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Proletari din toate țările, uniți-vă !

cînteia 
ineretului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
In pag. 2-a :

• Vom îmbogăți activitatea 
organizației noastre (viața de 
organizație).

• Luna prieteniei romino- 
sovietice.

• Sport

în pag. 4-a:
• Dezarmarea generală și 

totală — o măreață idee uma
nitară.

încheierea lucrărilor

celui de al V-lea Congres
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526.000 lei econoinisifi 
prin muncă patriotică

Cele 7 brigăzi utemiste de 
knuncă patriotică de la Exploa
tarea minieră Filipeștii de Pădu- 
re, participă din plin la acțiunile 
întreprinse de organizația de 
partid pentru realizarea de cit 
inaj multe economii.

in cursul acestui an tinerii 
Idin cadrul acestei brigăzi au 
prestat peste 50.000 ore muncă 
voluntară realizînd economii în 
valoare de 526.000 lei.

Pe lîngă întreținerea galerii
lor, a depozitului de lemne, cît 
și a șoselei ce leagă exploatarea 
de comuna Filipeștii de Pădure, 
tineri; au mai predat unităților 
l.C.M. 80.000 kg. fier vechi.

Trebuie remarcată activitatea 
brigăzii patriotice nr. 88 condusă

de tînărul Nicolae Popescu, de 
la „Atelierul tineretului“, care 
se situează pe primul loc în ra
ionul Cîmpina și pe locul doi pe 
regiunea Ploești. Toți tinerii a- 
cestei brigăzi au primit insigna 
de brigadier, efectuînd fiecare 
peste 100 ore de muncă volun
tară.

Pînă la 30 Decembrie, brigăzi
le utemiste de muncă patriotică 
s-au angajat să mai efectueze 
voluntar 20.000 ore, prin care să 
extragă 500 tone de cărbune, să 
strîngă 15.000 kg. fier vechi, 
realizînd astfel o economie de 
150.000 lei.

I. DUȚU 
maistru

Ce să facem să crească pro
ductivitatea muncii ? — se în
treba în multe rînduri prim 
topitorul Vasile Dincă de la 
oțelăria Uzinelor „Mao Țze- 
dun". Ca un bun organizator 
a studiat problema și a vă
zut că timpul de elaborare a 
fiecărei șarje poate fi redus 
cu 15 minute. Acesta a fost 
angajamentul luat în cinstea 
marii sărbători - 7 Noiem
brie. Angajamentul este în
deplinit. Prim topitorul își 

respectă cuvintul dat.

Foto : P. PAVEL

La Fabrica de postav Buhuși

Cin „filon de aur“ 

nevalorificat
Deunăzi o bătrînă muncitoare 

fruntașă de la Fabrica de postav 
Buhuși spunea, vorbind unor ti
nere, că experiența înaintată de 
muncă constituie un adevărat 
„filon de aur“.

Cit adevăr cuprind aceste cu
vinte I Pretutindeni, în fiecare 
fabrică sau uzina experiența 
muncitorilor fruntași, experiența 
înaintată în muncă reprezintă un 
adevarat filon de aur. Principalul 
e însă să știi să scoți la iveală și 
să valorifici acest filon prețios.

La Fabrica de postav Buiiuși 
sint mulți muncitori care prețu
ind'experiența înaintată, ințele- 
gînd marea valoare a râspîndirii 
celor mai bune metode de lucru, 
împărtășesc cu dărnicie din cuno. 
ștințele lor celorlalți tineri mun
citori. Nu de mult, utemista Ma
ria Brumă, fruntașă în producție 
a observat că tînăra Olga Ga- 
iovschi are greutăți în îndeplini
rea sarcinilor de plan și_ s-a 
hotărit s-o ajute. Olga susținea 
morțiș că nu ea este dc vină ci... 
mașinile la care lucrează. Atunci, 
Maria Brumă i-a propus să facă, 
pentru citeva zile, schimb cu ma. 
șinile. Olga tot nu.și îndeplinea 
sarcinile de producție.

In schimb Maria Brumă și le 
depășea -cu mult. Olga s-a con
vins astfel că insuccesele sale nu 
se datoresc mașinilor ci golurilor 
pe care le are în pregătirea sa 
profesională. De comun acord au 
hotărit ca Maria Brumă , să o 
ajute, să-i împărtășească din ex
periența, din metodele ei de 
muncă.

adevărat

în fiecare

încet, încet, Olga și-a însușit 
din experiența tovarășei sale de 
muncă, a început să lucreze mai 
bine să.și îndeplinească și chiar 
să-și depășească sarcinile de pro
ducție, reușind astfel să lucreze 
la nivelul muncitoarelor fruntașe.

Asemenea fapte ca cel amintit 
mai sus se petrec în multe secții 
ale fabricii. Tinerii muncitori 
mai noi, cu mai puțină pregătire, 
doresc să-și însușească expe
riența înaintată a muncitorilor 
fruntași pentru a lucra mai bine.

Din pavate insa, deși in fabrică 
există mulți muncitori care au 
acumulat o experiență bogata ca 
de pilda, Elena Zavalichi, Maria 
Grigore, Virginia Nichifor, Ana 
Ontiț, Elena Dumitrache, deși ti
nerii doresc sa invețe cit mai 
mult, comitetul U.T.M. n-a făcut 
mai nimic pentru raspîndirea ce. 
lor mai bune metode de lucru.

Generalizarea in rmdul tineri
lor a experienței înaintate tre
buie să stea in centrul atenției 
comitetului U.T.M. nu numai pen. 
tru că aceasta este o dorința ge
nerală a tinerilor muncitori de a 
învăță. Ea este reclamata de si
tuația existenta in producție, in 
îndeplinirea planului. In fabrică 
sint inca, dm păcate, mulți ti
neri care nu.și realizează normele 
care produc țesături cu defecte. 
Astfel în trimestrul III al anuTui, 
fabrica a dat in plus, peste pro
centul admis circa 1200 metri cu. 
poane de postav. Alături de ti
nerii muncitori fruntași în fa
brică sint și unii tineri ca Ioana 
Alion, Veronica Serghie, Maria

Olteanu, Ioana Ciubotaru, Zeno- 
via Goriță și alții care adesea 
nu.și îndeplinesc sarcinile de pro
ducție, dau deșeuri multe, țesă
turi de proastă calitate. Unii din
tre acești tineri au fost criticați 
la gazeta de perete, în adunări 
generale U.T.M., în consfătuiri de 
producție. Acesta este un lucru 
bun dar nu e suficient. Comitetul

C. BANC1LA

(Continuare în pag. 11-a)
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Noi utilaje pentru șantierele 
de îmbunătățiri funciare

„Dunărea-450“ care, de aseme
nea, este apreciată pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare.

Alături de aceste utilaje Uzi
nele „Vasile Roaită" livrează 
agriculturii, precum și unor În
treprinderi industriale pompe 
universale „Lotru—Cerna—Criș“, 
care se folosesc la instalațiile de 
alimentare cu apă sau în alte 
scopuri.

Nivelul tehnic ridicat și capa
citatea sporită a noilor pompe 
cu marca de fabricație a Uzine
lor „Vasile Roaită" fac ca ele 
să se bucure de o frumoasă a- 
preciere și peste hotare.

(Agerpres)

Metalurgiștii de la Uzinele 
„Vasile Roaită“ din Capitală au 
început să fabrice în serie noi 
utilaje pentru șantierele de îm
bunătățiri funciare.

Printre acestea se află pompa 
,,Dunărea-750" cu o capacitate 
de pînă la 7.000 m.c. debit orar. 
Această pompă este destinată 
echipării stațiilor de pompare 
pentru desecări și irigații. Ase
menea pompe au și fost montate 
la stațiile de pompare Surlari, 
raionul Oltenița, regiunea Bucu
rești, și Cenei, raionul Jimbolia, 
regiunea Timișoara, unde func
ționează cu rezultate bune. Un 
alt tip de pompă ce se fabrică 
la Uzinele „Vasile Roaită“ este

Ion lordache este unul din nu
meroșii fruntași al „Industriei 
Metalurgice Bănățene“ din Ti
mișoara. El conduce cu multă 
precizie strungul „Carusel" la 
execuția cilindrilor basculanți și 
își depășește mereu norma cu 30 

la sută.

Foto ! S. NICULESCU

In epoca noastră de gigan
tice înfăptuiri pe toate tă- 
rîmurile, e minunat lucru 

să fii inginer și arhitect, să fii 
matematician și medic, să fii 
scriitor și artist. E minunat lu
cru să plănuiești și să constru-

Ț

Calitatea baghetelor destinate viitoarelor planșe a stîrnit vii discuții. Fiecare din muncitorii 
siderurgiști-elevi în clasa a Vlll-a curs seral a liceului „Matei Corvin" din Hunedoara - este 

exigent
FqLq I P, POPESCU

Un nou centru metrologic
Metrologia verifică aparatele 

de măsură industrială, operație 
ce necesită un control atent și 
permanent.

In momentul de față, prin gri
ja partidului și guvernului în 
țara noastră se construiesc inci 3 
centre metrologice de importanță 
republicană, dintre care, celui 
din orașul Bacău i s-a făcut nu 
de mult recepția.

Noua clădire are 2 etaje, și un 
turn pentru aparatura necesară, 
iar iluminatul este făcut cu tu
buri de neon.

Acest centru metrologic este 
prevăzut cu laborator de verifi
cat aparate electrice, termo-elec- 
trice, măsurători de lungime și 
de mase, verificări de debit 
metri, aparate de măsurat pre
siuni, o stație de măsurat trans
formatori și altele.

De menționat este că tot aici 
se vor putea efectiia etalonări 
(măsurători speciale) care înain
te se făceau numai la București.

ADRIAN MEZA
Corespondent voluntar

Premiere
pe scenele operelor noastre

Duminică seara, Opera romină 
de stat din Cluj a prezentat in 
premieră pe țară noua operă ori
ginală „Neamul Șoimăreștilor“, 
de compozitorul clujean Tudor 
Jarda, pe libretul lui Ilie Balea, 
după romanul maestrului Mihail 
Sadoveanu.

Spectacolul a fost pus în scenă 
de llie Balea, conducerea mu
zicală aparține lui Lucian Sur- 
lașiu, iar decorurile și costu
mele sint semnate de Vaier Va- 
silescu. Rolurile principale au 
fost deținute de Ecaterina Vilco- 
viei, Ion Pisa, Alexandru Racol- 
ța, Troian Popescu, Ileana Han- 
drea fi alții.

Teatrul muzical „Gh. Dima“ 
din Orașul Stalin a prezentat 
sîinbătă seara premiera operetei 
„Casa cu trei fete“ de Fr. Schu- 
bert, în direcția de scenă a lui 
P. V. Cottescu și sub conducerea 
muzicală a dirijorului Lucian 
Gropșanu.

★
Pe scena Teatrului de Operă 

și Balet al R.P. Romîne a avut 
loc duminică seara premiera ba
letului „Priculiciul“ de Zeno 
Vancea. Conducerea muzicală a- 
parține dirijorului M. Bredicea- 
nu, coregrafia și direcția de sce
nă sint semnate de Oleg Danov- 
schi, iar decorurile și costumele 
de pictorul Roland Laufr.

( Agerpres)

Duminică au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al V-lea Congres al 
Asociației Romine pentru Legă.u- 
rile de prietenie cu Uniunea So
vietică — A.R.L.US.

In ședința de dimineață, con
dusă de tov. Marin Florea lones- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.US., au continuat 
discuțiile asupra dării de seamă. 
Au luat cuvintul Elisabeta I.ot- 
ter, țesătoare la „Industria linii 
din Timișoara, prof. univ. Du
mitru Lazăr, președintele Consi
liului regional A.R.L.U.S. — Ti
mișoara, Ludovic Takâcs, consi
lier in Ministerul Invățămintului 
și Culturii, Ion Niculi, președinte
le Consiliului regional A.R.L.U.S. 
— Iași, acad. Mihail Ralea, Mă
ria Roselti, președinta Consiliului 
național al femeilor. Marin Aron, 
lăcătuș la hidrocentrala ,.V. I. 
Lenin” de la Bicaz. Rudolf Pa- 
locsay, directorul stațiunii expe
rimentale hortiviticole — Cluj, 
Petre Despot, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Ion Mărdășan, președintele comi
siei A.R.L.US. de la întreprin
derea „Flacăra Roșie“ din Capi
tală, Aurel Mihale, director ge- 
rveral in Ministerul Invățămintu- 
lui și Culturii, acad, 
trescu, Ion Neleanu, 
Teatrului 
Stalin. dr. Ion Pop, 
Consiliului regional 
Baia-Mare, Eroul Muncii Socia
liste Gheorghe Belu, maistru dis- 
tilator la Rafinăria nr. I Ploești, 
Gheorghe Filip, 
Uzinele 
tală, și 
dresru.

de Stat

Cezar Pe- 
direc.tnrul 

din Orațul 
președintele 

A.R.L.U.S.

muncitor la 
,.23 August” din Capi- 
regizorul Sică Alexan-

După o scurtă pauză lucrările 
au fost reluate sub conducerea 
acad. I. S. Gheorghiu

La ședința de închidere a con
gresului au asistat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Leonte Răutu, membri ai 

~ ~ membri ai gu-C.C. al P.M.R., 
vernului.

In sală erau prezenți de ase
menea membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-romi
ne, in frunte cuE.l. Afanasenko, 
președintele Asociației, -ministrul 
Invățămintului al RS.FS.R., pre
cum și A. A. Epișev, ambasada- 

• rul U.RSS. la București, și 
membri ai ambasadei sovietice.

Trecindu-se la cel de-al doilea 
punct al ordinei de zi, tov. C. 
Paraschivescu-Bălăceanu. preșe
dintele comisiei de propuneri, a 
prezentat propunerile comisiei 
pentru noul Consiliu General 
A.R.L.U 5

Congresul a ales cu unanimi
tate de voturi noul Consiliu Ge
neral A.R.L.U.S.

Tov. Marin Florea lonescu, o 
dat citire telegramei de salut 
dresate de congres Comitatului 
Central al Partidului Muncito
resc Romin și Guvernului Repu-

blicii Populare Romine. Telegra
ma a fost primită cu puternica 
aplauze de participanții la con
gres, care și-au exprimat profun
dul lor atașament față de partid 
și guvern.

Artistul poporului Costac.be 
Antonia a dat apoi citire tele
gramei de salut adresate de con
gres conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-romlne. 
prczenți au manifestat călduros 
pentru marea prietenie romino- 
sovietică.

In continuare acad. Șt. Milcu 
a citit proiectul de moțiune a 
celui de-al V-lea Congres 
A.R.L.U.S., care a fost aprobat 
în unanimitate

Acad. I. S. Gheorghiu a rostit 
apoi cuvintul de închidere a 
congresului.

Lucrările celui de-al V-lea 
Congres A.R.L.US. au luat sfîr
șit intr-o atmosferă de mare en
tuziasm. Delegații și invitații la 
congres au manifestat îndelung 
pentru noi succese in activitatea 
A.R.L.U.S.-ului, pentru prietenia 
de nezdruncinat intre poporul 
romin și marele popor sovietic, 
constructor al comunismului.

(A ger preș)

În pag. 3-a :

gres

Din cuvintul participanților.
Moțiunea adoptată de cel de-al V-lea Con- 
al A.R.L.U.S.
Noul Consiliu General A.R.L.U.S.
Biroul Consiliului General A.R.L.U.S.

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romin, 

Consiliului de Miniștri al R. P. Romine
Participanții !a cel de-al V-lea Congres al Aso

ciației romine pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică adresează un fierbinte salut 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
min și Consiliului de Miniștri al Republicii Popu- 
lare Romine.

Exprimind simțămintele milioanelor de oameni 
ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei noastre 
congresul a prilejuit o puternică manifestare a 
prieteniei pe care poporul romin o nutrește față 
de marele popor sovietic.

In răstimpul care a trecut de la ultimul său 
congres, A.R.L.U.S., călăuzindu se după indica
țiile partidului, s-a străduit să-si îndeplinească cit 
mai bine sarcinile ce-i revin dindu-și contribuția 
la opera de construire a socialismului în patria 
noastră, de educare a oamenilor muncii in spiri
tul patriotismului și internaționalismului socialist,

Cei

al prieteniei față de Uniunea Sovietică și al ata
șamentului față de cauza păcii.

Conștienți de măreția cauzei noastre, asigurăm 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
min și Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine că vom munci cu dragoste și entu
ziasm sub conducerea partidului, pentru înflo
rirea patriei noastre scumpe, Republica Populară 
Romină, pentru victoria socialismului, pentru intă. 
rirea continuă a prieteniei romino-sovietice, pen
tru apărarea păcii.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin în frunte 
cu Comitetul său Central, conducătorul iubit al 
poporului nostru !

Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne 1
Trăiască lagărul păcii, democrației și socialis

mului, in frunte cu Uniunea Sovietică 1
Trăiască pacea și prietenia între popoare I

Către
Asociația de prietenie sovieto-romînă

Moscovă

întrunit In atmosfera însuflețită a Lunii prie
teniei romino-sovietice, cel de-al V-lea Congres al 
Asociației romine pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică — A.R.L.U.S. — vă trimite, 
dragi tovarăși, un cald și prietenesc salut.

Asociația romină pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică urmărește cu sentimente de 
adincă prețuire activitatea depusă de Asociația 
de prietenie sovieto-romînă pentru răspîndirea cu
noștințelor despre Republica Populară Romină. 
despre realizările poporului nostru pe drumul .so
cialismului.

In numele Congresului nostru, exprimăm cele 
mai vii mulțumiri conducerii și tuturor membri
lor Asociației de prietenie sovieto-romînă pentru 
rodnica activitate depusă. Exprimăm, de aseme
nea, calde mulțumiri Uniunii asociațiilor de prie- 
tenie și legături culturale cu țările străine din

FII ÎNVĂȚĂTOR...
Dumitru Âlmaț

iești hidrocentrale și uzine, orașe 
și porturi, să desprinzi energia 
din atomi și s-o folosești în sluj
ba păcii, să tămăduiești bol
navii, să scrii povestea mă
reților ani pe care-i trăim, ani 
cînd oamenii de știință și teh
nicienii sovietici asaltează și cu
ceresc cerul concret, nu în vis.

Dar minunat este să fii și cel 
care creează și pe inginer și pe 
savant și pe artist — să fii în
vățător. Să fii cel care scapără 
in mintea copiilor primele lică
riri din lumina uriașă a culturii 
noi socialiste. Să fii cel care să
dește în sufletul puiului de om 
întîile mlădi'e ale cunoștințelor 
despre lame și viață. Să fii cel 
care zămislește in inima tinere
tului primele acorduri în pate
ticul imn al dragostei de popor, 
de partid, de patrie.

Este asta o profesiune și o 
chemare în adevăr minunată.

De cite ori. mă duc in satul 
copilăriei, ascult povestirile co
legilor mei învățători despre me
todele îolosite cu cîțiva ani in 
urmă ca să lichidez; analfabefs- 
mul, ori strădania pe care o de
pun continuu ca să semene bo
bul culturii în mintea tuturor 
și să-l îngrijească, metodic, a- 
tent, cu dragoste și pasiune de 
grădinar, ca să crească și să 
dea rod înmiit. Am văzut o tî- 
nără învățătoare, fa sfirșitul ce
lor patru ani, la încheierea ci- 
Ciutei seriei de elevi cărora le

preda încă din clasa I-a. Avea 
22 de ani și în clasa ,ei: erau 
34 de copii. In patru ani nu 
pierduse pe drum nici unul. 
Ii știa pe toți cu calitățile 
și metehnele lor, cu neca
zurile și fericirile lor. Le cu
noștea și părinții și rudele. Co
piii citeau, scriau, socoteau, cîn- 
tau așa cum ii învățase ea. 
Aveau vocabularul ei, tonul gla
sului ei, gesturile ei, privirile ei. 
Și știu că n-or s-o uite nicio
dată și-or să-i fie recunoscători 
toată viața.

Dar munca învățătorului, mai 
ales în satele noastre, nu-i nu
mai cea care se desfășoară în 
clasă. Colegii mei învățători și 
profesori din satul Negrești, ra
ionul Piatra Neamț, în frunte cu 
toți comuniștii din sat, au con
struit un cămin cultural cum nu 
există în împrejurimi.

Dar la gospodăria agricolă 
colectivă ? Cite nu are de făcut 
și aici învățătorul... Totdeauna-i 
consultat. Totdeauna-i invitat să 
ajute, cu pregătirea și pricepe
rea lui, ca frebtri'e obștești să 
meargă bine, cit mai bine.

Ca să răspundă acestor mul
tiple sarcini care fac din învă
țător o figură centrală a satului, 
el trebuie să fie stăpin pe o 
temeinică și multiplă cultură. El 
trebuie să-și însușească date 
principale ale științei, literaturii 
și artei și să învețe a le con
juga cu practica, De aceea coiț-

ducerile școlilor pedagogice și 
ale Institutelor pedagogice de 
învățători dau cea mai mare 
atenție să îmbine munca de în
sușire a noțiunilor de bază ale 
științei, gindirii și artei cu prac
tica pedagogică, metodica didac
tică in alcătuirea și ținerea lec
țiilor, cu munca în căminele 
culturale și cluburile din fabrici.

Și rezultatele se văd adesea 
îmbucurătoare. încă din primul 
an de activitate, invățătorul Vic
tor Surda, absolvent al Institu
tului pedagogic de învățători din 
București, a izbutit să formeze 
un cor de 89 de persoane în 
satul lui din regiunea Galați și 
să cucerească premiul I la con
cursul raional al căminelor cul
turale. Cadrele didactice ale șco
lii pedagogice din Bacău, de 
pildă, se preocupă în chip deo
sebit de organizarea practicii pe 
terenul agricol experimental din 
jurul școlii, îl amenajează și-l 
parcelează cu ajutorul elevilor, 
împreună stabilesc planul de 
cultură. Printre altele, urmăresc 
și o experiență interesantă : cul
tivarea legumelor prin sistemul 
culturilor succesive și asociate.

La toate școlile noastre peda
gogice care cresc acum, în cei ; 
șase ani de studii, cadre tinere I 
și tot niai bine, mai complex pre- i 
gătite, in fața tuturor cadrelor 
didactice de la aceste școli stă 
ca o preocupare de seamă pro
blema activității obștești a învă
țătorului. Ca să fie viitori buni

' (Continuări în pag. II-a)

U.R.S.S. pentru sprijinul prețios pe care l-a acor
dat activității asociației noastre.

îndrumată de Partidul Muncitoresc Romin, care 
educă oamenii muncii in spiritul patriotismului și 
internaționalismului socialist, asociația noastră își 
va aduce și pe viitor contribuția 1a cunoașterea de 
către masele largi ale poporului nostru a gran
dioaselor realizări ale poporului sovietic In opera 
de construire a comunismului, a politicii de apărare 
și consolidare a păcii pe eare o duce Uniunea 
Sovietică în fruntea lagărului păcij și socialismu
lui, la întărirea continuă a prieteniei dintre po
poarele noastre.

Trăiască și înflorească prietenia veșnică dintre 
poporul romin și poporul sovietic 1

Trăiască marele popor sovietic, constructor al 
comunismului 1

în drum spre Izvorul Rece - Rarăy

Costac.be


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Vom îmbogăți activitatea
organizației noastre

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

• •

*

— Eu consider că trebuie 
subliniată munca frumoasă des
fășurată de brigăzile noastre pa
triotice — a spus în cuvîntul său 
Berculeanu Silviu, de la I.R.E.B. 
în adunarea de dare de geamă și 
alegeri a organizației U.T.M. 
Colectivele acestor brigăzi au în
vățat împreună cîntece patriotice, 
revoluționare, au muncit bine și 
cu folos și pentru asta au fost 
deseori lăudate.

— Aceasta s-a putut întîmpla— 
a vorbit în continuare Petru 
Milian — pentru că organizația 
noastră, sub conducerea organi
zației de part»d, a știut să mun
cească în această perioadă mult 
mai atent cu fiecare utemist în 
parte.

— Organizația noastră s-a ocu
pat cu mai multă atenție — au 
spus alți vorbitori în cuvîntul 
lor — de tinerii ce doreau să de
vină utemiști. Cei mai buni ute
miști au primit sarcina să-i aju
te pe acești tlineri să înțeleagă 
scopul și caracterul organizației 
noastre. Aceasta a dus la crește
rea spiritului de răspundere față 
de sarcinile de organizație.

Subliniind succesele în pro
ducție ale tinerilor, rezultatele 
obținute de aceștia în ridicarea 
calificării profesionale, atît da
rea de seamă cît și vorbitorii au 
«cos în evidență și grija cu care 
organizația U.T.M. s-a ocupat de 
asigurarea condițiilor optime de 
învățătură pentru tinerii înscriși 
la cursurile serale.

Scoțînd în evidență ce au 
cut bun și frumos în munca 
organizație, utemiștii de 
I.R.E.B. s-au dovedit a fi și 
adunarea de dare de Seamă 
alegeri exigenți și combativii față 
de lipsurile care s au manifestat. 
Inscriindu-se la cuvînt, utemistul 
Dumitru Gheorghe a spus urmă
toarele :

fă- 
de 
la 
în 
Și

Un „filon de aur“
nevalorificat

( Urmare din pag- l-a) de

U.T.M. trebuie să analizeze greu
tățile care-i împiedecă pe acești 
tineri să lucreze la nivelul frun
tașilor și să.i ajute în mod con
cret.

Un fapt deosebit de interesant 
pe care comitetul U.T.M. nu l a 
sezisat este c?l povestit la 
început. Utemista Maria Brumă 
și-a luat, din proprie inițiativă, 
răspunderea s-o ajute pe tovarășa 
ei de munca. Acest ajutor a dat 
rezultate bune. De ce comitetul 
U.T.M. n-a luat măsuri să dez
volte asemenea inițiative care duc 
la generalizarea experienței celor 
mai buni muncitori, la ridicarea 
tinerilor la nivelul fruntașilor ?

In fabrică muncesc peste 1000 
de tineri. Mulți dintre aceștia 
sînt organizați în cele 37 brigăzi 
de producție. Gîndiți-vă numai 
ce rezultate importante s-ar obți
ne dacă toate aceste brigăzi ar 
lucra la nivelul fruntașilor, ar 
deveni colective de muncă înche
gate, puternice. Sa luăm, de pil
dă, brigăzile fruntașe conduse de 
Elena Turcea. Geta Munteanu, 
Elena Zavalichi. în aceste bri
găzi tinerii au izbutit să.și însu
șească metode înaintate de orga
nizare a muncii, au învățat cum 
să îngrijească mașinile cum să 
schimbe cît mai iute suveicile 
etc., reușind in felul acesta să lu- 
cr'ze cu o înaltă productivitate. 
De ce nu se folosește experiența 
acestora ? Comitetul U.T.M. n.a 
mai ținut de luni de zile o constă, 
tuire cu responsabilii brigăzilor 
de producție în care să se facă 
cunoscută experiența bună dobîn- 
dită de brigăzile fruntașe pentru

INFORMAȚII
Duminică s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Academiei R.P. 
Rorpîiie alcătuită din academi
cienii lorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R.P. Romîne, 
Șt/ S. Nicolau, Horia Hulubei 
și Emil Pop, care ,titnp de două 
săptâmîni a vizitat Anglia la 
invitația Societății Regale Bri
tanice (Royal Society) și British 
Council.

★
Zilele trecute a părăsit Capi

tala primul grup de turiști ro
mîni care fac o excursie in R.P. 
Chineză.

Turiștii vor vizita orașele Pe
kin, Uhan, Canton, Șanhai, 
Tziansi și la înapoiere, timp de 
3 zile, vor vizita Moscova. ( Agerpres)

— Tovarăși, nu-mi place cum 
sînt organizate reuniunile noas
tre. Deși reuniuni nu se organi
zează prea des, tinerii nu sînt 
dornici să participe la ele. De 
ce ? Nu ne plac în general reu
niunile ? Dimpotrivă. Atunci ? 
Foarte simplu. Reuniunile sînt 
prost organizate, neinteresante și 
să fiu sincer pînă la capăt, ne 
plictisim la ele.

Electricianul Dumitru Gheor
ghe a vorbit răspicat, dornic să 
ajute la curmarea unui rău, din 
rădăcină. La ce se gîndea Dumi
tru Gheorghe cînd a vorbit 
despre reuniuni ?

...Nu de' mult, cîțiva utemiști 
din întreprinderea noastră, prin
tre care și Dumitru, au fost invi
tați la o reuniune tovărășească 
la Casa de cultură a tineretului 
din rnionul Tudor Vladimirescu. 
De cum au pășit pragul sălii de 
festivități, tinerii au fost plăcut 
impresionați de voia bună și ti
nerețea ce domneau pretutindeni. 
Orchestra a cîntat un cîntee.

— V-a plăcut? au fost între
bați tinerii. Dacă v-a plăcut să-l 
învățăm cu toții, i-a îndemnat 
dirijorul.

în scurt timp, cei prezenți în 
sală au învățat cîntecul. Frumoa
sa melodie plutea pe buzele tu
turor. Apoi a început dansul. Pe
rechile pluteau în veșnic tînărul 
vals, apoi a urmat un tango, o 
sîrbă, o horă. După un timp, par- 
ticipanții au fost antrenați la 
dezlegarea unei ghicitori literare. 
S-a mai dansat, s-au citit poezii, 
s-a organizat un concurs de dans. 
Acordurile muzicii i-au adunat a- 
poi în cercul vestitei și îndrăgitei 
noastre „Perinițe“, Așa au pe
trecut toată seara.

Astfel s-a născut ideea că și în 
întreprinderea noastră pot și tre

ca aceasta să fie folosită și 
celelalte brigăzi.

Un rol important în generali
zarea experienței înaintate îl au 
și consfătuirile de producție. Co
mitetul U.T.M. n-a discutat insa 
cu tinerii, nu i-a îndrumat să ri
dice în consfătuiri problemele 
care se ivesc în producție în 
munca de fiecare zi, să facă .pro
puneri pentru rezolvarea aceș-, 
tora.' Din această pricină unele 
consfătuiri de producție au un 
caracter formal deoarece nu re
zolvă unele probleme importante 

i producției, nu 
de

zolva unele probleme import 
ale organizării producției, 
constituie . adevărate școli 
popularizare și generalizare a 
experienței înaintate, de spriji
nire a tuturor muncitorilor pen
tru a se ridica la nivelul frun
tașilor.

In fabrică lucrează circa 20 de 
tineri ingineri și economiști. A- 
ceștia pot avea un rol deosebit de 
însemnat în generalizarea și răs- 
pîndirea experienței înaintate, 
iată de ce ei trebuie îndrumați 
pentru a organiza conferințe teh
nice la locul de muncă, expu
neri privind cele mai bune mî- 
nuiri, schimburi de experiență, 
precum și o seamă de acțiuni în 
vederea stimulării interesului Ti
nerilor pentru promovarea teh
nicii noi. Comitetul U.T.M. îm
preună cu comitetul de întreprin
dere are datoria să studieze expe. 
riența bună a muncitorilor frun
tași și sa folosească toate posi
bilitățile pentru a o populariza, 
pentru a o face larg cunoscută 
în rîndul tinerilor, ajutîndu-i ast
fel în mod concret și eficace să 
muncească mai bine, să-și însu
șească cele mai bune metode și 
experiențe de muncă.

Duminică dimineața s-a înapo
iat în patrie, grupul de specia
liști coreeni în cultura bumbacu
lui care timp de 6 luni au îm
părtășit din experiența lor cul
tivatorilor de bumbac din unită
țile agricole socialiste din țara 
noastra.

★
In sala Ateneului R. P. Ro- 

mine a avut loc luni seara un 
recital extraordinar susținut de 
pianista Annie Fischer din R.P. 
Ungară, care întreprinde un tur
neu in țara noastră.

Artista maghiară a interpretat 
lucrări de Ilaydn, Beethoven, 
Schubert și Chopin. 

buie să fie organizate reuniuni 
interesante, plăcute și educative.

Despre aceasta au vorbit și ute
miștii Ioniță Georgeta, Mușat 
Constantin, Pătrașcu Cornelia și 
alții. Acest fapt, simplu la prima 
vedere, arată cu prisosință pă
rerile și dorințele utemiștilor de 
a-și petrece timpul liber în co
lectiv, împreună cu tovarășii lor 
de muncă, în mod plăcut și re
creativ.

Tehnicianul Coman Mihai este 
cunoscut ca un tînăr harnic, ini
mos. activ și prezent întotdea
una la chemările organizației. Ca 
de obicei, si în această adunare 
generală el și-a spus părerea cu 
sinceritate, hotărît să ajute mun
ca organizației. El a criticat cu 
asprime felul cum s-a preocupat 
vechiul comitet de educația co
munistă a tineretului diin între
prinderea noastră. Așa de pildă, 
munca în cercurile de învățămînt 
politic s-a desfășurat defectuos. 
Pe lingă faptul că o mare parte 
dintre utemiști nu erau înscriși 
la invățămîntul politic, cei în
scriși absentau sau veneau nepre
gătiți. Nici propagandiștii nu 
s-au străduit îndeajuns să facă 
lecțiile vii, interesante și cît mai 
legate de problemele producției 
din întreprinderea noastră.

Luind cuvîntul utemistul 
Gheorghe Vrînceanu a cerut ca 
noul comitet U.T.M. să acorde o 
atenție deosebită învățămîntului 
politic.

Toți utemiștii care au discutat 
au subliniat necesitatea îmbună
tățirii conținutului învățămîntu- 
lui politic, legării mai strînse de 
problemele concrete ale produc
ției, ale vieții tinerilor.

Cu multă atenție a fost ascul
tat cuvîntul tovarășului Stăniloiu 
Emil, secretarul comitetului <le 
partid al I.R.E.B. Simplu, tovă- 
rășește, el i-a sfătuit pe utemiști 
cum să desfășoare o activitate de 
organizație bogată și tinerească. 
I-a îndemnat să fie îndrăzneți, 
cu splirit de inițiativă și cu dra
goste în tot ce fac pentru munca 
de organizație.

Ședința s-a sfîrșit noaptea tîr- 
ziu.

Noi o considerăm rodnică și 
folositoare pentru că a avut un 
profund caracter de lucru; pen
tru că nu s-a negat ceea ce a 
fost bun și asta ne-a dat încrede
re în forțele noastre pentru noi 
succese; pentru că au fost criti
cate cu asprime lipsurile și cei 
care s-au făcut vinovați de ele, 
pentru că s-au găsit căile con
crete de remediere a lor. Și, poa
te lucrul cel mai bun din adu
nare: fiecare dintre noi am ple
cat și mai hotărîți să nu ne pre
cupețim nici un efort pentru a 
ridica pe o treaptă și mai înaltă 
munca organizației noastre.

E. ANA 
electrician I.R.E.B. (Agerpres)

Foto : N. ȘTELORIAN

oionoteca ciuouiui C.I-.K. „16 reDruarie I mușcam ore peste 25.000 de volume și peste 2.500 
de cititori.

pedagogic, 
descifrezi 
pasiunea 

și umană

(Urmare din pag. l-a) 
activiști culturali și activiști ob
ștești, în genere, elevii școlilor 
pedagogice fac practică în că
minele culturale, participă efec
tiv la desfășurarea programelor 
și la organizarea echipelor cul
turale.

Dacă stai de vorbă cu tinerii 
elevi sau studenți <le la insti
tutele de învățămînt 
îți crește inima cînd 
dragostea, interesul, 
pentru această nobilă 
profesie.

Orfană de mică, Rodica Pa- 
raschiv din anul II ai Institutu
lui Pedagogic din București, a 
trăit totdeauna în colective de 
copii. Și nu visează decît să 
fie învățătoare, li place să să
dească știința de carte în min
tea copiilor. O interesează mult 
activitatea culturală la sate. Și 
vrea să-și înceapă munca de în
vățătoare în cei mai îndepărtat 
sat al republicii. Cînd a auzit 
numele unui sat izolat între 
Munții Bicazului, și l-a notat in 
carnet. „Acolo aș vrea să mă 
duc. Un învățător într-un astfel 
de sat are mult de lucru. Și eu

Membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, în 
frunte cu E. 1. Afanasenko, pre
ședintele Asociației, ministrul In. 
vățămîntului al R.S.F.S.R., au 
sosit luni la Bacău. La sosire, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, ai Consiliului regional 
A.R.L.U.S., precum și de nu
meroși oameni ăi muncii din lo
calitate.

In cursul zilei oaspeții sovie
tici s-au întreținut la sediul sfa
tului popular regional cu condu
cători ai organelor locale de

„Mossoviet“ și-a 
în țara

Colectivul Teatrului „Mosso- 
viei“ și-a încheiat strălucitul tur
neu în țara noastră, prezentînd 
duminică dimineața în sala Tea
trului Național „Vasile Alecsan- 
dri“ din Iași piesa „Bătălie în 
marș“ de G. Nikolaeva Și S. 
Radzinski, iar duminică seara 
comedia „Nevestele vesele din 
R indsor“ de Shakespeare. La 
sfirșitul acestui spectacol, prof. 
llie Grămadă, director adjunct 
artistic al Teatrului Național din 
lași, a mulțumit solilor artei so
vietice pentru minunatele clipe 
de emoție artistică oferite spec
tatorilor ieșeni. A răspuns I. A. 
Zavadski, artist al poporului al 
U.R.S.S., regizor principal al tea
trului „Mossoviet“.

Actori ai valorosului ansam-

Alte manifestări
La Casa prieteniei romîno-so

vietice a avut Ioc simpozionul 
„Teatrul romînesc în U.R.S.S.“, 
organizat sub auspiciile Teatrului 

Caragiale" și 
A.R.L.U.S.

Național „I. L.
Consiliului General
Au luat cuvîntul dramaturgul Au
rel Baranga și artista Irina Ră- 
chițeanu.

★
din Valea Jiului au 

dar femeilor sovietice 
Donbas

Femeile 
trimis îrt 
din bazinul carbonifer 
un album cuprinz'md aspecte din 
munca și viața lor. Albumul este 
însoțit de o scrisoare în care fe
meile din Valea Jiului felicită so. 
țiile mine/iîor sovietici.cu prile
jul sărbătoririi zilei de 7 Noiem
brie, urîndu-le noi succese în ac
tivitatea lor pentru construirea 
comunismului.

V

FII ÎNVĂȚĂTOR
cu oame-asta vreau: să lucrez 

nii, să-i luminez".
Colegul Rodicăi, Rădan Marin, 

a fost tehnician la Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor. 
Acum învață să devină învăță
tor. Iși îndeplinește cu sîrguință 
sarcina de secretar al organiza
ției U.T.M. pe institut, îmbinînd 
armonios aceste activități cu în
vățătura. Putea să fie inginer. 
Partidul i-a oferit și această cale. 
A ales-o însă pe cea pe care 
merge acum : „Visez să fac din 
copii, oameni adevărați". Pe 
colegul lor Oloeriu Gh. l-a im
presionat cînd era copil durerea 
unei mame din sat care nu-și 
putea citi scrisorile feciorului ple
cat la război. Școlar fiind, a 
ajutat-o să deprindă cîteva bu
chii. Pe urmă a venit munca de 
alfabetizare, organizată. Și mama 
a învățat carte. Era nespus de 
fericită De atunci s-a trezit în 
inima lui Oloeriu dragostea pen
tru profesiunea de învățător.

Dar în îndeplinirea misiunii 
lui didactice și cetățenești, inte
lectuale și practice, în școală și 
in căminul cultural, învățătorul 
are de răspuns la foarte nume
roase și variate întrebări, are

și de stat. Tov. Ștefan 
președintele Comitetului

partid 
Boboș, 
executiv al sfatului popular al 
regiunii Bacău, a vorbit oaspe
ților despre dezvoltarea regiunii 
Bacău în anii puterii populare.

Seara, membrii delegației so
vietice s-au întîlnit în sala Tea
trului de Stat din localitate cu 
oameni ai muncii din orașul 
Bacău. Au luat cuvîntul Con
stantin Gliica, președintele Con
siliului regional A.R.L.U.S.-Bacău 
și E. I. Afanasenko, conducăto
rul delegației sovietice.

(Agerpres)

încheiat turneul 
noastră
blu în frunte cu V era Marețkaia 
și N. D. Mordvinov au dat du
minică dimineața în aula Biblio
tecii centrale universitare un re
cital extraordinar care a cuprins 
fragmente din piese și versuri.

Luni dimineața a avut loc o 
întîlnire tovărășească între ar
tiștii „Mossoviet“-ului și colecti
vul teatrului din lași, unde s-au 
discutat probleme de interes co
mun.

Luni seara, colectivul Teatru
lui „Mossoviet“ a părăsit țara 
noastră înapoindu-se în patrie.

Im plecare, în gara Iași au fost 
de față reprezentanți ai organe
lor locule de partid și de stat, 
ai consiliului regional A.R.L.U.S. 
și colectivelor artistice din loca
litate, precum și numeroși cetă
țeni.

Cei prezenți au făcut solilor 
artei sovietice o caldă manifesta
ție de prietenie.

(Agerpres)

Un nou „Tren 
al prieteniei“

Luni dimineața a plecat din 
Capitală spre Uniunea Sovietică 
un nou „Tren al prieteniei", or
ganizat cu prilejul Lunii priete
niei romîno-sovietice de Consi
liul General A.R.L.U.S. in cola
borare cu O.N.T.-Carpați.

Grupul, format din 100 turiști 
romîni - muncitori fruntași, prin
tre care Eroi ai Muncii Socialis
te, activiști de partid, ai 
A R.L.U.S. și altor organizații 
obștești, va vizita expoziția „Rea
lizările economiei naționale a 
Uniunii Sovietice", precum și o- 
rașele Moscova și Kiev.

Turiștii se vor reintoarce în 
țară la 10 noiembrie cu un avion 
TU-104".

temei- 
cu 

iubiți elevi 
veți fi mîine 

vrea să văaș
nu vă limitați la

de rezolvat complexe și multiple 
probleme. Și aceasta n-o poate 
face decît pregătindu-se 
nic, cu sîrguință, cu grijă, 
răbdare. De aceea, 
și studenți care 
învățători, 
sfătuiesc:
ceea ce vă poate da programa 
școlii, la ceea ce pot închide pa
ginile manualelor. Ca viitori în
vățători trebuie să citiți și să 
recitiți studii de filozofie marxist- 
leninistă, cărți de știință popu
larizată, lucrări de istorie, lu
crări politice, de literatură, de 
critică și de artă. Nu pierdeți 
nici un prilej de a viziona spec
tacole de teatru clasic și mo
dern, de a audia concerte, ca să 
puteți cunoaște tot ce are fun
damental arta scenică și arta 
muzicală. Cercetați muzeele care 
sintetizează plastic tr»;utul de 
luptă al poporului și al Partidu
lui nostru și culegeți de acolo 
exemple vii pentru lecțiile de 
istorie și de educație patriotică. 
Vizitați muzeele de artă plastică, 
întregindu-vă cunoștințele și în 
acest domeniu, așa de im
portant in bagajele oricărui 
om cult. Vă iubiți poporul și pa-

Start în proba junioarelor desfășurată în cadrul fazei orășenești 
a crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

Foto 1

între-
Alergind pe calul Mărgea, Elena lonescu (Recolta) a avut 
marcabilă comportare în cadrul probei obstacole S.U. a 

cerilor de hipism desfășurate duminică in Capitală.
Foto : V. RANGA

Cros. întrecerile marii com
petiții sportive de masă, 
crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie“ se apropie de 
sfîrșit. Duminică, bucureștenii 
și-au disputat cu multă ar
doare întîetatea în cadrul 
etapei orășenești. Aproape o 
sută de tineri crosiști, clasați 
pe primele locuri în etapa ra
ională, s-au prezentat la star
tul întrecerii pentru a cuceri 
în cadrul celor patru probe, 
(juniori, junioare, seniori, se
nioare) titlul de campion al 
orașului București la cros.

Hipism. Printre celelalte 
competiții sportive închinate 
zilei de 7 Noiembrie, amatorii 
de hipism din Capitală au 
putut urmări întrecerile „Cu
pei Sportul popular“ desfășu
rate pe hipodromul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Cu acest pri
lej au evoluat cu deplin suc
ces membrii Centrului de ti
neret din Capitală. Cupa a 
revenit reprezentanților as Or
daliei „Recolta“.

Scrimă. In ultima zi a 
Campionatelor internaționale 
de scrimă ale R.P.R. sportivii 
romîni au cucerit încă două 
titluri. La sabie, Ladislau Ro- 
hony, și la floretă femei, 
Olga Orban, au cucerit titlu
rile de campioni internațio
nali ai R.P.R.

Gimnastică. Sala Dinamo a 
găzduit duminică după-amia- 
ză întâlnirea revanșă dintre 
reprezentativele R.P. Romîne 
și Italiei. Gimnastele italiene 
n-au putut cuceri nici de astă 
dată victoria, datorită exce
lentei comportări avută de-a 
lungul întrecerilor de repre
zentantele noastre. Se cuvine 
a remarca faptul că aproape 
în fiecare probă primele douăt 
locuri au fost cucerite de 
gimnastele țării noastre, Emi
lia Liță și Sonia Iovan. l)e 
altfel primul loc la indivi
dual compus a fost de ase
menea cucerit de Emilia Liță 
(R.P. Romînă) cu 38,465, ur*. 
mată îndeaproape de Sonia 
lovan (R.P. Romînă).

Fotbal. Fotbaliștii selecțio
nați în vederea confruntării 
cu reprezentativa R.P. Bul
garia din 8 noiembrie au sus
ținut duminică un meci de 
antrenament în compania for
mațiilor Petrolul și Progresul 
din prima categorie de fotbal 
a țării.

Tir cu arcul. Mulți specta
tori au fost duminică martorii 
unei întreceri mai puțin o- 
bișnuite. Membrii asociației 
sportive „Recolta“ au susți
nut în această zi un concurs 
intern de verificare la disci
plina tir cu arcul.

Șah. Marele maestru sovie
tic Mihail Tal, viitorul adver
sar al lui Mihail Botvinik în 
meciul pentru titlul mondial 
de șah, a cîștigat turneul ful
ger desfășurat duminică la 
Belgrad. La acest turneu au 
participat 21 de mari maeștri 
și maeștri. Tal a totalizat 
J#1/? puncte, clasîndu-se îna
intea lui Petrosian care a 
realizat 18 puncte.

Polo pe apă. — 
bucureșteană Dinamo 
gat duminică pentru 
oară consecutiv 
republican de polo pe apă. 
în ultimul meci .echipa dina- 
movistă a jucat în compania 
echipei C.C.A. pe care a în
trecut-o cu scorul de 4-2 
(2-1).

Echipa 
a cîști- 
a treia 

campionatul

• • •

despre forța 
de mîine pot 
justă, realistă.
încălzi inima 
eficient, la crearea în

tria. de bună seamă, cu ardoare. 
Și asta-i frumos. Dar o dragoste 
declarativă nu-i dragoste. Tre
buie să cunoașteți bine nu nu
mai geografia patriei, ci și tot 
ce realizează azi oamenii mun
cii, conduși de partid. Numai 
cunoscînd marile uzine și uria
șele șantiere ale socialismului, 
imaginile 
de azi și 
proporția 
nică, pot 
contribui
noi înșine a acelui suflu entu
ziast, așa de necesar în educa
rea tineretului pentru a deveni 
în adevăr schimbul de mîine, un 
schimb adînc înfipt în realitate, 
în stare să ne continue în desă- 
virșirea socialismului și să trea
că la construirea comunismului.

E minunat lucru să fii ingi
ner, ori medic. Dar minunat 
este să fii și învățătorul care 
aprinde în mintea și în inima 
copiilor primele licăriri din făclia 
culturii, care descoperă din noia
nul de flori pe cea care va rodi 
un muncitor, un medic, un artist, 
un călător spre stele.

noastră 
căpăta 
puter- 
și pot

R. VASILE

OLGA ORBAN 
(floretă femei)

Sărbătorirea acad Wilhelm Knechtel

LADISLAU ROHONY 
(sabie)

Luni dimineața a avut loc în 
aula Academiei R.P. Romîne șe
dința festivă de sărbătorire a 
acad. Wilhelm Knechtel, preșe
dintele Consiliului științific al 
Centrului de cercetări biologice 
București al Academiei R.P. Ro
mîne, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 75 de ani.

La sărbătorire au participat 
academicieni și. membri cores
pondenți ai Academiei R.P. Ro
mîne, cercetători științifici, ca
dre didactice din învățămîntul 
superior, studenți.

O nouă formație artistică: 
Oltului“„Doina

Pînă la începutul acestui an, 
în stațiunea balneo-climaterică 
Călimănești, situată pe pitoreas
ca Vale a Oltului existau trei 
formații artistice de amatori răz
lețe. Deși eforturile tinerilor ar
tiști amatori de a prezenta în 
fața oamenilor muncii veniți la 
odihnă programe artistice cit 
mai interesante totuși rezultatele 
nu erau întotdeauna cele aștep
tate.

Unirea celor trei formații ar
tistice sub numele de formația 
artistică „Doina Oltului“, sub 
conducerea profesorului Constan
tin Popescu, a adus o schimba, 
re esențială nu numai în ceea ce 
privește componența formației, 
în care prin munca perseverentă 
a organizației U.T.M. din sta. 
țiune, au fost atrase numeroase 
elemente tinere, talentate, dar 
mai ales, în calitatea programe
lor artistice pe care această tînă- 
ră formație continuă să le pre
zinte cu succes-în fața oamenilor 
muncii. Tînăra formație artistică 
are în prezent un colectiv înche
gat format în cea mai mare par
te dw tineri muncitori, funcțio
nari, medici, profesori în frunte

Pregătiri pentru cel de al doilea Salon 
internațional de artă

Juriul celei de-al doilea Salon 
internațional de artă fotografică 
al R.P. Romîne și-a încheiat lu
crările. Dintre cele aproape 3.000 
lucrări prezentate de artiști foto
grafi profesioniști și amatori din 
țara noastră și de peste hotare 
au fost selecționate 372 fotografii

Despre viața și activitatea 
științifică a academicianului 
W. Knechtel au vorbit acad, prof, 
Gh. lonescu-Sisești, prof. Mihai 
lonescu și prof. Constantin Ma- 
nolache, membri corespondenți aL 
Academiei R.P. Romîne, precum 
și cont. univ. N. Botnariuc.

In încheiere, acad. Wilhelm 
Knechtel a mulțumit pentru săr
bătorire arătînd că și de acum 
înainte își va consacra toate 
eforturile progresului științei din 
patria noastră.

(Agerpres)

cu comuniști și utemiști. Tinere 
fete ca Neagu Ioana, Albu Mioa
ra și altele, care la început erau 
oarecum timide, sînt remarcate 
acum prin vocea lor frumoasă. 
Despre mecanicul Drăghici loan, 
viorist, sau despre fluierașii 
Gheorghe Bondoc (grădinar) și- 
Gheorghe Ustea (muncitor), cît 
și despre alții, publicul spectator 
nu are de spus decît cuvinte de 
laudă. Echipa de teatru se bucu. 
ră de asemenea de un deosebit 
succes. De curînd tinerii din a- 
ceastă formație artistică au pus 
în scenă piesa „Nunta“ de M. 
Davidoghi. Pînă la 15 noiembrie 
ei au hotărît să pună in scenă 
și piesa „Să fii om“. Contabila 
Alacovei Sofia, laborantul Roz- 
novan Constantin și alți tineri 
artiști amatori interpretează cu 
deosebită pasiune rolurile ce le 
revin. Adesea artiștii amatori ai 
acestei formații se deplasează în 
localitățile învecinate : Brez >i, 
Govora, Olănești pentru a pre
zenta în fața oamenilor .muncii 
diferite spectacole.

LUCIA GHERGHICEANU 
funcționară

fotografică al R.P.R.
alb-negru și 60 color. Acestea 
vor fi expuse în cadrul celui de al 
doilea Salon internațional de 
artă fotografică al R.P. Romîne 
care se va deschide In Capitală 
în a doua jumătate a lunii no
iembrie.

(Agerpres)
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Prof. ALEXANDRU ROȘOA, 
vicepreședinte al Consiliului re
gional A.R.L.U.S.-Cluj, a vorbit 
despre legăturile strînse pe care 
organizațiile A.R.L.U.S. din re
giune le au cu diferite instituții 
culturale în vederea unei cit mai 
bune și rodnice popularizări a 
experienței sovietice.

Eroul Muncii Socialiste, ing. 
ILIE TRANDAF1RESCU, de la 
Uzinele „Ernst Thâlmann“ din 
Orașul Stalin, a subliniat spriji
nul prețios pe care muncitorii 
din uzina în care lucrează l-au 
primit din partea oamenilor so
vietici prin utilajul modern de 
înaltă tehnicitate. Aplicarea me
todelor înaintate de muncă ale 
constructorilor de tractoare so
vietici și inovațiile muncitorilor 
din uzină au dus la o creștere 
simțitoare a productivității, la 
economii de zeci de milioane de 
lei. Vorbitorul a propus ca 
A.R.L.U.S. să popularizeze cu 
mai multă operativitate tot ceea 
ce este nou în domeniul tehnicii 
în Uniunea Sovietică și a cărui 
aplicare ar fi de mult folos mun. 
citorilor și tehnicienilor noștri.

MARIA ZIDARU, Erou al 
Muncii Socialiste, președinta 
G.A.C. „Steagul lui Lenin“ din 
comuna Păulești, regiunea Baia 
Mare, a arătat că în curînd se vor 
împlini 10 ani de cînd a vizitat 
Uniunea Sovietică. Tot ceea ce 
am văzut acolo — a spus ea — 
minunatele realizări ale agricul
turii socialiste, viața luminoasă a 
colhoznicilor — atît de diferită 
de aceea din sătucul nostru să
răcăcios din vremea aceea — 
mi-au dat un puternic imbold în 
muncă. Maria Zidaru a vorbit 
apoi despre viața nouă a țărani, 
lor săraci din Păuleștii de odi
nioară, a colectiviștilor de astăzi: 
majoritatea dintre ei și-au con
struit case noi, toți au lumină 
electrică, aproape toți aparate de 
radio. Acum 10 ani aveam o sin. 
gură casă acoperită cu țiglă. 
Astăzi avem o singură casă aco
perită cu paie, pe care o păstrăm 
ca obiect de muzeu pentru ca 
tineretul să afle cum au trăit 
părinții și bunicii lor și să știe 
să prețuiască și mai mult viața 
de astăzi. Pentru tot ce am rea
lizat — a încheiat vorbitoarea — 
noi, colectiviștii din Păulești, sîn. 
tem recunoscători partidului 
nostru scump, care ne-a condus 
pe acest drum, fratelui nostru 
drag, poporul sovietic care a 
pășit primul pe calea agricultu
rii socialiste.

In cuvîntul său tov. MARIN 
FLOREA 1ONESGU, vicepreșe
dinte’ al A.R.L.U.S., s-a referit 
pe larg la roadele colaborării 
dintre A.R.L.U.S. și Asociația de 
prietenie sovieto-romină, arătînd 
că această colaborare strînsă a- 
duce o contribuție tot mai boga
tă la cauza comună : întărirea 
prieteniei dintre poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice.

După ce a vorbit despre pu
ternica dezvoltare a regiunii Ba
cău în anii care au trecut de la 
eliberare, tov. ANTON MOLDO- 
VEANU, directorul Gombinatului 
de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice de la Borzești, a spus: 
Prietenia noastră cu Uniunea So
vietică, colaborarea frățească 
multilaterală cu patria gloriosu
lui Octombrie a constituit lin 
factor esențial al dezvoltării noa
stre. Sprijinul frățesc al marelui 
prieten de la răsărit îl simțim 
permanent în munca noastră, în 
Înfăptuirea marilor construcții și 
din această parte a țării. 11 sim
țim prin ajutorul tehnic, prin 
specialiști și documentație, prin 
specializarea inginerilor, maiștri
lor și muncitorilor noștri în uzi. 
nele din U.R.S.S.

Acad. GH. IONES8U-S1SEȘTI 
•-a referit pe larg la sprijinul 
generos pe care oamenii de 
știință sovietici l-au dat cercetă
torilor romîni în cele mai dife
rite probleme ca studierea solu
lui și acțiunea de fertilizare a 
lui, combaterea degradării solu
rilor și reluarea în cultură a te
renurilor erodate, în problema 
atît de importantă a irigațiilor, a 
mecanizării agriculturii, în acți
unea de îmbunătățire a soiurilor 
de plante și a raselor de anima
le, în organizarea agriculturii 
socialiste, în domeniul învăță- 
mîntului agricol etc.

Subliniind faptul că congresul 
este un important mijloc pentru 
realizarea unui schimb de 
experiență între organizațiile 
A.R.L.U.S., tov. SP1RIDON BU- 
LETE, secretarul Consiliului oră
șenesc A.R.L.U.S. București, a 
împărtășit delegaților unele as
pecte ale activității organizații
lor A.R.L.U.S. din Gapitală.

Tov. O0TAV LIVEZEANU s-a 
referit la activitatea Gasei prie
teniei romîno-sovietice din Ca
pitală, de la a cărei înființare se 
împlinesc 10 ani, subliniind ma
rea popularitate de care se bucu
ră în rîndul oamenilor muncii 
manifestările organizate de Casa 
prieteniei.

Ing. M1RGEA MAR1N6ES6U, 
de la Uzinele „Semănătoarea“ 
din Capitală, a vorbit despre 
marea emoție și bucurie cu care 
a primit vestea, că alături de 
alte sute de tineri din țara noa
stră i se oferă posibilitatea de 
a-și continua studiile în Uniunea 
Sovietică. Vorbitorul a arătat 
cum după terminarea Facultății 
de metalurgie a Institutului poli
tehnic din Kiev, ca inginer la 
Uzinele „Semănătoarea“, a avut 
satisfacția de a aplica în prac
tică cele învățate în U.R.S.S., 
aducîndu-și contribuția la pro
ducția de combine de cereale ro- 
mînești. El a propus ca organi
zațiile A.R.L.U.S. din uzine, co- 
laborînd îndeaproape cu comite
tele de întreprindere, să acorde 
ț> și mai mare atenție populari

zării diferitelor metode tehnice 
sovietice.

Președintele Consiliului regio
nal A.R.L.U.S.-București, tov. 
C. PARASCHIVESCU-BALA- 
CEANU, a arătat ca printr-o te- 
matică multilaterală și variată, 
manifestările care au fost orga
nizate de A.R.L.U.S. în această 
regiune au corespuns cerințelor 
și preocupărilor oamenilor mun
cii.

Conștiința că în munca și 
lupta noastră de fiecare zi ne a- 
flam alături de marea Uniune 
Sovietică și de celelalte țări ale 
lagărului socialist constituie 
pentru noi un puternic imbold — 
a spus in cuvîntul său maistrul 
MARIN ZAMFIR, de la Uzine
le metalurgice „Progresul“ din 
Brăila. Experiența de pînă acum 
ne arată că prietenia și colabora
rea frățească cu Uniunea Sovie
tică este pentru noi, oamenii 
muncii din R.P. Romînă, un 
bun tot atît de preț ca și lumina 
ochilor.

Tov. C. PR1SNEA, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, a vorbit pe larg despre 
bogatele schimburi culturale din
tre țara noastră și Uniunea So
vietica. Studierea cuceririlor 
științei sovietice de către tinere
tul nostru — a subliniat vorbi
torul — înseamnă un ajutor di
rect dat dezvoltării economice a 
țării noastre, formării unei gene
rații de tineri oameni de știință. 
Contactul nemijlocit al publicu
lui romînesc cu literatura, tea
trul, cinematografia, arta plasti
ca, muzica, baletul sovietic a în
semnat totodată o înaltă școală 
de educație socialistă, de educa
ție estetică a publicului, o pildă 
vie pentru creatorii noștri din 
toate domeniile artei. Vorbitorul 
a arătat apoi că în repetate rîn- 
dtti'i solii vieții noastre cultural- 
arlistice s-au bucurat de o caldă 
primire din partea oamenilor so
vietici, că operele marilor noștri 
scriitori sînt .tipărite în multe 
graiuri ale popoarelor sovietice, 
iar piese din dramaturgia romî 
nească se bucură pe scenele so
vietice de interpretarea unor ar
tiști de mare valoare.

Eroul Muncii Socialiste, NI- 
COLAE HUDIȚEANU, preșe
dintele G.A.C. „Filimon Sîrbu“, 
regiunea Constanța, după ce a 
salutat congresul în numele ță
ranilor colectiviști din prima re
giune a țării cu agricultura com
plet colectivizată, a subliniat 
că în obținerea succeselor în a- 
gricultura Dobrogei, ca și a în
tregii țări au avut un rol deo
sebit de important sprijinul și 
exemplul oferit de marea Uni
une Sovietică. Imj amintesc, —, 
a spus vorbitorul — de vizita 
unui grup de specialiști sovietici 
din agricultură făcută în gospo- 
daria noastră în anul 1955. Pînă 
atunci noi nu însilozam furaje 
pentru animale; colectiviștii pri
veau cu neîncredere o asemenea 
metodă. Specialiștii sovietici 
ne-au vorbit atunci concret des
pre însemnătatea însilozărij și 
ne-au arătat felul cum trebuie 
executată această lucrare. Ca ur
mare a folosirii furajelor însilo- 
zate anul acesta producția de 
lapte a crescut în gospodărie la 
2.100 litri pe cap de vacă furaja, 
tă față de 950 litri în anul 1956.

Compozitorul ION DUMI- 
TRESCU, prim-secretar al Uni
unii Compozitorilor, a evocat 
bogatele legături de colaborare 
dintre muzicienii romîni și cei 
sovietici. Vorbitorul a arătat că 
compozitorii romîni ca și iubito
rii de muzică din țara noastră 
păstrează o vie și plăcută aminti
re a întîlnirii lor cu valoroși mu
zicieni sovietici, după cum nu
meroși interpreți romîni din do
meniul muzicii au rămas puter
nic impresionați de întîlnirea lor 
cu exigentul public sovietic.

Acad. GR1GORE BENEȚATO. 
președintele Societății științelor 
medicale, a vorbit despre influ
ența binefăcătoare pe care ex
periența sovietică a avut-o a- 
supra dezvoltării medicinei romî- 
nești, asupra organizării cu suc
ces a ocrotirii sănătății oame
nilor muncii în țara noastră.

Vorbind despre multiplele as
pecte ale activității organizațiilor 
A.R.L.U.S. din regiunea Timișoa
ra, VASILE OBRADOV, delegat 
din această regiune, a subliniat 
larga și entuziasta participare a 
populației de naționalitate sîrbă 
la manifestările consacrate prie
teniei romîno-sovietice. Dragostea 
fierbinte, prietenia și recunoștin
ța adîncă pentru Uniunea Sovie. 
tică sînt sentimente ce caracteri
zează pe toți oamenii muncii de 
naționalitate sîrbă din țara noa
stră. Vorbitorul a propus ca 
A.R.L.U.S. să organizeze mal 
des întîlniri cu oameni ai mun
cii de diferite profesiuni, care au 
vizitat Uniunea Sovietică, acea
sta corespunzând interesului larg 
manifestat de cetățeni.

Acad. DU1LIU MARGU, pre
ședintele Uniunii Arhitecților, a 
arătat că arhitecții romîni stu
diază cu deosebit interes expe
riența arhitecților și constructo
rilor din Uniunea Sovietică și 
împărtășesc cu plăcere tovarăși
lor sovietici propria lor expe
riență. Vorbitorul a propus ca 
planurile marilor construcții 
în curs de înfăptuire în țara 
noastră să formeze obiectul u- 
nei expoziții documentare orga
nizată de A.R.L.U.S. la Mosco
va și în alte orașe ale U.R.S.S.

Tov. NIGOLAE ROMAN, se
cretar al G.C. al U.T.M., a evo
cat în cuvîntul său dragostea 
nețărmurită pe care tineretul no
stru o nutrește pentru gloriosul 
popor sovietic, legăturile frățești 
de colaborare ce unesc pe tinerii 
din cele două țări.

Pentru tineretul nostru educat 

de către scumpul nostru partid 
în spiritul internaționalismului 
proletar, a spus vorbitorul, nu 
există prietenie mai scumpa, mai 
mare decît prietenia cu bravul 
tineret sovietic, cu gloriosul 
Comsomol leninist.

In cuvîntul său tov. ȘTEFAN 
PATAKI, secretar al Consiliului 
A.R.L.U.S. al Regiunii Autonome 
Maghiare, a împărtășit din ex
periența organizațiilor A.R.L.U.S. 
din această regiune. Vorbitorul 
a arătat că alături de conferințe, 
simpozioane, întîlniri și alte ma
nifestări consacrate realizărilor 
multilaterale ale Uniunii Sovie
tice, în regiune au fost inițiate 
și alte forme de popularizare a 
experienței sovietice printre care 
„zilele tehnicianului“, „zilele 
agronomului“, „decada științelor 
medicale“, concursuri care au 
stîrnit un mare interes în rîndul 
tuturor cetățenilor.

Scriitorul DEMOSTENE BO
TEZ a evocat tradiția legăturilor 
de prietenie dintre poporul romîn 
și marele popor de la răsărit, 
subliniind contribuția importantă 
a A.R.L.U.S. în adîncirea con
tinuă a acestei prietenii. Priete
nia — semn al unei admirabile 
încrederi în om, a spus vorbito
rul, este trăsătura sufletească 
cea mai caracteristică a omului 

lntr-o pauză a Congresului, A. G. 
romîne, se întreține cu acad.

Țukanova, membră a delegației Asociației de prietenie sovieto- 
Raluca Ripan și cu colectivista Elisabeta Ver din comuna Măr

eau, regiunea Cluj.
(Foto : AGERPRES)

sovietic. Poporul sovietic a ridi
cat prietenia la acea treaptă su
perioară, de abia visată odinioa
ră de utopici, la prietenia dintre 
popoare. Roade ale învățăturii 
marxist-leniniste — pacea și prie. 
tenia între popoare — sînt florile 
roșii ale lui octombrie.

Hunedoara zilelor noastre, 
unde un singur furnal dă mai 
multă fontă decît toate furnalele 
Rominiei burghezo-moșierești la 
un loc și unde în multe unități 
producția este complet automati
zată, poartă pecetea colabo
rării economice rodnice cu 
Uniunea Sovietică, a spus 
Eroul Muncii Socialiste ȘTE
FAN TRIPȘA, maistru oțelar la 
Combinatul siderurgic. Un mare 
număr de ingineri, tehnicieni și 
muncitori din combinat au stu
diat și și-au perfecționat cuno
ștințele în U.R.S.S., uumărin- 
du-se astăzi printre cei mai buni 
specialiști. Și . eu, a spus vorbi
torul, am învățat de la oamenii 
sovietici tainele complicate ale 
topirii oțelului. Și dacă astăzi 
sînt prețuit și răsplătit ca un 
bun oțelar, îmi dau seama că 
învățătura căpătată în U.R.S.S. 
a contribuit în mod hotărîtor la 
formarea mea ca oțelar și ca om.

Pictorul GORNELlU BABA a 
spus printre altele : Prietenia din
tre artiștii plastici sovietici și 
artiștii plastici romîni are o pre
țioasă și statornică valabilitate ; 
evocînd-o de la această înaltă 
tribună simt cu bucurie că înde
plinesc în primul rînd o datorie 
de onoare ca artist și ca cetățean 
al țării mele.

In cuvîntul său acad. ȘTE
FAN M1LGU, secretar-prim al 
Academiei R.P. Romîne, a arătat 
că oamenii noștri de știință au 
putut beneficia de marile reali
zări obținute de știința sovietică, 
acest lucru avînd o mare influ
ență asupra caracterului și rit
mului de dezvoltare a științei în 
R.P. Romînă. Vorbitorul a evi
dențiat în continuare meritul 
deosebit al A.R.L.U.S. în răspîn- 
direa cunoștințelor despre cele 
mai noi succese repurtate de U- 
niunea Sovietică în cele mai 
variate domenii ale științei, teh
nicii și culturii.

ELISABETA LOTTER, țesă
toare la „Industria lînii“ din Ti
mișoara, a spus printre altele: 
Pe noi, muncitorii de diferite na
ționalități din R.P. Romînă, ce
tățeni egali în drepturi ne u- 
nește țelul comun al construirii 
socialismului, ne unește aceeași 
mare dragoste față de poporul 
sovietic. In marea țară a socia
lismului victorios fiecare dintre 
noi vede statul în care s-a în
făptuit pentru prima oară în is
torie deplina egalitate în drep
turi a tuturor naționalităților, a 
tuturor popoarelor. Urmind e- 
Xemplul oamenilor sovietici, 

noi oamenii muncii de diferite 
naționalități trăim și muncim in 
patria noastră scumpă, R. P. 
Romînă, construim socialismul 
îndrumați și conduși de Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Prof. univ. DUMITRU LAZAR, 
președintele Consiliului regional 
A.R.L.U.S. Timișoara, a vorbit 
despre marele interes aratat de 
oamenii muncii din această par
te a țării pentru cunoașterea pre
vederilor planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. ca și despre larga 
participare de care s-au bucurat 
variatele manifestări organizate 
în regiunea Timișoara cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Tov. LUDOVIC TAKACS, con
silier îii Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii, a arătat că expe
riența Uniunii Sovietice în pre
gătirea cadrelor tehnico-științifi- 
ce constituie un izvor nesecat 
de învățăminte pentru pregătirea 
specialiștilor cu o înaltă califi
care de care au nevoie economia 
și cultura țării noastre. Pen
tru ca organizațiile A.R.L.U.S. 
din institutele de învățămînt 
superior să aibă rezultate 
tot mai eficiente în muncă, 
vorbitorul a propus ca ele să se 
ocupe în mod permanent și siste
matic de ținerea la curent a ca
drelor didactice și a cercurilor 

științifice studențești cu cărți și 
publicații sovietice de speciali
tate.

Tov. ION NICULI, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S.- 
lași, a amintit, în calitate de 
vechi muncitor tipograf care a 
lucrat în condiții de mizerie în 
atelierele patronilor, despre a- 
dinca semnificație a modernului 
Combinat poligrafic „Casa Scìn
teli“, simbol al culturii și luminii 
construit în țara noastră cu spri
jinul Uniunii Sovietice.

Acad. MIIIAIL RALEA a vor
bit de prestigiul imens cîștigat 
de Uniunea Sovietică în lumea 
întreagă prin lupta sa consec
ventă pentru menținerea păcii în 
lume. Vizita tovarășului Hrușciov 
în S.U.A. și vastul plan de de
zarmare generală și totală pre
zentat la O.N.U., a subliniat vor
bitorul, au exercitat și vor exer
cita o influență covîrșitoare a- 
supra îmbunătățirii atmosferei 
internaționale. Raportul prezen
tat de tovarășul Hrușciov în re
centa sesiune a Sovietului Su
prem :este străbătut de încredere 
în capacitatea forțelor păcii de a 
înlătura obstacolele din calea 
destinderii situației internaționa
le. Raportul proclamă din nou în 
fața lumii întregi că s-au creat 
perspective mai favorabile pentru 
întărirea păcii în întreaga lume.

Noi și noi prieteni vin să se 
adauge numărului imens al ace
lora care știu că nobila cauză 
a prieteniei cu Uniunea Sovietică 
este sinonimă cu cauza progre
sului, a apărării imensului po
tențial de valori pe care-1 repre
zintă munca pașnică, creatoare 
a oamenilor eliberați de tirania 
războiului.

Tov. MARIA ROSETTI, preșe
dinta Consiliului național al fe
meilor, a subliniat însuflețirea 
cu care femeile din țara noastră 
participă la acțiunile ce se des
fășoară pentru stringerea conti
nuă a legăturilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică. In 
continuare, după ce s-a referit 
la efectele pozitive ale schimbu
lui de delegații dintre femeile din 
țara noastră și cele din Uniunea 
Sovietică, vorbitoarea a subliniat 
necesitatea unei tot mai strînse 
colaborări între organizațiile 
A.R.L.U.S. și cele de femei.

Tov. MARIN ARON, lăcătuș 
la Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de 
la Bicaz, a vorbit despre spriji
nul frățesc multilateral pe care 
constructorii marelui obiectiv al 
planului de electrificare a țării 
îl primesc din partea Uniunii So
vietice. Ori unde te-ai abate pe 
întregul nostru complex de lu
crări, a spus vorbitorul, întîl- 
nești utilaje, mecanisme, insta
lații primite din marea țară prie
tenă, care ne sprijină în înălța
rea mărețului edificiu al luminii. 

Constructorii de la Bicaz vor 
contribui prin întreaga lor acti
vitate la adincirea continuă a 
prieteniei frățești romîno-sovie
tice.

Biologul RUDOLF PALOC- 
SAY, directorul stațiunii experi
mentale hortiviticole-Cluj, a vor
bit despre rezultatele rodnice ale 
colaborării și întrajutorării fră
țești cu cercetătorii din dome
niul hortiviticol din Uniunea So
vietică.

Tov. PETRE DESPOT, secre
tar al C.C.S., a vorbit pe larg 
despre strînsele legături și for
mele multiple de colaborare din
tre sindicatele din țara noastră 
și sindicatele sovietice. Vorbito
rul a făcut propuneri pentru o 
mai strînsă colaborare între con
siliile sindicale și consiliile 
A.R.L.U.S. în organizarea unor 
acțiuni de larg interes cetățe
nesc, ca și între cele două largi 
organizații de masă și A.S.l.T. 
în vederea răspîndirii literaturii 
tehnice și științifice sovietice de 
specialitate, a organizării de 
schimburi de experiență pentru 
extinderea în producție a meto
delor înaintate sovietice.

Tov. ION MARDAȘAN, de la 
întreprinderea „Flacăra roșie“ 
din Capitală, a vorbit despre acti

vitatea comisiei A.R.L.U.S. din 
întreprindere, subliniind că ea 
s-a preocupat să răspundă ne
voilor directe ale producției.

De asemenea, prin A.R.L.U.S., 
colectivul fabricii a stabilit rela
ții strînse de prietenie și colabo
rare cu colectivul Fabricii „Ka- 
linin“ din Minsk. Ar fi bine, a 
subliniat vorbitorul, ca Consi
liul General A.R.L.U.S. să acor
de o mai mare atenție unor ast
fel de legături.

Tov. AUREL MI HALE, direc
tor general în Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, s-a ocupat, 
în cuvîntul său, de marea dez
voltare pe care a luat-o tipărirea 
și raspindirea cărții sovietice la 
noi în țară și a citat cîteva cifre 
impresionante care ilustrează a- 
ceastâ dezvoltare.

Acad. CEZAR PETRESCU a 
vorbit despre înaltul^imanism al 
literaturii sovietice. Ea se adre
sează inimilor în graiul minunat 
în care visele de ieri au devenit 
uluitoare fapte de azi, a spus 
vorbitorul. De aceea răspîndirea 
cărții sovietice în rîndurile ma
rilor mase de cititori din țara 
noastră e o activitatea nobilă, de 
cea mai mare importanță. 
A.R.L.U.S. — a subliniat vor
bitorul — își îndeplinește cu cin. 
ste această sarcină.

Tov. ION NELEANU, directo
rul Teatrului de Stat din Orașul 
Stalin, a vorbit despre interesul 
deosebit al spectatorilor din țara 
noastră pentru dramaturgia so
vietică. Teatrul sovietic — a sub
liniat vorbitorul — e o înaltă 
școală de educație cetățenească, 
patriotică. El a arătat în încheie, 
re că, răspunzînd cerințelor pu
blicului, teatrul din Orașul Stalin 
a pus și pune în scenă numeroa
se piese din dramaturgia sovie
tică.

Dr. ION POP, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S. 
Baia Mare, a vorbit despre re
zultatele deosebite obținute de 
minerii și metalurgiștij din a- 
ceastă regiune ca urmare a apli
cării metodelor înaintate de mun. 
că sovietice și a unor procedee 
tehnologice sovietice.

Vorbitorul s-a referit de ase
menea la marele interes cu care 
oamenii muncii băimărenj iau 
parte la manifestările consacrate 
prieteniei romîno-sovietice.

Ga și în toate regiunile țării, 
roadele colaborării romînp-sovie- 
tice sînt tot mai mari și în re
giunea noastră, a arătat Eroul 
Muticii Socialiste GHEORGHE 
BELU, maistru distilator la Ra
finăria nr. I din Ploești. Noile 
metode sovietice folosite în ex
tracția petrolului, noul utilaj con

struit pe baza documentației so
vietice au contribuit la transfor
marea industriei noastre petroli
fere într-o ramură puternică, mo- 
dernă.

Ca vechi petrolist, ca muncitor 
care cunosc nu numai prezentul 
luminos dar și întunericul de ieri, 
a spus vorbitorul, îmi dau 
seama cît de mult înseamnă pen
tru noi prietenia dintre poporul 
romîn și poporul sovietic. De a- 
ceea apreciez activitatea rodnică 
desfășurată de A.R.L.U.S., mun
ca sa profund patriotică pe tărî- 
mul dezvoltării prieteniei romîno- 
sovietice.

Tov. GHEORGHE F1L1P, mun- 
citor la Uzinele „23 August“ din 
Capitală, a relevat prețuirea de 
care se bucură experiența sovie
tică în rîndul muncitorilor de la 
uzinele în care lucrează. In le
gătură cu aceasta, împărtășind 
cîteva din aspectele activității 
comisiei A.R.L.U.S., el a arătat 
că autorii multiplelor inovații și 
raționalizări înregistrate de cabi
netul tehnic al uzinelor sînt din
tre cei mai pasionați cititori ai 
cărții tehnice sovietice.

Regizorul S1GA ALEXAN- 
DRESGU, a vorbit despre legă
turile strînse și rodnice de cola
borare dintre teatrul romînesc și 
mult apreciatul teatru sovietic.

(Agerpres)

Constantin Adochiței, maistru 
crescător de vaci la G.A.S. Co- 
țușca, regiunea Suceava, Erou al 
Muncii Socialiste; Sică Alexan- 
drescu, artist al poporului; Vasi- 
le Antohi, colonel; Costache An- 
toniu, artist al poporului; acad. 
Tudor Arghezi; Israel Bacal, 
președintele Federației comunită
ților mozaice din R. P. Romînă ; 
Ladislau Bânyai, profesor uni
versitar ;Gheorghe Belu, maistru 
distilator la Rafinăria nr. 1 Plo
ești, Erou al Muncii Socialiste; 
Vasile Benea, prim-topitor la 
Combinatul metalurgic Reșița, 
Erou al Munci; Socialiste ; acad. 
Grigore Benetato, președintele 
Societății științelor medicale; 
acad. Mihai Beniuc, prim-secretar 
al Uniunii Scriitorilor; Manole 
Bodnăraș, președintele Uniunii 
de cultură fizică și sport; loșif 
Bogdan, vicepreședinte al Socie 
tații pentru răspîndirea științei și 
culturii; Ana Boghină, țesătoare 
la Întreprinderea Industria bum
bacului din București, Erou al 
Muncii Socialiste; Anton Brein- 
tenhofer, redactor-șef al ziarului 
„Neuer Weg“; prof. univ. Teo
dor Bugnariu, decanul Facultății 
de filozofie a Universității „C. 1. 
Parhon“ ; Spiridon Bulete, secre
tar al Consiliului orășenesc 
A.R.L.U.S. — București; Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe ; general-locotenent Mi- 
hail Burcă, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate ; Scarlat Ca- 
limachi, directorul Muzeului ro- 
mîno-rus ; Boris Caragea, sculp
tor, maestru emerit al artei î 
Nicolae Catană, director general 
al Combinatului siderurgic din 
Hunedoara ; Alexandru Codescu, 
maistru cazangiu la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“, Erou al 
Muncii Socialiste ; Dumitru Cor- 
bea, scriitor; acad. Petre Gon- 
stantinescu-Iași, directorul Insti
tutului de studii romîno-sovietic; 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii; prof. univ. ion Crean
gă, rectorul Universității „Al. 1. 
Cuza“ — lași ; Ilie Crețulescu, 
general-colonel în rezervă ; Ion 
Dacian, artist emerit j acad. 
Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai“ — 
Cluj; Mihail Dalea, ambasado
rul R. P. Romîne în U.R.S.S. j 
Dumitru Dejeu, președintele Sfa
tului popular regional Hunedoa
ra ; Petru Despot, secretar al 
Consiliului Gentral al Sindicate
lor ; Dumitru Diaconescu, preșe
dintele Sfatului Popular al Ga- 
pitalei; Aurel Duma, conferențiar 
universitar; Ion Dumitreșcu, 
maestru emerit al artei, prim- 
secretar al Uniunii Compozitori
lor ; Vasile Dumitreșcu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe; 
Francisc Fazekaș, miner la mina 
„Bălan“, Regiunea Autonomă 
Maghiară; Eugen Frunză, re
dactor șef al revistei „Flacăra“) 
George Georgescu, artist al po
porului ; Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Societății pen
tru răspîndirea științei și cultu
rii ; Filip Geltz, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le ; acad. I. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne; Traian Gheorghiu, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne; Maria Gro- 
za, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor; Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetului 
de stat al apelor) Terente Gurei,

de cel de-al V-lea Congres 

al A. R. L U. S.

In moțiunea adoptată de cel 
de-al V-lea Congres al 
A.R.L.U.S., se arată că în 
anii ce au trecut de la prece
dentul congres, A.R.L.U.S., 
bucurindu.se în permanență 
de îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn. și-a des
fășurat cu succes activitatea 
îndreptată spre întărirea con
tinuă a prieteniei romîno- 
sovietice.

Congresul — scrie în mo
țiune — exprimă sentimentele 
de prietenie adîncă pe care în
tregul nostru popor le nutrește 
față de marele popor sovietic, 
admirația față de lupta uriașă 
pe care o duc oamenii sovie. 
tici pentru construirea comu
nismului, pentru asigurarea 
păcii în lume. Prietenia de 
nezdruncinat cu Uniunea So
vietică reprezintă pentru po
porul nostru unul din bunu. 
rife sale cele mai de preț, un 
inepuizabil izvor de încredere 
în viitor, un sprijin deosebit 
de important în construcția 
socialismului în Republica 
Populară Romînă.

Bizuindu-se pe munca entu
ziastă a unui numeros 
activ obștesc, organizațiile 
A.R.L.U.S. au desfășurat o

președintele G.A.G. din comuna 
Sarichioi, regiunea Constanța i 
Nicolae Hudițeanu, președintele 
G.A.C. „Filimon Sîrbu“, regiunea 
Constanța, Erou al Muncii So- 
cialiste : acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică a- 
tomică; Ion Itiescu, președintele 
Uniunii asociațiilor studenților ț 
Marin Florea lonescu, activist 
al Consiliului General A.R.L.U.S.; 
acad. Gh. lonescu-Sisești; acad, 
lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne ; Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiș
tilor plastici; Traian Jovanelli,
vicar general al Arhiepiscopiei
romano-catolice București; Alexa 
Kiss, episcop unitarian Cluj;
Gybrgy Kovacs, scriitor; Beno 
Lewy, activist al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.; prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Universi
tății „G. 1. Parhon“ ; Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relații cul
turale cu străinătatea; Carol 
Loncear, ministrul Industriei 
Grele ;Ștefan Lungu, mecanic de 
locomotivă, Erou al Muncii So
cialiste ; acad. Nicolae Gh. Lupu; 
Justinian Marina, patriarhul Bi
sericii ortodoxe romîne ; Ilca Me- 
linescu, redactor șef la Editura 
de stat pentru literatură și artă; 
Alfred Mendelsohn, maestru e- 
merit al artei, secretar al Uniunii 
Compozitorilor; Benedict Men- 
kes, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne; acad. 
Ștefan Milcu, secretar prim al 
Academiei R. P. Romîne ; acad. 
Vasile Mîrza; Anton Moldovea- 
hu, directorul Combinatului de 
cauciuc sintetic și produse petro
chimice de la Rorzești: Ion Mo- 
raru, activist al Corisiliului Ge
neral A.R.L.U.S.; Nicolae Moraru 
redactor-șef al revistei „Narod- 
naia Rumînia“; Larisa Muntea- 
nu, membră în Prezidiul C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria bunurilor de consum; 
acad. Ilie Murgulescu; Vasile 
Mușat, șef adjunct de secție la 
C.C. al P.M.R.; Friedrich Mul- 
ler, episcop evanghelic (C.A.) Si
biu ; Evghenie Nicolaev, secretar 
al Comitetului regional Suceava 
al P.M.R.; Paul Niculescu Mizil, 
șeful secției de propagandă și 
agitație a G.C. al P.M.R. ; Ion 
Niculi, președintele Consiliului 
regional A.R.L.U.S. — lași : Va 
lerian Novacu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine; 
Vasile Obradov, secretar al Co
mitetului raional Timișoara al 

Birou

Acad. C. I. Parhon, președinte; acad. Petre Constantinescu-lași. 

Marin Floreo lonescu, acad, lorgu Iordan și acad. Ilie Murgu

lescu, vicepreședinți; Eugen Rodan și i**- Moraru, secretari; Du

mitru Corbea, Petru Despot, Maria Groza, Filip Geltz, Gheorghe 

Hossu, Octav Livezeanu, Larisa Munteanu, Ion Pas, Constantin 

Prisnea, Nicolae Roman și Ludovic Takacs, membri.

activitate rodnică de popu
larizare multilaterală a mari
lor realizări ale Uniunii So. 
vietice pe tărîm economic, cul
tural și științific, a luptei neo
bosite a Uniunii Sovietice pen
tru apărarea păcii, pentru pro. 
movarea principiilor coexi
stenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite.

In continuare în moțiune se 
arată că interesul arzător pe 
care oamenii muncii din pa
tria noastră îl manifestă față 
de realizările și experiența 
poporului sovietic pune in fața 
A.R.L.U.S. sarcina de a.și îm. 
bunătăți necontenit activita
tea.

Alături de celelalte organi
zații de masă și instituții de 
stat, scrie în încheiere mo
țiunea, A.R.L.U.S., îndrumat 
de partid, își va aduce con
tribuția la continua întărire a 
prieteniei dintre poporul ro
mîn și marele popor sovietic, 
la popularizarea mărețelor 
realizări ale Uniunii Sovietice 
pe drumul construirii comu
nismului și apărării păcii, la 
răspîndirea experienței sovie
tice în toate domeniile de acti
vitate, la construirea socialis
mului în patria noastră, Repu
blica Populară Romînă.

P.M.R. | Rudolf Palocsay, biologi 
Zenaida Palii, artistă emerită i 
Constantin Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale; acad. 
Constantin 1. Parhon, președinte 
de onoare al Academiei R. P. 
Romîne; Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune; Ștefan Pa-
taki, secretar al Consiliu
lui A.R.L.U.S. al Regiunii
Autonome Maghiare; acad. 
Cezar Petrescu; Gheorghe Pe- 
troiu, directorul Uzinelor „Repu- 
blica"-București; acad. Emil Pe- 
trovici; Nicolae Popescu-Do- 
reanu, membru în Biroul Con
siliului Central al Asocia-, 
ției științifice a Inginerilor și 
tehnicienilor; Constantin Prisnea, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii: acad. Mi
hail Ralea, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale ; Sanda Rangheț, se
cretar al Comitetului național 
pentru apărarea păcii; acad. 
Raluca Ripan; Eugen Rodan, 
activist al Consiliului general 
A.R.L.U.S.; Nicolae Roman, se
cretar al C.C. al U.T.M. ; Alexan- 
dru Roșea, prorector al Univer
sității „Babeș-Bolyai“ din Cluj; 
Victor Rusu, redactor-șef al re
vistei „Veac Nou“, acad. Mihail 
Sadoveanu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale ; acad. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R.P. Ro
mîne ; Matei Socor, compozitor, 
maestru emerit al artei; Gheor
ghe Stan, președintele Sfatului 
popular regional Ploești; Ludo
vic Takacs, consilier în Ministe
rul Invățămîntului și Culturii: 
Gheorghe Teodorescu, directorul 
general al Oficiului Național de 
Turism Carpați; Cicerone Theo- 
dorescu, scriitor; ilie Trandafi- 
rescu, inginer la Uzinele de trac
toare „Ernst Thälmann“-Orașul 
Stalin, Erou al Muncii Socia
liste ; Ștefan Tripșa, maistru oțe
lar la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste ; Virgil Trofin, prim-se
cretar al C.C. al U.T.M. ; Sorin 
Toma, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia": Pavel Țugui, șeful 
secției de știință și cultură a 
C.C. al P.M.R. ; Ion Vasarhelyi, 
episcop reformat Clu j; Ghizela 
Vass, șeful secției externe a C.G. 
al P.M.R.; Maria Zidaru, pre
ședintele G.A.C. „Steagul lui Le
nin“, din regiunea Baia Mare, 
Erou al Muncii Socialiste ; Sta
nislav Zlavco, președintele G.A.C. 
din satul Dejan, regiunea Timi
șoara.

bucurindu.se


(Jriașui răsunet al Raportului 
prezentat de N. S. Hrușciov la sesiunea

Sovietului Suprem al

Vizita acad. A. Joja 
în Grecia

S-A DESCHIS CALEA DEZVOL
TĂRII SOCIETĂȚII 
FĂRĂ RĂZBOAIE

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
Ziarele poloneze,an publicat la 
1 noiembrie mari .extrase din, ra
portul cu privire la situația "'in
ternaționala și politica externă a 
U.R.S.S. prezentat de N. S. 
Hrușciov la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., precum și 
apelul adresat de Sovietul Su
prem al U.R.S.S. parlamentelor 
tuturor țărilor lumii.

Publicind cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov și apelul So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
„Trybuna Ludu“ relevă ca în
cordarea în relațiile dintre țari 
a slăbit simțitor și s-au ivit 
perspective mai favorabile pen. 
tru întărirea păcii in întreaga 
lume.

Politica de pace a U.R.S.S. 
și a tuturor țări’or socialiste, 
continua ziarul, a deschis în 
fața omenirii calea dezvoltării 
societății fără războaie, pe baza 
colaborării pașnice a statelor cn 
sisteme sociale diferite. Tradu
cerea în viață a programului de 
dezarmare generală, subliniază 
ziarul, ar exclude posibilitatea 
dezlănțuirii unui nou război.

INVITAȚIE LA O CIT MAI GRAB
NICA CONFERINȚA LA NIVEL 

ÎNALT

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Presa new-yorkeză, radioul și 
televiziunea acordă o mare aten
ție raportului prezentat de pre
ședintele Consiliului de Aliniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la 
ședința de închidere a celei de-a 
treia sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Posturile de radio și 
de tcleviziiuie au informat la 3.1 
octombrie despre raportul șefului 
guvernului sovietic in emisiunile 
lor de dimineață, de după amia
ză și de seară.

„New York Times“ a publicat în 
prima pagină sub titlul „Hruș
ciov propune ca cele două părți 
să facă Concesii“ informația co
respondentului sân din Moscova 
în care sînt scoase în. evidență 
acele pasaje din raport unde se 
vorbește de politica externă a 
Uniunii Sovietice și se face ana
liza situației internaționale în 
etapa actuală.

„New York TimeS“ a publicat 
de asemenea ihfornfățîi ale co
respondenților’ săi din Washing
ton, Londra, Paris și Bonn care 
descriu reacția pe care a stîr- 
nît-o raportul în cercurile oficiale 
ale Statelor Unite, Angliei, Fran
ței și Germaniei occidentale.

Corespondentul din Wasliing. 
ton scrie că deși Departamentul

In Comifeful Politic

Se apropie încheierea discutării
problemei

generale
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Corespondență speciala : Princi
palul organism al Adunării Ge
nerale, Comitetul Politic, S-a a- 
propiat de încheierea discutării 
problemei dezarmării generale și 
totale. Toți cei 82 de membri ai 
O.N.U. fiind coautori ai proiectu
lui de rezoluție adoptarea ci 
unanimă este o concluzie prevă
zută.

în cursul ședinței de luni di
mineață, delegația sovietică a 
pus la dispoziția delegațiilor și 
a presei, textul integral al rapor-

DEZARMAREA GENERALĂ Șl TOTALĂ
- 0 MĂREAȚĂ IDEE UMANITARĂ

Vor trece ani și decenii. Dar 
fn memoria omenirii ziua de 18 
septembrie își va păstra neștir-t 
bită semnificația ei neasemuită. 
In aceasta zi istorică, N. S. 
Hrușciov, în numele guvernului 
sovietic, a prezentat în fața Adu
nării Generale a O.N.U. propu
nerile de dezarmare generală și 
totală.

Din primul moment propune
rile sovietice privind dezarma
rea s-au bucurat de un larg și 
puternic ecou. Ele au provocat 
o stare panicarda în rindurile 
acelora care profită de pe urma 
„războiului rece“. Propunerile so
vietice au semănat speranța în 
rindurile tuturor popoarelor în
tr-o lume izbăvită de conflagrații 
militare.

In cadrul recentei sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
tovarășul N. S. Hrușciov. șeful 
guvernului sovietic, a subliniat 
încă odată necesitatea dezarmării 
generale și totale. Sesiunea s-a 
caracterizat ca un jalon de seamă 
în viața poporului sovietic, în 
lupta sa pentru construirea co
munismului și pentru obținerea 
celui mai ridicat nivel de trai din 
lume. De asemenea, șesiunea a 
exprimat prin raportul șefului gu. 
v rnului sovietic și u orin Apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.’ 
adresat parlamentelor tuturor ța
rilor, dorința unanimă a poporu
lui sovietic de a pune capat pri
mejdiei războiului întemeind re
lațiile dintre state pe recetnoașțc. 
rea principiilor coexistenței paș
nice. Raportul lui N. S. Hrușciov 
reprezintă, ,uu document de preț 
în lupta celor mai largi mase 
populare pentru slăbirea incor- 
darii internaționale și lichidarea 
„războiului rece“. „Dezarmarea 
generală și totală — a subliniat

de stat n-a comentat oficial ra. 
portul lui N. S. Hrușciov, în 
cercurile oficiale se subliniază că 
întregul raport are un ton calm.

_ Corespondentul din Londra al 
ziarului anunță că, în cercurile 
diplomatice engleze, raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. este privit ca o invitație 
„la o conferință cit mai grab
nică la nivel înalt care va fi pro
babil încununată de succes“.

„New York Times“ a consa
crat o jumătate de pagină de 
ziar extraselor din raportul lui 
N. S. Hrușciov..

SPIRIT PRIETENESC
Șl ÎNȚELEPCIUNE DE STAT

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Presa engleză apreciază într.un 
mod foarte pozitiv raportul pre
zentat de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Ziarele de duminică au 
publicat relatările despre acest 
raport la Ioc de frunte și sub tit
luri mari.

Observatorul diplomatic al 
ziarului „Sunday Times“ consi
deră acest raport „remarcabil 
din punct de vedere al spiritului 
său prietenesc și al înțelepciu
nii sale de stat“.

HRUȘCIOV PREVEDE TIMP 
FRUMOS

STOCKHOLM 1 (Agerpres). 
— Raportul prezentat de N. S. 
Hrușciov la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. se află în 
centrul atenției ziarelor suedeze 
din 1 noiembrie. Pe primele pa
gini sub’ titluri mari ziarele 
„Stockholms Tidningen“, „Da- 
gens Nyheter“ și „Svenska Dag- 
biadet“ subliniază optimismul cu 
care Ni S. Hrușciov apreciază, 
situația internațională. „Hruș
ciov prevede timp frumos. Co
existența înseamnă compromi
suri reciproce. Reducerea arma
mentelor — iată una din problc- 
mele cele mai importante", se 
spune în titlurile ziarului „Stock
holms Tidningen“.

UN ACT REMARCABIL DE PACE
PARIS 1 (Agerpres). — Zia

rele pariziene de duminică re
produc extrase din raportul lui 
N. S. Hrușciov, acordînd o deo
sebită atenție părții consacrate 
politicii externe și relațiilor din
tre U.R.S.S. și Franța.

Săptămînalul „L’Humanite Di- 
inanclie“ arată că șeful guvernu
lui, sovietic a reafirmat dorința 
Uniunii Sovietice de a trăi în 
pace cu toate popoarele și a 
subliniat necesitatea convocării

dezarmării 
și totale
tului cu privire la situația inter
națională și politica externă a 
Uniunii Sovietice, prezentat de 
N. S. Hrușciov la a treia sesiune 
a Sovietului Suprem, precum și 
textul Apelului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. adresat parlamente
lor tuturor țărilor lumii.

In cursul ședinței de luni di
mineață, la discutarea proble
mei dezarmării generale și to
tale, au luat cuvîntul delegații 
Uruguaiului, Poloniei și Ceylon 
nulul. ,

N. S. Hrușciov — ar deschide o 
etapă nouă în dezvoltarea socie- 
tații omenești, etapa păcii fără 
războaie“.

I
Cea mai arzătoare 

problemă 
internațională

In fața umanității stau nu
meroase probleme internaționale 
nerezolvate, dar nu toate sînt 
identice în ceea ce privește im
portanța și actualitatea lor. Exi
stă însă o problemă a cărei re
zolvare e așteptată de popoarele 
țărilor mari și mici: aceasta este 
problema dezarmării.

Niciodată pînă în prezent 
lumea nu a fost atît de înarmată, 
iar mijloacele de exterminare în 
masă a oamenilor nicicînd nu au 
atips un coeficient atît de ridicat 
de periculozitate. In viitor a- 
ceastă situație nu va mai putea 
dăinui.

Pentru a salva omenirea de 
primejdia care planează asupra 
ei sînt necesare acțiuni îndrăz
nețe și hotărîri cuprinzătoare. 
Împotriva pericolului războiului 
trebuie luate măsuri. Acesta e 
și unul dintre aspectele eseiț- 
țiale ale recentelor propuneri 
sovietice de răsunet mondial 
care au constituit obiectul discu
țiilor din Comitetul Politic al 
Adunării Generale â O.N.U.

După cum se știe, în urma dis
cuțiilor ce au durat o săptamină 
intre șeful delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov, și șeful delegației 
americane, Cabot Lodge, s-a a- 
juns la un acord complet asupra 
proiectului comun de rezoluție în 
legătură cu problema dezarmării 
generale și totale. In preambulul

U. R. S. S.
cît mai grabnice a conferinței 
la nivel înalt și importanța re
glementării pașnice a problemei 
algeriene. Raportul lui N. S. 
Hrușciov cu privire la politica 
externă, scrie ziarul, poate fi 
considerat fără exagerare un 
act remarcabil de pace cores- 
punzînd spiritului lui Lenin, care 
acum 42 de ani a semnat de
cretul asupra păcii — prima ho- 
tărîre a puterii sovietice.

„Destinderea în relațiile din
tre Est și Vest continuă“, scrie 
„Journal du Dimanche“.

LUMINA IN ACTUALELE 
RELAȚII INTERNAȚIONALE

CAIRO 2 (Agerpres). — Sub
liniind importanța analizei situa
ției internaționale făcută de 
N. S. Hrușciov in cuvîntarea 
rostită la cea de-a treia sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
ziarul „Al Gumhuria Garidat Aș 
Șaab“ din 1 noiembrie scrie: 
„Cuvîntarea șefului guvernului 
sovietic conține teze foarte im
portante care fac lumină în ac
tualele relații internaționale".

LUCRUL PRINCIPAL Șl CEL MAI 
DE SEAMĂ - PACEA

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
„Guvernul sovietic năzuiește ca 
slăbirea încordării internaționale 
să se transforme într-o pace trai
nică", „Hrușciov despre noua 
atmosferă internațională și des
pre politica externă a Uniunii 
Sovietice“ — sub aceste titluri 
au publicat la 1 noiembrie zia
rele de duminică din Buda
pesta expunererea raportului pre
zentat de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Ziarul „Magyar Nemzet“ re
levă că in raportul, lui N. S. 
Hrușciov se Vorbește „despre 
lucrul principal și cel mai de 
seamă — pacea".

proiectului comun de rezoluție se 
exprimă dorința de a salva ac
tuala generație și cele viitoare 
de pericolul unui nou și deza
struos război, _de a pune capăt 
pentru totdeauna cursei înarmă
rilor care constituie o grea po
vară pentru omenire și de a fo
losi pentru binele omenirii mij
loacele astfel eliberate, dorința 
de a promova relații de încredere 
și colaborare pașnică între 
state; de asemenea se cere gu
vernelor în baza considerentului 
suprem că dezarmarea generală 
și totală reprezintă cea mai im. 
portantă problemă a contempo
raneității, să depună eforturi 
pentru obținerea unei rezolvări 
constructive a acestei probleme. 
Afirmarea într-un acord a prin
cipiului dezarmării generale și 
totale sub care au subscris 82 
de delegații are o semnificație 
uriașă. Căci, în fond, e vorba de 
un priheipiu menit să detroneze 
alte „principii“ ce au prins ru
gină, ca cele care stau la te. 
mei ia politicii „de pe poziții de 
forță“ a „războiului rece“. Zia
rul „New York Times“ a scris 
că „grupul occidental a hotărit 
să adopte versiunea sovietică“.

„Salutăm cu căldură această 
hotărîre unanimă, a relevat șeful 
guvernului sovietic. Cu toate a. 
cestea nu trebuie să supraapre- 
ciem cele realizate, deoarece mai 
există forțe care vor face totul 
pentru a împiedica aplicarea unor 
măsuri realiste în vederea dezar
mării generale și totale".
■ Proiectul comun de rezoluție în 
problema. dezarmării generale și 
totale va fi trimis Comisiei pen
tru dezarmare a O.N.U. și apoi 
va fi pus la dispoziția Comitetu
lui pentru dezarmare, compus din 
10 state, printre care se numără

ATENA 2 (Agerpres). — Co
respondență specială:
(Luni 2 noiembrie, acad. Ata

nase .loja, vicepreședinte al Con. 
siliului de Miniștri și ministru al 
Invățămintuhii și Culturii al R.P. 
Romîne, a făcut o vizită minis
trului Educației Naționale și al 
Cultelor din Grecia, Gheorghios 
Voghiatzis. Cu acest prilej s-au 
discutat probleme din domeniu! 
organizării invațamîntului în cele 
doua țari, aspecte ale dezvoltării 
schimburilor culturale etc.

Discuțiile, la care a fost pre
zent și ambasadorul R.P. Ro
mîne în Grecia, Ion Drinceanu, 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Duminică, tov. Atanase Joja 
a vizitat monumentele antice din 
Atena, Propyleele, Parthenonul, 
Acropole.

Fiind solicitat de ziariștii pre- 
zenți să le împărtășească impre
siile din vizita sa în Grecia, 
acad. A. Joja a mulțumit Aca
demiei de Științe din Atena pen
tru invitația de a veni în Gre
cia și și-a arătat satisfacția pen
tru posibilitatea de a vizita mo
numentele istorice ale acestei țari 
și de a cunoaște îndeaproape oa
meni cminenți de cultura și per
sonalități de seama din Grecia. 
Acad. A. Joja și-a exprimat spe
ranța că relațiile de prietenie ro- 
mîno-grecești vor avea de cîști- 
gat de pe urma contactelor sta
bilite cu personalitățile oficiale 
din Grbcia. Referindu-se la pro
punerile cuprinse în declarațiile 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Chivu 
Stoica, îndreptate spre realizarea 
unei înțelegeri balcanice, acad. 
A. Joja a subliniat că aceste 
propuneri nu numai că își păs
trează valabilitatea, dar sînt azi 
mai actuale decît orieînd.

In aceeași zi, acad. Atanase 
Joja, însoțit de președintele Aca. 
demiei de Științe din Atena, 
Spiros Melas, de secretarul gene
ral al Academiei, Anastase Or- 
landos, precum și de ambasado
rul Ion Drînceanu, au făcut o că- 

și Romînia ; respectivul Comitet 
va examina atît propunerile so
vietice cît și cele britanice de 
dezarmare. Deci o filieră presta
bilită, in cadrul căreia vor fi 
precizate detaliile tehnice ale 
modului de aplicare în practică 
a principiilor dezarmării.

Pentru a ajunge la acest a- 
cord, partea sovietică a trebuit 
să înfrîngă tot felul de rezistențe 
opuse de unele cercuri din Occi
dent. Astfel, cînd la Comitetul 
Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. a început dezba
terea propunerilor sovietice pri
vitoare la dezarmarea generală 
și totală, în coloanele ziarului 
„New York Times“ a apărut o 
scrisoare a lui R. Wolff, profesor 
de filozofie la universitatea Har- 
ward. Acesta s-a adresat opiniei 
publice americane cu următoarele 
întrebări: „Care senator sau 
membru al camerei reprezentan- 
[ilor din Noua Anglie (grup de 
state din nord-estul S.U.A.) se 
va pronunța în favoarea anulării 
imediate a comenzilor militare de 
utilaj electronic ? Puternica indu
strie aeronautică va saluta oare 
propunerea cu privire la înceta
rea oricărei producții de avioane 
de război și de răchete ? Oare 
mulți congresmani vor privi cu 
sînge rece; cum 2 milioane de 
soldați, marinari și aviatori vor 
invada piața muncii după ce vor 
fi eliberați din armată ?“ De ase
menea, zilele acestea, Nelson 
Rockefeller, guvernatorul statului 
New York, a făcut o declarație în 
care s-a reflectat iritarea mani, 
testată de către cavalerii „războ
iului rece“ în fața impulsului lu
mii spre destindere : el a cerut 
Statelor Unite ale Americii să 
reia experiențele cu armele nu
cleare.

lătorie pe Marea Egee ptnă la 
capul Scunion.

Ziarele din Grecia consacră 
un amplu spațiu vizitei acad. 
Atanase Joja.

Cotidienele guvernamentale 
„Kathimerinî“ și „Akropole“ re
latează despre vizita făcută de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, minis
trului Afacerilor Externe al Gre
ciei. Ziarul „Kathimerini" publi
că la loc de frunte pe prima pa
gină o fotografie care înfățișea
ză pe acad. Atanase Joja și mi
nistrul de Externe grec, Averoff, 
strîngîndu-și mîinile.

Ziarele „To Vima“ și „Elef- 
theria“ publică de asemenea 
date biografice despre acad. 
Atanase Joja, subliniind în în
cheiere că în calitate de delegat 
al R.P. Romîne la O.N.U. el a 
susținut cu căldură și eficacita
te cauza dreaptă a poporului 
grec în problema Ciprului.

Comentînd vizita pe care 
acad. A. Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mini
strul Invățămîntuluî și Culturii 
al R.P. Romîne, a făcut-o vi
neri ministrului de Externe al 
Greciei, E. Averoff, ziarul „Av. 
ghi“ scrie că această vizită a- 
trage asupra, ei interesul deose
bit al observatorilor, politici și 
diplomatici. Ei, scrie „Avghi“, 
atribuie o importanță deosebită 
evenimentului atît din cauza 
„poziției și personalității oaspe
telui oficial“, cît și din cauza 
faptului că „prin formularea 
propunerilor lui Chivu Stoica, 
guvernul romîn a luat în ulti
mul timp inițiativa pentru cla
rificarea situației din Balcani 
și o apropiere între popoarele 
din această regiune". Ziarul 
„Avghi“ adaugă că lunile ce vor 
urma vor arăta în ce măsură 
a contribuit convorbirea dintre 
A. Joja și E. Averoff și exami
narea cu acest prilej a situației 
din Balcani în lumina noii evo
luții internaționale la o modifi
care a atitudinii guvernului grec 
față de problemele balcanice.

Totuși, realități de necontestat, 
mai puternice decît declarațiile 
în spiritul „războiului rece“, 
progresul tehnico.științific, în
deosebi sucesele considerabile ale 
Uniunii Sovietice în domeniul 
cunoașterii atomului și Cosmosu-, 
lui, creșterea conștiinței po-, 
poarelor determină o serie de 
cercuri din Occident să revi
zuiască viziunea perimată asupra 
relațiilor dintre state.

Calcule sumare
Cursa înarmărilor are implica, 

ții nefaste în viața popoarelor. 
Numai cheltuielile militare ale 
N.A.T.O. pe 10 ani (1949—1959) 
se ridică la impresionanta sumă 
de 493 miliarde dolari, deci, cît 
venitul național al S.U.A. pe 
anul 1957. Numai1 în anul 1958, 
cheltuielile militare directe ale 
membrilor N.A.T.O. erau de trei 
ori mai mari decît în 1949, ajun- 
gînd la 60 miliarde dolari — cu 
10 miliarde dolari mai mult de
cît venitul .național al Angliei în 
același an : o sumă egală pentru 
salarizarea, hrănirea și încălța
rea pe timp de un an și trei 
luni a 52.000.000 de oameni. Po
trivit unor date publicate de re. 
vista americană „Fortune“, uni
tățile aeriene compuse din 45 
bombardiere „B-52“ costă 750 
milioane dolari, bombardierul in
tercontinental „B-58“—27,7 mi
lioane dolari. In S.U.A. frenezia 
cursei înarmărilor e atît de acută 
îneît acum se cheltuiește în sco. 
puri militare de 185 ori mai mult 
decît pentru combaterea tuturor 
maladiilor.

Datorită cursei înarmărilor, 
aproximativ 100 miliarde dolari 
anual sînt alocați pentru a în
treține starea de incertitudine în 
lume, cunoscută sub numele de 
pace înarmată, aproape 100 mi
lioane de oameni dintre cei mai 
calificați sînt smulși de la munca 
pașnică și aproape 20 milioane 
de oameni poartă uniforma mi
litară.

Ce întrebuințări pot fi date 
unei părți însemnate a forțelor 
de producție blocate în prezent

A. I. Mikoian 
va pleca în Mexic
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS : A. I. Mikoian, ppim-vice- 
prețedinte al Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., va pleca în a 
doua jumătate a lunii noiembrie 

; în Mexic pentru a asista la des
chiderea Expoziției sovietice con- 

i sacrată realizărilor U.R.S.S. în 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii. Potrivit acordului înche
iat cu guvernul Mexicului, acea
stă expoziție va funcționa la Me- 
xico City în perioada 22 noiem
brie—15 decembrie.

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

In legătură cu conferința 
de la Paris 

a primilor miniștri 
ai puterilor occidentale

PARIS 1 (Agerpres). — Fran- 
j ce Presse :

La Washington, Paris, Londra 
și Bonn a fost publicat simultan 
următorul comunicat:

„In urma schimburilor de ve
deri care au avut loc în cursul 
ultimelor zile între capitalele in
teresate, s-a hotărit, la propune
rea președintelui Republicii Fran
ceze, ca începînd de la 19 de
cembrie să aibă loc la Paris o 
întrunire consacrată examinării 
preliminare a problemelor care 
ar putea fi discutate ulterior cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice. Cu 

t acest prilej vor pleca la Paris 
președintele Statelor Unite, pri
mul ministru al Marii Britanii și 
cancelarul Republicii Federale 
Germane".

*
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Răspunzind la întrebările 
corespondenților în legătură cu 
comunicatul referitor la confe
rința de la Paris a primilor mi
niștri ai puterilor occidentale, 
secretarul de presă al Casei 
Albe, Hagcrty, a spus că confe
rința de la Paris va dura pro
babil 3—4 zile. Potrivit afirma
țiilor lui Hagerty, sesiunea din 
15—17 decembrie a Consiliului 
N.A.T.O., care va preceda întîl- 
nirea occidentală la nivel înalt, 
va da de asemenea posibilitatea 
de a se face un schimb de pă
reri în problemele conferinței cu 
Uniunea Sovietică.

Hagerty a spus că problema 
datei întîlnirii șefilor de guverne 
cu participarea Uniunii Sovietice 
nu a fost rezolvată pînă acum 
și că ea va fi discutată la Paris.

----- —o—-----

Churchill: Viitorul 
pare senin și limpede

LONDRA 1 (Agerpres). —
„Viitorul pare senin și lim

pede", a declarat la 31 octom
brie. luînd cuvîntul la Woodford 
în apropiere de Londra, fostul 
prim ministru al Marii Britanii, 
Winston Churchill. „Problemele 
de care se lovește Occidentul în 
relațiile sale cu Rusia sovietică 
și cu aliații ei nu sînt de nere
zolvat. S-a înregistrat de pe 
acum un oarecare progres ca 
urmare a întrevederilor dintre 
conducători, iar încordarea care 
ne-a neliniștit atît de mult, a 
slăbit. *

In fotografi» : Tineri specialiști 
lucrlnd la aparatura centrului 
de televiziune de la Dnepro

petrovsk (U.R.S.S.)

de comenzi militare ți cantități 
uriașe de energie umană ți spi
rit inventiv care sînt irosite fără 
rost ? Ce destinație ar putea că
păta sumele astronomice alocate 
întreținerii cursei înarmărilor ?. ,

Proiecte ce pot 
prinde viață

1 Un calcul sumar demonstrează 
că efectuarea chiar a unor primi 
pași spre dezarmare ar constitui 
nu numai un factor puternic de 
slăbire a încordării internaționa
le dar și un stimulent substan
țial al dezvoltării forțelor de 
producție mondiale. Cu fondurile 
eliberate în urma aplicării pro
gramului de dezarmare colectivi
tatea umană ar înregistra un 
substanțial progres și s.ar da 
viață ideilor celor mai îndrăzne
țe de modificare a înfățișării pla. 
netei noastre, modificări determi
nate, desigur, nu de criterii es
tetice ci de cele economice. 
Astfel, proiectul inginerului ger
man Hermann Sergei, de acum 
trei decenii, prin care el con
cepea un sistem complex de 
lucrări în bazinul Mării Medite- 
rane, planul Atlantrop, sistem 
axat pe două baraje uriașe, unul 
la Gibraltar, iar celălalt la Dar- 
danele, avea în anii aceștia de
pline posibilități să fie înfăptuit 
dacă... in locul lui nu exista blo. 
cui nordatlantic ; potrivit proiec
tului, stațiunile hidroelectrice 
maritime de la barajul Gibraita- 
rului permiteau marirea pro
ducției mondiale de energie e- 
lectrică cu odată și jumătate. 
Costul întregului proiect ? 8 mi
liarde dolari, aproximativ o op
time din cheltuielile militare ale 
membrilor N.A.T.O. pe anul 
1958. De asemenea proiectul in
ginerului sovietic Piotr Borisov 
de cOrfstritire în strîmtoarea Be
ring a unul gigantic baraj cu 
ajutorul căruia se va putea 
schimba Clima regiunilor polare 
și transforma în ogoare fertile 
uriașe regiuni de pe teritoriile 
U.R.S.S., S.U.A. și Canadei în 
care gerul este veșnic, e pe de-

Noi exponate ia Muzeul de stat 
al revoluției din Moscova

MOSCOVA I (Agerpres). — 
TASS :

La Muzeul de stat al revolu
ției din Moscova a cărui boga
tă colecție de piese istorice o- 
glindește dezvoltarea mișcării 
muncitorești revoluționare din 
Rusia, s-au deschis trei săli 
noi. Ele sînt consacrate anilor 
1933 - 1937—perioada de desăvir. 
șire a construirii societății socia
liste în U.R.S.S.

In mijlocul sălii se află un 
strung „DIP“ — ale cărui ini
țiale înseamnă a ajunge din 
urmă și a depăși. Numele a- 
cestui strung a devenit lozinca 
care cheamă la întrecere cu ță
rile capitaliste.

In secretariatul O.N.U.

Proiectul de rezoluție indian 
privitor la încetarea experiențelor 

nucleare
NEW YORK 2 (Agerpres). —
Agențiile de presă anunță că la 

31 octombrie India a remis 
prin delegația sa secretariatului 
O.N.U. un proiect de rezoluție 
intitulat „încetarea experiențelor 
nucleare și termonucleare" în 
care propune ca Adunarea Gene
rală să hotărască suspendarea 
oricăror noi experiențe pînă la 
realizarea unui acord general 
privind încetarea lor totală și 
definitivă.

Proiectul de rezoluție salută 
„eforturile depuse de țările par
ticipante la tratativele de la Ge
neva pentru încetarea experien
țelor nucleare“ și declară că un 
acord în această problemă este 
„imperios și urgent". In acest 
scop proiectul de rezoluție pro
pune celor trei țări participante

Dineu în cinstea delegației sovietice
la sediul Misiunii R. P. R. de la 0. N. U.
NEW YORK 2. — De la tri

misul special Agerpres — C. Ră- 
ducanu :

Silviu Brucan, conducătorul 
delegației R.P. Romîne la cea 
de-a 14-a sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U., a oferit un dineu 
la sediul Misiunii R.P. Romîne 
în cinstea delegației Uniunii So
vietice la sesiunea O.N.U. și a 
conducătorului ei V. V. Kuzne
țov. Au participat conducătorii

Emisiuni ale postului de radio 
Moscova consacrate țării noastre 

zilnic se transmit opere ale corn, 
păzitorilor romini și cintece 
populare românești.

De asemenea postul de radio 
Moscova a transmis o frumoasă 
compoziție muzical-literară cu 
tema „Prin Bucureștiul iubit“.

MOSCOVA 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

La fiecare 2—3 zile, postul de 
radio Moscova prezintă în emi
siunile sale materiale consa
crate țării noastre. Acum, cînd 
în țară se desfășoară Luna prie
teniei romîno-sovietice, postul de 
radio Moscova a transmis un ci
clu de materiale pe tema „Luna 
tradiționalei prietenii“, consacrat 
dezvoltării industriale a Româ
niei și ridicării nivelului de 
trai al poporului nostru. Aproape

plin reallzabIL Costul barajului 
— 70 miliarde de ruble. Pentru 
traducerea lui în viață sînt nece. 
sare eforturile comune ale mul
tor state, căcj aproape întreaga 
emisferă boreală și în primul 
rind Canada, partea nord-estică 
a S.U.A., întreaga Peninsulă 
Scandinavă, .Germania, Polonia, 
China, Japonia de nord, vor ob
ține avantaje uriașe de pe urma 
încălzirii Arcticii. Inginerul Bd- 
risov a remarcat recent în co
loanele ziarului „Literaturnaia 
Gazeta“ că atunci cînd se va 
topi gheața „războiului rece“ se 
va deschide cîmp liber și pentru 
colaborare în domeniul topirii 
ghețurilor eterne din Oceanul 
Polar de nord.

In zilele noastre dezarmarea 
nu este o utopie, ci o realitate. 
Pentru aceasta.Uniunea Sovietică 
a militat cu consecvență în toți 
anii existentei sale. In toate 
sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U. precum și în diferite 
note diplomatice ale guvernului 
sovietic s-a vădit preocuparea a- 
siduă a U.R.S.S. îndreptății spre 
lichidarea cursei înarmărilor, spre 
încetarea experiențelor cu ar
mele atomice și nucleare. Iar în 
recenta sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. acestei pro. 
bleme i s.a acordat de asemenea 
o însemnătate excepțională. A- 
pelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat parlamentelor 
tuturor țărilor atrage atenția în
tregii umanități că evoluția rela
țiilor internaționale a intrat în. 
tr-un stadiu de deosebită răspun
dere. Cursa înarmărilor în con
dițiile dezvoltării fără precedent 
a științei și tehnicii îndreaptă 
omenirea spre prapastia uimi 
război. Or, ieșirea din această 
situație absurdă constă în ex
cluderea posibilității dezlănțuirii 
războiului. „Acest mijloc este de
zarmarea generala și totală a 
statelor, — se subliniază în 
Apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Dezarmarea generală :și 
totală situează toate statele pe 
poziții identice“.

V. URUM

Amploarea nemaiîntîlnită fn 
acel tim,p a construcțiilor este 
ilustrată de macheta „Construc
țiile cele mai importante ale 
celui de-al doilea cincinal“. In 
acei ani au fost puse în func
țiune 4.500 de mari întreprin« 
deri industriale.

Pe măsură ce se întărea pu
terea economică a statului so
cialist, creștea prestigiul lut 
internațional. Vizitatorii Muzeu
lui pot vedea mesajul adresat 
de Rooscvelt lui Kalinin in care 
președintele S.U.A. propune sta
bilirea de relații normale între 
cele două mari țări. Tot aici se 
află documentele în legătură cu 
invitarea Uniunii Sovietice in 
Liga Națiunilor.

la conferința de la Geneva, (An
glia, S.U.A., U.R.S.S.) să gră
bească încheierea unui aseme
nea acord și pînă atunci să re
nunțe la noi experiențe. Cele
lalte țări sînt chemate să înce
teze pregătirea și organizarea a- 
cestor experiențe. Se propune de 
asemenea ca rezultatele tratati
velor de la Geneva în privința 
încetării experiențelor nucleare 
să fie raportate Adunării Gene
rale O.N.U. „convocată dacă va 
fi nevoie într-o sesiune specială".

Proiectul de rezoluție al Indiei, 
care a fost dat publicității la 1 
noiembrie urmează să fie discu
tat de Comitetul Politic care va 
hotărî în privința includerii lui 
pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale.

delegațiilor celorlalte țări socia
liste la sesiune.

în toastul său, conducătorul 
delegației romîne a felicitat de
legația sovietică pentru succe
sele în activitatea desfășurată la 
O.N.U. în problema dezarmării 
generale și totale.

Răspunzind la toast, V. V. 
Kuznețov a subliniat contribuția 
celorlalte țări socialiste la a- 
ceste succese.

RIGA 2 (Agerpres). — TASS:
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al agenției TASS, 
cunoscutul organist leton Peter 
Sipolniek a declarat că Helmut 
Plattner poate fi considerat pe 
bună dreptate unul din cei mai 
buni organisti ai timpurilor noa- 
sire.

MOSCOVA. — La 1 noiembrie 
un avion al expediției sovietice 
din Antarctica, pilotat de Boris 
Osipov, șeful detașamentului de 
aviație, a aterizat la Observato. 
rut Mirnil, după ce a efectuat un 
zbor de la Coasta Mării Davis 
la stația sovietică de litoral La- 
zar ev și înapoi pe un traseu to. 
tal de aproximativ 7.000 km.

Participanții la expediție au vi
zitat pe parcurs patru baze an. 
tarctice și anume: stația bel
giană ,,Regele Baudouin", stația 
japoneză Siowa, precum șl cele 
două stații australiene — Maw. 
son și Davis.

SOFIA. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar și 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria eu adoptat o hotărîre 
cu privire la reducerea prețurilor 
cu amănuntul la țesăturile din 
lînă, țesăturile din fibre artifi
ciale, l,a medicamente, vopsele pe 
bază de ulei și lacuri.

Prețurile țesăturilor din ltnă 
Se reduc cu 5—36 la sută, ale țe
săturilor <lîn fibre artificiale — 
cu 15 la sută, ale vopselelor pe 
bază de ulei și lacuri cu 21—25 
la sută.

ANKARA. — Ziarul „Jeni Giin“ 
scrie că guvernul Turciei și gu
vernul S.U.A. au căzut de acord 
în principiu să se construiască 
pe teritoriul Turciei rampe pen. 
tru lansarea rachetelor.

Ziarul arată că pe teritoriul 
Turciei se vor stoca rachete de 
tip „Jupiter“.

TOKIO. Un tînăr japonez de 
29 de ani, care fusese expus ra. 
diațiilor bombei atomice aruncate 
în timpul războiului asupra ora. 
șului Nagasaki, și-a ucis copilul 
și apoi s-a sinucis, deoarece co
pilul se născuse cu o malforma. 
țiune congenitală atribuită efec- 
tu’tii radiațiilor.

STALINO. In Donbas (Ucra- 
in.a) este în cu-rș de construcție 
prima fabrică automată pentru 
înnobilarea cărbunelui.

Această întreprindere cu o oa. 
pacitate de producție de circa 
1.000 tone cărbune înnobilat în 
24 de ore v.a fi deservită de nu-, 
mai 14 muncitori.
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