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Se nasc noi păduri
în Bărăgan

Era o dimineață frumoasă de 
toamnă, cu cerul senin și aerul 
proaspăt abia încălzit de razele 
soarelui. Pe drumul care duce
din Filimon Sîrbu spre malul
Buzăului se iviră rînd pe rînd
șapte camioane pline cu ti
neri. Glasurile lor sonore stră- 
băteau pînă departe prin liniș
tea cîmpurilor, iar steagurile ro
șii, filfîind în mers, păreau niș
te maci de purpură 
aprinși în cenușiul 
toamnei. După ce au 
trecut podul căii fe
rate, camioanele s-au 
oprit în plin cîmp și 
tinerii au sărit jos. 
Apoi au descărcat din 
camioane sape, hîrle- 
țe și snopi de puieți 
de plopi și de sin
ger.

îndată ce materia
lul săditor și uneltele 
așezate frumos, cei 256 
s-au rînduit pe brigăzi 
murele au încetat, tn fața lor, a 
venit tovarășnil prim-secretar al 
comitetului rațional U.T.M.

— Tovarăși, anul trecut am în
ceput lupta cu Buzăul. Digul de 
7 km. construit prin muncă pa 
triotică, la care ne-am adus și 
noi contribuția, a stăvilit furia 
apelor. A mai rămas însă un 
dușman al culturilor : seceta.
Irigarea pe scară largă efectuată
în raionul nostru e una din mă
surile luate împotriva ei. O altă
măsură de combatere a secetei
e și plantarea de perdele fores
tiere. Azi, aici se deschide șan
tierul nostru al tineretului, pen
tru crearea unei perdele 
stiere de 
angajat 
raional 
durim numai cu forțele noastre 
218 ha. de terenuri improprii 
pentru agricultură. Prin reali
zarea acestui important obiectiv, 
vom reuși să ridicăm economiile 
noastre în cadrul împăduririlor 
la cel puțin 250.000 lei.

Impărțiți pe brigăzi și parcele 
de teren, tinerii au pornit la 
lucru.

Munca s-a desfășurat într-un 
ritm viu, susținut. Antrenați în
tr-o însuflețită întrecere 
brigăzi și echipe, tinerii 
n-au știut cînd a trecut 
Spre seară, după o scurtă 
ză, cînd s-a format careul 
tru a se da raportul, fiecare din
tre ei aștepta cu nerăbdare să 
vadă care sînt rezultatele, cît 
au plantat, care sînt brigăzile 
și tinerii care s-au evidențiat.

— Azi, 24 octombrie a.c.,

Pe șantierul 
de muncă 

patriotică al 
tineretului 
din raionul

Filimon

au fost 
de tineri 
și mur-

fore- 
protecție. Noi ne-am 
în fața comitetului

de partid să împă-

între 
nici 

ziua, 
pau- 
pen-

Un grup de elevi ai Centru
lui școlar agricol din Cara
cal la ora practică de topo

metrie.

Foto P. PAVEL

început să citească cineva, în 
fața careului, scurtul proces ver
bal, s-au plantat 25.600 puieți pe 
o suprafață de 16 ha. S-au evi
dențiat în mod deosebit organi
zația dc bază U.T.M. din G.A.C. 
Galbenu și organizația de bază 
U.T.M. a Școlii profesionale a- 
gricole din Rușețu. Tovarășii 
Florica Lupescu, Ștefan Căpățî- 
na, Manda Cîrcea, Ștefan Bădilă, 

Dobrița Șerban, An
drei Gavrilă și Oprea 

, Șerban sînt fruntașii 
zilei...

Un ropot de aplau
ze l-a întrerupt pe 
cel care vorbea. „Bi
ne Andrei !... Bravo 
Florica !“.

Apoi, acolo în cîmp, 
în scara aceea liniști
tă de toamnă, cei 
peste 250 de tineri au 

hotărît, simplu și clar, să termine 
în cinstea lui 7 Noiembrie plan
tarea celor 218 ha., adică cu cîte
va zile înainte de termen. Nu va 
trece mult șt pe malurile aride 
ale Buzăului vor prinde rădăcini 
miile de plopi negru hibrid și 
singer plantați cu dragoste și 
grijă de către harnicii tineri din 
raionul Filimon Sîrbu.

Azi se deschide în Capitală 

Al V-lea Congres 
,s.. R. L

Sîrbu
r

O imagine tipică din tînărul 
oraș Hunedoara : pe o stra
dă nouă încă în construcție, 
două fetițe grăbesc spre 

școala și ea nouă.
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Un nou tip
Pe traseul liniilor de troleibus 

din Capitală poate fi văzut în 
cursă de probă un troleibus de 
tip îmbunătățit — realizare re
centă a metalurgiștilor de la 
Uzinele „Tudor Vladirairescu“. 
Acest troleibus are caroseria con
struită din tuburi subțiri de oțel, 
ceea ce face ca el să fie mai

I

Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, în frunte cu președintele 
Asociației, E. I. Afanasenko, mi
nistrul Invățămintului al R.S.F.S. 
Ruse.

muncitori

Azi se deschide în Capitală cel 
de-al V-lea Congres A.R.L.U.S. 
La Congres participă 250 dele
gați aleși în adunările ce au 
avut loc în Capitală și în toate 
centrele regionale. Printre dele
gați sint numeroși
fruntași care aplică cu succes 
metodele înaintate 
sovietice, inovatori și raționaliza- 
tori din fabrici, uzine, mine, 
fruntași ai recoltelor bogate, 
cercetători științifici din labora
toare, academicieni, profesori, 
scriitori și artiști, activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului care s-au distins 
in munca pe tărîmul întăririi 
prieteniei romîno-sovietice.

De asemenea, participă
mare număr de invitați din țară, 
precum și membrii delegației

do muncă

un

de troleibus
ușor cu aproximativ 1.400 kg. de- 
cît tipurile fabricate pînă acum.

Troleibusul are un finisaj în
grijit și o formă plăcută. Prin- 
tr-o mai justă amplasare a mo
toarelor s-a asigurat un spațiu 
mai mare 
pe bănci.

Citiți în pag. 3-a articolul : 
„TRADIȚII ALE MARII 

PRIETENII"

împotriva mediocrității
In sala mare cu aproape cinci 

sute de scaune, n-a mai rămas 
nici un loc liber. Este plină de 
elevi și eleve di.t toate școlile 
orașului Bacău.

S-au adunat 
sfătuire, pentru 
mina celei de a 
C.C. al U.T.M.

la învățătură
tode de într-ajutorare, printr-o 
muncă de lămurire tovărășească, 
colegială dusă de întreg colecti
vul clasei.

— Anul trecut multă vreme 
clasa noastră a avut o situație 
slabă la învățătură — spunea 
Margareta Negoescu, secretara

notelor la 
vorbit mulți 

U.T.M.
A, ne spunea 

mai 
doarla această con. 

a discuta în lu- 
VI I-a Plenare a 
probleme legate 

de munca și aclivitatea lor, a
organizațiilor U.T.M. din care 
fac parte, pantru ca să spună 
fiecare cum învață, cum se pre
gătește pentru muncă, pentru 
viață, pentru a îndeplini sarci
nile pe care partidul, patria noa. 
stră i le va încredința.

La această consfătuire, fiecare 
elev a vorbit în mod deosebit 
despre o problemă de mare im. 
■■’orlanță și anume aceea a răs
punderii pe care o au elev ii de 
a învăța cu pasiune, — ------
verență, 
găti la 
fruntași

Lupta 
a notelor la limită, lupta împo- 
tiiva comodității, a lipsei de in
teres pentru un studiu profund, 
sistematic, au fost problemele 
care au preocupat pe fiecare din 
șirul elevilor înscriși la cuvint.

„Partidul, clasa muncitoare, 
ne.au creat cele mai minunate 
condiții de învățătură, pe care 
părinții noștri nici nu le-au vi
sat măcar, spunea una dintre 
elevele școli; medii nr. 2. De a- 
ceea noi trebuie să fim demni 
de aceste condiții, să le răsplă
tim așa cum se cuvine, să pri. 
vim munca noastră de învăță, 
tură, activitatea noastră pe băn. 
cile școlii, ca pe o misiune so
cială, ca, pe o datoiie de care 
trebuie să ne achităm cu onoare“.

Și, nu s-ar putea spune că, în 
majoritatea lor, elevii școlilor 
din Bacău, n.au obținut rezul
tate frumoase la învățătură, că 
ei nu s-au străduit să-și însu
șească o pregătire temeinică. 
Există clase întregi unde majo
ritatea notelor sînt de la opt in 
sus. La aceste rezultate s-a 
ajuns, desigur, printr-o susținută 
muncă politică dusă de birourile 
U.T.M., printr-o opinie corflbativă 
pe care au creat-o utemiștii cla. 
sei în adunările generale, în 
discuțiile cu elevii, cu părinții 
acestora, prin nenumărate

Insemnări de la adunarea 
activului U. T. M. 
din școlile medii 

și profesionale din orașul 
Bacău consacrată 

analizei muncii în lumina 
celei de a VlI-a Plenare 

a C.C. al U.T.M.,

Schimbul de experiență a 
devenit o preocupare a tine
rilor din brigada condusă de 
loan Svidovici de la fabrica 
„Solidaritatea“ din Oradea. 
Așa, cele mai bune metode 
de croire devin un bun co
mun, iar economiile cresc. 
In ultimul trimestru brigada, 
fruntașă pe oraș, a economi
sit peste 24.000 dm.p. piele 

pentru fețe încălțăminte.

Foto : N. STELORIANîn lupta împotriva 
limită, a lenei au 
elevi, multe cadre

In clasa a Xl-a 
Gheorghiu Constantin, cei 
mulți elevi, se mărgineau 
Ia cunoștințele căpătate din ca
ietul de notițe. Nu exista la ei 
nici un fel de preocupare, de do
rință de a trece de coperțile 
sale, de a studia, de a consulta 
o carte, de a participa la o oră 
de consultații sau de meditații. 
Din cauza aceasta și cunoștin
țele și notele lor erau limitate, 
minime.

S-au sfătuit și cu tovarășii 
profesori și cu dirigintele clasei 
cum să le trezească interesul 
pentru un studiu mai aprofundat, 
mai multilateral. Și-au încercat 
la început să organizeze cîteva

Pe șantierul de lingă 
Piața Republicii

Co'nstrucția celor 10 blocuri 
cu peste 1.000 de apartamente 
ce se ridică în noua piață din 
spatele Palatului R. P. Romîne 
se desfășoară într-un ritm sus
ținut,

Pînă acum, la patru blocuri a 
fost terminat scheletul de rezis
tență, iar la alte patru se lu
crează la ultimele etaje. La blo
cul turn — una din cele mai 
înalte clădiri din Capitală — s-a 
ajuns la etajul 13.

Pentru încălzirea blocurilor 
din acest ansamblu de locuințe 
se construiesc 3 centrale termi
ce. Două din ele sînt aproape 
complect terminate.

. (Agerpres)

(Agerpres)C. G. D1ACONU

cu perse- 
a datoriei de a se pre- 
un nivel înalt, de a fi 
la învățătură.
împotriva mediocrității,

e- 
La 
a- 
se 
în-

cele 35 de locuri

Cronica sâptâmînalâ a culturii

Aurel Baranga

:

U.T.M. a clasei a Xl-a A de la 
Școala medie nr. 2. Deși nimeni 
nit ne putea reproșa că avem co- 
rijenți, totuși, nu ne puteam 
mulțumi cu acest lucru. Erau în 
clasă elevi ca Magda Lăcătușu, 
Viorica Sabin, Vasile Crețu și 
încă alți cîțiva care n-aveau 
note mai mari de 7 la nici un 
obiect. Ne obișnuisem și noi cei
lalți să credem că într.adevăr 
nu pot mai mult, și-i lăsam în 
pace mulțumi ;du-ne că trec cla. 
sa. Dar într.o zi la o oră de chi
mie spre surprinderea noastră, 
unul dintre ei a luat un 10. A- 
tunci ne-am dat seama că me
diocritatea în care se complă
ceau nu se datora decît lenei, 
lipsei de interes, de dragoste 
pentru învățătură. Și ne-am pro
pus atunci să discutăm această 
problemă într.o adunare gene
rală U.T.M. deschisă la care am 
invitat și cîțiva părinți ai ace
stor elevi și cîțiva profesori. 
După analiza care am făcut-o 
atunci, am tras concluzia că și 
noi, biroul U.T.M., clasa întreagă 
am avut o mare parte din vină 
pentru că am considerat că e 
treaba fiecăruia cum învață, pen. 
tru că ne-am mulțumit numai să 
nu avem corijent i. Adunarea a- 
ceea a dat roade foarte bune. In 
clasă a început să existe altă 
atmosferă. S-au organizat cercuri 
de într-ajutorare, mai multe ore 
de consultații.

Despre experiența bună pe 
care au căpătat-o în anii trecuți

M. VERDEȘ

(Continuare în pag. 3-a)

O inimă zdrobită

și satul în ca
Satul actual, atît de depar

te de bucolicul sat de pe 
vremuri, pe care-l ținem 

minte îngropat în întuneric și în 
tăcere odată cu somnul găini
lor, cunoaște astăzi două lumini 
simultane și pînă la un punct 
identice în semnificațiile lor 
sențiale : becul și cartea, 
ceasul cind altă dată omul 
dormea odată cu vitele, 
aprinde acum lumina și se
torc, în tihna pașnică a medi
tației, paginile. N-am vrea să 
exagerăm și de aceea rectifi
căm : becul n-a ajuns încă atît 
de departe ca volumul. Este 
însă îmbucurător faptul că și a- 
colo unde nu s-a tras încă elec
trica, i-a luat-o înainte, ca un 
pionier vestind noi binefaceri, 
pagina tipărită. Nu cred să 
existe sat fără biblioteci și fără 
cititori, chiar dacă în multe 
locuri se mai observă lipsuri : 
bibliotecari neatenți sau lectori 
insuficient de respectuoși fată de 
carte. Dar nu aceasta constituie 
esențialul, după cum nu gaura 
definește șvaițerul. Civilizația 
noastră socialistă a cucerit con
știința unui miliard de oameni 
și cucerește conștiința a încă 
unuia, care o privește cu 
admirație, fiindcă se dezvol
tă necontenit prlntr-o luptă 
crîncenă împotriva lipsurilor, mai 
curînd sau mai tîrziu lichidate, 
țntr-urț creștet de munte am îrț-

tîlnit niște schimnici șl pădurari 
care zăresc față de om străin, 
odată la șase luni, și poate nici 
atunci, l-am găsit aprovizionați 
cu de-ale gurii, pentru tot „sur
ghiunul" lor, dar și cu un vraf 
de cărți citite și recitite la fești
lă. E un semn că civilizația noa
stră nouă urcă pe cărările cele 
mai puțin accesibile.

La o crescătorie de porci am 
făcut cunoștința unui tovarăș 
care mi-a vorbit pasionat de fe
lul cum le pregătește clienților 
săi nutrețul. Se referea necon
tenit la citate din nu știu ce 
cărți de specialitate scrise sa
vant de către un colectiv medi
cal. Profesiunea, altă dată de o- 
cară, porcar, nu exclude ostăzi 
instrucția, limba aleasă, lectura 
și opinia personală.

Astă-vară, in Dobrogea, m-am 
întreținut cîteva ceasuri cu o fe
tișcană care odinioară ar fi ser
vit ca model pictorilor veniți să 
surprindă apariții exotice și ochi 
migdalați. Mi-a comunicat cite- 
va impresii selectate cu gust 
din lectura „Desfășurării". Car
tea ajunge deci în sat și-și exer
cită funcțiile majore : interesea
ză, instruiește și farmecă.

Am fost de nenumărate ori 
prin biblioteci rurale dar am re-

fuzat categoric să răsfoiesc fi
șierele sau evidențele de lectu
ră. O asemenea investigație nu 
mi se pare elocventă. Prefer să 
văd rafturile, și mă ghidez după 
un amănunt care luminează din- 
tr-o privire : unele cărți stau 
cuminți, sterpe și solemne in în
cremenirea lor inițială. Altele au 
căpătat un aspect legumicol : 
sînt făcute varză. Am reținut 
titlurile celor deteriorate de lec
turi nerăbdătoare și, ca un fă
cut, erau aceleași cărți, ta fel 
citite în Bărăgan ca și în Țara 
Oașului. Concluzia elementară : 
unele scrieri sînt citite si oițele 
mai puțin. Prilej de meditație și 
de reflecții : cărțile citite sint a- 
celeași care au întrunit sufragiul 
celor familiarizați cu lectura, ;i 
la oraș.

De patru ani țara e brăzdată 
de la un capăt la celălalt de 
un concurs ce stă sub flamura 
unui titlu liric : „Iubiți cartea". 
Mii de oameni o poartă ca pe 
o logodnică și rezultatele sint 
evidente : locul basamacului a 
fost luat de carte, la toate vîr- 
stele și pregătirile.

La țară funcționează un gust 
sigur, o judecată estetică, pre
cisă, pusă sub controlul bunului 
șimț și al confruntării cu reali-

tatea Înconjurătoare. Dacă cir
culi prin lumea satelor și dacă 
nu te înarmezi cu un carnet „de 
domn" și cu un stilou de repor
ter — tot atîtea condiții pentru 
ca oamenii să devină mai puțin 
accesibili - vezi că în aceeași 
proporție cu gustul le-au crescut 
pretențiile. Universul satelor 
noastre este încă insuficient 
ilustrat în scrieri adecvate, și ne 
gîndim că foarte puțin din tot 
ce se întîmplă la țară a trecut 
prin zațul tipografiilor. E sufi
cient de meditat asupra faptului 
că de zece ani se duce acolo 
o luptă prometeică pentru eli
berarea țăranului de sub bles
temul său, am zice, ancesiral : 
pămîntul, care în loc să-i fi fost 
mijloc de viață, i-a stors milenii 
de-a rîndul sufletul și l-a îngro
pat și care abia astăzi i-a de
venit tovarăș de viață. Pen
tru prima oară, după o 
lungă și zbuciumată istorie, 
omul de la țară s-a ridicat nu 
numai deasupra 
deasupra lanțurilor 
ferecat de ceea ce 
șierimii au numit : 
dă" sau 
elibera re
s-a făcut și se face cu prețul u- 
nei lupte și al unor iertfe pe

nevoilor, ci 
care-l țineau 
scriitoiii mo- 
„sfînta braz- 

„sfînta glie". Această 
materială și morală

(Continuare în pag. ll-a)

La panoul de onoare din curtea uzinei „Colorom” din Codlea 
au apărut chipurile celor mai harnici tineri. Printre ei este și 
utemistul Gheorghe Turcu de la atelierul mecanic, secretar 

al organizației de secție U.T.M.

I Foto : P. POPESCU

Nușa a intrat în cameră cu 
fața răvășită. Apoi a început să 
plîngă în hohote, ceea ce în
semna că nu numai fața, ci și 
sufletul ei cunoștea un zbucium 
atit de cumplit, incit privind-o 
simțeai că ți se face pielea găină. 
Colegele de cameră n-au îndrăz
nit să-i tulbure durerea. Au stat 
de-o parte și-au privit impresio
nate. După ce s-a liniștit puțin, 
Nușa a ridicat un deget de la 
mina dreaptă pe care l-a privit 
profund, lăsind să i se citească 
in priviri o dilemă care amintea 
de. Othello și batista Desdemonei, 
drP „Iiamlet" cu „a fi sau a nu 
fi"-ul lui și alte tragedii din 
Evul Mediu. De fapt, Nușa nu 
privea degetul, ci o verighetă de 
aur obișnuită, fără incrustații, 
care se afla pe el. După aceea, 
spre stupoarea persoanelor pre
zente, Nușa a scos din gentuța 
ei fină încă o verighetă. O ve
righetă tot de aur, dar mult mai 
solidă și cu incrustații. A 
alături de cealaltă în 
deget, după aceea a of
tat prelung, ștergîn-
du-și ultima lacrimă 
care i se clătina pe ge
ne, gata-gata să pice 
dintr-o clipă-ntr-alta.

— Fetelor, rosti ea 
în care un suflet mai 
fi putut sezisa unele 
dramatice, am intrat i 
încurcătură.

Și poate pentru a 
devărul celor spuse, soarta făcu 
ca în aceeași clipă să se audă 
de-afari, de pe trotuar, un flu
ierat cunoscut. Nușa tresări 
cruntată. 
cauție degetul îngreuiat de 
două verighete in buzunar 
apăru la geam.

— Da, cobor imediat, Netule.
Iși aranja în fața oglinzii pă

rul, sprincenele, genele, și cele
lalte probleme faciale, apoi 
scoase din deget una dintre ve
righete și-o vîri in geantă. Cind 
să iasă pe ușă, rămase pe loc, 
încremenită. — Ah, ce prostie 
era să fac, rosti ea, clătinind 
amarnic din cap, apoi înlocui 
repede verigheta din deget cu 
cealaltă din geantă.

...Nu peste, mult timp se în
toarse. Era iarăși zdrobită, poate 
insă ceva mai puțin ca înainte. 
S-a așezat totuși pe pat, obosită, 
oftind.

— Of, Nelu ăsta mă 
moară mereu cu căsătoria. Și 
nu știu cum să-i spun, zău, mi-e 
milă de el că-i băiat drăguț.

Nici de astă dată Nușa n-a 
putut să-și termine gindurile. 
Afară s a auzit pîriitul unei mo
tociclete.

— Ssst! a făcut ea către cele
lalte fete și a ridicat degetul cu 
verigheta. A fugit la geam apoi.

— Cobor imediat.
Iar a oftat, și la ușă iar a ră>

pus-o

FOILETON

o voceI cu 
sensibil ar 
inflexiuni 

într-o mare

sublinia a-

în
apoi iși viri cu pre- 

i cele 
fi

o-

mas deodată încremenită. Iar era 
să uite să schimbe verigheta

...Seara s-a întors iar cu fața 
răvășită. Inima ei, chiar dacă nu 
se putea vedea asta cu ochiul 
liber, era fără îndoială zdro
bită.

— Ah, nenorocită zi în care 
le-am văzut!

De fapt, atunci cind îl văzuse 
și-l cunoscuse, ziua fusese feri
cită. Era în vacanță, în orășe
lul ei de proviislcie. Era pe 
stradă. Ea mergea pe jos, el pe 
motocicletă. El i-a zîmbit. l-a 
zîmbit și ea. S-a oprit el, s-a 
oprit și ea. Au intrat in vorbă. 
Apoi s-au plimbat. Au aflat și 
cine sint: el medic, ea studentă 
la Medicină, anul VI.

— Ești liberă ? a întrebat-o el 
la despărțire, ambreind motorul 
motocicletei.

— Nu vezi că nu-s în lan
țuri ? ! a zîmbit ea ghidușă.

— Mă refeream la inimă... a 
precizat el subtil.

■— Ah, inima, a fă
cut ea și a pus repede 
mina dreaptă la spa
te. Bine că nu observa
se că are verighetă.

S-a logodit cu doc- 
Acesta i a dat o verighetă 
mai solidă ca celălalt, în-

torul, 
mult 
crustată, mai grea. Superiorita
tea era evidentă.

La București, Nușa s-a întilnit 
însă cu celălalt. Și, fatalmente, a 
intrat în dilemă. Să-l lase, să 
nu-l lase? Inginer, meserie cu 
viitor... Doctor, meserie bănoa
să... Greu de hotărît. In defini
tiv, mai are timp să se gindească. 
De ce să dea cu piciorul' la unul 
sau la celălalt, să nu ia cadouri 
și de acolo și de dincolo ? Pînă 
la urmă o să vadă ea. Și s-a li
niștit. Din cind în cînd mai are 
doar cîte-o criză. începe să plîn
gă. Asta nu c-ar durea-o con
știința. Ași ! Mai mult din cau
za încurcăturilor astea cu veri
ghetele. Le greșește te pomenești 
într-o zi și să vezi ce încurcă
tură iese ! Mamă. mamă. Și pe 
urmă, mai e altceva. Dacă apare 
să zicem și al treilea, un avo
cat, un geolog, care-o să-i placă ?

...Nușa șade pe pat cu inela
rul de la mîna dreaptă înțepe
nit. Se uită la el, fascinată. Două 
inele de logodnă îi atîrnă pe el. 
Inima ei e zdrobită de dileme, 
sfișiată și însingerată. Dilemele 
astea o consumă cumplit. Mă 
întreb oare cum o fi arătînd 
conștiința ei ? Bănuiesc că se a- 
propie de negrul cel mai întu
necat. Trebuie să se fi atrofiat 
total. Pentru că, dacă mîna 
cu două inele de logodnă mai 
poate fi ascunsă la spate sau în 
buzunar, chipul ei, în aparență 
drăgălaș și nostim, rămîne la lu
mină hîd și respingător. Săr
mană inimă zdrobită!

ION BA1EȘU
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cartea“99
concurs Îndrăgit de tinerii țărani muncitori

(Reproducere dupâ îndrumarul metodic pentru biblioteci editat de Biblioteca Centrala de Stat)

HI

0 discuție 
despre eroii preferați

cărții citite
— Aș dori o carte de Maxim 

Gorki -— mi-a spus într-o seară 
tînărul Ion M. Moanță. „Uni
versitățile mele“ îi

— De ce tocmai 
te ? l-am întrebat.

— Am auzit eu 
vreau s-o citesc.

l-am împrumutat-o. După vreo 
două săptămîni cînd a venit să 
mi-o înapoieze am încercat să 
log o discuție cu el despre carte. 
Spre surprinderea mea, însă 
n am avut ce să discut cu Ion 
Moanță căci el nu înțelesese prea 
mare lucru din carte. intT-un a- 
numit fel era și firesc deoarece 
Ion Moanță de cîțiva ani nu mai 
citise nici o carte. în serile ur
mătoare am discutat și cu alți 
tineri despre cărțile pe care le 
citesc. Utemistul Ion Gh. Cioba
nii spre exemplu, deși venea de
seori pe la bibliotecă, împrumu
ta numai cărți de povești pentru 
copii. Nu era rău că le citea. Dar 
pentru cei 20 de ani ai săi 
trebuia ajutat să citească și o li
teratură mai apropiată de vîrsta 
lui.

Din asesmenea discuții mi-am 
dat seama că mulți tineri citeec 
neorganizat, la întâmplare, că nu 
toți înțeleg în mod just conținu
tul de idei al cărților pe care le 
citeec.

Intr-o ședință lărgită a comi
tetului U.T.M. pe comună în 
care un analizat ooncureul „Iu
biți cartea“ am discutat și 
despre modul în oare să orien
tăm lectura tinerilor spre cărțile 
din bibliografia concursului și 
mai alea cum să-i ajutăm să înțe
leagă mai bine oartea citită. în 
urma acestei consfătuiri am ini
țiat cu sprijinul organizației de 
partid o seamă de acțiuni. De 
mult succes s-a bucurat în rîn- 
dul tinerilor discuția colectivă a- 
supra cărții „Desfășurarea” de 
Marin Preda. Despre subiectul 
cărții a vorbit tov. M. Nica, profe- 
sot de limba romînă și președin
tele comisiei comunale a con
cursului „Iubiți cartea“. La dis 
cuții s-au înscris aproape 20 de 
partâcipanți. Utemistul Gh. Vișan 
a spus că Uie Barbu i-a devenit

zice.
această car-

că-i bună și

foarte drag și apropiat pentru 
că l-a ajutat sași înțeleagă mai 
bine propria sa viață. Ani de-a 
rîndul — povestea ol — am slu
gărit pe la diverși chiaburi din 
oomună. Pe vremea aceea viața 
mea era plină de lipsuri șî ne
voi, așa cum era și viața țărani
lor din cartea „Desfășurarea”. 
Partidul m-a ajutat însă să pun 

■ capăt sărăciei. Ascultînd îndem
nul comuniștilor de la noi din 
comună, m ani înscris într-o în
tovărășire agricolă, iar mai apoi 
într-o cooperativă agricolă de 
producție cu rentă. Astăzi, sînt 
un om fericit, mi-am întemeiat 
o familie, mi-am reparat casa, 
am ce să mănînc, am ce să îm 
brac și eu și familia. Am înțeles, 
ca și eroul din carte, eă numai 
urmînd calea arătată de partid, 
calea transformării socialiste a 
agriculturii, țărănimea muncitoa
re poate scăpa de sărăcie.

Pentru a-i îndruma pe tineri 
să citească cărțile din bibliogra
fia concursului, am organizat și 
alte acțiuni. Iată spre exemplu 
cum am organizat mai de mult o 
seară literară cu tema G. 
Coșbuc. Un membru al comisiei 
ooncursului „Iubiți cartea“ din 
oomună a vorbit despre viața și 
activitatea poetului, iar cîteva 
utemiste au recitat din cele mai 
frumoase poezii oum sînt „Noi 
vrem pămînt”, „Dușmancele“, 
„La oglindă“ și altele și au in
terpretat cîteva din cele mai cu
noscute melodii pe versuri de 
G. Coșbuc.

Noi organizăm de asemenea 
periodic seri de întrebări și răs
punsuri cu tema „Ce n-am în
țeles din cărțile citite“, consulta
ții individuale și colective la 
care tinerii au posibilitatea să-și 
lămurească pe larg problemele 
neînțelese în timpul lecturii.

Tot în acest scop fiecare mem
bru al colectivului bibliotecii 
trece în fiecare săptămînă pe la 
cîte două-trei familii de țărani 
muncitori ca să afle dacă le pla
ce cartea pe care o citesc, ce ar 
mai dori să citească.

Toate aceste acțiuni au contri
buit simțitor la dezvoltarea inte

resului tinerilor țărani munci
tori din comună pentru cititul 
literaturii. Ca urmare noi avem 
astăzi înscriși la concursul ,,Iu
bi ți cartea“ peste 300 utemiști și 
tineri din care 76 au și devenit 
purtători ai insignei Prieten 
cărții”.

ELENA ȘTEFAN 
bibliotecară, 

membră în comisia concursului 
„Iubiți cartea', 

comuna Amărăștii de Jos, 
raionul Caracal

al

Noi prieteni ai cărții
Organizațiile de bază 

U.T.M din raionul Ineu, co
misiile concursului „Iubiți 
cartea”, desfășoară o susținu
tă muncă de înscriere a tine
rilor la concurs.

Ca urmare numărul ti
nerilor înscriși la con
cursul „Iubiți cartea” a cres
cut pe raion la peste 2.600. 
Se observă insă printre cei 
înscriși prea puține fete. De 
aceea unele organizații de 
bază U.T.M. ca cea de la 
Cooperativa „Lunca Cernei“, 
cea din satul Gurba — tre
buie să intensifice munca po
litică pentru atragerea unui 
număr mai mare de fete la 
concursul „Iubiți cartea“

PAVEL 6IURDARU 
instructor al comitetu

lui raional U.T.M.

Se înserase de mult. Ga de obicei, la 
căminul cultural din Crucea, raio
nul Hîrșova (căminul cel nou de 

curînd construit de colectiviști) era ani
mație mare. Cercul de dramaturgie și bri
gada artistică de agitație aveau repeti
ție. In sala mare se prezenta un 
Nu puțini au fost însă acei care 
oprit în seara aceea în fața sălii de lec
tură pe ușa căreia putea fi citit un 
anunț laconic. „Biblioteca închisă. Co
misia concursului „Iubiți cartea“ poartă 
discuții finale cu un grup de tineri citi
tori“. Pentru mulți, anunțul nu vestea o 
noutate, și ei stăruiau să asiste și ei la 
discuții angajîndu-se ca nu vor, sufla nici 
un cuvînt.

Grupa celor ce se prezentaseră în fața 
comisiei nu era prea mare, vreo 10 tineri. 
Și cu toate că nu era vorba de un examen 
propriu-zis, se putea totuși citi pe fețele 
lor umbra încordării, în mișcările lor, emo
ția. Dar toate acestea au trecut aproape pe 
neobservate, încordării și stîngăciei luin- 
du-i locul discuția înflăcărată despre eroii 
dragi ai cărților citite. Nu-mi amintesc 
dacă utemistul Stroie Dragomir, tînărul de 
16 ani cu ochii negri Ca tăciunele, a vor
bit al doilea sau al cincilea în seara 
aceea. Patosul cu care vorbea de eroii lui 
dragi, mi-a atras însă atenția în mod 
deosebit. Profesoara utemistă Joița Tigău, 
membră a comisiei concursului „Iubiți 
cartea“, i se adresă lui Stroie Dragomir :

—- Vrei să ne vorbești despre cărțile ci
tite, despre eroul dumitale preferat?

De bună seamă că Stroie voia, pentru că 
de asta și venise aici. Dar de care eroi, de 
care cărți să vorbească ? In acest an, 
seară de seară, se îndrăgostise, suferise, 
urîse, luptase, alături de eroii celor aproa
pe 80 de cărți citite. Băiatul stătea și se 
frăminta descumpănit, necăjit pe el în
suși că nu se gindise din vreme la o ast
fel de întrebate. Ion Grecu, secretarul or
ganizației U.T.M., ghicindu-i parcă gindu- 
rile, frămîntările, îl scoase din încurcătură :

— Uite Dragomire, vorbește-ne mai bine 
despre eroul tău preferat. Poți ?

— Vedeți — începu el — eu iubesc deo
potrivă pe Pavel, fiul „Mamei“ de M. Gorki, 
pe Andrei Jora, pe Filip din „Bărăgan“. 
Dar dacă-mi spuneți să vorbesc despre 
eroul pe care-1 iubesc eu cel mai mult, 
atunci trebuie să vorbesc de Pavka, de Pa
vel Korceaghin 
călit oțelul“ a 
citite de mine.
Venisem într-o 
vîrsta mea la
Acolo am întîlnit în seara aceea un om 
necunoscut. Era un bărbat robust cu o

:petl- 
film. 
s-au

al lui Ostrovski. „Așa s-a 
fost printre primele cărți 
Era acum vreo patru ani. 
seară cu cîțiva prieteni de 
biblioteca vechiului cămin.

Tînărul colectivist Marin A. Alexandru din comuna Gostavăț, raionul Caracal, este unul din 
cei mai activi cititori ai bibliotecii sătești.

- v ■-
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înfățișare severă, dar cu o voce și niște 
ochi calzi, care te cucereau. Am aflat mai 
tîrziu că era un activist de partid, un co
munist. El mba recomandat atunci să ci- 
tesc romanul „Așa s.a călit oțelul“. Am 
citit cartea și de-atunci am mai recitit-o de 
cîteva ori cu aceeași dragoste și emoție.

....................."s-a călit în 
îl iubesc 
meu mai

UUCVU UI I VU UI
Pavel Korceaghin, oțel nobil, 
lupta cu dușmanii revoluției Eu 
pe Pavel, îl iubesc ca pe fratele 
mare.

Stroie Dragomir, furat de 
emoții, ale reîntîlnirii cu eroul i 
bea despre înrîurirea mare pe care a avut-o 
Pavel Korceaghin in viața lui. Stroie Dra- 
gomir, e încă un copil, dacă stăm să-i nu
mărăm primăverile. Dar multe necazuri 
i-au apăsat umerii. Băiatul e orfan. Cu 
cîțiva ani în urmă i-a murit tatăl în urma 
unei boli grele. Mama e bolnavă, bunica 
de-abia mai iese din casă, iar cei trei 
frați sînt mici, umblă la școală. Acum el 
e stîlpul familiei. El trebuie să le poarte 
de grijă. Intrat în U.T.M. el a înțeles și 
mai bine că este dator să lupte, urmînd 
pilda comuniștilor, pentru viața nouă ce 
înflorește în patria noastră. Și el vrea să 
fie un luptător la fel de dîrz, la fel de pa
sionat ca și Korceaghin. Aceasta, i-a dat 
poate și tăria să ia în piept cu curaj și 
greutățile personale de care viața încă de 
mic nu l-a cruțat. Iși iubește familia. In 
vara acestui an și-a ridicat casă nouă. 
Muncește mult, din zori, de cînd se lumi
nează. Și totuși, el își găsește timp și pen
tru citit. Colectivistul, omul noii societăți, 
vrea să fie un om cult.

Căminul se golise de mult. Artiștii ama
tori își terminaseră repetiția. Spectatorii 
cinematografului ajunseseră de mult acasă. 
In sala de lectură însă nimeni nu se mai 
gindea la faptul că sosise miezul nopții. 
Șeful de brigada, utemistul Bratu Nicolae, 
vorbea despre comunistul Filip din „Bă- 
răgan“, Aurică Manea despre Zoia și fie
care tînăr povestea cald și pasionat des
pre eroul îndrăgit. Din cînd în cînd inter, 
veneau și membrii comisiei în discuție pen
tru a.i ajuta să înțeleagă mai bine faptele 
eroilor, felul lor de a gindi și de a acționa.

S-a vorbit despre mulți eroi, despre 
tineri comuniști, despre tractoriști, despre 
figuri de femei luptătoare. Am plecat tirziu 
de la aceste discuții. In carnet mi-am în
semnat atunci un citat scris cu litere mari 
pe un panou, care mi se pare foarte sem
nificativ pentru discuțiile din acea seară, 
pentru patosul și înflăcărarea cu care au 
vorbit tinerii, despre cărți, despre eroii lor 
dragi. Era un citat din Gorki: „Iubiți car
tea... căci ea vă învață cum să stimați pe 
om și pe voi înșivă, vă dă minții și sufle
tului aripile minunate, sentimentul de dra
goste față de om, față de lume“.

I. ȘERBU

propriile 
iubit, vor-

LÀ ÎnFi'iNȚAREA comìsiei

r- Parcă ne cunoaștem de undeva I
- ...De acum trei ani, de la înființa

rea comisiei concursului „Iubiți cartea“,
(Desen de M. COSTI)
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DUPĂ AL DOILEA AN

odaia

Tineri mecanizatori de la GAS- Domnești, regiunea București ci
tind la clubul gospodar^ ; SCARLET

Foto: P. PAVEL

CARTEA ÎN SAT
ȘI SATUL ÎN CARTE

(Urmare din pag. l-a) de îndeletnicirea

care, mărturisesc, nu le-am găsit 
încă oglindite cum se cuvine în 
literatura noastră. Și e păcat, 
fiindcă țăranul ne așteaptă și 
ne citește, cînd venim la el, cu 
un sentiment de stimă adîncă.

Am cunoscut prin Transilvania 
un bătrîn care descifra la anii 
senectuții „Pămînt desțelenit" și 
care mi-a vorbit cu foarte mul
tă admirație și dragoste de „to
varășul Davîdov". îl chema așa 
cu un deosebit respect dar și 
cu o nuanță de tandrețe, ca pe 
o veche cunoștință, trecînd de 
la „tovarășul Davîdov" ia tova
rășul Constantin, instructorul său 
raional, cu familiaritate. Oame
nii citesc, se amuză, lăcrimează 
sau rîd, învățînd pe nesimțite, 
trecînd litera tipărită în decizii 
de viață, astfel încît o pagină 
bună se fructifică pînă la urmă 
în kilograme la hectar.

Am impresia că nu reflectăm 
prea des la cîteva principii ele
mentare de economie politică,

strict legate și 
artistului. Scriem pentru oameni 
și pentru fericirea lor. De ce 
n-am recunoaște, prozaic - e 
drept — dar atît de adevărat, că 
în ecuația fericirii pîntecul plin 
își are coeficientul său însemnat. 
Numai domnii boieri și cititorii 
sfintei scripturi vorbesc de feri
cirea de dincolo de viață a flă- 
minzilor, a desculților și a 
nepricopsiților. Pot adeveri sub 
semnătură proprie că pîntecul 
lipit de șira spinării nu concor
dă cu cea mai mediocră 
fericire. Păstrez din tinerețea 
mea îndepărtată, în această di
recție, amintiri concludente. 
Scriitorul convins și sincer, care 
militează pentru fericire, e obli
gat să se considere permanent 
concentrat pe frontul făuririi ei. 
La țară fericirea începe de la 
sămință și se valorifică în recol
tă, în șeptel, în stupul de albi
ne, în iazul cu pește. Scriitorul 
adevărat e acela care va izbuti 
asemenea pagini, incit, trecute 
prin sufletele oamenilor, *1 prin

sehotărîrea lor conștientă, ele . 
vor reflecta și se vor fructifica 
într-un proces numit tehnic și 
prozaic - productivitatea mun
cii. Această productivitate se cu
vine mereu sporită, dacă vrem 
să facem din fericire un țel con
cret.

Sîntem uneori înclinați să a- 
vem sensibilități de mimoză și 
să ne închipuim că o asemenea 
literatură n-ar avea suficientă 
„subțirime" sau șanse să cuce
rească eternitatea. Sînt, dimpo
trivă, din ce în ce mai încre
dințat că adevăratele pagini 
care dăinuie peste veacuri sînt 
acelea care, la ceasul scrierii 
lor, au sunat adînc în conștiința 
lectorilor.

Cartea a 
scriem pe 
biruință.

Cred că 
să intre în 
mai adînc, 
bucuria a milioane de 
oare ne doresc yl ne așteaptă.

ajuns la sate. Și în- 
acest drum o mare

e momentul ca satul 
carte mai temeinic, 
mai organic, spre 

cititori

Umblam de vreo d- 
teva ceasuri încoace ș: 
încolo prin sat si gi 
sim măcar un membru 
al comisiei care se o- 
cupă cu organizarea și 
desfășurarea concursu
lui „iubiți cartea - 
Secretarul comiteUlui 
U.T.M., Stoian Crăciun, 
un tînăr cam închis 1° 
fire și pe deasupra ne
căjit că-l purtam după 
noi așa tam-nesam, 
se străduia din răspu
teri să ne convingă de 
zădărnicia acestor cău
tări :

_  Nu există, tova
rășe, nici o comisie. 
Degeaba insistați. (Sto
ian spunea aceste cu
vinte cu otita senină
tate, de parcă existen
ța comisiei cu pricina 
ar fi fost o greșeală, o 
lipsă în activitatea 
culturală a tineretu
lui)- . ,

— Dacă va spun eu.' 
Or fi, nu zic, 
din astea în 
mune, dar nu 
în pelerinajul nostru 
prin comună întîmplă- 
tor, am întîlnit-o pe 
tovarășa bibliotecara 
Victoria Nicolescu. Spre 
surprinderea noastra, 
bibliotecara nu ave“ 
nici ea vreo cunoștința 
despre comisia în cau
ză.

— Sînt nouă în a- 
ceasta muncă, ne-a Ză- 
murit. Vă sfătuiesc însă 
să vă duceți la școală. 
O găsiți acolo pe pro
fesoara Baldan, care-i 
și directoare la că
min. Poate cunoaște 
dînsa ceva...

Ne-am dus la școala. 
Tovarășa Baldan toc
mai se pregătea să 
plece acasă, dar cînd 
a aflat despre ce-i vor- 

o clipă 
după care 
la cămin.

sinceră — 
dînsa

asemenea comisie, mi 
se pare chiar că fac 
eu însămi parte din 
ea. dar nu sînt sigură... 
Să cercetăm însă docu
mentele. Cu puțină os
teneală vom afla tot 
ce vă interesează.

Ideea cu documente
le ni s-a părut cum nu 
se poate mai bună, iar 
în ce privește „oste
neala“ se știe că nici o 
descoperire mai acătă
rii nu s-a făcut din 
senin ci numai după o 
îndelungată și trudni
că cercetare. Așa 
am purces 
în căutarea 
tului. 
cu filă
prăfuite (făcînd 
cest prilej și 
de curățenie în 
puri),
proape un ceas și nu 
găsisem încă 
din care să reieasă, cit 
de cit, că în comuna 
Bucov, raionul Ploești, 
ar exista o comisie a 
concursului „Iubiți car
tea“.

— Ce v-am spus eu? 
ne aducea reproșuri 
tovarășul Stoian. Sînt 
secretar al organizației 
U.T.M. de un an de 
zile dar n-am auzit pe 
cineva să spună că ar 
face parte dintr-o ase 
menea comisie.

— Vn moment, nu 
te pripi cu concluziile 
la o situație încă im
precisă — l-a sfătuit

că 
de îndată 
documen- 

Am răsfoit filă
dosare vechi, 

eu a- 
oleacă 
dula-

dar trecuse a-
comisii 

alte co
la noi ! o hîrtie

tovarășa Baldan, „ri- 
vmdu-l încruntată. Și 
tot căutînd prin dosa 
r?. '“f" ®» 3~a luminat 
dtntr-o dată, il găsise, 
documentul 
munile sale și ni l ci- 
tea tare. Din
comisie făceau parte 
cina tovarăși printre 
C“re) ,M>re convingerea 
ei definitivă, figura 
oumneaei.

— Acum mi-amin- 
tesc totul fir cu 
™ povesti directoarea 
căminului cultural.

~~ Era cu cîțiva ani 
ln ureia... Mi amintesc 
ca azi... Eram eu, to- 
eorașa Dima Constanța 
(Pe atunci secretară a 
comitetului V. T. M ) 
era tovarășul profesor 
Gheorghe Alistar, apoi 
tovarașa Vcronica Gob- 
Ji a, dm partea sfatu 
d P°pU Or in ‘'ir- 
fit, Polixenia Prelin- 
^a’iu, profesoară </« 
limba romînă...

Stăteam la „ 
~ <uta și întocmeam 
planul de muncă. Apoi 
ne-am apucat de hi 
cru : agitafie vizuală, 
discuții de la om la 
om, mi rog, tol cp 
necesar pentru atrage
rea tinerilor la concurs 

tttr o zi, sa fie cam 
trei am de-atunci, am 
organizat prima discu
ite finală. Au pârtiei 
Pat ""-omiatesc vre„ 

ă-20 de tineri. Mai pe urma însă... e
Mai pe urmă mem 

lui' Tnt-S'.ei concursu-
‘ „Iubiți cartea” din 

ZTpi Bucov' nul Ploești, șt-au ,oco_ 
t't misiunea mintuită. 
Au organizat o discuție 
finala și cu asta>

era în

i

încet, înceta ei au tar 
ceput să uite de sarci- 
ni le pe care și le-au 
luat și comisia con
cursului „Iubiți cartea“ 
în comuna Bucov s-a 
transformat curînd în 
tr-o comisie fantoma, 
de domeniul legendei. 
Așa încît secretarul co
mitetului U.T.M. din 
comună n-a moi apu
cat să vadă în carne Șt 
oase vreun membru 
activ al acestei comisii. 
E drept că nici nu l-a 
interesat. Cu aceeași 
nepăsare au privit și 
privesc situația con~ 
cursului „Iubiți cartea 
și ceilalți membri ai 
comitetului U.T.M. ci
titori activi ai biblio
tecii ca Dumitru Pri
cep, Niculina Dima, 
Margareta Juruparu, 
Ion Ioniță, Constantin 
lacob și numeroși alți 
tineri țărani muncitori 
din comună vin la bi
bliotecă și se intere
sează de concurs, 
bliotecara ridică 
umeri :

— Sift nouă. 
știu încă ceva precis.

Secretarul comitetu
lui U.T.M. se scuză :

— N-avem, tovarăși 
comisie. Ce vreți să 
fac ?

Directoarea căminu
lui, mai binevoitoare, 
îi lasă să spere :

— O să vedem, to
varăși, mai așteptați...

Tinerii însă tare nu 
mai vor să aștepte, De 
aceea, comisia ar tre 
bui în sfirșit, profi- 
tind de descoperirea 
„documentului“, să-și 
reînceapă activitatea.

V. BARAN

Bi- 
din

Nu

ba a rămas 
gînditoare, 
ne a invitat

— Să fiu 
ne*a mărturisit 
pe drum — mi-amin- 
tete «u cwa deap/w •



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Pasiune 
pentru studiul politic

In organizația U.T.M. a uzine
lor „Grigore Preoteasa“ a în
ceput anul de învățămînt politic 
U.T.M. Cîteva sute de utemiști 
și tineri și-au reluat studiile po
litice cu dorința firească de a 
aprofunda cunoștințele căpătate 
în anii trecuți, de a dobîndi cu
noștințe noi, atît de necesare ac
tivității lor politice și profesio
nale. Sînt mulți utemiști care — 
fiind la al doilea ori al treilea an 
de studiu — au căpătat o bună 
experiență în ceea ce privește or
ganizarea studiului, alcătuirea 
conspectelor, lărgirea lecturii. Am 
întîlnit asemenea tineri în uzină.

Tînărul Petre Cenușoiu — lu
crător în secția centrale telefo
nice — a frecventat anul trecut 
un curs seral. El a fost foarte 
mulțumit de lecțiile pe care le.a 
audiat, de discuțiile vii, intere
sante, la care a participat și din 
care a învățat foarte multe. La 
sfîrșitul anului a fost evidențiat 
ca unul dintre cei mai activi 
cursanți; la fiecare ședință a 
cercului venea bine pregătit ceea 
ce îl ajuta să ridice aspecte in
teresante ale problemelor puse în 
discuție, să fie combativ. Cum 
se pregătea pentru convorbirile 
din cerc ?

In primul rînd își lua notițe 
după expunerea propagandistu
lui. Aceste notițe îl ajutau în si
stematizarea studiului, în alcă

împotriva mediocrității
la învățătură

(Urmare din pag. l-a)

cercuri: unul de radiofonie, altul 
de chimie, un cerc de literatură. 
Încetul cu încetul elevii au prins 
gust, li s-a trezit curiozitatea 
și-au început să le frecventeze. 
In aceste cercuri pe care anul 
acesta vor să le extindă aproape 
la toate materiile, elevii și-au 
îmbogățit cunoștințele, s.au obiș
nuit să cerceteze să aprofundeze 
ceea ce văd sau aud și acest lu
cru s-a răsfrînt în mod pozitiv 
și asupra notelor pe care le-au 
obținut.

Dar nici unul din vorbitori 
n-a considerat că el, colegii lui 
au făcut totul, că și-au valorifi. 
cat toată puterea lor de muncă, 
toată capacitatea pentru a se 
pregăti la nivelul cerințelor con
strucției socialiste. De aceea a. 
ceastă consfătuire a constituit 
pentru ei un prilej de a ana. 
liza în spirit critic și autocritic, 
cu curaj activitatea lor, un pri
lej de a se sfătui asupra căilor 
și metodelor celor mai bune de 
învățătură.

Darea de seamă care fusese 
prezentată vorbea și despre clasa 
a Xl-a E. Se spunea acolo că, 
chiar acum, la începutul anului 
mulți elevi au obținut note slabe. 
Și Traian Vueric a arătat care 
sînt cauzele. ț

— Intr-o zi după o oră de 
curs, a început Traian, l-am în
trebat pe colegul meu Drăgan 
Vasile de ce nu se străduiește să 
depășească notele de 5 și 6 pe 
care le are. Eram convins că 
poate face acest lucru. Mi-a răs
puns însă că n.are nici un rost, 
deoarece și cu ele trece clasa. In 
clasă Ia noi mai sînt și alți 
elevi care gîndesc ca Drăgan.

— Și în clasa noastră există 
asemenea elevi — a intervenit 
Leonte Constantin de la școala 
de meserii. De pildă, Cozmiu 
Dorin, Stancu Gheorghe și Va. 
sile Amariei deși sînt fruntași 
la meserie, la școală se complac 
într-o mediocritate condamna
bilă. Toți acești elevi s-au obiș
nuit să se strecoare dintr.o clasă 
într.alta cu un nivel minim de 
cunoștințe și nu luptă să învin
gă această comoditate. In viață, 
acolo unde vor munci ei se vor 
mulțumi tot cu rezultate me
diocre.

— Dar ce.am făcut noi pentru 
ca să-i îndreptăm, cum i.am a. 
jutat? a spus mai departe Traian 
Vueric. La această întrebare ar 

Chipurile surprinse de fotoreporter sînt concentrate. Flecare 
membră a cercului de croitorie al clubului’ C.F.R. „16 Februa
rie" din Timișoara vrea să deprindă cît mai bine arta cusutului 

Fotoi S. NICULESCU

tuirea conspectelor. Dar în afara 
materialului bibliografic indicat 
el a mai apelat la fiecare temă 
în parte și la alte materiale: do
cumente de partid și de organi
zație, presa și diferite reviste, 
cărți de literatură. Așa de pildă 
la lecția despre structura orga
nizatorică a U.T.M. a studiat din 
nou Statutul U.T.M. și diferite 
articole publicate în revista „Tî
nărul Leninist“, la lecția despre 
patriotismul socialist a citit ro
manul „Tînăra Gardă“ (în legă
tură cu care a făcut și o recen
zie într-o adunare U.T.M.). Tot 
în cursul anului de învățămînt 
trecut a studiat documentele Con. 
greșului XXI-lea al P.C.U.S. To- 
varășul Cenușoiu are biblioteca 
sa personală pe care o complec- 
tează mereu, citește cu regulari
tate presa, merge la spectacole, 
muzee, expoziții.

— Studiul în cercul politic m.a 
ajutat să înțeleg mai profund 
politica partidului nostru, prefa
cerile prin care trece țara noa
stră — mărturisește el. Mi-a de. 
venit necesar și am căpătat o- 
bișnuința să studiez cu regulari
tate, să fac legătura între ceea 
ce studiez și viață, și evenimen
tele care se petrec sub ochii no. 
ștri.

Utemista Margareta Trică, de 
meserie lăcătuș mecanic, a frec
ventat anul trecut cercul „Să cu

fi trebuit să răspundă toți ute- 
miștii, toate birourile pe clase.

In clasa lui Traian Vueric, 
majoritatea utemiștilor învață 
bine. Chiar el este fruntaș la în
vățătură. Toți învață însă în mod 
egoist, nu.i privește pe nici unul 
situația colegului din spate sau 
de alături

— Treaba lui cum învață și 
ce note ia. Eu să iau note mari 
a gîrrdit de multe ori și Elena 
Constantinescu și Radu Drago. 
mir și ceilalți fruntași ai clasei.

Nici biroul U.T.M. din această 
clasă n-a gîndit altfel. S-a mul
țumit că acești elevi iau note 
de trecere și atit. N-a luat nici 
o măsură, n.a discutat problema 
aceasta într-o adunare generală 
U.T.M. la orele de dirigenție, 
n.a mers acasă la părinții aces
tor elevi ca să le arate situația.

Animați de dorința de a-și îm
bunătăți munca de învățătură 
fiecare elev care a luat cuvîntul 
a venit cu recomandări, cu an. 
gajamente prețioase. Unul pro
punea ca la sfîrșitul fiecărei săp- 
tămîni birourile U.T.M. să anali
zeze situația la învățătură a 
fiecărui elev. De asemenea se 
propunea ca în clasa lor la fie
care obiect să se formeze cercuri 
de meditații.

Secretarul U.T.M. din clasa 
a X-a A de la Școala medie nr. 2 
a venit și el cu o propunere in
teresantă. In fiecare zi un grup 
de elevi să meargă la părinții 
celor care au obținut note slabe 
și să vorbească cu ei — de ase
menea fiecare elev bun să răs
pundă de cîte un elev slab la 
învățătură.

S-a mai propus organizarea a 
cît mai multe cercuri pe materii, 
consfătuiri metodice: cum să în. 
vățăm la matematică, fizică, ro- 
mînă etc., concursuri pe teme 
științifice sau literare menite să 
dezvolte interesul pentru studiu 
pentru cunoașterea noutăților.

După aproape cinci ore de dis. 
cuții interesante, de analiză pro
fundă, elevii au rămas cu învăță
minte prețioase despre ceea ce 
au de făcut în viitor. Și fiecare 
a plecat cu dorința sinceră de 
a porni cu avînt să cucerească 
cetatea fizicii, a matematicii 
să.și însușească mai profund mi
nunatele comori ale literaturii. 
Fiecare a înțeles că trebuie să-și 
valorifice din plin elanul tinere, 
ții lor pentru ca mîine să devină 
cetățeni demni ai patriei socia
liste. 

noaștem frumusețile și bogățiile 
patriei“. A fost primul ei contact 
cu studiul politic organizat. Dar 
dorința de a înțelege problemele 
politice, de a căpăta mereu cu. 
noștințe noi care să.i lărgească 
orizpntul politic, au făcut-o ca de 
la început să studieze cu perse
verență, metodic. Expunerile 
propagandistului i.au fost și ei 
de un real folos. Dar nu s-a 
mărginit numai la a audia expu. 
nerea : a studiat de fiecare dată 
cu atenție și plăcere lecția din 
manual, materialul bibliografic 
ajutător. Chiar dacă s-ar fi re
zumat la atît și tot s-ar fi pre
zentat bine pregătită în seminar. 
Dar ea dorea să cunoască mai 
mult. Și de aceea a urmărit (și 
urmărește în continuare) eveni
mentele politice interne și inter
naționale, vede multe spectacole 
de teatru și cinematograf, a fost 
la Muzeul de Istorie a partidului, 
la multe expoziții. In cercul lor, 
din inițiativa propagandistului 
s-au ținut și expuneri neprevăzute 
în program, ca de pildă o confe
rință despre știință și religie, alta 
despre conduita morală a tînăru- 
lui constructor al socialismului 
etc. Această activitate interesantă 
a fost pentru utemista Margareta 
Trică un prilej de însușire, de 
asimilare a unor prețioase cu
noștințe politice, științifice.

Și utemistul Ștefan Filipescu a 
acumulat o bogată experiență în 
ceea ce privește studiul politic. 
Programul cursului seral pe care 
La frecventat anul trecut î-a tre
zit un deosebit interes pentru 
problemele economice. (Obser- 
vînd acest interes organizația de 
partid l-a recrutat anul acesta 
pentru un cerc de economie con
cretă).

Ca și ceilalți doi tovarăși de 
muncă și el a studiat materialul 
bibliografic indicat, și-a întocmit 
conspecte, și-a rezervat aproape 
zilnic cîteva ore pentru studiul 
politic. Dar ceea ce mi se pare 
mai deosebit este felul în care a 
urmărit el anumite. probleme ca. 
re-1 interesau, faptul că nu se 
mulțumea numai cu bibliografia 
indicată ci și-o complecta singur 
cu broșurile, cărțile care-1 aju
tau să adîncească problema res
pectivă. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, la lecția privitoare la or
ganizarea întreprinderilor. După 
ce a studiat materialul indicat, a 
cerut o consultație specialiștilor 
de la serviciul organizarea mim-, 
cii din uzină. Apoi și-a comple. 
tat bibliografia cu broșuri care 
vorbeau despre gospodărirea 
chibzuită, despre retribuția în so
cialism etc. Firește, că pregătit 
astfel el a putut purta în semi
nar discuții interesante, vii, folo
sitoare nu numai lui ci și celor
lalți cursanți. In afara probleme, 
lor economice îl pasionează eveni
mentele politice internaționale pe 
care le urmărește cu regularitate. 
Iar pe fișele sale de cititor vei în- 
tîlni și titlurile unor cărți tehnice, 
din domeniul electricității — me
serie în care lucrează.

Am luat la întîmplare trei ti
neri din uzină, care nu numai 
că-și îndeplinesc cu conștiincio
zitate obligațiile de cursanți în 
învățămîntul politic, dar au do
vedit pasiune în studiu, dorința 
de a dobîndi un larg orizont 
politic și ideologic atît de ne
cesar pentru formarea lor ca
oameni cu o cultură multilaterală 
— adevărați constructori ai vieții 
noastre noi. Asemenea lor în
uzină sînt zeci și zeci de ute
miști care îmbinînd munca cu 
studiul au reușit să.și -îndepli
nească mai bine sarcinile profe. 
sionale și obștești.

M. ViDRAȘCU

Astăzi se deschide cel de al 
V-lea Congres al A.R.L.U.S., or
ganizație largă de masă care 
joacă un rol important în 
stringerea relațiilor de prietenie 
romîno-sovietice.

Congresul se întrunește în at
mosfera însuflețită a Lunii prie
teniei romîno-sovietice, tradițio
nală manifestare a sentimentelor 
de prietenie pe care poporul no
stru le nutrește față de poporul 
sovietic. El coincide cu aniver
sarea a două date remarcabile: 
25 de ani de la Înființarea Aso
ciației „Amicii U.R.S.S.“ și im. 
plinirea a 15 ani de la constitui
rea A.R.L.U.S.-ului.

Prietenia dintre poporul rotnîn 
și cel sovietic, dragostea oame
nilor muncii din țara noastră 
pentru Uniunea Sovietică are o 
tradiție bogată.

Gu dragoste frățească și cu 
mare entuziasm au salutat oame
nii muncii din țara noastră vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, nașterea primului 
stat al muncitorilor și țăranilor. 
„Impodobiți-vă piepturile, munci, 
tori, cu cocarde roșii, avîntați 
pălăriile în văzduh, umpleți-1 cu 
strigăte de bucurie și victorie 
pentru că viitorul clasei munci
toare de pretutindeni, socialis
mul — se înfăptuiește“. Așa glă- 
suia un manifest apărut în Romî- 
nia în 1918 și semnat „Muncito
rii socialiști“. Odată cu crearea 
P.C.R., mișcarea de solidaritate 
cu primul stat al muncitorilor și 
țăranilor a cunoscut o nouă am
ploare în țara noastră. Sfidînd 
teroarea stăpînirii burghezo-mo- 
șierești, comuniștii dezvăluiau 
adevărul luminos despre marele 
stat socialist și arătau neîncetat 
că singura politică corespunză
toare intereselor țării, intereselor 
vitale ale poporului romîn este 
politica de prietenie și alianță cu 
U.R.S.S.

Cinematograful „1 Mai" din Hîrlău, dat în folosință anul acesta.
Foto : AGERPRES

Sărbătorirea 
academicianului C. I. Par hon

Vineri seara, în aula Acade
miei R.P. Romîne a avut Ioc șe
dința festivă consacrată sărbăto
ririi academicianului C. I. Par- 
hon, președinte de onoare al 
Academiei, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 85 de ani.

Au luat parte membrii titulari 
și corespondenți ai Academiei, 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., ai conducerii Ministe
rului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, cercetători științifici ai 
institutelor medicale și alți oa
meni de știință.

Au luat parte membrii delega
ției Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne în frunte cu E. I. 
Afanasenko.

Au fost de față V. F. Nicolaev, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și 
membri ai Ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
dinței festive a fost rostit 
acad. I. S. Gheorghiu, 
ședințe al Academiei R.P. Romîne, 
care în numele Prezidiului Aca

alți

?e- 
de 

vicepre-

Scriitori bucureșteni vizitează
regiunea

Comitetul regional Constanța 
al P.M.R. și Sfatul popular re
gional au invitat un grup de 25 
scriitori din București să viziteze 
regiunea. Cu acest prilej joi, la 
sediul Comitetului regional Con
stanța al P.M.R., a avut loc o 
consfătuire.

Tov. Vasile Vîlcu, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Con
stanța al P.M.R., a făcut o am
plă prezentare a Dobrogei de 
azi și a perspectivelor de dezvol
tare a primei regiuni din țară 
cu agricultura complect colecti
vizată. Vorbitorul s-a referit la 
inepuizabilele surse de inspirație 
pe care le oferă creatorilor de 
artă regiunea Constanța și la 
sprijinul pe care organele locale 
de partid și de stat îl dau scrii
torilor care vin în regiune pen-

Informații
• La invitația Academiei R.P. 

Romîne a sosit în Capitală prot 
Viggo Brun, membru al Acade
miei de Științe din Norvegia, 
specialist în domeniul teoriei nu
merelor. Oaspetele va lua con
tact cu oamenii de știință ro- 
mîni, va ține conferințe și v» 
vizita institute de specialitate.

Tradiții ale Marii Prietenii
Masele muncitoare din Romî- 

nia doreau fierbinte să cunoască 
adevărul despre U.R.S.S.,’ sa se 
stabilească legături cît mai strînse 
cu marea țară a socialismului 
victorios. Sub conducerea P.C.R. 
ele s-au ridicat cu hotărire la 
luptă împotriva politicii dușmă
noase dusă de regimul burghezo- 
moșieresc față de Uniunea So
vietică. In acele vremuri întune
cate, înfruntînd teroarea burghe- 
zo.moșierească, clasa muncitoare 
își manifesta prin greve și de
monstrații hotărîrea de nestră
mutat de a lupta împotriva pre
gătirilor .războiului antisovietic. 
In fiecare an de 7 Noiembrie — 
ca semn al dragostei și. priete. 
niei față de U.R.S.S. se răs- 
pîndeau mii și mii de mani
feste, se țineau Întruniri și mi
tinguri prin care oamenii mun
cii, mobilizați de comuniști iși 
afirmau voința de a pune stă. 
vilă pregătirii războiului anti
sovietic.
Sub conducerea și îndrumarea 

P.C.R., în anul 1934 se înfiin
țează organizația legală de masă 
„Amicii U-R.S.S.“. In apelul 
adresat „către toți muncitorii, ță
ranii și intelectualii de la orașe 
și sate“ reieșea clar că organiza
ția își propune în programul său 
de activitate pe primul plan: 
“...cunoașterea Uniunii Sovietice 
prin organizarea de excursii pe 
teritoriul Rusiei, conferințe, expo. 
ziții, concerte, reuniuni sportive 
și editarea unei reviste...“

Apelul a avut un puternic ecou 
în rîndurile maselor largi popu
lare. Din toate colțurile (arii, au 
început să sosească pe adresa 
asociației „Amicii U.R.S.S.“ din 
București mii și mii de adeziuni- 
Un deosebit mieres au manifestat 
muncitorii din fabrici și uzine 
față de crearea acestei organiza
ții de masă. Acest lucru dovedea 
că Asociația se dezvolta pe o pu
ternică bază de masă.

demiei a adus un cald omagiu 
academicianului C. I. Parhon 
pentru prodigioasa sa activutate 
științifică și obștească.

Apoi acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului, 
a făcut o expunere asupra vieții 
și personalității eminentului sa
vant.

Acad. N. Gh. Lupu a prezentat 
comunicarea „Academicianul 
C. I. Parhon, cetățean și medic“.

Despre acad. C. I. Parhon ca 
fondator al endocrinologiei înfondator al endocrinologiei 
țara noastră a vorbit acad. Șt. 
Milcu.

A luat apoi cuvîntul E. I. 
Afanasenko, care în numele Pre
zidiului Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine și în 
numele conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-romîne a trans
mis călduroase urări sărbătoritu
lui și felicitări cu ocazia împli
nirii vÎTstei de 85 de ani și cu 
prilejul confenrrii înaltei’ distinc
ții sovietice Ordinul Lenin.

Constanța
tru a cunoaște viața și activita
tea oamenilor muncii.

Au luat apoi cuvîntul scriito
rii Maria Banuș, Cicerone Theo- 
dorescu, Radu Boureanu, Dan 
Deșliu, Traian Coșovei, Petru 
Vintiln și alții care au mulțumit 
comitetului regional de partid 
pentru inițiativa de a i invita să 
ia contact direct cu viața re
giunii, pe care o var oglindi în 
viitoarele lor lucrări.

La Palatul Sporturilor a fost 
organizată o seară literară unde 
oaspeții au citit din lucrările lor 
și au asistat la un frumos pro
gram artistic prezentat de An
samblul „Brîulâțul”.

Vineri, oaspeții s-au întîlnit la 
căminul cultural cu colectiviștii 
din gospodăria „Filimon Sîrbu“ 
din Comana.

(Agerpres)

• In prezent în regiunea Con
stanța funcționează 25 centre 
de radioficare cu aproape 25.000 
de difuzoare. Numai de la în
ceputul anului numărul instala
țiilor de difuzoare a crescut cu 
4.964.

(Agerpres)

Sub conducerea P.C.R., în în
treaga țară au luat ființă secțiuni 
ale Asociației „Amicii U.R.S.S.“. 
Astfel în primele zile ale lunii 
august 1934 au luat ființă secți. 
uni ale organizației la lași și Pi
tești, iar mai tîrziu la Cluj, Bra
șov, Ploești, Craiova, Timișoara, 
Galați și alte orașe.

Arătînd rolul mare care îl are 
Uniunea Sovietică în lupta pen
tru menținerea păcii, circulara 
comitetului Asociației adresată 
către toate secțiile din țară subli
nia : „In această vreme de pre. 
gătiri de război și teroare fasci- 
stă-hftleristă, cînd toate creațiile 
civilizației sînt pe cale de distru
gere, popoarele U.R.S.S. muncesc 
pentru pace și obțin mari reali
zări în toate domeniile. De aceea 
apropierea noastră de popoarele 
Uniunii Sovietice trebuie să de
vină o legătură temeinică de prie
tenie“.

Asociația a hotarît pentru 
7 Noiembrie 1934 să trimită o de
legație formată din muncitori, 
țărani și intelectuali în U.R.S.S. 
Vizitarea Uniunii Sovietice cores
pundea năzuințelor arzătoare ale 
poporului nostru de a cunoaște 
Marea Țară a Socialismului. 
Dar guvernanții regimului bur- 
ghezo.moșieresc au interzis ple. 
carea delegației în U.R.S.S.

în ciuda terorii autorităților 
regimului burghezo-rnoșieresc, 
prestigiul Asociației „Amicii 
U.R.S.S.' creștea din zi în zi. 
Măsurile fasciste ale guvernului 
au stîrnit ură în rîndurile celor 
mai largi pături ale populației.

Publicistul și scriitorul comu
nist Alexandru Sabia, unul din 
membrii conducerii Asociației 
„Amicii U.R.S.S“ a reușit în 
pofida piedicilor puse de autori
tățile regimului burghezo-mo- 
șieresc, să viziteze marea țară 
yecină — Uniunea Sovietică.

La cîteva luni după întoarcerea

desene animate

vor avea loc la 
cinematografe :

Incepînd de la 1 noiembrie 
întreprinderea Cinematografi
că de Stat a Orașului Bucu
rești organizează în fiecare 
duminică matinee speciale 
pentru copii și tineret, cu pro
grame de filme artistice, do
cumentare, 
și păpuși.

Matineele 
următoarele 
M. Gorki, A. Vlaicu, Flacăra, 
Volga, 30 Decembrie, G. Ba- 
covia, O. Bancic, M. Emines- 
cu, înfrățirea între popoare, 
23 August, Al. Popov.

în zilele de 1 și 8 noiem
brie, programele matineelor 
vor fi alcătuite din filme ca: 
„Isprăvile cîrlionțatului", „0- 
ra H“, „Urmele rămîn“, 
„Lumea tăcerii“, „Flacăra ro
șie“, „Pionierul nr. 5“, „Co
rabia . Zorile", „Palatul subte
ran", „Domnul Goe“, „Iar
marocul vesel“ etc.

In laboratorul central al Uzinelor chimice „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Baia Mare, tinerele laborante Maria Giurgiu și 

Maria Repka, efectuează determinări ale sulfului.
Foto : P. POP

sa în țară, ca rod al călătoriei 
sale prin Uniunea Sovietică, a 
a părut cunoscuta sa lucrare 
„U.R.S.S. azi“, carte in care a 
dezvăluit poporului nostru reali
tatea despre Uniunea (Sovietică, 
spulbcrînd născocirile calom
nioase . ale dușmanilor socia
lismului. Cartea a avut un rol 
deosebit in cunoașterea realizări
lor istorice ale popoarelor sovie
tice pe drumul deschis de marele 
Octombrie.

In cadrul Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“ a fost creat un comitet 
de inițiativă pentru problemele 
științei și culturii. Savanți ro- 
mini eu renume mondial, în
fruntînd piedicii? autorităților, au 
participat la congrese și reuniuni 
științifice în U.R.S.S.,unde și-au 
însușit experiența savanților so
vietici

Pe scenele teatrelor din țară 
se desfășurau cu succes specta
cole cu piese din repertoriul din 
acea vreme al teatrelor din Mos
cova, Leningrad și Kiev. Filme
le sovietice cîștigaseră simpatia 
publicului, care transforma vi
zionarea lor într-o adevărată 
manifestație de simpatie pentru 
marele popor sovietic construc
tor ai socialismului.

Temîndu-se de adevăr, înspăi- 
mîntat de creșterea puternică a 
sentimentelor de prietenie ale 
maselor față de Uniunea Sovie
tică, guvernul burghezo-moșie- 
resc a trecut la măsuri represi
ve, de prigonire și apoi, în no
iembrie 1934, la interzicerea 
Asociației „Amicii U.R.S.S.“.

Sub conducerea P.G.R., în în
treaga țară au avut loc manifes
tații de solidaritate a oamenilor 
muncii cu membrii asociației 
prigoniți de poliție .

Cu toate măsurile represive 
luate de autoritățile regimului 
burghezo-rnoșieresc împotriva 
comuniștilor care activau în ca-

Luna prieteniei
romîno-sovietice

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne

Vineri la amiază, membrii de
legației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne în frunte cu E. 1. 
Afanasenko, au fost oaspeții me- 
talurgiștilor de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“. După ce di
rectorul întreprinderii a vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea a- 
cestei importante uzine construc
toare de autovehicule pentru 
transportul rutier, creație a re
gimului demoorat-popular, mem. 
brii delegației au vizitat princi
palele sectoare de producție. Ei 
s-au interesat de calitatea pro
duselor, de gradul de calificare 
a muncitorilor, în cea mai mare 
parte tineri. N. K. Țiulenin, șe-

Întîlnirea membrilor colectivului „Mossoviet“ 
cu oameni de teatru din Capitală

Vineri la amiază, membri ai 
colectivului Teatrului „Mosso
viet“ reîntors în București după 
spectacolele prezentate la Orașul 
Stalin și Cluj s-au întîlnit la 
Casa Universitarilor cu oameni 
de teatru din Capitală.

Răspunzând numeroaselor în
trebări puse de actori, regizori, 
critici de artă români, artista 
Vera Marețkaia, regizorii I. A. 
Zavadski și A. L. Șaps au vorbit 
printre altele despre rolul im
portant al teatrului în viața nouă 
de astăzi, despre legătura indiso-

Masă tovărășească
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii a oferit vineri seara la 
Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale 
din Capitală o masă tovărășeas
că în cinstea colectivului Teatru
lui „Mossoviet“ care se află în 
turneu în țara noastră.

drul organizațiilor de masă, cu 
toată interzicerea de către poli
ție a Asociației „Amicii U.R.S.S.“ 
regimul burghezo-rnoșieresc nu 
a putut înăbuși lupta dusă de 
oamenii muncii din țara noastră 
pentru prietenie cu Uniunea So
vietică'. Ga o expresie a acestei 
lupte, masele populare, sub con
ducerea P.C.R., găsesc noi for
me de manifestare a Sentimente, 
lor lor de dragoste față de Uni
unea Sovietică.

In primăvara anului 1935 ia 
ființă o nouă organizație legală 
condusă de partid care avea să 
continue activitatea asociației 
„Amicii U.R.S.S.“ — „Societatea 
pentru întreținerea raporturilor 
culturale dintre Roinînia și 
Uniunea Sovietică“. Deși urmărită 
pas cu pas de siguranța regimu
lui burghezo-rnoșieresc, organi
zația reușește între anii 1935- 
1937 să desfășoare o activitate 
rodnică de strìngere a legături
lor cu U.R.S.S.

Mai tîrziu, în condițiile în 
care dictatura fascistă antones- 
ciana a împins Rominia în răz
boiul antisovietic, Partidul Co
munist Romîn a mobilizat ma
sele la luptă hotărîtă pentru 
scoaterea Romîniei din acest 
război criminal, pentru întoarce
rea armelor împotriva adevăra- 
ților dușmani ai poporului nos
tru, fascismul german și clica 
antonesciană.

După eliberarea țării de sub 
jugul fascist, poporul nostru și-a 
putut manifesta liber simțămin
tele de prietenie față de Uniu
nea Sovietică. Ca o expresie vie 
a dragostei și prieteniei poporu
lui nostru față de Uniunea So
vietică eliberatoare, in noiem
brie 1944 a fost constituită Aso
ciația pentru strîugerea legături
lor de prietenie cu Uniunea So. 
vietică — A.R.L.U.S.

Pentru poporul nostru priete
nia cu marele și puternicul stat 

ful unei brigăzi de muncă comu
nistă de la Uralmașzavod s-a 
întreținut îndeaproape cu nu
meroși strungari împărtășindu-și 
reciproc din experiența lor.

★
Vineri dimineață A. G. Țu

kanova, vicepreședinte a Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne 
și N. K. Țiulenin, șeful unei bri
găzi de muncă comunistă de la 
Uralmașzavod, membri ai dele
gației Asociației de prietenie so
vieto-romîne, au vizitat Muzeul 
de istorie a Partidului Muncito
resc Romîn.

(Agerpres)

fi

labilă intre scenă ți public. De 
asemenea oamenii de teatru so
vietici s-au referit la concepția 
regizorală a spectacolelor pre
zentate în cadrul turneului fi au 
împărtășit din experiența lor in 
ce privește colaborarea cu dra
maturgii.

în încheierea întâlnirii, artistul 
emerit N. Atanasiu a mulțumit 
reprezentanților Teatrului ,JMos- 
soviet“ pentru interesantele lor 
răspunsuri. Solilor artei sovietice 
li s-a făcut o caldă manifestare 
de simpatie.

oameni de

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec și Al. Bîrlădeanu vice
președinți ai Gonsiliului de Mi
niștri, Constanța Crăciun și Con
stantin Prisnea, adjuncți ai mi
nistrului Invățămîniului și Cul
turii, personalități ale vieții 
teatrale, numeroși -------- ‘ J-
artă și cultură.

Au luat parte A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Amba
sadei.

Artiștii Teatrului „Mossoviet“ 
au părăsit Capitala plecînd la 
Iași unde vor prezenta o serie 
de spectacole.

(Agerpres)

Alte manifestări

ne vi-

La ®asa prieteniei romîno-so- 
vietice din Gapitală a avut loc 
vineri după-amiază o serbare a 
prieteniei romîno-sovietice, orga, 
nizată de Comitetul orășenesc al 
femeilor și Casa prieteniei, la 
care au luat parte sute de femei 
din Capitală.

Despre marea prietenie care 
leagă pe femeile din Uniunea So
vietică și Republica Populară Ro- 
mînă au vorbit Dida Mihalcea, 
secretara Consiliului național al 
femeilor și A. G. Țukanova, vice
președintă a Asociației de prie
tenie sovieto-romîne, membră a 
delegației sovietice care 
zitează țara.

★
Tot vineri, la Casa de 

a tineretului din raionul 
cescu, tov. M. Gruceanu, 
în Marea Adunare Națională, a 
evocat amintiri din activitatea 
Asociației „Amicii U.R.S.S.“, iar 
scriitorul P. Cîmpeanu a confe- 
rențiat la Casa de cultură a ti
neretului „Vasile Roaită" despre 
„Patriotismul tineretului oglindit 
în literatura sovietică“.
i (Agerpres) 

cultură 
N. Băl- 
deputat

socialist constituie nu numai un 
titlu de mîndrie dar și un ine
puizabil izvor de putere și încre- ' 
dere in viitor. Mereu vie, fier
binte este recunoștința poporului 
nostru fața de poporul sovietic 
care l-a ajutat să se elibereze 
și să.și ia soarta în propriile-i 
mîini, care l-a ajutat și-l ajută 
să.și clădească o viață nouă, so
cialistă.

Continuînd în noile condiții din 
patria noastră tradițiile Asocia
ției „Amicii U.R.S.S.“, tradițiile 
dragostei și prieteniei față de 
U.R.S.S. care i.a animat dintot- 
deauna pe oamenii muncii din 
țara noastră, A.R.L.U.S.-u] des
fășoară o bogată activitate pen
tru continua întărire a prieteniei 
romîno-sovietice. Sub îndruma
rea permanentă a partidului, 
A.R.L.U.S a devenit în cei 15 
ani de existență o largă orga
nizație de masă care cuprinde 
milioane de membri și a cărei 
activitate se bucură de prețui
rea unanimă, Alături de celelalte 
organizații de masă și instituții 
de stat, A.R.L.U.S. își aduce a- 
portul la opera pe care o înfăp
tuiește Partidul Aluncitoresc Ro. 
mîn de educare a oamenilor 
muncii în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismu
lui proletar, al atașamentului 
față de Uniunea Sovietică, față 
de întregul lagăr socialist.

Bilanțul rodnic pe care.l face 
acum A.R.L.U.S. la cel de-al 
V-lea Congres și în preajma ce. 
lei dc-a 15-a aniversări este o 
premizâ și un îndemn pentru ob
ținerea de noi Și noi succese, 
pentru mărirea aportului pe care 
această organizație de masă îl 
aduce la cauza întăririi priete
niei de nezdruncinat romîno-so
vietice.

GH. MOȚ



Lucrările sesiunii

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS : La 30 octombrie, la 
Kremlin și-a reluat lucrările cea 
de-a treia sesiune a Sovietului 
Suprem al UJRS.S.

In Sovietul Uniujiii a luat sfîr- 
șit discutarea proiectelor planu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale și al bugetului de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1960. La dis
cuții au participat 38 de per
soane.

în ședința de dimineață a So
vietului Uniunii a luat cuvintul 
Aleksei Kosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.RSS.

Aleksei Kosîghin a subliniat că 
proiectul planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.RSS. pe anul 1960, prezentat 
de guvern, a fost pe deplin apro
bat de deputați. După cum au 
arătat discuțiile, acest plan re
flectă în mod just principalele 
direcții ale dezvoltării economiei 
și culturii. Planul, a arătat A. 
Kosîghin, reflectă politica de 
pace a guvernului sovietic, năzu
ințele de pace ale poporului.

Deputății Sovietului Uniunii 
au adoptat în unanimitate legea 
eu privire la planul de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anul 1960.

în cadrul ședinței Sovietului 
Uniunii a luat cuvintul Vasili 
Garbuzov, locțiitor al ministrului 
Finanțelor al U.R.S.S.

După cuvîntarea lui, deputății 
Sovietului Uniunii au adoptat 
bugetul de stat al U.RSS. care 
prevede la capitolul venituri 
suma de 772.990.487.000 ruble* 
iar la capitolul cheltuieli — 
745.808.593.000 ruble, astfel incit 
veniturile depășesc cheltuielile 
cu 27.181.894.000 ruble. Bugetul 
a fost adoptat ținîndu-se 
de propunerile făcute de 
ile bugetară și economică 
vietului Uniunii.

în cadrul ședinței din
neața zilei de 30 octombrie 
Sovietului Naționalităților 
adoptat de asemenea în unanimi
tate legile cu privire la planul 
de stat de dezvoltare a economiei 
Tiaționale și cu privire la bugetul 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1960.

Sovietului Suprem al U.R.SS., 
Dmitri Polianski, președintele 
Comisiei pentru propuneri legi
slative a Sovietului Uniunii, a 
prezentat raportul la proiectul 
de lege cu privire la procedura 
de revocare a deputaților Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Raportorul a expus noile pre
vederi ale proiectului de lege.

Potrivit proiectului de lege, a 
spus Polianski, dreptul de a ri
dica problema revocării deputați
lor Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
este acordat atît organizațiilor 
obștești și asociațiilor oamenilor 
muncii, cît și adunărilor gene
rale ale muncitorilor și funcțio
narilor — pe întreprinderi și in
stituții, ale țăranilor — pe col
hozuri și sate, ale mihitarilor —■ 
pe unități militare.

Totodată proiectul de lege pre
vede condiții care fac imposibilă 
revocarea unui deputat, fără 
temei.

Adoptarea legii cu privire la 
procedura revocării deputaților 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
arătat Polianski, va constitui un 
eveniment important în viața de 
stat a țării noastre, atestînd dez
voltarea continuă a democrației 
socialiste sovietice.

președinți ai comitetelor de stat 
și aite decrete.

Printre decretele aprobate se 
află decretele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la numirea lui Aleksei 
Kosîghin ca președ'nte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii al U.R.S.S., cu privire 
numirea lui losif Kuzmin, 
președinte a! Comitetului 
Stat tehnico-științific de pe 
gă Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S.

Sesiunea 
din funcția 
Prezidiului

la 
ca 
de 

lin
ai

a hotărît eliberarea 
de vicepreședinți ai 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S., a lui Mihail Tara
sov (R.S.F.S.R.), Miron Ciubi- 
nidze (Gruzia), Akmamed Sa- 
rîev (Turkmenia). S-a hotăr.t 
numirea lui Nurberda Baira
mov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Turkmene, în funcția de vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Lucrările 
Suprem al 
sîmbătă 31

sesiunii Sovietului 
U.R.S.S. continuă 
octombrie.

seama 
co misi- 
ale So-

dimi-
a

s-au

MOSCOVA 30 fAgerpres). —
TASS : în ședința din 30 octom
brie a celei de-a treia sesiuni a

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS :

La 30 octombrie, în cadrul 
ședințelor comune ale celor 
două Camere, deputății Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., au 
dezbătut proiectele de legi cu 
privire la drepturile bugetare 
ale U.R.S.S. și republicilor u- 
nionale și cu privire la revoca
rea deputaț lor Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a aprobat în unanimitate, prin 
votul separat al Camerelor, 
„Legea cu privire la drepturile 
bugetare ale U.R.S.S. și ale re
publicilor unionale“ și „Legea 
cu privire la procedura revocă
rii deputaților Sovietului 
prem al U.R.S.S.".

Cea de-a treia sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
aprobat decretele Prezidiului 
Sovietului Suprejn al U.R.S.S. 
cu privire la formarea și trans
formarea ministerelor, cu pri
vire la crearea comitetelor de 
stat de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., cu privire 
la numirea de miniștri și de

Su-

Poporul francez așteaptă 
cu un viu interes

vizita lui N» S> Hrușciov (Agerpres) 
specială :

Primul mare radiotelescop mobil

PARIS. 30 (Agerpres). — Vi
zita primului mir.i tru al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciw este așteptată cu 
cel mai viu interes de opinia pu- 
b'i:ă franceză. Se sutl.niază în 
unanimitate, după cum arată și 
ziarul „Combat"',,,utilitatea dialo
gului dintre premierul sovietic 
și șeful statului francez înaintea 
întilnirii comune“ (Est.Vest), in
tr-o declarație făcută corespon
denți: lui ziarului „Pravda“, De- 
preux, secretarul general al 
Pârlitului socialist autonom, a 
arătat că astfel de inîilniri sînt 
foarte folositoare pentru conso
lidarea păcii. In cursul apropia
telor întrevederi dintre N. S. 
Hrușciov ți de Gaulte, a spus 
Depreux, vor fi abordate fără în
doială problema dezarmării, pre
cum și aceea a interziceri armei 
nucleare. Considerăm că trebuie 
să e'ijerăm omenirea de teama 
pentru soarta sa. Ne pronunțăm 
împotriva experienței ar cu arma 
nucleară. Este necesar să ară
tăm, a continuat omul politie 
francez, că vizita lui N. S. Hruș
ciov în țara noastră va contribui 
la îmbunătățirea rela'jibr franco. 
sovi:ti:e, va constitui un nou pas 
pe calea traducerii în viață a 
principiului coexistenței pașnice. 
„Vizita lui N. S. Hrușciov, scrie

și săptămînalul catolic „Témoig
nage Chrétien" va ajuta omului 
simplu să înțeleagă mai tine 
ideea coexistenței pașnice". Săp- 
tăminaitil Partidului Comunist 
Francez, „France Nouvelle“ con
sideră că viitoarea vizită în 
Franța a șefului guvernului so
vietic reprezintă un însemnat 
succes al torțelor păcii și o do. 
vadă că poîitiea „războiului rece" 
este nevoită din nou să dea îna
poi.

Ca o oglindire a atenției acor
date in Franța vizitei lui N. S. 
Hrușciov, ziarul „Libération“ re
produce o informație care cir
culă în careurile apropiate de Mi
nisterul de Externe al Franței, 
potrivit căreia orașele provin
ciale franceze sînt foarte preo
cupate de șansele pe care le au 
de a figura pe iijta celor ce vor 
fi vizitate de premierul sovietic. 
Ziarul „Libération“ arată în con
cluzie că în Franța „tot mai 
mul'i încep să înțeleagă acum că 
o pace trainică nu poate exista 
fără tratative cu cei împotriva 
cărora eram împinși să luptăm..." 
„In același timp, scrie ziarul, 
scade continuu numărul incon
știenților care acceptau cu inima 
ușoară războiul și distrugerea ge
nerală..."

ATENA 30 
Corespondență

In dimineața de 30 octombrie, 
acad. Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Rornîne și ministrul ln- 
vățămîntului și Culturii, care se 
alia la Atena la invitația Aca
demiei de Științe a Greciei, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei, 
Evanghelos Averoff. El a fost 
însoțit de ambasadorul R. P. 
Rornîne in Grecia, 
ceanu.

In cursul zilei 
acad. Atanase Joja

In Adunarea Generală a O. N. U.

Declarația delegației sovietica cu privire la intenția 
de a se trimite în Laos o comisie permanentă a O.N.U.
NEW YORK 30 (Agerpres).— 

Delegația sovietică la cea de-a 
XIV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a dat publicității 
următoarea declarație cu privire

la intenția de a se trimite în 
Laos o comisie permanentă a 
O.N.U.

In ultimul timp presa occiden
tală a informat eă anumite

Comitetul Politic continuă 
dezbaterile asupra problemei 
dezarmării generale și totale

NEW YORK 30. — Corespon
denți specială : La 29 octombi r, 
Comitetul Politic a continuat 
dezbateri e asupra propunerii so
vietice plivind dezarmarea gene
rală și totală. Pe lista vorbito
rilor mai figurează 30 de dele
gați. In ședința 
vorbit delegații 
ziei, Bhloruriel, 
Israelului.

de dimineață au 
Etiopiei, Indone- 
Gomhdsnului și

Suspinele d-lui Lindley
Sînt oameni care nu știu să 

piardă. Cind văd că ideile sau 
cartea pe care au mizat se 
dovedește proastă, în loc să 
se stăpînească și să se re
semneze, se agită, se zvîrco- 
lesc, varsă pară și foc, se 
cramponează și prin asta de
vin ridicoli, se dau in spec
tacol. Din această categorie 
pare să fie și domnul Ernest 
Lindley.

Pentru toată lumea e lim
pede că ideile coexistenței 
pașnice își fac loc în viața 
internațională, în relațiile din
tre state. Pentru toată lumea 
e limpede că armăsarul "răz
boiului rece" jucat și călărit 
mai bine de un deceniu de 
cercurile imperialiste poate fi 
trecut, fără regrete, în cate
goria gloabelor. Sînt unii oa
meni, în America îndeosebi, 
care nu se împacă cu gîndul 
că “războiul rece" și-a trăit 
traiul. Acești oameni încearcă 
să-i pună proptele, să-l ingra- 
șe artificial, să-l împingă din 
nou în arena politică și să 
joace pe el. Pentru că a adus 
multe profituri susținătorilor 
săi, pentru că fiecare pas fă
cut a lăsat în urmă un sac de 
cur.

Și iată că dl Lindley nu 
vrea să uite vremurile fericite 
pentru el, dorindu-le perpetu
area sau cel puțin prelungi
rea. De aceea a pus mina pe 
condei și a scris în "Newsweek" 
un articol bătăios. Amintita 
revistă americană nu a făcut 
nici un secret din strînsa ei 
legătură cu cercuri de afaceii 
interesate în politica "războ
iului rece”, cu cercuri politice 
din Occident influente care 
se opun normalizării situației 
internaționale, stabilirii unor 
relații de colaborare și respect 
reciproc între state. Prin ur
mare un loc mai potrivit pen
tru ideile d-lui Lindley nici că 
se putea.

Așadar, dl. Lindley a scris 
un articol. “înainte in plină vi
teză" se cheamă articolul. în
cotro, așa de iute dorește dl 
Lindley să meargă ? Bineînțe
les că spre război, spre înar
mare și încordare. De la înce
put, autorul articolului nu lasă 
nici o îndoială cititorului său.

„Lumea liberă trebuie să-și 
întărească forța". Această 
afirmație e făcută în octom
brie 1959, adică într-un mo
ment în care se profilează la 
orizont o altă atmosferă, în care 
oamenii realiști caută să des
chidă o nouă eră politică, in 
care conferința la nivel înalt 
devine tot mai apropiată. A- 
ceastă afirmație e făcută după 
vizita încununată de succes m 
S.U.A. a tov. N.S. Hrușciov, 
care a însemnat o strălucită 
evidențiere a roadelor ce le 
poate da o politică bazată 
pe tratative, cunoaștere și co
existență pașnică.

Dar dl Lindley nu se mărgi
nește la această afirmare. Ca

unul ce nu știe să piardă și 
să se încline în fața realității, 
el se cramponează de idei pe
rimate. El ar dori să traseze 
politicii americane trei direc
ții : "continuarea cursei înar
mărilor, negocierea și continu
area luptei mondiale prin 
toate forțele pînă in pragul 
războiului". In această frază 
smulsă din arsenalul propa
gandistic foiosit de adversarii 
păcii sună straniu cuvintul ne
gociere, pus acolo, in mod evi
dent, sub presiunea vieții, a 
realităților Dar cum se împacă

negocierea cu continuarea 
nebunească a cursei înarmări
lor și cu dementa politică pe 
marginea prăpastiei ? Cum se 
poate împăca spiritul tratati
velor cu cel al politicii de 
forță și a "războiului rece ?“ 
Una exclude pe cealaltă și dl 
Lindley o știe perfect. Numai 
că lui și prietenilor săi le con
vine ca spiritul negocierilor să 
fie îngropat și nu intîmplător 
în articolul lui Lindley el se află 
pus și strivit intre două din 
cele mai feroce "principii" ale 
"războiului rece".

Și ca să nu existe dubiu a- 
supra politicii pe care o pre
conizează dl Lindley el suge
rează Departamentului de stat 
ideile directoare.

"Să înaintăm în plină viteză 
în dezvoltarea rachetelor și a 
cercetărilor și in crearea altor 
tipuri de arme perfecționate“ 
spune autorul articolului din 
"Newsweek". Cind se face a-

cest îndemn ? Exact în momen
tul în care peste 80 de dele
gații reprezentînd 
toate statele 
cu seriozitate 
neri făcute 
Generală a 
N. S. Hrușciov 
la dezarmarea 
totală. Exact în 
în care omenirea ___ ___
se vor lua măsurile necesare 
pentru asigurarea păcii, pen
tru salvarea lumii de război a- 
tomic, de orice război dl Lin
dley, cere pentru a fi pe pla
cul prietenilor săi adepți oi 
"războiului rece", continuarea 
acestui flagel ce înveninează 
climatul internațional, relațiile 
între state. Pentru aceasta 
el preconizează, mai de
parte, întărirea alianțelor a- 
gresive de tipul C.E.N.T.O.
S.E.A.T.O., N.A.T.O., sprijinirea 
cunoscutelor firme politice falite 
Cian Kai-și, Li Sin Man și com
pania, intensificarea ajutorului 
militar pentru străinătate și 
așa mai departe, ca pe nefas
tele vremi de plin "război 
rece".

Dl Lindley și prietenii săi 
care au ruginit pe poziții de 
forță, uită că lumea nu rămine 
pe loc, că omenirea va în
gropa fără regret "războiul 
rece" fără să se emoționeze 
de suspinele celor ce au cîș- 
tigat averi de pe urma lui, 
Presiunea opiniei publice dor
nică de pace va strivi 
pe promotorii „războiului re
ce" — ceea ce nu va fi de- 
cît spre cîștigul omenirii.

aproape 
lumii discută 

istoricele propu- 
în 
O.

Adunarea 
N. U. de 
cu privire 
generală și 

momentul 
speră că

AL. GIRNEAȚA

*

Deschizînd ședința Comitetului 
Politic președintele comitetului, 
Frantz Matszh (Austria), a sub
liniat că este pentru prima dată 
cind toți membrii Organizației 
Națiunilor Unite sprijină un pro. 
iect de rezclu.iă și a remarcat 
faptul că aceasta este de bun 
augur pentru activitatea Comite
tului celor zece țări pentru de
zarmare de la Geneva.

Primul vorbitor, delegatul E. 
tiopiei, a criticat poziția aceior 
delegați care au afirmat că o 
lume lipsită de armamente, nu ar 
fi su.'i'ient de pregătită in fața 
diferiRIjr eventualități. Delega
tul Etiopiei a subliniat câ a pune 
astfel problema ar însemna de 
fapt a sprijini părerea acelora 
care susți i că dezarmarea nu 
este necesară în r.ici un caz.

Delegatul Indonezia, Aii Sas- 
troamidjojo, a subliniat la in. 
ceputul cuvîntării sale auspiciile 
favorabile sub care se desfășoară 
dijeuțiile cit acest an la Orga, 
niza.u Națiunilor Unite în pro
blema dezarmării. El a scos de 
asemenea în evidență consensul 
unanim ca Comitetul celor zece 
țări să examineze in amănunt 
propunerile făcute, in primul 
rînd propunerea Uniunii Sovie
tice asupra dezarmării generale 
și totale.

El a arătat că există o tendin
ță periculoasă de a exagera par
tea întunecată a tabloului actual 
al situației internaționale și a 
avertizat asupra pericolului care 
decurge din crearea unei atitu. 
dini de resemnare față de pro
blema dezarmării. Propunerea 
sovietiiă de dezarmare generală 
și totali, a spus delegatul Indo
neziei, este revoluționară prin 
scopul ei. Ea va permite să se 
renunțe la folosirea armelor în 
relațiile internaționale între state.

In încheiere Aii Sastroamid- 
jojo a subliniat atașamentul său 
deplin față de rezoluția comună 
care a fost prezentată de cele 
82 de delegații Comitetului Poli
tic.

în continuarea ședinței de di
mineață a luat cuvintul ministrul 
de Externe al R.S.S. Bieloruse, 
Kuzma Kiselev. Sprijinind rezo
luția aflată in fața comitetului 
el a arătat că in mod practic 
toți vorbitorii și.au exprimat do
rința de a sprijini sincer princi- 
piilz de bază ale propunerii so
vietice.

cercuri 
fel de 
O.N U. 
agenții 
Reuter, 
niunea Sovietică nu ar intenționa 
să obiecteze împotriva trimiterii 
acestei misiuni în Laos.

In legătură cu aceasta, delega
ția sovietică la cea de-a XXV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. consideră necesar să de
clare că mei nu poate fi vorba 
ca Uniunea Sovietică să sprijine 
sau cel puțin să-și dea consimță- 
mîntul tacit la folosirea 
Organizației Națiunilor 
pentru camuflarea unor acțiuni 
ilegale de acest fel.

Poziția Uniunii Sovietice în le
gătură cu 
din Laos 
cumentele 
toare din 
tembrie 1959.

încordarea care s-a creat în 
regiunea Laosului poate și tre
buie să fie lichidată numai pe 
baza și în cadrul acordurilor de 
la Geneva din anul 1954, care 
constituie baza păcii și securi
tății în Indochina. Asemenea 
măsuri ca crearea unui așa-zis 
subcomitet pentru Laos care ne
socotește Carta O.N.U., sau ca 
trimiterea în Laos a unei misi
uni permanente a O.N.U., în
seamnă însă subminarea acordu
rilor de la Geneva și duc prin 
aceasta la lichidarea principalei 
și unicei baze juridice pentru 
menținerea păcii în Vietnam, 
Laos și Cambodgia. Inițiatorii a- 
cestor măsuri nu trebuie 
urmările grave pe care 
avea asemenea acțiuni 
cauza păcii în Asia de 
și în întreaga lume.

emit ideea creării unui 
misiuni permanente a 
în Laos. Totodată unele 
occidentale, în special 
răspîndesc zvonul că U-

numelui
Unite

recentele evenimente 
a fost expusă în do- 
sovietice corespunză- 
18 august și 14 sep-

de vineri, 
a vizitat, 

împreuna cu Ion unnceanu, A- 
cademia de Științe din Atena. 
Membrii Senatului Academiei 
de Științe au făcut o primire 
călduroasă oaspeților romîni. A- 
ceștia au fost salutați de preșe
dintele Academiei, Spiros Me- 
las, de secretarul general al 
Academiei, prof. A. Orlandos, 
de cunoscutul astronom grec, 
prof. Xanthakis și de ceilalți 
membri ai Senatului Academiei. 

Președintele, Spiros Melas, a 
arătat câ vizita pe care a între
prins-o nu de mult în Republica 
Populara Romînă i.a oferit posi
bilitatea de a cunoaște frumoa
sele realizări ale Rominiei pe 
țarini economic, cultural și știin
țific. El a subliniat câ a fost pro
fund impresionat de amploarea 
marilor construcții din Romînia 
și de intensa activitate a cerce
tătorilor romîni în domeniul foîo. 
sirii energiei atomice 
pașnice.

Membrii Senatului 
au ținut să exprime 
tele de prietenie pe 
porul grec, oamenii de 
și știință din Grecia, le 
față de poporul romîn.

Acad. Atanase Joja a 
mit pentru călduroasa 
și a sublimat că un schimb cît 
mai larg die vizite ale oameni
lor de cultură și de știință din 
R.P. Romîrră și Grecia va con
tribui la o cunoaștere reciprocă 
mai profundă, la întărirea prie
teniei dintre cele două țări și va 
sluji cauzei păcii.

Subliniind călduroasa primire 
făcută academicianului A. Joja 
în capitala Greciei, ziarul „Katlii- 
merini“ scrie;: „Există speranța 
că această vizită va contribui la 
crearea unui climat balcanic 
inai sănătos“.

„Poporul grec, scrie între al
tele ziarul „Avghi“ de vineri, 
primește cu cordialitate pe repre
zentantul guvernului romîn și 
prieten sincer al țării noastre, 
dl. Joja“.

O----
i

să uite 
le pot 
pentru 
sud-est

Muncitorii agricoli și țăranii italieni au demonstrat recent pe străzile orașului Putignano ce- 
rînd micșorarea impozitelor și ajutorarea cultivatorilor.

în scopuri

Academiei 
sentimen- 
care po- 

cultură 
nutresc

multu- 
primire

Primarul 
Bagdadului 

e impresionat 
de progresul 
țării noastre

BAGDAD 30 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, pri
marul orașului Bagdad, Abdul 
Majid Hassan, a participat la 
sărbătorirea setniiinileniului ora
șului București. In declarați
ile sale, publicate de ziarul „Itti- 
had Al Șaab" Abdul Majid Has
san relevă activitatea 
pusă de Sfatul Popular 
Capitalei pentru 
construcțiilor și 
edilitare, pentru 
înfăptuirea planurilor 
tice și de sistematizare, 
a declarat el, NE VOM STRA: 
DUI SĂ PROFITĂM DE EXPE- 
R1ENȚA DOBIND1ITA DE CO
LEGII NOȘTRI ROMÎNl PEN. 
TRU A SISTEMATIZA ORAȘUL 
BAGDAD“.

de
al 

întreținerea 
instalațiilor 

elaborarea și 
urbanis- 

^OI,

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS : După cum anunță ziarul 
„Izvestia“, la stația de lingă 
Moscova a Institutului de fizică 
„Lebedev", aparținind Academici 
de Științe a U.R.S.S., a fost con
struit șj dat in exploatare de 
probă primul mare radiotelescop 
mobil din U.R.S.S. Diametrul 
oglinzii lui parabolice este de 22 
metri, iar distanța focală — de 
9,5 metri. Greutatea oglinzii este 
de 65 tone, iar a întregului te
lescop de 380 tone.

Telescopul are cea mai mare 
putere separatoare dintre toate 
telescoapele mobile existente în 
lume.

La aceeași stație se construiește 
CEL MAI MARE RADIOTELE
SCOP DIN LUME. IN FORMA 
DE CRUCE. ANVERGURA FIE
CĂRUIA DINTRE CELE DOUĂ 
BRAȚE ALE TELESCOPULUI 
ESTE DE APROXIMATIV UN 
KILOMETRU, IAR ÎNĂLȚIMEA 
40 METRI.

Noul ministru al Italiei 
la București și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
La 30 octombrie a.c. Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro- 
mîne, a primit pe dl. Alberto 
Paveri Fontana, Trimis Extraor
dinar și Ministru Plenipotențiar 
al Italiei in Republica Populară 
Romînă, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

La solemnitate au asistat to
varășii : Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Rornîne, 
Alexandru Lăzărcanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Traian Micu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Nicu 
Șerban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe, Ion Vrabie, direc
torul cancelariei Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

Ministrul Italiei a fost însoțit 
de domnii Ludovico Cardiicci 
Artenisio, priin-secretar, Lt. Col. 
Giuseppe Bonsigtiore, atașat 
litar, Carlo Garavalii, atașat 
mercial, Antonio Fahretto 
Francesco Zaffuto, atașați ai 
gației Italiei la București.

Cu acest prilej, Ministrul 
liei și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvîntări.

Relerindu-se la bunele relații 
dintre Italia și Republica Popu
lară Romînă, dl. Alberto Paveri 
Fontana a declarat că „va depu
ne toate eforturile pentru a face 
încă și mai intense și cordiale 
relațiile de prietenie și de cola
borare care sînt tradiționale în
tre cele două țări ale noastre“.

mi- 
co.

și 
Le-

lta-

In încheiere, Ministrul Italiei 
a declarat că este încredințat câ 
va găsi la guvernul R. P. Romî- 
ne toată bunăvoința și colabora
rea necesară pentru îndeplinirea 
misiunii sale și a exprimat sin
cere urări pentru 
Republicii r

In răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, a arătat 
că „guvernul romîn va saluta cu 
satisfacție și va sprijini orice 
inițiativă menită să contribuie 
la întărirea și lărgirea relațiilor 
romîno-italiene în interesul am
belor state, ale păcii și colaboră
rii internaționale.

Guvernul romîn, atașat prin-» 
cipiilor coexistenței pașnice, a 
promovat și promovează o poli
tică de dezvoltare și îmbunătă
țire a relațiilor dintre R. P. Ro- 
mînă și Italia“.

Mulțumind pentru urările ex
primate, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a transmis la rîndul său 
cele mai bune urări de belșug și 
fericire poporului italian.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
avut cu dl. Alberto Paveri Fon- 
tana, o convorbire amicală, la 
care au asistat tovarășii Gheor
ghe Stoica și Alexandru Lăză- 
reanu.

pentru prosperitatea 
Populare Rornîne.

•----

Prezențe romînești peste hotare

Numirea noului ministru 
al R. P. Rornîne 

în Republica 
Orientală Uruguay

WASHINGTON 30 fAger. 
preș). — Zilele trecute s-a des
chis în orașul Zanes\ille (statul 
Ohia, S.U.A.), o expoziție de artă 
populară romînească în cadrul 
schimburilor culturale romino- 
amerieane.

La inaugurarea expoziției au 
luat cuvintul I. Dolezal, prim- 
secretar al Legației R. P. Ro. 
mîne din Washington, 
Franklin Ludden, 
istoria artelor la 
statului Ohia.

In cuvintul său 
spus printre altele : „Arta popu
lară romînească este vestită de 
multe decenii ca fiind una dintre 
cele mai autentice. Expoziția pre
zentată la Institutul de artă con. 
ține o colecție excelentă de obiec
te de artă populară și va fi ex
trem de instructivă atît pentru 
public cît și pentru cercetători. 
Aproape nici o artă populară nu 
are o atît de mare bogăție și o 
tradiție culturală atit de veche 
ca cea pe care o vădește materia- 
Iul romînesc“.

(Agerpres). — 
de prietenie 

a deschis în

și dr. 
profesor de 

Universitatea

dr. Ludden a

Ziarele din Zanesville au con
sacrat expoziției nominești de artă 
populară articole elogioase inso, 
țite de fotografii.

HELSINKI 30
Recent, Asociația 
Finlanda-Romînia
sălile muzeului de artă din orașul 
Haemeenlina o expoziție de artă 
populară romînească. Sînt pre
zentate costume naționale, co
voare, țesături, ceramică, obiecte 
de artizanat din lemn și piele. 
Expoziția cuprinde de asemenea 
cărți finlandeze traduse în limba 
romînă, mărci poștale romînești 
și fotografii în legătură cu a 
500-a aniversare a orașului 
București.

Directorul muzeului, Taisto Ah. 
foia, a subliniat în cuvintul de 
deschidere valoarea artistică a 
exponatelor prezentate și măie
stria creatorilor lor, precum și 
importanța cunoașterii reciproce 
a culturii popoarelor romîn și 
finlandez pentru strîngerea reia, 
fiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Ministrul R. P. Rornîne la 
Helsinki, Stelian Nițulescu, care 
a luat apoi cuvintul, a relevat în
semnătatea schimburilor culturale 
dintre cele două țări. A luat de 
asemenea cuvintul Paavo Kivi- 
koski, secretarul Asociației de 
prietenie Finlanda-Romînia.

— Cunoscutul scrii. 
Erskine Caldwel, 

în U.R S.S. în ca-

trimis

Printr-un Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tova
rășul Francisc Păcuraru a fost 
numit în calitate de
extraordinar și ministru pleni
potențiar al R.P. Rornîne în Re
publica Orientală Uruguay, în 
locul tovarășului Victor Dimi- 
triu, care a primit alte însărci-

Naționalizarea 
petrolifere

HAVANA 30 (Agerpres). — 
Referindu.se Ia informații trans
mise de postul de radio Voz din 
Havana, agențiile de presă a- 
nunță o serie de decrete adoptate 
de guvernul Fidel Castro privind 
naționalizarea concesiunilor pe
trolifere străine din Cuba și 
aplicarea de impozite speciala 
exporturilor de minereu.

Primul decret lege elaborat de 
un comitet guvernamental însăr
cinat cu probleme legate de in
dustrializarea țării, se aplică la 
o suprafață de 44 mi'ioane hec-

concesiunilor
din Cuba
tare terenuri petrolifere aparți- 
nînd unui număr de 35 societăți 
străine, inclusiv trusturile Sheîl 
0.1. E.S.S.O. și Standard Cil.

Prin aplicarea decretului pri
vitor la impozitele pe minereuri 
societățile americane Bethlehem 
Stepl și Nickaro Nickel care de
țin minele de nichel, cobalt și 
aramă din provincia Oriente vor 
încasa beneficii cu 25 la sută 
mai mici față de trecut, aceste 
diferențe urmînd să fie încasate 
sub formă de impozite de statul 
cuban.
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MOSCOVA.
tor american 
care se află .. . ____ „
litate de turist, împreună cu so
ția sa, a declarat unui corespo'n- 
dent al agenției TASS : Sînt 
foarte fericit că, după multă 
vreme, am din nou posibilitatea 
să vizitez Uniunea Sovietică. 
M-am întîlnit cu oamenii sovie
tici în timpul războiului, iar acum 
vreau să-i văd în condiții dt pace. 

Tntr o convorbire eu scriitorii 
sovietici Caldwel a salutat ac
țiunile îndreptate spre 
colaborării culturale 
U.R.S.S. și S.U.A.

ROMA. — De cîteva 
ropa occidentală este bîntuită de 
un puternic uragan. După cum 
relatează agenția France Presse, 
în noaptea de 26 spre 27 octom. 
brie uraganul a produs pagube 
considerabile asunra unor întinse 
regiuni din Anglia Olanda și 
Franța smulgînd din rădăcini 
copaci și întrerupînd traficul ru
tier și feroviar în numeroase 
locuri, Numeroase nave surprinse 
în larg de uragan au fost ava. 
riate. Agenția France Presse sub
liniază că în noaptea de 28 spre 
29 octombrie uraganul s-a extins 

fiind însoțit 
zăpadă și

și asupra Italiei, el 
de ploi torențiale, 
grindină.

WASHINGTON. - 
zitei făcute în

lărgirea 
dintre

zile Eu-

In urma vî- 
S.U.A de Seku 

Ture, președintele Republicii Gui. 
neea. care a dus tratative cu 
președintele Eisenhower, a fost

dat publicității un comunicat 
comun.

MOSCOVA. — Uniunea Sovie. 
tică va acorda ajutor R.A.U. pen-i 
tru construirea unei rafinării în 
orașul Suez. Această întreprin
dere va prelucra anual 450.000 
tone de țiței din bazinul petroli. 
fer Ras-Tanura. Rafinăria va pro
duce anual aproximativ 69.000 
tone de lubrifianți.

MEXICO CITY. - Agenția 
Associated Press, citind infor« 
mâții oficiale anunță că numă. 
rul celor care au pierit în urma 
catastrofei provocate de ciclon în 
regiunile de pe coasta Pacificului 
se ridică la aproximativ 1000 per
soane. Sînt peste 1500 de răniți 
grav înregistrați.

Telegrame din Guadalajara — 
capitala statului Jalisco — arată 
că peste 75.000 persoane din a. 
ceastă regiune sînt' lipsite de lo
cuințe din cauza inundațiilor. 
. PORT OF SPAIN. - Tntr.un 
interviu acordat ziarului ..Trini. 
dad Guardian“ generalul Hum- 
berto Delgado. fost candidat al 
opoziției la președinția Portuga. 
Hei a declarat că alegerile orga
nizate de Salazar pentru desem
narea președintelui republicii au 
constituit o „farsă". Generalul 
Delgado a sosit în Trinidad ca 
invitat al Comitetului pentru eli
berata Portugaliei, condus de 
senatorul Ravell.

Ocupîndu-se de situația internă 
din Portugalia, genera'ul Del. 
gado a calificat-o drept o .dicta
tură totală".
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