șuno" la un 
spectacol au spart geamurile. La 
cinematograful „23 August“ spec
tatorii au fost nevoițî să scoată 
din sală pe unii tineri care fu
mau și aruncau sfidători cojile 
de semințe în sala, lată și cîteva 
nume de asemenea tineri: Nico- 
lae Preda din str. 1. G. Duca 
nr. 39 împreună cu Petre 
din str. Lahovari nr. 
timpul unui spectacol 
cinematograf din oraș 
aprins fără pic de jenă ți- 

ările, coniportîndu-se ca în- 
•-o cafenea.
Acești tineri, puțini la număr, 

comportindu-se necivilizat în lă
cașurile de cultură, disprețuind 
ori degradind bunurile cultu
rale, dovedesc o atitudine înapo
iată, cu totul străină oameni
lor munca din țara noastră. Spre 
combaterea unor asemenea ati
tudini înapoiate trebuie să-și în
drepte atenția unele organizații 
U.T.M. din întreprinderile și fa
bricile orașului Constanța.

Niciodată lăcașurile de cultură 
nu s-au bucurat de atîta îngri
jire și îndreptățit respect ca 
astăzi. Și acest lucru este firesc: 
oamenii muncii știu să prețti- 
iască comorile culturii, lăcașurile 
de cultură pe care ei le-au ridi
cat. Celor înapoiați trebuie să 
le reamintim mereu : teatrul, ci
nematograful, clubul, este lăca
șul unde ne luminăm mintea și 
ne îmbogățim sufletul. El tre
buie respectat cu sfințenie.

U.T.M. este 
de educarea

exeniple: la

Coman
14 în 
la un 
și-au

1 CĂRȚILE

se întoarce înapoi 
înmiită, pornită de 
cu vlagă și vigoare, 
sufletele oamenilor, 
mentalități într-un 
astîmpăr, cu fiecare

învățat să prețuiască și să Îngri
jească lăcașurile de unde pri
mește lumina proaspătă și bine
făcătoare a culturii socialiste.

Nicăieri astăzi, in nici o sală 
de spectacol, de cinematograf 
sau alt lăcaș de cultură, nu 
mai întîlnești alarmantele și pe
nibilele chemări la păstrarea cu
rățeniei, de a nu scuipa pe jos, 
de a nu fuma. Diafiimele care 
formau un al doilea film pe ecra
nele cinematografelor și care a- 
trageau atenția spectatorilor a- 
supra acelorași lucruri au dis
părut și ele îngropate în arhiva 
trecutului. Ințelegînd mesajul 
profund uman, nobil și înaripat 
al artei socialiste, tinerii constăn- 
țeni nutresc un respect și o gri
jă deosebită pentru lăcașeie lor 
de cultură. Ei vin astăzi la ci
nematograf, la spectacolul de 
teatru, animați de un singur 
gînd ; acela de a-și îmbogăți ne
contenit bagajul lor de cuno
ștințe culturale, de a deveni mai 
buni, mai înarmați pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de par
tid.

Trebuie spus însă că nu toți 
tinerii spectatori manifestă ace
lași respect și grijă față de a- 
ceste bunuri materiale care le 
stau la dispoziție pentru îmbo
gățirea cunoștințelor lor cultu-

I. ȘERBU

de a cunoaște —>
sează la noi spectacole puse 
în scenă de colectivul lor artis
tic, citesc piese, se interesează 
de problemele artei dramatice 
și alte lucruri care înainte 
erau complet străine.

Dumitru Panaitescu este 
muncitor vechi pe șantier, 
toate că e încă atit de tinăr, in
cit nu i-ai da mai mult de anii 
unui brigadier aflat la primul 
șantier din viața lui.

Din an în an, muncind cu sîr- 
guință 
afirmat, 
din cei 
neri ai

Totdeauna mă gindesc cu 
bucurie la faptul că peste 8-10 
ani voi intilni pe cine știe ce 
șantier oameni care au lucrat 
la Bicaz, stăpîni pe meserie, 
priviți cu respect, fiindcă au ri
dicat prima mare hidrocentrală 
a țării.

Există insă un om pe care știu 
că nu-l voi mai iniilm in viitorii 
8-ÎO ani pe șantiere : electri
cianul Savițiu Cărășiiă de la 
Fabrica de beton Stejaru.

Voi găsi desigur mulț» tineri 
care-i vor semăna și mereu imi 
voi aduce aminte de el ; fie vă
zînd un țărănuș, nimerit pentru 
prima oară pe vreun șantier, cu 
timiditatea specifică situației și 
momentului, fie un comandant 
de brigadieri serios, important, 
preocupat, așa cum era el la 
Cerna-Jiu și apoi la Stejaru, fie 
intiinind vreun activist al U.T.M. 
care nu se lasă pinâ ce nu pro
nunță „le" in cea mai corectă 
limbă franceză, așa cum putea 
fi intilnit Savițiu Cărășiiă anul 
trecut cind se înscrisese in clasa 
a 8-a serală.

Pe el va trebui sâ-l caut alt
undeva : intr-o sală de clasă 
cînd elevii cine știe cărei școli 
vor avea oră de istorie sau de 
geografie. Fiindcă asta vrea ti- 
nărui electrician să ajungă: pro
fesor de istorie sau geografie. 
Și aș sublinia : el va ajunge.

O lecție de a fui despre noua 
geografie a patriei, despre bo
gățiile puse in valoare in anii 
noștri, despre marile construcții 
va avea desigur ceva din pa
tosul cu care un om iși pove
stește propria-i viață, cele mai 
dragi amintiri, fiindcă și el este 
unul dintre miile de tineri care 
cu dat țării o nouă înfățișare, o 
nouă și sporită bogăție. Sau, 
intr-o oră de istorie contempo
rană, il imaginez, il aud parcă 
vorbindu-Ie elevilor despre avin- 
tul cultural din țara noastră, 
despre nebănuitele forțe și ener
gii creatoare ale poporului puse 
in valoare de noua orinduire de- 
mocrat-populară. Toate acestea 
vor avea, spuse de el, o notă 
aparte, de biografie, el insuși 
fiind un produs al acestei revo
luții. Vorbind despre Bicazul de 
azi ca și despre toate șantierele 
și fabricile țării le va povesti 
copiilor cum pentru tinăra gene
rație ele au constituit adevărata 
universitate, in care oamenii 
după ce au deslușit slovele, au 
devenit cititori pasionați, înse
tați de cultură, de tot ce-i nou 
in film, în muzică, in teatru.

Ascultîndu-i vorbind pe unii 
tineri muncitori de la Bicaz a- 
proape că-ți vine greu să le 
determini profesia : e strungar 
sau învățător, se ocupă de mi-

sau de pictura. Nu-i nimicnerit 
exagerat aici. Cîteva exempie vă 
vor convinge.

Vasile Muscalu este un tinăr 
electrician de la tunel-intrare, 
fost țăran de prin ținutul Neam
țului, molcom ia vorbă, timid, 
modest. Cînd a venit pe șantier 
n-avea decît patru clase ele
mentare. Anul trecut a dat exa
menele pentru clasele V-VII și 
le-a luat cu succes. Totuși, iu
bind cu înfocare literatura a fost 
un excelent bibliotecar, infor
mat in toate domeniile, care re
comanda cărțile cu multă căl
dură și competență. Pasiunea lui 
pentru cultură, pentru literatură 
este mereu mai puternică. Anul 
acesta studiază pentru a da 
examenele clasei a Vill-a și se
tea de cultură il poartă cu re
gularitate de la școală la 
cursurile universității populare ce 
se țin la clubul central al șan
tierului. Este o adevărată plă
cere să discuți cu el despre cele 
mai diferite probleme de artă, 
literatură, știință. Literatura i-a 
intrat in asemenea măsură in 
suflet incit din cititor el a deve
nit un scriitor începător. Seară 
de seară pasionatul ci.titor a 
inceput să scrie versuri.

...„Tinerețea mea senină 
Ce-o petrec pe șantier 
Intre munți cu virfu-n cer"...

Da, are dreptate Vasile 
Muscalu, „tinerețea senină" pe
trecută pe șantier dă minunate 
roade. Aici tinerii nu numai că 
se apropie de meserie și se ma
turizează, devin buni organiza
tori, buni conducători, dar iși 
insușesc și o cultură multilate
rală.

Gh. Lungu auzise de piesa 
„Suflete de hirtie", satiră reu
șită care combate cu vehemență 
birocratismul. De aceea el a ți
nut să fie jucată și cînd a au
zit că tinerii lipsesc de la repe
tițiile piesei, a stat de vorbă cu 
fiecare și a reușit să-i convingă 
despre necesitatea punerii ei in 
scenă. Datorită lui acum piesa 
are distribuția completă și pre
miera „de gală" pe scena clu
bului central se va da in cîteva 
zile. Utemista Țepeș Victoria, to
pometră, și Gherghina Boldur, 
muncitoare la Fabrica de beton- 
baraj, se numără printre cele 
mai aplaudate interprete și asta 
chiar la vizionare cînd au jucat 
fără machiaj, și fără recuzita 
cerută de piesă. Timp de cîteva 
luni, de două ori pe săptămînă, 
cu grija de a nu întîrzia în 
schimb sau la școală, un număr 
de tineri de la baraj au muncit 
cu rîvnă pentru punerea în sce
nă a acestei piese. Acum ei vi-

Stîlpul : Vecine, mă duc eu la spectacol.
Văd că are cine-mi ține locul. (Desen de M. COSTI)
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Dumitru Panaitescu s-a 
calificindu-se, ca unul 

mai buni muncitori mi- 
șantierului. Nu de mult

fost numit șef de schimb ina
locul altuia mai puțin capabil 
de a face față acestei sarcini. 
Căci D. Panaitescu este nu nu
mai un bun muncitor ci și un 
adine cunoscător al sufletului o- 
menesc, care știe să stea de 
vorbă cu oamenii, să-i educe. 
Aceste calități și le-a dezvoltat 
el și prin dragostea față de pic
tură, invățind să cunoască su
fletul omenesc și să arate cum 
se exteriorizează trăsăturile de 
caracter pe fețele muncitorilor 
care-i servesc drept model. In
tr-adevăr D. Panaitescu este un 
pasionat pictor amator. Nu rare
ori il poți vedea in orele libere 
colindînd dealurile din împreju
rimile șantierului cu paleta si 
pinzele sub braț : vrea să prindă 
pe pinză imaginea acestor 
locuri, in diverse etape ale con
strucției, așa cum apar ele 
schimbate de mina constructori
lor, de miinile lui. E poate unul 
dintre puținii pictori care are 
mindria că el însuși și-a organi
zat peisajul după legile frumo
sului, ale progresului, ale spiri
tului înnoitor care a cuprins 
ceste meleaguri.

Pentru că, la fel ca și el, 
scara intregii țări, oamenii, 
frunte cu comuniștii, și-au orga
nizat viața și o modelează după 
frumusețea sufletului lor mare și 
bogat. Iar pe această pinză 
uriașă pe care culorile socialis
mului sint limpezi, puternic de 
clar, strălucește ca gingașa 
aplecare a căprioarei însetată 
deasupra izvorului, 
care soarbe cu 
culturale astăzi 
deauna ale lui.

a-

pe 
in

omul nou 
nesaț bogățiile 
și pentru tot-

TITA CHIPER

CUNOSC Șl ELE
OAMENII

Sînt o carte nouă. Sînt o car. 
te abia ieșită de sub tipar. M.am 
născut în zeci de mii de exem
plare. Paginile mele cuprind 
imagini tulburătoare din ziua de 
azi, chipuri tulburătoare ale oa
menilor noi...

...Locuiesc de puțină vreme în. 
tr.o bibliotecă și aștept cu emo
ție prima mea înțîlnire cu tine, 
cititorule. Aștept să-țf apleci pri. 
virea asupra-mi, cercetătoare, , 
profundă.

Mă emoționează trepidația co
tidiană a noului meu lăcaș.

Seara, la ora cînd liniștea și 
întunericul îmbrățișează biblio, 
teca, prin toate rafturile se îm
părtășesc impresii. Cărțile cu
nosc și ele oamenii, îi simt, 
înțeleg, îi îndrăgesc.

Cărțile știu multe despre

îi

Cărțile știu multe despre oa
meni, știu multe despre tine, ci
titorule. Ele tc.au văzut pășind 
pentru prima oară pragul biblio, 
tecii și ți.au urmărit privirea a- 
tunci cînd parcurgeai literele 
scrise cu majuscule, în tuș : (?[. 
TITORII SINT RUGAȚI SA 
PĂSTREZE CĂRȚILE IN BUNE 
CONDIȚII.

Ele au crezut atunci că, hotă- 
rîndu.te să devii cititor, ai în
țeles, ai consimțit să respecți 
din convingere adîncă, intimă, 
această elementară datorie de ci
titor. Și tu, de multe ori, de ne
numărate ori nu ai desmințit în. 
crederea în tine.

Cititorule, cărțile cum ți-am 
mai spus, știu multe despre tine.

Despre dumneata, Floarea Bă. 
jănaru, cartea suferindă din raf
tul vecin, mi-a povestit totul:

Ai devenit cititoarea bibliote. 
cii raionale „Alexandru Via hu
ța“ nu de mult. Pe fișa dumitale, 
în dreptul profesiunii, scrie : în
vățătoare — școala 109, raionul 
„Nicolae Bălcescu“. învățătoare! 
Cărțile se bucură întotdeauna 
cînd ajung la învățători. Cine 
mai mult de cît ei știu a le 
prețui și respecta ? Cine mai 
mult decît ei sădesc în sufletul 
omuleților cu ghiozdane, dragos. 
tea și respectul față de carte ?

Dar dumneata, Floarea Băjă- 
naru, m.ai decepționat. Cum ai 
putut, bucurîndu.te de slovele 
paginilor, să distrugi, să rupi, 
primele pagini ale cărții ?

Și mă întreb neliniștită cum 
poți vorbi copiilor, fără să ro
șești, despre respectul uman, ce. 
tățenesc, față de carte, „cea mai 
complicată și cea mai mare mi
nune din toate minunile făurite 
de omenire în drumul spre feri
cirea poporului“. (Gorki).

Cititorule, prietene, cărțile îți 
împărtășesc bucuria cînd te văd 
mutat în casă nouă, cînd te văd 
întoreîndu-te ostenit de la uzi
nă, cu inima plină de satisfacția 
unei noi izbînzi, cînd te văd dă-

ruindu.le cîteva din orele cu a- 
tîta economie drămuite.

Și se întristează cînd, cunos- 
cîndu-ți tinerețea (ai abia 20 de 
ani, Constantin Radulescu), cu. 
noscîndu.ți priceperea de lăcă
tuș în sectorul vagoane al ate
lierelor „Grivița Roșie“ văd că 
nu te porți prietenește cu car
tea.

Eu, cartea, te consideram prie
tenul meu.

M-ara înșelat. M.ai ținut „pri
zonieră“ 11 luni. Trebuia să mă 
înapoiezi rafturilor curind. Cîți 
tineri m.ar fi putut citi în astea 
11 luni ?! Acum sînt cu scoarțele 
rupte, fără început și fără sfirșit. 
Oare la fel de rău prieten eșTi 
și uneltelor tale de muncă ?

...Iți povesteam la început, ci
titorule, că sînt o carte nouă. 

• Pe prima mea filă există un nu-

măr de inventar. Patru cifre, 
scrise mărunt, ordonat. Ele aju
tă bibliotecarei să mă găsească 
atunci cînd tu mă cauți. Te aju
tă deci, pe tine.

Pe cine ajută mulțimea de cifre 
aruncate pe pagini de carte de 
dumneata, Maria Corîciu î

Pe cine din cititorii bibliotecii 
crezi că interesează și nu supără 
socotelile duinitale detailate de 
gospodină ? Pe cine crezi că 
bucură, să descopere în spatele 
coperților, meticuloase însem
nări ale cheltuielilor de coșniță?

La biblioteca populară, a cărei 
cititoare ești, poți să citești gra
tuit cît vrei. Poți să te bucuri 
gratuit de nelimitatele comori 
ale gîndirii umane. Această po
sibilitate are totuși un preț, un 
singur preț: o atitudine civili
zată, grijulie față de carte.

Sînt destui cititori, nespus de 
mulți tineri, care știu din ce în 
ce mai bine să plătească acest 
preț. Ale lor sînt cărțile. Pen. 
tru ei m.am născut, nu de mult, 
în zeci de mii de exemplare.

Pe ei îi aștept, în raft de bi
bliotecă, să-și aplece privirea a- 
su.pra.mi.

VALERIU LAZAROV

față de. iiioiiiiiiuuie
In lași aproape la tot pasul 

vei întîlni un monument isto
ric în fața căruia setea de a cu
noaște te va obliga să întîrzii. 
Privind Palatul Gulturii, vechi de 
sute de ani, Hanul Bacalu — 
din balconul căruia Kogălnicea. 
nu s-a adresat țăranului obidit, 
Piața Uniri; — în care poporul 
și-a spus cuvîntul pentru unita
re națională, case și locuri în 
care minți luminate, ridicate din 
popor, au oglindit năzuințele a- 
cestuia — te vei simți mîndru 
de trecutul de luptă glorios al 
poporului nostru, de marile va
lori cărora le-a dat naștere. Vei 
face ce-ți stă în puteri pentru 
a.ți manifesta dragostea față de 
aceste valori; le vei cerceta, le 
vei cunoaște, le vei îngriji. Și

trebuie arătat că sînt mulți tineri 
care procedează astfel.

Recent am făcut o vizită Ia 
teiul lui Eminescu și la Bojdeuca 
lui Creangă. La tei, pe una din 
crengile sale groase cineva așe
zase o floare proaspăt culeasă. 
Am simțit o adîncă emoție imagi- 
nîndu-mi înfiorarea de care a 
fost cuprinsă făptura neapărat

OPTICĂ INVERSĂ
Am descoperit cu uimire 

mai acum cîteva zile, la 
Fabrica de dulciuri „Uni
rea“ din București, un tî- 
năr pe nume loniță Ion 
care are o idee aparte 
despre cultură și despre 
cei care și-o însușesc.

loniță nu dă doi bani 
pe unul care citește. I se 
pare pur și simplu un ca
raghios care-și pierde tim
pul cu fleacuri.

— Ce să-i faci dom’le, 
se miră el, pe lumea asta 
sint fel de fel de oameni!

Pe o alee din curtea în
treprinderii, lingă gazeta 
de perete se află un ștand 
cu cărți. Cînd pleacă aca
să tinerii muncitori se o- 
prese în fața ștandului, 
cercetează ce e nou fi 
cumpără cîte o carte-două. 
loniță m oprește și eL il

privește pe Marin Silviu, 
bibliotecarul, cum împarte 
cărțile, îi privește și pe 
cei care le cumpără, to
varăși de muncă cu el, 
Elena Florea, Ștefan Sîrb, 
V asilica Dumitrescu, își 
vîră mîinile în buzunar și 
pleacă clălinînd din cap:

— Ce-or fi făcînd oa
menii ăștia cu cărțile, că 
doar nu-s de mîncat !

Intr-o zi nu s-a mai pu
tut stăpîni și l-a întrebat 
pe bibliotecar :

— Chiar așa-i, Silviule? 
Le cumpără?

— Le cumpără. Vrei și 
tu o carte?

— Eu? s-a mirat loni
ță. arborînd un zîmbet de 
superioritate. Păi ce să 
fac cu ea?...

Acasă, rezemat de spe
teaza scaunului, loniță

discută, între două parti
de de table, cu un prie
ten:

— Lucrează la noi, fră- 
țioare, o fată, 
Burlacu, care 
dește după

Mariana 
se prăpă- 

tablouri. A 
cumpărat cărți de pictură 
de vreo cîteva sute de lei... 
Am auzit că după ce ter
mină lucrul se duce în 
fiecare seară la o școală 
de pictură. Apoi, făcînd 
o grimasă:

— Cu una ca asta să te 
însori tu. li zici: „Hai și 
noi la o bere“ și ea-i dă 
zor cu tablourile și expo
zițiile ei. Hă, ce părere ai?

Amicul, care-i împărtă
șește întrutotul concep
țiile, îl întrerupe brusc :

— Lasă, băi, chestiile 
astea! Mai facem o par
tidă?

Cînd organizația U.T.M. 
organizează cu tinerii o 
acțiune culturală, o vizio
nare în colectiv a unei 
piese de teatru sau a unei 
expoziții, loniță face ce 
face și găsește urgent niște 
„probleme personale“ t

— Nu "
siști. Am

Aruncă 
rurile pe 
și-i povestește amicului is
prava, rîzînd cu hohote.

— l-am 
că-s prost 
la teatru!

lntr-una 
s-a încurcat, mintea 
i-a lucrat repede și negă
sind o „problemă perso
nală“ a fost nevoit să par
ticipe la • audiție nuuri-

pot, 'geaba in- 
rînd la lemne.
cu dibăcie za- 
cutia de table

dus. Credeau 
să merg cu ei

din zile loniță
nu

cală. Un muzicolog le vor
bea tinerilor despre isto
ria muzicii, loniță 
pe furiș semințe, i 
pelea pe scaun și 
mereu spre ușă, 
găsi un moment 
să scape de-acolo. > 
și la muzicolog

i rnînca 
se per
se uita 
poate-o 
potrivit 
Se 

-ți 
parea că într-adins 
gește vorba 
pe el acolo. Simțea 
se sufocă:

— Io-te,

ca să-l

dom’le.

uita 
i se 
Iun- 
țină 

că

cu 
ce-și pierd ăștia vremea! 

Acasă, supărat, îi po
vestea amicului cum s-a 
„păcălit“. Amicul însă l-a 
consolat pe loc:

— Lasă, băi, chestiile 
astea. Mai facem o par
tidă?

▼. BARAM

tînără care în semn de dragoste 
pentru marele nostru poet și o- 
pera sa, pentru teiul său atît de 
iubit și mult cîntat, a așezat a. 
colo pe creangă o floare.

Nu mică mi.a fost însă sur. 
prinderea cînd, așezîndu-mă pe 
banca de lîngă tei, am văzut în
crustate cu briceagul diverse 
nume, mîzgălituri. Am privit 
mai atent teiul. Am descoperit 
pe tulpină inițiale scrijelate, 
urme de creion și cretă, am ob
servat că din coafa teiului sînt 
rupte bucățele mai mari sau mai

mici. Iată deci că mai sînt și 
oameni cu apucături urîte, care 
își lașă urmele acestor apucă 
turi pînă și pe aceste emoționan. 
te amintiri. M-am dus mai de
parte pe aleia marilor oameni 
de știință și cultură pe care Mol. 
dova i-a dat patriei. Am văzut 
lucruri care nu fac cinste unora 
dintre cei care în permanență se 
perindă pe aici. Pe banca de 
lîngă statuia lui Ciprian Porum- 
bescti sînt scrijelate inițiale, sem
ne. Pe piedestalul statuii Vero- 
nicăj Micle este săpată o lopată 
și numele: Petruță și Mihai, iar 
pe cea de lîngă bustul lui Oc. 
tav Băncilă : Costel și Corneluș. 
Ba, un elev de la Institutul pe. 
dagogic de învățători și.a încrus
tat și adresa, data cînd a săvîr- 
șit_ acest dezgustător act — 10 
iulie 1959 — ascunzîndu.și însă 
numele sub inițialele de T. N.

La Bojdeucă — în casa în care 
clasicul nostru povestitor a creat 
cea mai mare parte a operei sale 
— ș.au perindat și unii care au 
dorit să lase un semn că au tre
cut pe aici. Dar nu în mod civ' 
lizat, în registrul pus pentru a- 
cest scop la vedere, ci pe pereți, 
așa cum a procedat un Stoices. 
cu din Buzău, un Lică și o Ma
riana Simionescu, o Mie sau un 
V. N.

Asemenea atitudini neciviliza
te sțîrnesc pe drept revolta, o- 
probiul public. Șj aceasta pen
tru că cea mai mare parte a ti
nerilor iubesc, prețuiesc monu. 
mentele istorice, culturale. Cea 
mai bună dovadă în această di
recție este îmbrățișarea de către 
masele largi de tineri a iniția, 
tivei de la Vladimiri. Dar aoest 
lucru nu este suficient. Organi
zațiile U.T.M. trebuie să creeze 
o opinie de masă împotriva ace
lora care profanează monumen
tele istorice culturale, astfel în- 
cît aceștia să primească o ripos
tă promptă, hotărîtă, din partea 
tinerilor.

C. SLAVIC



Generalizarea 
experienței bune 

— izvor de succese 
in munca de viitor

LUNA PRIETENIEI
ROMINO-SO VIETICE

(Urmare din pag. l-a) 

cheiat cu adoptarea unor mă» 
suri concrete ca: ajutorarea fie
cărui elev slab la învățătură 
de către unul bun, organizarea 
de meditații și consultații pen
tru elevii slabi, așezarea elevilor 
slabi la învățătură și nedisci
plinați în primele rinduri de 
bănci spre a fi mai ușor supra- 
vegheați, etc. S-a stabilit de a. 
semenea ca elevii ce s-au anga
jat să-i ajute pe corijenți să 
informeze periodic adunarea ge
nerală asupra felului cum se 
achită de această sarcină. Toa
te acestea au făcut ca la sfâr
șitul anului școlar să rămînă 
un singur corijent.

O altă metodă eficace folosi
tă de unele organizații U-T.M. 
din școlile raionului „Grivița 
Roșie“ și despre care s-a vorbit 
în cadrul dezbaterilor adunării 
activului, a fost organizarea de 
adunări generale cu temă, axate 
pe problemele sprijinirii proce
sului de învătămînt. S-a arătat 
de pildă că, organizația U.T.M. 
de la Școala medie nr. 3 a or
ganizat adunări generale des
chise pe clase cu teme ca : ,.Ce 
trebuie să facă colectivul clasei 
pentru obținerea unor rezultate 
mai bune la învățătură“, „Re
gimul zilnic de învățătură“, 
„Cum să ne pregătim la mate
matică“ etc. O astfel de aduna
re a fost organizată la clasa 
a Xl-a B a acestei școli cu tema 
„Regimul zilnic de învățătură“. 
Doi, elevi, unul fruntaș și altul 
mai slab la învățătură au pre
zentat oițe un referat pe aceas
tă temă, arătînd cum își planifică 
timpul de studiu de la plecarea 
din școală și pînă la sosirea în 
școală. Pe baza acestor referate 
s-au purtat discuții scoțîndu-se în 
evidență cele mai bune metode 
de folosire a timpului pentru 
învățătură. Astfel, datorită ex
tinderii metodelor bune de învă
țătură, datorită ajutorării elevi
lor mai slabi, a mobilizării lor 
la orele de consultații și me
ditații s-a reușit ca la sfîrșitul 
anului școlar, procentajul cori
jentelor în această clasă să fie 
foarte mult redus.

Au fost relevate totodată o 
serie de succese și inițiative 
bune ale organizațiilor U.T.M. 
din școlile raionului atît în ce 
privește munca politico-ideo'.o- 
gică, cit și în ceea ce priveș
te viața de organizație. S-a re
marcat, de pildă, că s-a reușit 
cuprinderea majorității elevilor 
în învățămîntul politic, că s-au 
organizat mai multe acțiuni cul
tural-educative atractive ca seri 
tematice, concursuri „Drumeții 
veseli“, excursii, vizite la muzee 
etc. Utemistul Costaclie Alexan
dru de la Școala medie nr. 6 a 
vorbit despre inițiativa valoroasă 
a organizației U.T.M. de la a- 
ceastă școală de a organiza la 
colțul U.T.C. adunările pentru 
primirea membrilor în U.T.M. 
In această organizație, adu. 
nările de primire a noilor 
membri constituie pentru toți 
utemiștii o școală de edu. 
cație comunistă. Aici, înainte de 
a fi puși în discuție viitorii ute- 
miști, unul dintre utemiștii frun
tași ia învățătură și în viața de 
organizație prezintă viața și ac
tivitatea unui erou utecist. Se 
trag învățăminte și se arată 
cum trebuie să urmeze elevii 
utemiști exemplul utecișților. A- 
poi este pus în discuție elevul 
care a cerut să fie primit în 
U.T.M.

Despre o interesantă experien. 
ță de muncă în combate
rea unor concepții anțiștiințifice, 
obscurantiste a vorbit utemistul 
Tămășoiu de la Școala medie 
nr. 3. El a arătat că deoarece 
practica a dovedit că cei ce cad 
în mrejele concepțiilor obscuran
tiste religioase sînt tineri cu un 
slab orizont Cultural și științific, 
organizația .U.T.M. din școală a 
folosit larg propaganda științifi
că și a dus totodată muncă răb
dătoare de lămurire cu cei. care 
au manifestat asemenea concep, 
ții. Totodată au fost organizate 
și adunări tematice în care se 
combăteau și se demascat! abe
rațiile mistice și în care utemiș
tii luau poziție împotriva purtă
torilor unor asemenea concepții 
arătînd incompatibilitatea din
tre calitatea de utemist și ase. 
menea manifestări retrograde.

Trecînd în revistă realizările 
dobîndite, desprinzînd ou clari
tate inițiativele valoroase, ex
periența bună dobîndită de or
ganizațiile U.T.M. din școlile 
raionului, atît raportul comite
tului raional cît și participanții 
la discuții au scos totodată la 
iveală lipsurile serioase care se 
manifestă în munca organizației 
în rândurile elevilor. Cu maturi
tate au analizat elevii partici
pant la discuții lipsurile care 
se manifestă în munca educa
tivă a organizației pe linia cul
tivării în conștiința elevilor a 
unui înalt spirit de răspundere 
față de învățătură și a dragos
tei pentru munca fizică. Ei au 
subliniat că tocmai aceste lip
suri au contribuit la faptul că 
în școlile raionului mai există 
un număr destul de însemnat 
de corijenți mai aleș la materii 
de bază ca romînă, fizica, ma
tematica, mai există mulți elevi 
mediocri, mai există elevi indis- 
ciplinați.

Așa cum au arătat numeroși 
elevi care au luat cuvîntul în 
adunare, mai există clase în 
care spiritul de combativitate 
față de leneși și chiulangii este 
slab. Aceiași vorbitori au cerut ca 
organizațiile U.T.M. să lupte mai 

perseverent pentru a întări opi
nia de masă, combativă a ele
vilor împotriva acelora care-și 
încalcă principala îndatorire — 
aceea de a învăța.

S-a arătat că sînt organizații 
U.T.M. de clasă care timp înde
lungat nu dezbat în adunările 
generale situația la învățătură 
deși aceasta se prezintă prost. 
O astfel de situație a existat, 
de pildă, în organizația U.T.M. 
a clasej a X-a B din Școala me
die nr. '.care în tot timpul anu
lui școlar trecut, a ținut două 
adunări generale, iar în ordinea 
de zi n-a cuprins procesul de în- 
vățămint, cu toate că, în clasă 
existau 9 elevi corijenți. In adu
nare au fost aspru criticate ase
menea atitudini, ca și altele care 
vădesc dezinteresul unor orga
nizații U.T.M. pentru principala 
problemă a elevilor — învăță
tura.

S-a subliniat că tocmai acest 
dezinteres se reflectă în faptul 
că au fost slab folosite aseme
nea acțiuni eficace în ajutorarea 
elevilor la învățătură ca: gru
pele de ajutorare, ajutorul indi
vidual, organizarea unor adu
nări tematice pe teme legate de 
pregătirea elevilor, schimburi de 
experiență pentru folosirea ce
lor mai bune metode de studiu, 
mobilizarea elevilor la meditații 
și consultații și la cercurile pe 
materii.

Din dezbaterile adunării, a 
reieșit de asemenea că, munca 
politico-ideologică, munca de 
educație comunistă a elevilor 
este încă la un nivel scăzut în 
unele din organizațiile U.T.M. 
din școlile raionului. Analizind 
cu profunzime cauzele pentru 
care in rîndurile elevilor din 
școlile raionului mai sînt cazuri 
de tineri care au manifestări de 
indisciplină, chiul, cosmopolitism, 
că mai sînt utemiști care cad 
sub influența concepțiilor obscu
rantiste religioase, unii vorbitori 
au arătat că, aceasta se datorește 
slabei munci politico-ideologice 
a unora dintre organizațiile ute- 
miste. S-a arătat că in unele 
școlii, ca de pildă, la Școala me
die nr. 4 au fost organizate 
cercuri politice fără ca acestea 
să-și desfășoare activitatea. 
Multe organizații U.T.M., ca. de 
pilda, din unele clase ale Școlii 
medii nr. 3, nu țin eu anii in
formări politice, ceea ce duce la 
faptul că unii utemiști nu cunosc 
nici măcar probleme elementare 
de politică curentă. S-a arătat de 
asemenea că în domeniul dez
voltării la elevi a trăsăturilor 
comuniste de caracter, multe din 
organizațiile U.T.M. nu folosesc 
aproape deloc asemenea forme 
eficace ca : seri literare închi
nate unor eroi ai clasei munci
toare sau unor realizări ale re
gimului democrat-popular, con
cursuri cu teme din istoria par
tidului și U.T.C.-ului, vizitarea 
de muzee și expoziții despre tre
cutul de luptă al poporului as
tru muncitor.

In cadrul dezbaterilor adu
nării activului s-a subliniat că 
principala cauză a lipsurilor e- 
xistente în munca organizațiilor 
utemiste din școlile raionului, o 
constituie deficiențele din via
ța internă de organizație. 
Mai sînt în școlile raionului or
ganizații în care utemiștii nu au 
nici un fel de sarcini concrete, 
nu activează de fapt. Astfel, 
în organizația de bază din 
clasa a Xl-a A de la Școala 
medie nr. 3, în afara membrilor 
biroului organizației de bază, 
nici un utemist n-a avut sarcini 
concrete. Nu întîmplător, clasa 
respectivă, cu o astfel de, orga
nizație, lipsită, de activitate, 
a fost cea mai indiscipli- 
nată clasă din școală. In 
adunările generale ale organiza
țiilor U.T.M. se mai manifestă 
nu o dată, formalism. O slabă 
exigență se manifestă pe alocuri 
la primirea de noi membri.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul la adunarea activului, 
au arătat că lichidarea lipsurilor 
manifestate în viața internă de 
organizație este o condiție de 
bază a dobândirii de succese în 
munca U-T.M. de educare comu
nistă a elevilor, de sprijinire mai 
activă a procesului de învăță- 
mînt. Utemista Rădoi Alexan
drina, secretar al biroului de 
clasă U.T.M. al clasei a X-a B 
de la Școala medie nr. 6, a ară
tat foarte plastic, viu, în aduna
rea activului cum îmbunătățirea 
vieții interne a organizației 
U.T.M. a dus la schimbări radi
cale în viața întregii clase. Ea 
a arătat că după înlăturarea fo
stului secretar care era un 
nedisciplinat, care dezorgani
zase munca biroului și dă. 
dea un prost exemplu utemiș- 
tilor, s-a reușit printr-o muncă 
susținută, activă a noului birou, 
care a antrenat masa utemiști- 
lor și pe elevii fruntași la acți
uni eficace, să se ajungă de la 
situația de clasă codașă, cu 23 
corijenți, la situația de clasă 
fruntașă, cu foarte bune rezul
tate la învățătură și în activi
tatea obștească.

In cadrul dezbaterilor adună
rii s-a acordat atenție deosebită 
problemelor elevilor de la cursu
rile serale și fără frecvență, pre
cum și problemelor elevilor din 
școlile profesionale. S-a subli
niat astfel, că la cursuri
le serale din raion, au fost 
cuprinși peste 1.800 tineri mun
citor., care au posibilitatea 
astfel să învețe fără a părăsi 
producția. Vorbitorii au subliniat 
însă că sînt deficiențe în această 
direcție, că există posibilități 
mai mari de a se antrena ud 
număr și mai însemnat de tineri 

muncitori să urmeze aceste 
cursuri. Au fost criticate unele 
conduceri ale întreprinderilor care 
nu sprijină suficient pe cei ce 
urmează cursurile serale ; au 
fost criticate unele organizații 
U.T.M. care nu se ocupă de ti
nerii care urmează la seral, nu-i 
controlează și nu-i ajută la pre
gătirea lor la învățătură.

Unii vorbitori printre care u- 
temistul Dumitriu Alexandru de 
la școala profesională „Grivița 
Roșie“ s-au ocupat pe larg 
de problemele organizațiilor 
U.T.M. din școlile profesionale. 
Ei au vorbit despre minunatele 
condiții create celor peste 1.000 
de elevi ai acestor școli din ra
ion. Vorbitorii au arătat necesi
tatea ca organizațiile U.T.M. 
din școlile profesionale să-și îm
bunătățească activitatea, să se 
ocupe mai temeinic de aju
torarea ucenicilor în timpul efec
tuării practicii, și să sprijine mai 
mult lărgirea orizontului cultu
ral al ucenicilor. Au fost aduse 
de asemenea critici conducerii u- 
nor întreprinderi care nu se ocu
pă suficient de organizarea prac
ticii în producție a ucenicilor și 
de repartizarea justă a tinerilor 
absolvenți ai școlilor profesio
nale.

Ca un fir roșu a trecut prin 
întreaga dezbatere a adunării 
activului voința și hotărîrea ute- 
miștilor din școlile raionului de 
a lupta pentru lichidarea lipsu
rilor existente în activitatea or
ganizațiilor din care fac parte. 
Făcind propuneri și sugestii pen
tru îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor utemiste din școlile 
raionului, numeroși vorbitori au 
subliniat că înainte de toate este 
necesar să se extindă, să se ge
neralizeze experiența bună deja 
existentă.

Pe baza dezbaterii ample a 
muncii organizațiilor U.T.M. din 
școli, ca o sintetizare a conclu
ziilor trase, adunarea a adoptat 
un plan de măsuri pentru inten
sificarea activității organizații
lor U.T.M. în vederea îndepli
niri sarcinilor puse de partid în 
fața școlii. In acest plan de mă
suri se prevede printre altele:

— In toate organizațiile de 
bază U.T.M., pe clase, trimes
trial, se va analiza în adunări 
generale, felul cum și-au însușit 
elevii materialul predat în tri
mestrul respectiv, greutățile în
tâmpinate, stabilindu-se măsuri 
corespunzătoare pentru trimes
trul următor.

— In școlile medii nr. 3, 4 și 
6, cu sprijinul conducerilor șco
lilor și sub îndrumarea organi
zațiilor de partid se vor organiza 
pînă la 20 noiembrie a.c., cercuri 
pe materii, la limba romină, mate
matică și fizică.

— Comitetele U.T.M. de Ia 
școlile medii vor introduce în 
practica muncii lor experiența 
bună a ținerii de adunări ge
nerale deschise la care să fie in
vitați părinții elevilor ce sînt 
puși în discuție pentru rezulta
tele slabe la învățătură și dis
ciplină.

— Pînă la 30 noiembrie a.c. 
în toate școlile medii și profe
sionale se vor crea pe clase 
grupe de ajutorare la învățătură 
pentru elevii care au obținut re
zultate mai slabe.

— Trimestrial comitetele U.T-M. 
din întreprinderi vor ana
liza situația la învățătură a 
utemiștilor ce urmează învăță- 
mîntul seral, stabilindu-se mă
suri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea situației lor la învă
țătură și frecvența la școală.

— Pentru legarea organică a 
învățămîntului cu practica, co
mitetele U.T.M. din școlile medii 
nr. 3, 4, și 6 vor organiza cu 
sprijinul conducerii școlilor vi
zite la diferite întreprinderi.

— Pînă la data de 15 noiem
brie a.c. toate organizațiile de 
clasă vor lua în păstrare socia
listă clasele și toate bunurile 
existente în ele în scopul dez
voltării la elevi a dragostei față 
de bunul obștesc.

—- Cu sprijinul profesorilor de 
specialitate, comitetele U.T.M. 
din școlile medii și profesionale 
vor organiza simpozioane pe 
clase cu teme „Despre știin. 
ță și religie“, „Materialita
tea lumii“, „Evoluția concepției 
materialiste de-a lungul veacu
rilor“, „Știința este adevărul“ 
ș.a.

— Lunar, în fiecare școală 
medie se vor organiza reuniuni 
tovărășești cu elevi și tineri 
muncitori din întreprinderi, în 
cadrul cărora se vor prezenta 
programe artistice date de elevi 
și tineri muncitori.

★
Dezbaterile adunării activului 

U.T.M. din școlile raionului 
„Grivița Roșie“, măsurile adop
tate de această adunare au vă
dit cu putere hotărîrea cadrelor 
U.T.M. din școlile acestui raion 
de a-și îmbunătăți activitatea, 
de a lichida lipsurile existente 
în muncă și a folosi din plin 
experiența bună din munca or
ganizațiilor utemiste, luptînd cu 
entuziasm, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru ri
dicarea calitativă a procesului 
de învățământ, pentru ca toți 
utemiștii, toți elevii să fie frun
tași la învățătură, pentru a ob
ține succese mereu mai însem
nate în educarea comunistă a 
elevilor,

In cadrul Lunii- prieteniei ro- 
mîno.sovietice, in- multe între
prinderi și instituții din Capita
lă și din țara au avut Ioc vineri 
conferințe, simpozioane, seri li
terare, cu care prilej au fost, re
levate importantele succese pe 
care oamenii sovietici, construc. 
tori ai comunismului, te obțin în 
economie, știința și cultură.

Numeroși medici și alți mun
citori din domeniul sanitar au 
ascultat cu interes conferința 
„Cuceririle științei sovietice în 
dermatologie și influența lor a- 
supra cercetărilor științific^ de la 
noi“ pe care a ținut-o acad. prof. 
dr. Ștefan Gh. Nicolau, în amfi
teatrul spitalului Colentina.

In cadrul manifestărilor cultu- 
ral-artistice care au avut loc ctț 
acest prilej la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne a avut 
loc un spectacol cu opera „Rigo- 
letto“, rolul principal fiind inter, 
pretat de baritonul sovietic Igor 
Sorokin, solist al Teatrului de 
Operă și Balet din Odesa, oaspe
te al țării noastre.

Dr. Andrea Andreen, preșe
dinta Asociației femeilor suedeze, 
vicepreședintă a F.D.I.F., laurea
tă a Premiului Internațional Le-

Maistrul Ștefan Mandea de la 
secția de bobinaj presă a fa
bricii de mașini electrice „Cle
ment Gottwald" din Capitală s-a 
specializat în U.R.S.S. Cunoștin
țele căpătate acolo le împărtă
șește cu multă dragoste munci
torilor din uzină. I'ată-I în foto
grafia noastră explicînd bobina
torului Oprea Petronel unele 
procedee tehnologice de bobi
nare a unui rotor de 40 kw.

Foto .’AGERPRES

Cea de-a III-a sesiune a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică 

între R. P. D. Coreeană
Romînăși R. P.

In perioada de la 13 la 2.1 oc
tombrie 1959, a avut loc la Phe
nian sesiunea. a treia a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică 
romîno-coreeană.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacție că colaborarea telini- 
co-științifică s-a desfășurat cu 
succes și a adus o însemnată 
contribuție la întărirea prieteniei 
frățești dintre cete două popoare. 
In această sesiune s-a adoptat 
un protocol corespunzător și s.a 
analizat problema dezvoltării pe 
mai departe a colaborării tehnț 
co-științifi.ce între cele două țări. 
Potrivit acestui protocol, partea 
romînă va preda părții coreene

înștiințare
Pentru completarea locu

rilor, Școala tehnică sanitară 
Buzău va ține un nou examen 
de admitere în ziua de 29 oc
tombrie a.c., pentru secțiile : 
ocrotire, pediatrie și mamoși, 
cu durata de 3 ani. Candida-

La căminele culturale din Ro. 
mînași, Buciumi, Șaflișud și alte 
comune din raionul Zalău, regiu
nea, Cluj, au fost organizate seri 
fiiarare in cadrul cărora s-au fă
cut expuneri cu subiectul „Car
tea sovietică — prieten și edu
cator“.

La Casa prieteniei romtao-so. 
vietîce din. Capitală, a avut loc

Teatrului „Mossoviet“ în vizită laArtiștii
Uzinele „23 August“ și la Consiliul General

A.R.L.U.S
Artiști ai

din

ca-
în
?i

sovietici

Artiști ai Teatrului „Mosso
viet“ au foîțt vineri după-amia- 
ză oaspeții muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la U. 
zinele „23 August“ din Capitală.

Regizorul A. L. Șaps a trans
mis celor prezenți salutul fier
binte al oamenilor de artă 
Moscova.

A urmat apoi un recital în 
drul căruia actorii sovietici 
frunte cu V. P: Marețkaia
N. D. Mordvinov, au prezentat 
fragmente din piesele ce fac par
te din repertoriul teatrului și au 
recitat versuri.

Metalurgiștii de la Uzinele „23 
August“ au aplaudat cu căldură 
pe actorii sovietici. Intr.o at
mosferă de puternic entuziasm, 
oaspeții și gazdele au ovaționat 
îndelung pentru prietenia romî- 
no-sovietică.

Andrea

Sosirea în Capitală 
a ministrului Italiei 

ia București

In ziua de 23 octombrie a so
sit ta Capitală domnul Alberto 
Paveri Fontana, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Italiei la București. La sosi
re a fost întîrnpinat de N. Șer- 
ban, director ad-interim al Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe și de membri ai lega
ției Italiei, în frunte cu Ludovico 
Carducci Artenisio, însărcinat cu 
afaceri ad-interim.

documentația tehnică privind 
realizările tehnico-științifice ob
ținute în domeniul industriei 
construcției de mașini, industriei 
ușoare etc. La rîndul ei, partea 
coreeană va preda părții romîne 
documentația tehnică privind 
realizările tehnico-științifice ob
ținute în domeniul industriei mi
niere, chimice etc. De asemenea, 
va primi specialiști romini pen
tru a cunoaște realizările obți
nute în domeniul industriei chi
mice.

Lucrările sesiunii s.au desfă
șurat într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă și caldă priete
nie.

tele trebuie să aibă diploma 
de maturitate.
Actele se primesc pînă în 

ajun de examen.
Informațiuni suplimentare 

se pot lua de la sediul școlii 
din Buzău, strada Cuza Vodă 
nr. 63. Telefon : 1339. 

simpozionul cu tema „Avîntul 
mișcării de cultură fizică și sport 
în* IJ.R.S.S.“, cu care prilej au 
vorbit Petre Capră, președintele 
U.C.F.S. București, prof. Ion 
Siclovan, directorul Institutului 
de cultură fizică, și Sonia Iovan, 
maestră a sportului.

(Agerpres)

Vineri dimineața membri ai co
lectivului Teatrului „Mossoviet“, 
in frunte cu artiștii poporului ai 
U.R.S.S. V. P. Marețkaia, I. A. 
Zavadski și N. D. Mordvinov, au 
făcut o vizită la sediul Consiliu
lui General A.R.L.U.S. Aci oaspe
ții au fost întîmpinați de acad. 
P. Constantinescu.Iași, O. Live. 
zeanu și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., și de alti repre
zentanți ai conducerii A.R.L.U.S.- 
ului, ci) care s.au întreținut înde
lung. într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

★
Continuîndu-și seria spectaco

lelor în Capitală, colectivul Tea
trului „Mossoviet“ a prezentat 
vineri în matineu și seara, pe 
scena Teatrului C.C.S., comedia 
„Nevestele vesele din Windsor“ 
de Shakespeare.

nin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare“, care se află în țara 
noastră la invitația Consiliului 
național al femeilor, a vizitat 
zilele acestea diferite instituții 
și întreprinderi bucureștene, 
printre care Institutul de endo
crinologie „Dr. C. I. Parhon“, In. 
stituitul de geriatrie, Institutul 
de folclor, Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

Dr. Andrea Andreen a avut, 
de asemenea, convorbiri cu re
prezentanți ai conducerii Mini
sterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, Crucii Roșii a R.P. Ro
mîne și Comitetului național 
pentru apărarea păcii.

Omenirea dorește ca O.N.U. 
să devină un instrument

eficient al păcii
Omenirea sărbătorește astăzi 

pentru a 14-a oară Ziua Na
țiunilor Unite. La 24 octombrie 
1945 cînd a intrat în vigoare 
Carta O.N.U., omenirea abia ie
șită din război, își punea spe
ranțele într-o lume în care să 
domnească pacea, prietenia între 
popoare.

Astăzi, ca și în urmă cu 14 
ani, popoarele lumii doresc ca 
O.N.U. să-și îndeplinească sar
cina, stabilită de Cartă, de a 
feri „generațiile viitoare de fla
gelul războiului, care de două 
ori în răstimpul unei generații 
a impus omenirii suferințe de 
nespus”.

Istoricul celor 14 ani arată că 
principiile O.N.U., atunci cînd 
au fost aplicate, au avut un 
mare rol pozitiv pentru rezolva
rea problemelor litigioase și pen
tru apărarea cauzei păcii. Din 
păcate însă manevrele cava
lerilor „războiului rece“, care 
s-au răsfrînt și în O.N.U., au 
împiedicat ca ele să fie în
totdeauna respectate- Istoria 
de pînă acum a Organizației 
Națiunilor Unite a înscris mo
mente pozitive ca, de pildă, 
adoptarea în unanimitate a prin
cipiilor coexistenței pașnice, con
damnarea agresiunii imperialiste 
împotriva Egiptului, a rezoluției 
privind retragerea trupelor ame
ricane și engleze din Liban și 
Iordania etc. Din 
în multe prilejuri 
cauza manevrelor 
uneltesc împotriva 
hotărâri împotriva

păcate însă, 
O.N.U., din 
celor care 

păcii, a luat 
intereselor 

păcii. Așa a fost, de pildă, ca
zul sprijinirii agresiunii din Co
reea, cînd O.N.U. a fost trans
formată direct intr-un instrument 
al agresorilor.

Acum, a 14-a sesiune a Adu
nării Generate a O.N.U. se des
fășoară într-un climat interna
țional favorabil adoptării de ho- 
tărîri care să ducă la ridicarea 
prestigiului O.N.U., să o trans
forme într-un for capabil să re
zolve problemele litigioase. „Spi
ritul de la Câmp David“ izvorît 
din tratativele sovieto-amerieane, 
purtate între N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, trebuie să-și do
vedească influența pozitivă și 
înlăuntrul O.N.U., astfel îneît 
actuala sesiune să devină o se
siune a păcii.

In cefe 5 săptăraîni care au 
trecut de cînd N. S. Hrușciov 
a prezentat în Adunarea Gene
rală a O.N.U. propunerea guver
nului sovietic cu privire la de
zarmarea generală și totală, ea 
a făcut înconjurul întregii lumi. 
Propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală corespund într-o asemenea 
măsură intereselor tuturor popoa
relor lumii, îneît ele le consi
deră ca propriile lor propuneri.

Aplicarea propunerilor sovie
tice ar însemna că visul omeni
rii de a scăpa de perspectiva 
războiului ar deveni realitate. 
Din zecile și sutele de declara
ții ale fruntașilor politici, savan-

Urcînd spre Palatul Pionierilor din Orașul Stalin
Foto: 1. ANDREI

INFORMAȚII
Vineri s.a înapoiat în țară, ve. 

nind de la Praga, grupul de in
gineri și tehnicieni agronomi și 
brigadieri din diferite gospodă
rii agricole de stat și gospodării 
agricol^ colective, care s-au spe
cializat în R. Cehoslovacă timp 
de 6 luni, în cultura sfeclei de 
zahăr.

★
Vineri a avut loc Ia Casa oa

menilor de știință din Capitală, 
deschiderea lucrărilor simpozio
nului privind problemele strati. 
grafice ale terenurilor terțiare 
din R. P. Romînă, organizat de 
Academia R. P. Romîne, secția 
de geologie și geografie și de Co
mitetul geologic.

La simpozion au luat parte și 
invitați din R. Cehoslovacă, R.P. 
Polonă și U.R.S.S.

ților și oamenilor simpli de pre
tutindeni străbate în unanimitate 
recunoașterea importanței isto
rice a noilor propuneri sovietice.

In dorința de a contribui la 
slăbirea încordării internațio
nale, Uniunea Sovietică s-a de
clarat de acord — dacă pute
rile occidentale nu sînt pregă
tite pentru dezarmarea generală 
și totală — să consimtă la un 
program de dezarmare parțială. 
Premizele pentru urnirea pro
blemei dezarmării din punctul 
mort sînt favorabile dacă se ține 
seamă că totodată a fost consti
tuit pe bază paritară Comitetul 
celor 10 pentru dezarmare — 
cinci state capitaliste și 5 socia
liste — iar conferința tripartită 
de la Geneva pentru interzice
rea experiențelor cu armele nu
cleare își reia la 27 octombrie

14 ani
de la intrarea 

în vigoare 
a Cartei O.N.U

lucrările pentru a definitiva tex
tul unui acord, din care asu
pra celor mai multe articole s-a 
ajuns la o înțelegere. In timpul 
care s-a scurs de la deschide
rea actualei sesiuni a O.N.U. 
n-au lipsit încercările de a în
venina atmosfera propice adop
tării de liotarîri constructive 
creată de vizita lui N. S. Hruș
ciov in S.U.A., de întrevederile 
avute de premierul sovietic cu 
D. Eisenhower. Refuzul anumi
tor delegații de a respecta prin
cipiul repartizării geografice în 
alegerea membrilor nepermanenți 
ai Consiliului de securitate sta
tornicit pe baza Cartei prin 
„gentlemens’ agreeme.it“ din 
1946, prin opunerea candidaturii 
Turciei celei a Poloniei, ceea ce 
a împiedicat pînă acum stabili
rea componenței Consiliului de 
Securitate pe următorii doi ani, 
dovedește că vechii cavaleri ai 
„războiului rece“ continuă să 
uneltească împotriva păcii.

Ce altceva, dacă nu continua
rea „războiului rece“, înseamnă 
aducerea în discuție a așanu- 
mitei „probleme tibetane“ și im
punerea rezoluției care reprezin
tă o încercare de amestec în a- 
facerile interne ale Chinei? Tot
odată, actuala sesiune a refuzat, 
sub presiunea delegației ameri
cane, să consimtă la restabilirea 
drepturilor legitime în O.N.U. 
ale marii R.P. Chineze, ceea ce 
constituie o încălcare flagrantă 
a Cartei și subminează consi
derabil prestigiul O.N.U. însăși. 
Cavalerii „războiului rece“ nu 
vor să primească pe reprezen
tanții legali ai Chinei în O.N.U. 
și în același timp se străduiesc

Cele 8 comunicări prezentate 
au fost axate pe o serie de pro
bleme teoretice și practice lega
te de dezvoltarea economiei 
noastre naționale. Lucrările sim
pozionului continuă’.

★
In acest an Crucea Roșie a 

R.P. Romîne a tipărit peste un 
milion de broșuri, afișe, fotoga- 
zete și alte materiale cu carac
ter educaliv-sanitar, care au fost 
difuzate în cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării. Printre acestea 
se numără broșuri avînd ca temă 
primul ajutor și îngrijirea bolna
vului, cunoștințe pentru preveni
rea bolilor infecto-contagioase și 
parazitare, reguli de sănătate și 
altele.

(Agerpres)

să folosească O.N.U. pentru a 
se amesteca în treburile ei in

terne.
Aceste încercări au primit ri

posta cuvenită din partea state
lor iubitoare de pace. Poziția 
principială a țărilor socialiste a 
fost susținută de numeroase alte 
țări independente din Asia și 
Africa și s-a dovedit încă o dată 
că vechea „mașină de vot“ s.a 
uzat într-atît îneît penele de care 
suferă o fac tot mai mult inutili
zabilă.

Primirea în O.N.U. a R. P. 
Romîne în decembrie 1955, ca și 
a altor țari a avut o influență po
zitivă în activitatea acestei or
ganizații. Situîndu-se ca și dele
gațiile celorlalte țări socialiste 
pe poziția de promovare consec
ventă a coexistenței pașnice și a 
colaborării internaționale pe 
bază de egalitate în drepturi, 
delegația R.P. Romîne și-a spus 
cu fermitate cuvîntul în toate 
problemele majore, atît în dife
ritele comitete ale O.N.U. cît și 
în Adunarea Generală. Delega
ția romînă s-a remarcat printr-o 
serie de inițiative valoroase, 
care au trezit un viu interes. 
Astfel, se știe că Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat un 
proiect de rezoluție prezentat în 
comun de delegațiile romînă și 
cehoslovacă cu privire la cola
borarea internațională în dome
niul dezvoltării industriei petro
lifere. Tot din inițiativa delega
ției romîne au fost adoptate re
zoluții în probleme referitoare 
la asistența tehnică și colabora-, 
rea în domeniul comerțului in
ternațional. De asemenea, dele
gația romînă împreună cu cea 
mexicană au colaborat la ulti
mele sesiuni ale Adunării Gene
rale pentru elaborarea principii
lor colaborării economice inter
naționale. Sprijinirea dezarmării 
generate și totale și totodată 
respingerea încercărilor de a 
menține „războiul rece“ înlăun
trul O.N.U. au făcut ca presti
giul delegației romîne să spo
rească și mai mult.

După cum sublinia în înche
ierea. cuvîntării safe șeful dele
gației romîne la actuala sesiune, 
Silviu Brucan,. „trăim vremuri 
care cer omenirii, conducătorilor, 
oamenilor de stat, diplomatile«-, 
folosirea maximală a resurselor, 
înțelepciune, realism, viziune. 
Organizația Națiunilor Unite 
este forul în care aceste cerințe 
trebuie să-și găsească expresia 
din plin dacă vrea să fie la 
înălțimea acestor vremuri".

In întreaga activitate desfășu
rată la O.N.U., Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, 
printre care și R.P. Română, se 
străduiesc să contribuie la în
tărirea organizației și luptă pen
tru ca ea să nu împărtășească 
soarta lipsită de glorie a Ligii 
Națiunilor, ci să devină un in
strument eficient al păcii.

Z. FLOREA



Dezarmarea generală și totală— 
un obiectiv spre care trebuie 

să tindă toate statele

Consfătuire la C.C. al P.C.IJ.S.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în ședința din
22 octombrie a Comitetului Politic al O.N.U, reprezentantul R.P. 
Romîne, Silviu Brucan, a declarat următoarele în legătură cu 
problema dezarmării:
Domnule președinte, după cum 

poate ușor să.și dea seama ori
cine, ceea ce preocupă multe de
legații, uneori mai mult decît 
problema în sine, este : ce poate 
și ce trebuie să facă Comitetul 
Politic cu privire la dezarmarea 
generală și totală ? Trebuie
O.N.U. să ia o poziție proprie a- 
supra unui principiu de dezar
mare înainte de a se întruni or
ganul de tratative, comitetul ce. 
lor zece ? In acest moment mă 
refer desigur exclusiv la princi
piul dezarmării generale și to
tale. Pînă acum ara ascultat cu. 
vintările reprezentanților a două 
mari puteri apusene. In această 
privință, domnul Lodge a avut 
următoarele de spus : „Drumul 
spre o dezarmare totală este 
lung. Statele Unite vor fi feri, 
cite să meargă pînă la capătul 
lui“. Domnul David Ormsby. 
Gore, prezentînd declarația bri
tanică asupra dezarmării cuprin. 
zătoare, a declarat: „Vă asigur 
că acest singur adjectiv, cuprin
zătoare, are aceeași însemnătate 
pentru noi ca și celelalte două 
adjective, „generală și totală“. 
Dacă există un acord potrivit 
căruia dezarmarea generală și 
totală este un obiectiv care me. 
rită a fi atins și din moment ce 
nu este nici o îndoială în pri
vința concordanței lui cu princi
piile Cartei și cu pacea și secu
ritatea mondială, se naște o în
trebare logică : De ce să nu con- 
sacrăm acest acord de principiu 
într-o rezoluție a Națiunilor U- 
nite ? In privința tratativelor vii
toare ale Comitetului celor zece 
state din care face parte și Ro- 
tnînii, afirm că nci toți, și nu 
numai domnul Lodge, vom fi cu 
atit mai fericiți să mergem pînă 
la capătul dezarmării totale încu
rajați de urările de drum bun 
ale Națiunilor Unite. Unii pot 
spune că aceasta înseamnă opti
mism incorigibil. Acest optimism 
se sprijină totuși pe declarații 
autorizate făcute în acest corni, 
tet. De aceea, nu pot să nu fiu 
surprins cînd un vorbitor expri
mă părerea ca problema dezar
mării generale și totale să fie 
lăsătă pe seama Comitetului ce. 
lor zece, în timp ce un altul su
gerează Comitetului Politic să 
nu adopte nici un fel de rezolu
ție în această privință. Este des
tul de ciudat că cei care emit as
tăzi asemenea idei nu de mult 
erau cei mai sonori și zeloși a- 
vocați ai rolului hotărîtor pe care 
O.N.U. trebuie să-l joace in pro
blema dezarmării. Ei declarau 
emfatic și solemn că răspunderea 
finală pentru dezarmare o poar
tă Națiunile Unite, iar acum, 
cind prilejul de a se achita de a- 
ceastă răspundere stă în fața 
noastră, ei spun: să o lăsăm bal
tă. ADEVĂRUL ESTE CA, DACA 
RESPONSABILITATEA NAȚIU
NILOR UNITE ASUPRA DEZ
ARMĂRII A FOST REÎNVIATA 
IN ULTIMA VREME, ACEASTA 
SE DATOREȘTE TOCMAI FAP
TULUI CA PROPUNERILE SO
VIETICE AU FOST PREZEN
TATE IN FAȚA ADUNĂRII GE
NERALE.

Domnule președinte, intru a- 
cjrn în fondul chestiunii. Se 
pare că există un acord unanim 
al tuturor oamenilor cu rațiune, 
fără deosebire de credințe și 
concepții, că a sosit timpul să 
se oprească cursa nesăbuită a 
înarmărilor.

Să înțelegem cît mai este timp 
că este vorba de o cursă de un 
tip deosebit Ea seamănă mai 
degrabă cu o cursă cu obstacole 
decît cu o alergare pe pistă : ea 
nu are kilometraj și nici potou, 
traseul însuși se cufundă într.un 
abis de dimensiuni necunoscute. 
Imaginați-vă acum ce se poate 
cîștiga dintr.o asemenea goană ?

in aceste condiții, GUVERNUL 
ROM IN CONSIDERA CA 
SEMNIFICAȚIA MAJORA A 
PROPUNERII SOVIETICE CU 
PRIVIRE LA DEZARMAREA 
GENERALĂ Șl TOTALA CON
STA IN ACEEA CA EA CON
STITUIE UN APEL SOSIT LA 
TIMP CĂTRE TOATE NAȚIU
NILE ȘI, IN SPECIAL, CĂTRE 
MARILE PUTERI CA, ÎMPREU
NA, SA OPREASCĂ ACEASTA 
GOANA INFERNALĂ Șl SA SE 
ÎNTOARCĂ PE UN TEREN SI
GUR. Firește, măsurile parțiale 
de dezarmare sînt extrem de im
portante și sînt întrutotul de do
rit. In cuvinte simple, ceva este 
mai bun decît nimic. Cu toate a- 
cestea, măsurile parțiale nu pot 
asigura încetarea cursei înarmă
rilor, măsurile parțiale nu pot e- 
limina nici rivalitatea periculoa
să dintre state în domeniul ar
mamentelor, nici spectrul sinistru 
al războiului.

Putem vedea de pe acum că 
goana înarmărilor a pus stăpîni- 
re în asemenea măsură pe un-!e 
cercuri influente în unele țări 
apusene, încit acestea inter
pretează poli ioa externă a. 
proape exclusiv în termenii teh
nologiei militare. Chiar acum, 
cînd exiită o recunoaștere tot 
mai largă a faptului că factorii 
determi.nanți în întrecerea inter
națională nu vor fi cei militari, 
aceste cercuri sînt încă stăpînite 
de metafizica militară și nu pot 
scăpa în nici un fel de ea. 
Să luăm spre exemplu părerea 
lansată recent de aceste cercuri 
în sensul că puterile N.A.T.O. nu 
trebuie să negocieze și să cadă 
de acord asupra unui program 
substanțial de dezarmare pînă 
cînd ele nu recîștigă pozițiile de 
forță. O asemenea părere, dacă 
este acceptată oficial, ne va tîrî 
din nou într-un cerc vicios lipsit 

de speranțe. In primul rînd, după 
cum istoria a și arătat, nimeni 
nu poate ști dacă noua cursă va 
fi cîștigată de cel ce o provoacă. 
In al doilea rînd, este cu totul 
rezonabil să ne așteptăm ca în 
cazul cînd participantul la în
trecere, care se consideră rămas 
în urmă, își va intensifica efor
turile, celălalt participant care 
se găsește în frunte să nu stea 
pe loc așteptînd să fie ajuns din 
urmă.

Să cîntărim acum efectele unei 
asemenea curse asupra soartei 
dezarmării. In privința timpului, 
cine poate prezice cîți ani va 
dura această nouă fază a 
cursei înarmărilor ? In condi
țiile unei rivalități crescînde, 
chiar măsuri parțiale de dezar
mare pet rămîne fără efect. In 
aceste condiții dorința expresă a 
unui concurent de a ajunge la 
un acord limitat asupra unei 
probleme specifice poate fi pri
vită cu suspiciune, ca o încer
care de a obține un avantaj în 
detrimentul celuilalt concurent. 
Și ce s-ar întîmpla dacă, în 
urma acestui nou impuls dat 
cursei, decalajul devine și mai 
mare?

Cuvîntarea 
tov. Silviu Brucan 

în Comitetul Politic 
al O. N. U.

Cu cît analizăm mai adine 
problema cu atît înțelegem că 
soluția, adevărata dezlegare a 
nodului gordian, este și rămîne 
oprirea cursei înarmărilor. NU
MAI UN ACORD ASUPRA DE
ZARMĂRII GENERALE ȘI TO
TALE POATE OPRI EFECTIV 
GOANA ÎNARMĂRILOR ȘI IM
PUNE TOTODATĂ UN CURS 
IN DIRECȚIA CONTRARA, SI 
ANUME A REDUCERII, DIS
TRUGERII ȘI LICHIDĂRII AR
MAMENTULUI. Un asemenea 
program radical poate răsturna 
presiunea spre război și deter
mina toate statele să se adap
teze, sub toate aspectele, obiec
tivului final — o lume fără răz
boi. Odată ce dezarmarea gene
rală și totală devine scopul și 
principiul asupra căruia au că
zut de acord toate statele, orice 
efort de a reînvia rivalitatea 
militară este lipsit de sens, ori
ce încercare de a stimula 
cursa înarmărilor este contrarie 
normelor internaționale. Nu exi
stă altă măsură care ar putea 
acționa mai efectiv ca o frînă 
hotăritoare. Din acest punct de 
vedere să ne oprim acum asu
pra declarației britanice cu pri
vire la dezarmarea cuprinză
toare prezentată acestui Comitet 
in cadrul punctului pe care îl 
discutam. Această declarație ne
cesită cea mai atentă examinare, 
pentru a fi în măsură să ne 
putem forma o părere asupra 
ei. Dar acum problema care ne 
preocupă este următoarea: De
clarația britanică, în cazul cînd 
ar fi adoptată, va pune ea ca
păt cursei înarmărilor? Răspun
sul este oferit de către textul 
însuși. Prima etapă, de exem
plu, în afară de interzicerea ex
periențelor nucleare, care este 
deja în curs de efectuare, pre
vede o conferință tehnică în 
privința materialelor fis’onabile, 
un acord în privința limitelor 
maxime ale forțelor marilor pu
teri, stabilirea unui organ in
ternațional pentru strîngerea de 
informații asupra forțelor ar
mate și a armamentelor clasice, 
un anumit studiu cil privire la 
punerea unor armamente sub 
supraveghere internațională, un 
alt studiu în domeniul spațiu
lui cosmic și un studiu final 
asupra naturii și funcțranilor 
unui organ internațional de 
control. Este cazul să amintim 
că fosta Ligă a Națiunilor a 
avut nevoie de șapte ani pentru a 
redacta un chestionar de arma
mente care urma să fie comple
tat de statele membre.

Cu alte cuvinte, în timpul a- 
cestei prime etape care, avînd 
în vedere caracterul său de stu
diu care poate dura ani de zi'e: 
armatele nu se vor reduce nici 
măcar cu un soldat, armamen
tele nici măcar cu o pușcă, nici 
un ban nu va fi redus din bu
getele militare. In timp ce ar 
avea loc toate aceste conferințe 
și studii, cursa înarmărilor va 
putea continua nestînjenită, cu 
toată viteza. Să admitem că 
acest proces greoi al primei 
etape a fost terminat. Puterile 
interesate ar putea să se consi
dere îndreptățite să-și revizuiască 
poziția, deoarece nu va exista 
un acord categoric și care să 
angajeze marile puteri cu pri
vire la obiectivul final de atins. 
Acest lucru este inevitabil cînd 
problema controlului este pusă 
înaintea problemei dezarmării 
efective. Aceasta ne aduce dom
nule președinte la problema con
trolului. După părerea noastră, 
înainte de a ne ocupa cu con
trolul, trebuie să știm mai în- 
tîi ce avem de controlat. In 
treacăt fie zis, chiar și desfă
șurarea tratativelor de la Ge
neva a dovedit justețea acestui 
mod de abordare a problemei. 
Atîfa timp cît cele două puteri 
ocidentale s-au menținut pe po
ziția politicii întreruperii expe
riențelor numai pe un timp de 
un an, părțile participante la 
tratative nu au putut, pur și 

simplu, să discute în mod se
rios organizarea unui sistem 
adecvat de control. Tuturor ace
lora care susțin că noi sîntein 
mai puțin interesați în problema 
controlului aș dori să Ie pun 
următoarea întrebare: Ce vă 
face pe dumneavoastră, domni
lor, să presupuneți că noi, sta. 
tele socialiste, sîntem mai puțin 
interesate în control decît dum
neavoastră? Aș vrea să spun 
însă că noi nu ne simțim de
loc asigurați de starea de 
lucruri existentă în Occident. 
In această privință aș putea 
menționa numeroase exemple 
cînd tocmai acțiuni de natu
ra celor menționate mai sus, 
întreprinse de guvernele occiden
tale, au apărut ca o surpriză nu 
numai pentru popoarele respective 
dar și pentru liderii politici din 
acele țări. Mă voi abține însă de 
a da asemenea exemple, deoarece 
nu vreau să introduc o notă re- 
crimmativă în dezbaterile noas
tre. Realitatea este că dacă vrem 
să discutăm serios atunci trebu e 
să plecăm de la premisa că toate 
părțile — fie ele din Est, Vest 
sau din altă regiune a lumii — 
au dreptul din punctul lor de ve
dere să fie în aceeași măsură vi
gilente în ceea ce privește respec
tarea angajamentelor internațio
nale, ORICE PRESUPUNERE CA 
UNA DIN PARTI AR PUTEA FI 
MAI PUȚIN INTERESATA IN 
CONTROL ESTE COMPLET NE. 
JUSTIFICATA. Deosetirea în a- 
boraarea acestei probleme con
stă în aceea că în timp 
ce noi susținem, că în pri
mul rînd trebuie să cădem 
de acord asupra unor măsuri de 
dezarmare, dîndu.ne în acest fel 
seama ce vom avea de controlat 
și ce fel de sistem de control este 
necesar, puterile occidentale cer 
să se dea prioritate discuțiilor 
asupra măsurilor de control și 
numai după aceea ele vor putea 
să vadă dacă măsurile propuse 
pentru dezarmare le convin. 
Domnilor, oricît de mari ar fi di- 
vergențele ideologice dintre noi, 
logica nu poate fi decît una sin
gură. Pe scurt, GUVERNUL RO
MÎN CONSIDERA CA ODAIA 
CE S-AR CĂDEA DE ACORD 
ASUPRA DEZARMĂRII GENE
RALE ȘI TOTALE, UN SISTEM 
ADECVAT DE CONT.'OL AR 
PUTEA FI ELABORAT IN CO
MUN DE PĂRȚILE INTERE
SATE.

In sfîrșit, domnule președinte, 
cîțeva cuvinte în legătură cu 
obștacolele in calea dezarmării 
care se găsesc în medul de a 
gîndi, în concepțiile și mentalita
tea unora. Auevăratul pericol 
care amenință astăzi omenirea 
nu constă in aceea că o parte 
este înaintea sau în urma celei
lalte în domeniul armamentului 
nuclear sau al bombardierelor, al 
submarinelor sau al rachetelor. 
Nu, PERICOLUL CONSTA, MAI 
ALES, IN ACEEA CA MENTA
LITATEA UNOR CERCURI IN
FLUENTE A RĂMAS IN URMA 
DEZVOLTĂRII ȘTIINȚIFICE Șl 
TEHNOLOGICE. Atîta timp cît 
există cercuri influente care încă 
mai privesc problemele politicii 
mondiale prin prizma competiției 
militare și a cursei înarmărilor, 
care cred că vreun scop politic 
mai poate fi atins pe calea răz
boiului, noi toți avem serioase 
motive de a socoti că pacea este 
in primejdie. Acești oainenj nu-și 
dau pur și simplu seama că re
centele descoperiri științifice și 
tehnologice au făcut să apară 
învechite nu numai mijloacele de 
razboj ale decadei 1950, dar și 
concepțiile formate pe acea bază 
perimată. In legătură cu acea
sta aș vrea, domnule președinte, 
să mă opresc puțin asupra cu
vintelor „utopic“ și „realist“, 
două adjective folosite des în 
dezbaterile noastre. Este oare 
realist să călătorești într-o 
cursă care poate tîrî omenirea 
într un abis înspâimîntâtor ? Șl, 
este oare utopic să fii conștieni 
de adevăratele proporții ale ace
stei primejdii și să ajungi la 
concluzia, singura rațională în 
cazul de față, că e mai bine să 
oprești această cursă cît timp nu 
este prea tîrziu? Nu văd nici un 
motiv pentru care, în zilele noa
stre, trebuie să definim realis
mul ca o acceptare fatalistă a 
unui curs spre sinucidere, împo
triva căruia omul nu poate face 
nimic efectiv. Există, desigur, 
forțe puternice care împing pe 
drumul unui dezastru. Am fi, în. 
tr.adevăr, nerealiști dacă am tre
ce cu vederea existența unor ase
menea forțe sau le-am minima
liza. Noi considerăm reală in
fluența lor asupra evenimentelor 
mondiale. Realismul nu poate să 
însemne însă cedarea în fața a- 
cestor forțe și nici subordonarea 
acțiunilor și concepțiilor acestei 
Organizații intereselor acestor 
forțe. Nu pot să nu remarc că 
unii vorbitori au folosit prea des 
termenul realism tocmai in acea
stă versiune.

Domnule președinte, să rezu
măm poziția guvernului romîn : 
IN PRIMUL RIND, NOI CON
SIDERAM CA ACEST COMITET 
POATE Șl TREBUIE SĂ-ȘI IN. 
SUȘEASCA INTR-UN MOD CO. 
RESPUNZATOR PRINCIPIUL 
DEZARMĂRII GENERALE Șl 
TOTALE CA UN OBIECTIV 
SPRE CARE TREBUIE SA TIN. 
DA STATELE MEMBRE. IN 
AL DOILEA RIND, SA RECU
NOAȘTEM CĂ IN TIMP CE 
NOI, IN EST, NU AVEM MO- 
TIVE DE A FI MAI PUȚIN 
INTERESAȚI IN CONTROL, 
DUMNEAVOASTRĂ, IN VESI, 
NU AVEȚI MOTIVE SA FIȚI 
MAI PUȚIN INTERESAȚI |N 
DEZARMARE.

N. S. Hrușciov a acceptat
invitația de a vizita Franta

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, a comunicat președintelui 
Republicii Franceze, De Gaulle,

Guvernul U.R.S.S. este gata 
pentru intilnirea 

la nivel Înalt
— Declarația agenției TASS —

MOSCOVA 23 (Agerpres). - TASS transmite următoarea „Decla
rație a agenției TASS" ;

In presa străină au apărut informații contradictorii despre pozi
ția guvernului sovietic în legătură cu data convocării conferinței 
șefilor de guverne în vederea examinării problemelor urgente, în 
scopul slăbirii încordării internaționale și întăririi păcii.

In legătură cu aceasta, agenția TASS este autorizată să declare 
că poziția pe care guvernul sovietic a expus-o in repetate rîndurl 
in această problemă rămîne neschimbată. GUVERNUL U.R.S.S. 
CONSIDERA NECESARA CONVOCAREA CONFERINȚEI ȘEFILOR DE 
GUVERNE Șl ESTE GATA PENTRU ACEASTA INTILNIRE. El împărtă
șește de asemenea părerea exprimată și de alte state că, cu cît 
conferința șefilor de guverne va fi convocată mai curind, cu atit va 
fi mai bine pentru cauza păcii. In momentul de față problema da
tei convocării conferinței constituie obiectul discuțiilor părților 
interesate.

Guvernul U.R.S.S. pornește de asemenea de la premisa că rezol
varea problemelor de actualitate în vederea obținerii slăbirii încor
dării internaționale poate și trebuie să fie realizată de șefii de gu
verne care se bucură de o mare încredere și au pentru acest scop 
împuternicirile necesare. Dacă șefii de guverne vor ajunge la un 
acord în problemele principale, acest lucru va crea condiții favo
rabile pentru îmbunătățirea relațiilor dintre state, pentru întărirea 
păcii generale.

0 declarație a guvernului 
R. P. Chineze

PEKIN 23 (Agerpres). — La 
23 octombrie la Pekin a fost 
dată publicității o declarație a 
guvernului R.P. Chineze în legă, 
tură cu adoptarea unei rezoluții 
ilegale cu privire la Tibet de că
tre sesiunea Adunării Generale a
O.N.U.

In declarația transmisă de a- 
genția China Nouă se subliniază 
că, după ce a impus O.N.U. dis

Conferința de presă 
a iui V. V. Kuznețov

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : V. V. Kuzne. 
țov, conducătorul delegației so. 
vietice la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
a organizat o conferință de pre
să pentru ziariștii sovietici și 
străini care a fost transmisă la 
postul de televiziune al O.N.U.

Răspunzind la întrebările co. 
respondenților, V. V. Kuznețov 
a subliniat că problema dezarmă
rii este problema cea mai impor
tantă a contemporaneității. El a 
constatat cu satisfacție că ma
joritatea covirșitoare a reprezen
tanților țărilor care participă la 
lucrările Adunării Generale a 
O.N.U. au apreciat în inod pozi
tiv noile propuneri sovietice cu 
privire la dezarmare, formulate 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
în istorica sa cuvîntare ținută în 
O.N.U. la 18 septembrie 1959.

Referindu-se la încercările de 
a denatura în rnod deliberat 
sensul propunerilor sovietice și 
adevăratele țeluri ale Uniunii 
Sovietice în problemele dezarma, 
rii, V. V. Kuznețov a amintit că 
scopul principal al noilor pro
puneri sovietice cu privire la 
dezarmare este străduința de a 
crea condiții în care nici un stat 
nu va avea de fapt posibi
litatea de a dezlănțui operațiuni 
militare împotriva altor state și 
că aceste propuneri prevăd în. 
făptuirea obligatorie a controlu
lui internațional pe toată durata 
procesului dezarmării.

Răspunzind la alte întrebări 
ale corespondenților, V. V. Kuz-

---------•----------

O nouă încercare 
de atentat împotriva 

lui Fidel Castro
HAVANA. — Agențiile de 

presă anunță că la 22 octombrie 
s-a produs o nouă încercare de 
atentat împotriva lui Fidel Ca. 
stro, primul ministru al Cubei. 
In timp ce acesta discuta cu par. 
ticipanți la marea demonstrație 
de solidaritate cu guvernul, or
ganizată de sindicate, un indi
vid a încercat să-l atace pe pri
mul ministru cu un pumnal. 
Atentatorul a fost oprit la timp, 
astf 1 că Fidel Castro a scăpat 
neatins.

Intr-o cuvîntare rostită la po. 
sturile de televiziune, Fidel Ca
stro a arătat că guvernul deține 
dovezi asupra noului plan sub
versiv de răsturnare a regimului 
din Cuba, inițiat de agenții lui 
Batista adăpostiți in S.U.A., și 
care urma să fie înfăptuit de 
trădătorii arestați recent. Vorbi
torul a condamnat ca „josnic și 
de neiertat“ atacul efectuat de 
avioanele plecate de la baze 
americane asupra populației paș
nice. 

că acceptă invitația sa de a vi
zita Franța, și mulțumește pen
tru această invitație.

Data și programul vizitei lui
N. S. Hrușciov vor fi stabilite 
ulterior de comun acord.

cutarea acestei probleme, gu
vernul S.U.A. se amestecă în 
mod brutal în treburile interne 
ale Chinei și agravează încor
darea internațională. In legătură 
cu aceasta, se spune în declara
ție, guvernul R.P. Chineze și în
tregul popor chinez sînt profund 
indignați și protestează cu hotă- 
rîre.

nețov și-a exprimat regretul că 
Adunării Generale i s-a impus 
discutarea inexistentei „chestiuni 
tibetane“. Această măsură, a 
spus el, nu este nimic altceva 
decît o uneltire a adepților „răz
boiului rece“ urmărind să împie
dice crearea unei atmosfere con
structive în O.N.U. și să abată 
atenția Adunării Generale de la 
problemele într-adevăr importan. 
te și serioase care figurează pe 
ordinea de zi.

In încheierea conferinței de 
presă, V. V. Kuznețov și-a expri
mat părerea că actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
își desfășoară activitatea în con
diții mai favorabile și că se poa
te aștepta că această sesiune va 
obține rezultate mai pozitive de
cît sesiunile anterioare.

Un proiect de lege sovietic supus discuției maselor 

„Cu privire Ea rolul opiniei publice in lupta 
împotriva- încălcărilor legalității sovietice 

și a regulilor conviețuirii socialiste“
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comisiile de 
propuneri legislative ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au dat publici
tății pentru a fj supus unei largi 
discuții proiectul de lege „Cu 
privire la ridicarea rolului opi
niei publice în lupta împotriva 
încălcărilor legalității sovietice 
și a regulilor de conviețuire so
cialistă“.

Simultan au fost date publici
tății în presă proiecte ale „Re
gulamentului model cu privire 
la consiliile de judecată tovără
șească“ și „Regulamentul model 
cu privire la comisiile pentru 
problemele minorilor“.

Proiectele de lege și de regu
lamente au fost elaborate în con
formitate cu hotărîrile Congresu
lui al XXI lea al P.C.U.S. și cu 
numeroasele propuneri ale oame
nilor muticii în ce privește _ o 
largă atragere a opiniei publice 
la lupta împotriva încălcărilor 
ordinii de drept sovietice.

Dezvoltarea multilaterală a de. 
moerațki, atragerea tuturor ce
tățenilor la conducerea construc
ției economice și culturale, la 
conducerea tuturor treburilor 
țării, se spune în preambulul 
proiectului de lege, constituie 
principala. orientare în perfecțio
narea orînduirii de stat socialiste 
în perioada construcției desfășu
rate a societății comuniste.

Numeroase funcții care sînt 
îndeplinite în prezent de organe 
de stat trebuie să treacă treptat.

La Moscova

0 călduroasă 
manifestare 
a prieteniei 

sovîeto-romme
MOSCOVA 23. — Corespon

dentul special Agerpres transmi
te : Vineri, Consiliul de condu
cere al Asociației de Prietenie 
Sovieto-Romîne a organizat la 
Casa prieteniei popoarelor o reu
niune la care au participat re
prezentanți ai vieții publice din 
Moscova, activiști de partid și 
de stat, studenți romîni care în
vață la Moscova.

Deschizînd reuniunea, Evgheni 
Afanasenko, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele 
Asociației, a urat mult succes po
porului nostru în întărirea și 
dezvoltarea economiei și culturii 
sale și a prieteniei cu toate po
poarele lagărului socialist.

în cuvîntul său Tiberiu Pe- 
trescu, consilier al ambasadei 
R.P. Romîne la Moscova, a sub
liniat că marile succese dobîn- 
dite de poporul nostru în cei 15 
ani de muncă liberă sînt indi
solubil legate de prietenia și co
laborarea frățească a țării noa
stre cu Uniunea Sovietică.

A luat apoi cuvîntul prof. Lev 
Trisviatski, membru în consiliul 
de conducere al Asociației. El a 
relevat ecoul larg pe care îl are 
în Uniunea Sovietică desfășurarea 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice.

Cu interes a fost ascultată ex
punerea directorului Muzeului 
romîno-rus din București Scarlat 
Calimacbi.

La reuniune au luat de aseme
nea cuvîntul artista Roza Ma- 
kagonova, care ne-a vizitat de 
două ori țara, și lăcătușul Gri- 
gori Medaliov, membru în con
ducerea filialei Asociației Sovie
to-Romîne de la Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova.

Participanții la reuniune au 
trimis o telegramă Consiliului 
General A.R.L.U.S.

în continuare a avut loc un 
concert.

Festivitatea de la Casa priete
niei popoarelor s-a transformat 
într-o călduroasă manifestare a 
prieteniei oamenilor sovietici 
față de poporul romîn.

-------- e--------

Vizita unor președinți 
ai comitetelor executive 
ale sfaturilor populare 
din R. P. R. în Anglia

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Delegația președinților comitete, 
lor executive ale sfaturilor popit- 
lare din București, Ploești și 
Cluj își continuă vizita în An
glia.

In cursul zilei de 18 octom
brie, delegația a sosit la Leeds, 
fiind Tntîmpinată de personali
tăți locale marcante. In zilele 
următoare delegația a vizitat 
numeroase întreprinderi, institu. 
ții culturale etc., printre care 
turnătoria de fier și aluminiu a 
firmei „West-Yorkshire Foundry" 
și Colegiul de tehnologie al ora
șului Leeds. Delegația romînă a 
participat la o masă oferită de 
primarul general al orașului 
Leeds.

Ziarele locale publică nu. 
meroase știri despre vizita dele
gației romîne.

și au și început să treacă, în 
competența organizațiilor obș
tești.

Organizațiile obștești sînt che
mate să joace un rol tot mai 
mare în educarea comunistă a 
maselor, în apărarea ordinii pu
blice și a drepturilor cetățenilor, 
în preîntîmpinarea și curmarea 
faptelor antisociale și ă infrac. 
țiunilor.

Proiectul de lege prevede ri
dicarea rolului consiliilor de ju
decată tovărășească, organe obș
tești alese, care se țreează în 
întreprinderi, instituții, colhozuri, 
pe lîngă administrațiile imobile
lor și alte organizații.

In conformitate cu proiectul 
de lege, organele judiciare și de 
urmărire au dreptul să suspende 
procesele penale intentate per
soanelor care au comis infrac
țiuni neprezentînd un mare peri
col social și care își regretă sin
cer fapta. La intervenția adună
rilor generale ale organizațiilor 
obștești sau ale colectivelor oa
menilor muncii aceste persoane 
pot fi luate pe gr-anție de a- 
ceste organizații sau colective în 
vederea reeducării și îndreptării 
lor.

Proiectul de lege prooune or
ganelor justiției și miliției să fo-

MOSCOVA 23 (Agerprea). — 
TASS transmite t între 19 și 22 
octombrie la Comitetul Central 
al P.C.U.S. a avut loc o consfă
tuire în legătură cu problemele 
muncii politice de masă. Cu acest 
prilej au prezentat rapoarte re
prezentanții organizațiilor de 
partid din Ucraina, regiunea 
Tuia, regiunea Sverdlovsk, din 
Cazahstan și de la Uzina meca-, 
nică de turbine din Riga. La dis
cuțiile pe marginea rapoartelor 
au participat 28 de persoane.

Plenara a Vl-a 
a C. C. al U. T, C. L.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Intre 20 și 22 
octombrie, la Moscova a avut loc 
cea de-a Vl-a plenară a C.C. al 
U.T.C.L. Plenata a discutat ra
portul prezentat de Serghei Pa- 
vlov, prim.secretar al C.C. al 
U.T.C.L., „Cu privire la activita
tea organizațiilor de comsomol 
pe linia ridicării nivelului de cul
tură generală și tehnic-cultural 
al tineretului muncitoresc și să
tesc".

Plenara a subliniat că pentru 
îndeplinirea programului de con. 
struire a comunismului, elaborat 
de Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S., sînt necesare deopo. 
trivă atît realizarea și folosirea 
tehnicii noi, cît și formarea unui 
lucrător de tip nou, capabil să ia 
parte activă la construirea comu
nismului.

Plenara C.C. al U.T.C.L. a 
anunțat o campanie unională a 
comsomolului pentru ridicarea 
nivelului de cultură generală și 
tehnic-cultural al tineretului 
muncitoresc și sătesc și a definit 
principalele sarcini ale acestei 
campanii.

Plenara a scos în evidență ne
cesitatea de a sprijini tineretul 
muncitor în pregătirea pentru 
înscrierea în școli serale de cul
tură generală, în instituții de în. 
vățămînt superior și mediu de 
specialitate, a recomandat orga
nizațiilor de comsomol ca, în co
laborare cu organele învățămîn. 
tului public, să înființeze cursuri 
și cercuri de pregătire pentru ti
neretul muncitor chiar în între
prinderi. colhozuri și sovhozuri.

Vizita Eus A. I. Mikoian în Finlanda

Deschiderea expoziției industriale
a U.R.S.S.

HELSINKI. — La 23 octom
brie A. 1. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a deschis la 
Helsinki, în numele guvernului 
sovietic, cea de a 4.a expoziție 
industrială a Uniunii Sovietice.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— M.T I. transmite: Ziarul 
„Nepszabadsag“ relatează că la 
22 octombrie 1959 a avut loc o 
plenară lărgită a C.C. al
P.M.S.U.

Raportul cu prîvrre la primul 
punct de pe ordinea de zi a 
plenarei — cu privire la situa
ția mișcării pentru cooperativi
zarea agriculturii și la sarcinile 
ei viitoare — a fost prezentat 
de tov. Lajos Feher. Comitetul 
Central a discutat amplu rapor
tul prezentat. La discuțiile pe 
marginea raportului a luat cu
vîntul Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U. Comite
tul Central a adoptat o rezoluție.

In continuare plenara a dis
cutat și a aprobat informările 

losească și mai larg ajutorul o- 
piniei publice pentru descoperi
rea și înlăturarea cauzelor și 
condițiilor care contribuie la co
miterea infracțiunilor.

Proiectul de lege prevede asi
gurarea încadrării în cîmpul 
muncii a celor eliberați din locul 
de detențiune și crearea condi
țiilor necesare de trai pentru a- 
ceștia.

Proiectul de lege stabilește că 
activitatea cetățenilor de menți
nere a ordinei publice și de luptă 
împotriva infracțiunilor se află 
sub protecția legii.

Se recomandă Sovietelor su
preme ale republicilor unionale 
să adopte legi care să asigure 
atragerea opiniei publice la lupta 
împotriva alcoolismului. Legile 
trebuie să facă răspunzătoare 
persoanele care apar pe străzi și 
în locuri publice în stare de 
ebrietate, care lezează morala 
publică.

De asemenea se propune să 
se organizeze comisii obștești 
pentru problemele minorilor pe 
lîngă comitetele executive ale 
sovietelor de deputați ai oame
nilor muncii, pe lîngă consiliile 
de miniștri ale republicilor au
tonome și unor republici unio
nale.

Leonid llicev, șeful secției de 
propagandă și agitație pentru re
publicile unionale a C. C. al 
P.C.U.S., a vorbit participanți- 
lor la consfătuire despre rezul
tatele vizitei lui N. S. Hrușciov 
în S.UA.

în încheierea consfătuirii Eka
terina Furțeva, membră a prezi
diului și secretar al C.C. al
P.C.U.S., a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

S-a recomandat de asemenea, 
să se recurgă pe scară largă la; 
forme obștești de instruire a tine
retului ca universitățile pentru 
cunoștințele tehr.ice-culturale si 
ale experienței înaintate, cursu
rile agrotehnice și zootehnice, 
școlile raionale și cursurile serale 
pentru mecanizatorii de la sate, 
să se înființeze facultăți speciale 
de știință și tehnică pe lingă uni. 
versitătile de cultură, cerouri și 
secții de amatori ai tehnicii pe 
lîngă filialele locale ale asocia
țiilor tehnice-științifice, cluburi, 
palate de cultură și muzee.

S-a arătat că este necesar ca 
studenții să fie antrenați pentru 
a ajuta în mai mare măsură la 
creșterea nivelului cultural și teh
nic al tineretului muncitor, ca 
studenții să organizeze în cămine; 
pe lingă cluburi și biblioteci con
sultații în problemele științei și 
tehnicii.

Plenara C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. s-a pronunțat pentru 
constituirea în curînd pe lîngă 
comitetele de comsomol a unor 
comisii pentru organizarea învă- 
țămîntului de cultură generală și 
tehnic al tineretului și a conside
rat de asemenea că este util să 
existe o asemenea comisie pe 
lîngă C. C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S.

La plenară a mai fost discutată 
problema îndeplinirii de către or
ganizațiile de Comsomcl a an
gajamentului lor privind parti i- 
parea tineretului la dezvoltarea 
economiei naționale a țării.

la Helsinki
La festivitatea deschiderii expoa 
ziției a asistat președintele Fin
landei, U. K. Kekkonen. Cu a- 
cest prilej V. I. Sukselainen, pri
mul ministru al Finlandei, și 
A. 1. Mikoian, au rostit cuvîn- 
tări.

prezentate de tov. Antal Apro 
cu privire la activitatea organe
lor puterii de stat și ale admi
nistrației precum și unele pro
bleme privind conducerea in
dustriei și de tovarășii Gjțirgy 
Marosan și Jozsef Șandor cu 
privire la dezvoltarea activității 
unor organe de partid.

--------•---------

Succesul vinurilor 
romînești la Țugui 
internațional de la 

Montpellier
PARIS 23 (Agerpres). — Re

cent s-a desfășurat la Montpel- 
lier (Franța) Tîrgul internațio
nal al vinului. în cadrul acestui 
tîrg a avut loc ziua R.P. Ro
mîne.

Ministrul R.P. Romîne în 
Franța, Mircea Bălănescu, a ți
nut o conferință de presă și a 
făcut o declarație la radio des
pre dezvoltarea viticulturii în 
Romînia.

După-amiază, în palatul vinu
rilor a avut Ioc prezentarea vi
nurilor romînești. A luat cuvîn
tul Dubois, președintele Tîrgului, 
care a salutat delegația R.P. Ro
mîne mulțumind pentru interesul 
manifestat de aceasta față de 
Tîrg. A răspuns Mircea Bălă
nescu, care a evocat dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Vinurile romînești prezentate 
la acest Tîrg internațional s-au 
bucurat de un deosebit succes.

THILISI — Teatrul de stat al 
tineretului din Tbtlisi a prezentat 
piesa dramaturgilor romini Vlr. 
gil Stoenescu și Octavian Sava 
,.Nota zero la purtare". Specta
colul In care joacă artiști de 
frunte ai teatrului, a fost pus tn 
scena de cunoscutul regizor gru
zin Nikolai Marșak.

HELSINKI La 22 octom
brie la Helsinki a fost semnat un 
acord între U.R.S.S. și Finlanda 
cu privire la livrările de mărfuri 
pe anii 1961-1965.

PARIS. — La chemarea Parti
dului Comunist Francez, tn seara 
zilei de 22 octombrie in sala 
..Mutualité" din Paris, a avut loc 
un mare miting studențesc in 
semn de protest împotriva in
tenției guvernului de a anula 
pentru studenți amlnarea Incor
porării in armată

NEW YORK. - Instanțele Ju
decătorești au refuzat să acorde 
lui William Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comunist 
din S U.A.. viza de plecare din 
Statele Unite în Uniunea Sovie
tică și R Cehoslovacă pentru 
tratament medical.
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