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De unde iau ei 
voința aceea...

E 5 fără 20.
In sală, un tinăr, cu un caiet 

In față, cu un creion in mină, 
învață. Ridică ochii spre mine. 
Mă măsoară c-o privire repede 
și-și vede mai departe de trea
bă. Intru in vorbă cu el, deran- 
jindu-l.

- Locuiesc la Buftea, îmi ex
plică el. Și pentru că mașina 
pornește la 4, ajung mai devre
me. Acuș pică și ceilalți.

II cheamă Florea St. Florea. 
E tehnician electromecanic și 
lucrează la centrul de 
ție cinematografică din 
Buftea. Are 27 de ani.

A” « MUNCITORII 
nii Mari,- regiunea 
Ploești. Am plecat la 
meserie ca să ne fa
cem un rost. La început 
cm fost tîmplar. Pe urmă am fă
cut școala medie tehnică cine
matografică, tot curs seral. 
Acum sint student la electronică.

Și o spune cu demnitate, cu 
o mîndrie cuceritoare. Se cu
noaște c-a rîvnît mult la asta, 
de țind cioplea cu barda la bi
nale, iar în timpiil liber citea cu 
nesaț. '

In sala de curs intră al doilea 
student. Și apoi al treilea. Deși 
s au început cursurile doar de o 
săptăminâ, totuși se cunosc în
tre dinșii. Degajați și prietenoși 
își pun întrebări în legătură cu 
seminarul de analiză matema
tică.

Și Ciurcuț Alexandru e tot teh
nician electrotehnic. Invjrte intre 
degetele-i mari, groase, munci
te, un pix negru și-mi istorisește

Dumitru Almaș

produc-

ceva din viața trăită pînă acum. 
A lucrat la electromontaj, pe 
mai multe șantiere din țară. A- 
cum muncește în întreprindere 
și învață. învață cu străduință și 
dirzenie, luind toate lucrurile in 
serios, foarte în serios.

Se apropie de noi doi stu- 
denți mai tineri. Primul, subțirel 
și îmbujorat, e radiotehnicianul 
Diaconescu Paul. Pentru că-l

vreau să discut cu colegul de 
colo. Lucrează la întreprinderile 
„Radio Popular“ și, ieri ne-am 
propus să rezolvăm o problemă 
de geometrie descriptivă, ivită 
in seminarul trecut.

II las și-l interpelez pe studen
tul Ghidireanu Iulian, giurgiu- 
vean, specializat în tehnica tele
comunicațiilor. Pare foarte tinăr, 
deși are 26 de ani.
- Mi-e mai greu la geometrie. 

Dar ce are a face ? Sint fericit 
că-mi pot spori mereu cunoștin
țele, că
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Din viața 
universitară

Prin inovații
La sectorul 5 — mașini agri

cole de1 la Uzinele „Vasile Roal- 
tă“ din Capitală tinerii din cele 
trei brigăzi de producție d n 
sector, preocupați de a ob
ține cît mal multe economii au 
pornit o adevărată bătălie pentru 
cît mal multe inovații și rațio
nalizări. Astfel, prin confecțio
narea unul dispozitiv de filetat 
special tînărul Ion Rădulescu din 
brigada nr. 2 realizează o econo
mie anuală de 62.500 lei, Iar 
Ion Bratu din brigada a 3-a,

preocupați de a ob-

Concurs
Studenții șl cadrele 

pedagogice ale Insti
tutului „Maxim Gor- 
ki“ așteptau cu ne
răbdare un eveniment 
de seamă din noul 
an universitar : con
cursul în limba rusă 
„Cine știe, ciștiga“. 
Sala de festivități era 
arhiplină: erau de 
față numeroși profe
sori, asistenți și stu
denți. Și-au dat con,

STUDEN
rog, povestește despre 
făcute la școala medie 
de metrologie, terminată in a- 
nul 1954, și despre munca lui in 
producție. Are acolo de îndepli
nit un plan. Și-l îndeplinește. 
Studiul ii lărgește orizontul, ii 
întărește puterea de pătrundere, 
de înțelegere chiar a specialită
ții tehnice in care lucrează.
- Toți muncim opt ore și apoi, 

in cinci zile pe săptămînă parti
cipăm la patru ore de curs și 
seminarii. Mai consacram, zilnic, 
trei-patru ore pentru studiul in
dividual. Efortul făcut mi-e re
compensat de bucuria succesu
lui. Drept să spun, învățătura 
mi-e ca un reflector cu care-mi 
luminez munca mea practică'; 
Iar munca practică, o verificare 
a studiilor teoretice. Se sprijină 
una pe alta... Iertați-mă, dar

studiile 
tehnică

pot înțelege și eu ceva 
mai mult dintr-o știin
ță așa de complicată 
și de actuală cum este 
electronica. Și apoi, 
cum să spun, a fi stu
dent la politehnică 
nu-i un fapt, așa, de 
toate zilele. E o mîn- 

drie care mă îndeamnă la 
muncă, îmi pune aripi. Ne
vasta mea m-a întrebat asea
ră, cînd îmi pregăteam semina
rul de azi : „Mai poți învăța, 
Iulian ?“ Eu, de, nu mă laud 
cind spun că pot foarte bine. 
Iar ea mi-a adus un ceai cald...

Sînt tinăr. îmi place viața. Mă 
ispitesc și pe mine distracțiile. 
Aș dori să mă plimb mai mult 
cu soția. Găsesc eu timp și 
pentru astfel de preocupări. Dar 
la unele a trebuit să renunț. 
Mi-am impus un program ri
guros, sever : să termin intii 
studiile. Știu, îmi trebuie voință 
îndirjită, stăruință neclintită. Dar 
găsesc in mine suficientă forță 
pentru asta. Tar cel din jur ~~ 
ajută, mă ocrotesc chiar. Și 
sigur c-am să birui.

Toți studenții cu care 
schimbat cîteva cuvinte au 
marcat ajutorul pe care-l 
mese din partea organizației de 
partid din întreprinderea unde 
lucrează, din partea organizației 
U.T.M., din partea conducerii 
întreprinderii.

Sala de curs s-a umplut de 
studenți. Acum, cind fiecare loc 
din bancă e ocupat, văd mai 
limpede că atmosfera diferă de 
cea dominantă într-e sală de 
curs a unei facultăți obișnuite. 
La cursurile de zi mai stăruie 
uneori în sălile de curs ori de 
seminar o rumoare, o vinzoleală 
de la o bancă la alta, mai tre
sare din cind in cind cîte un rîs 
inoportun, ori cineva mai ba’.e-n 
bancă vreun ritm de dans. Aici 
toți studenții, fără nici o excep
ție, au caietele in față și creioa-
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Un nou cinematograf 
in Deltă

In secția mașini circulare a fab ricli de ciorapi Pavel Tcacen- 
co“ din Capitală, a luat de curînd ființă o bibliotecă volantă. 
Bibliotecarul lacob Florin oferă tinerelor muncitoare din secție, 
Cristescu Melania, Boston Lidia și lacob Elena, cărțile dorite.

Foto : N. STELORIAN

In Ceraormen, sat din Deltă, 
prin grija organelor locale de 
partid șl de stat, s-a inaugu
rat recent un cinematograf să. 
tesc.

Deschiderea festivă a avut loc 
în prezența unul mare număr 
de țărani muncitori, care au 
audiat la început conferința „O 
contribuție la cauza păcii". A 
urmat apoi jurnalul documentar 
cu vizita tovarășului N. S. Hruș- 
c’ov în S.U.A. și filmul „Orașul 
liber".

I. ION 
corespondent

și raționalizări
prin modificarea execuției unei 
tije filetate a adus întreprinde
rii o economie anuală de 1-1.500 
lei. O altă- raționalizare pusă în 
aplicare tot In acest sector aduce 
economii anuale în valoare de 
25.300 lei.

Pe întregul sector, economiile 
totale realizate de tineri în ulti
mul timp prin inovații șl rațio
nalizări se ridică la suma de 
aproape 110.000 lei.

D. BARBU

Cine știe, cîștigă“
cursul studenții anu
lui II. Concursul a 
fost axat pe două 
teme : gramatica Hm- 
oii ruse și probleme 
de politica internațio
nală. In centrul în
trebărilor de politică 
internațională a stat 
însemnătatea vizitei 
tovarășului N. S. 
Hrușclov în S. U. A., 
scopul acestei vi
zite șl istoricele pro-

puneri ale șefului 
guvernului sovietic, 
făcute in cadrul Adu
nării Generale a 
O.N.U. Din cei 14 
concurenți 11 au fost 
premiați. Premiul 1 
a fost cîștioat de trei 
studenți, printre care 
și de Popa Petre d'n 
grupa 208 care a rea
lizat 100 de puncte.100 de puncte.

ION PREDA 
student

Pentru o mai burtă aprovizionare 
cu bunuri de larg consum

Dezvoltarea . pro
ducției de bunuri de 
larg consum a per
mis Ministerului Co
merțului să stabilea
scă noi liste de sor
timente minimale de 
mărfuri care trebuie 
să se afle in perma
nență în magazine, 
fapt care va duce la 
o și mai bună apro
vizionare a oameni
lor muncii. Noile 
liste de sortimente 
minimale de mărfuri 
stabilite pentru dife
rite tipuri de maga
zine de desfacere 
vor intra în vigoare 
de la 15 decembrie șl 
vor fi afișate obli
gatoriu în magazine. 
Mărfurile cuprinse

în aceste.liste se vor 
găsi în permanență 
în magazinele respec
tive, întreprinderile 
comerțului cu ridica
ta, organizațiile co
merciale șl responsa
bilii de magazine 
avînd obligația de a 
asigura o aprovi
zionare rapidă și în 
cantități suficiente cu 
aceste produse. Ast
fel, sortimentul mini
mal pentru magazi
nele alimentare ge
nerale din Capitală 
cuprinde peste 150 de 
produse. In urma 
stabilirii sortimen
tului minimal pentru 
magazinele „Comali- 
rrient", în aceste uni
tăți cumpărătorii vor

găsi în permanență 
7 sortimente de paste 
făinoase, 10 de prepa
rate de carne, 16 de 
conserve de legume, 
6 de brînzeturi etc. 
In magazinele spe
cializate în mezeluri 
șl brînzeturi sorti
mentul minimal pre
vede să existe obli
gatoriu 14 sortimen
te de preparate și 
conserve de carne, 6 
de brinjeturi, 2 de 
unt etc. Pentru ma
gazinele specializate 
în desfacerea stofe
lor, sortimentul mini
mal prevede 47 de 
articole în zeci de 
culori și desene.

(Agerpres)

Membrii brigăzii condusă ds 
Dumitru Sava, din sectorul 
montaj al Uzinelor „Tudoi 
Vladimirescu" sint împreună 
în orele de lucru și de foarte 
multe ori și în cele libere, 
lată în fotografia noastră 
cîțiva dintre membrii brigăzii ■ 
în vizită la Muzeul de Istorie 

a Partidului.
Foto : P. Popescu
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Hotel modern 
la Suceava

De multă vreme capacitatea 
hotelurilor din orașul Suceava 
era prea mică față de numărul 
mare de cetățeni care rămîneau 
citeva zile în acest oraș de reșe
dință regională.

Curînd, această problemă se va 
rezolva. In centrul orașului Su
ceava se ridică în prezent clădi
rea cu eta je a unui hotel modern. 
In cele 90 de camere ale viito
rului hotel, elegant mobilate, ce. 
tățenit vor găsi confortul nece
sar pentru odihnă.

N1CULAE AILINEI 
mecanic

CU ALTI OCH I...
Era pe la începutul anului. Muncitorii 

din toate întreprinderile, răspunzind cu 
însuflețire hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.A. din noiembrie 1958, căutau zi de 
zi noi căi de creștere a productivității 
muncii, de sporire a economiilor în 
toiul acestor căutări neobosite a pornit 
din rindul colectivelor a opt întreprinderi 
bucureștene inițiativa: „Fiecare muncitor, 
tehnician și inginer să realizeze cit mai 
multe economii in producție*'.  Printre 
cei care au pornit această inițiativă se 
numără și muncitorii întreprinderii meta
lurgice „Sol<w" care s-au angajat să eco
nomisească in acest an 731.000 lei (după 
Plenara din iulie a C.C. al P.M colec
tivul întreprinderii și-a mărit angajanum- 
tul la 1.000.000 lei).

Tinerii au hrJnrît atunci să Contribuie 
și ei la împlinirea acestei sume cu apro
ximativ 185.000 lei.

Au trecut de atunci aproape 10 luni. Ș , 
deși mai sînt încă multe zile pînă la s ir- 
și ui anului, tinerii și-au făcut un prim 
bilanț al situației îndeplinirii angajamen
tului. Care-i situația ?

— E un bilanț pozitiv, ne spune bucu
ros directorul întreprinderii, inginerul 
Frumosu Ladislau. Colectivul întreprin
derii a realizat pină la 31 octombrie 
economii în valoare de 810.000 lei. Din 
această sumă tinerii au reulizat circa 
207.000 lei. Cu alte cuvinte și-au depășit 
angajamentele.

Cum au reușit aceasta ?

Imediat după ce colectivul întreprin
derii și-a luat angajamentul, comitetul 
U.T.M, a organizat o adunare generală. 
S-au dezbătut atunci pe larg posibilită
țile existente in întreprindere pentru rea
lizarea de economii.

— Există — au spus tinerii —> vreun 
sector unde nu se pot realiza economii ? 
Oricit de rațional, oricit de exact și pre
cis s-ar lucra, in fiecare sector, la fiecare 
loc de muncă, la fiecare operație există 
încă numeroase posibilități de a lucra și

Pînă atunci, mulți tineri erau mulțu
miți de munca făcută, li se păreau fi
rești rezultatele obținute. De atunci, însă, 
au început să privească cu alți ochi pfo- 
pria lor muncăl Ceea ce înainte le părea 
firesc, normal, acum se întrebau dacă nu 
poate fi lucrat altfel, dacă nu poate fi 
realizat din mai puțină materie primă, 
cu mai puțină muncă, cu cheltuieli mai 
mici. Era intrrUți anumit fel o autocritică 
făcută prin fapțe in iureșul întrecerii 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate.

Ca-au întreprins tinerii muncitori de la 
Iniraprnderaa „Salex“ 

pentru indapiinirea angajamentelor

mai bine, de a obține economii de ma
terii prime, de combustibil sau energie. 
Pornitul de la această idee, întreaga 
muncă a organizației U.T.M. a fost în
dreptată spre antrenarea tinerilor, In 
descoperirea și valorificarea tuturor posi
bilităților de a obține economii. în sec
toarele întreprinderii. în brigăzi s-au 
organizat, discuții amănunțite în legătură 
cu posibilitățile existente. La locurile de 
muncă au apărut lozinci, chemări agita
torice : „Fiecare gram de metal, fiecare 
leu economisit e prețios, duce la îndepli
nirea angajamentului, la ridicarea pro
priului nostru nivel de trai".

In atelierul de topitorie Marin Jianu 
conduce o brigadă de tineret. Tinerii din 
brigadă făceau economii la diferite ma
terii prime, aveau grijă să nu se risi
pească metalul la turnarea în forme. Dar, 
Marin Jianu nu era mulțumit. Oare nu 
există șt alte posibilități de a obține eco
nomii ? Oare cuptorul nu poate da mai 
mult ? A cercetat, a studiat Marin Jianu 
tainele cuptorului, ala procesului tehno
logic, a discutat cu inginerii și a ajuns la 
concluzia că trebuie și se poate valorifica 
și mai mult capacitatea de lucru a cup
toarelor. înlr-o zi el s-a oprit alături de 
băieții care încărcau cuptorul, a pus mina

pe lopată și a început să arunce în cup
tor. Băieții au rămas mirați.

— Ce faci ? l-a întrebat unul din ei 
nedumerit.

— încarc cuptorul.
— Bine, dar noi ce-am făcut pînă 

acum, nu l-am încărcat ?
— Ba da, dar poate să „înghită“ și mai 

mult — le-a spus Jianu și a început apoi 
să le explice cit de importantă este pen
tru obținerea de economii folosirea din 
plin a capacității cuptorului. Și la 500 
și la 2000 kg. de încărcătură cuptorul se 
uzează în aceeași măsură și tot atît com
bustibil consumă — le-a explicat el. Așa 
că nu e tot una cu cît îl încarci.

Băieții din brigadă au trebuit să-i dea 
dreptate ; vedeau și ei că așa era ! Și 
încetul cu încetul brigada lui Marin Jianu 
s-a obișnuit să încarce la maximum cup
torul. Peste zece mii de lei au economi
sit ei astfel de la începutul anului, prin 
folosirea tot mai deplină a capacității 
de producție a cuptorului.

— întreprinderea folosește ca materie 
primă deșeurile — ne spune Nicolae 
Vlad. Cu cîteva luni în urmă, comunistul 
Dumitru Gheorglie, șeful unei echipe de la 
topitorie, a venit cu ideea să se sorteze de
șeurile de cupru din cele de bronz. Primii

CORNELIA BANC1LA

(Continuare In pag. 3+)

Cu 13 zile 
mai devreme

în mod normal pentru repara
ția capitală, a unei macarale ca 
cea de la turnătoria de fontă a 
Șantierelor Navale Galați sînt 
necesare circa 30 de zile. Comu
nistul Constantin Bone) însă, în 
numele întregii brigăzi de tineri 
electricieni, se angajase în fața 
organizației de partid și a condu
cerii sectorului mecanic-șef să o 
termine în numai 21 de zile. După 
aceea, membrii brigăzii de tine
ret, în cadrul unei consfătuiri 
fulger, au spus :

— Macaraua va fi gata, dar cu 
mult mai devreme, și vom face 
și o economie de cel puțin 
3.000 lei.

Și iată că n-au trebuit să treacă 
decît 17 zile pentru ca ei să ra
porteze îndeplinirea angajamen
tului luat.

Astfel brigada de tineret a do
vedit că merită titlul de frun
tașă, obținut în întrecerea cu ce
lelalte brigăzi din orașul Galați 
— ea ocupînd locul al 11-lea — și 
Diploma de onoare a comitetului 
regional U.T.M.

N. COTIGA

Recital închinat 
unor lucrări ale 

tinerilor compozitori
Constantin Costache, tînărul 

violonist al Filarmonicii „Geor- 
ge Enescu", cunoscut publicului 
bucureștean ca solist intr-un con
cert de la slirșitul stagiunii tre
cute, a avut lăudabila inițiativă 
de a ne prezenta într-un intere
sant recital o serie de lucrări ale 
tinerilor compozitori.

împreună cu pianista Suzana 
Szoreni, Constantin Costache a 
tălmăcit ieri seară în sala 
„Dalles“ Sonata în ml bemol 
major de Vasile Timiș, Sonata 
în sol minor de Wilhelm Bergcr 
(prima audiție), Sonata nr. 3 în 
sol major de Doru Popovlci și 
poem de Mircea Chiriac.

Aplauzele cu care a fost întim- 
pinat tînărul interpret au consti
tuit o nouă dovadă a simpatici 
de care se bucură în rîndurile 
publicului bucureștean lucrările 
tinerilor compozitori.

TR. POTERAȘ

Prieteni

--------•--------

Festivalul 
filmului sătesc

i
Șl în anul acesta, începînd de 

la mijlocul lunii decembrie, în 
întreaga țară va avea loc Fes
tivalul filmului la sate.

Cu prilejul festivalului, timp 
de aproape patru luni, pe ecra
nele cinematografelor săteștj vor 
rula peste 240 de filme artistice. 
Vor fi prezentate cele mai re
cente realizări ale cinematogra
fiei rominești, sovietice, precum 
și cunoscute filme aparțlnind 
unor studiouri din numeroase 
țări. Oamenii muncii de la sate 
vor mal • putea vedea peste 100 
de filme documentare și reporta
je cinematografice, filme agri
cole, filme pentru copii și tine
ret, filme de desene animate și 
păpuși.

Cu prilejul festivalului vor fi 
organizate conferințe, serbări 
populare, expoziții agricole.

Festivalul filmului la sate, 
care are loc în fiecare an, ex
primă interesul pe care oamenii 
muncii de la sate îl manifestă 
față de importantele realizări 
ale cinematografiei, precum și 
larga răspîndire pe care o cu
noaște astăzi cinematograful în 
țara noastră. Numărul cinema
tografelor sătești sporește conti
nuu. Numai anul acesta au fost 
date în folosință 500 noi cinema
tografe sătești, numărul lor ridl- 
cindu-se astăzi la aproape 1.700.

(Agerpres)

„Meseria“
fantomelor

PAMFLET

Fantomele se agită.
Din vreme în vreme, iau ilu. 

ziile drept realitate și se agită. 
Coboară valizele din pod, le 
șterg de praf și așteaptă.

Din noianul de fantome s.a 
detașat o cucoană grasă, ofi
lită, vulgară, de moravuri în. 

■doielnice, arogantă și certărea
ță. Pe vremuri răspundea la 
numele de principesa Ileana și 
făcea parte din liota monarhică 
a Hohenzollernilor. Astăzi 
poartă pe drumurile apusului no. 
stalgia avuțiilor pier, 
dute, a chidhanurilor 
trase pe socoteala ro. 
bilor. Și din melan-
colie, ține din vreme în vreme 
cîte un discurs udat cu șam
panie sau, cînd augustul ei 
nepot obosește scriind cele două 
mesaje anuale, cîte un apel.

Recent, fosta alteță s a adre
sat prin intermediul postului 
de radio „Europa liberă“ — 
spune-mi cu cine te aduni, ca 
să spun cine ești — foștilor 
șerbi, ascunzînd girbaclul la 
spate. Bătrîna alteță, făcîndu.se 
că uită și nu pricepe ce se pe
trece pe lume, urmărită de 
ideea fixă a reîntoarcerii Ho
henzollernilor și de vremurile 
fericite în care notele lor de 
plată încărcate erau plătite de 
popor, își face Iluzii, dă de
clarații, ține discursuri.

Zice Ileana: „Lupta pentru 
voi o ducem mereu (citind în 
gîndurile alteței, aceasta în-

Elevii școlilor profesionale sînt ajutați cu dragoste să pătrundă 
în tainele meseriei alese. Fotoreporterul nostru l-a surprins pe 
tînărul Romeu Tencaro de la Uzinele de tractoare „Ernst Thäl
mann" din Orașul Stalin explicînd elevilor Dumitru Mihăescu 
și Viorel Moarcăș de la școala profesională a uzinelor cum tre

buie lucrată o piesă pe strung.

Foto, S. NICULESCU

seamnă „ne zbatem din răs’ 
puteri să vă stăpinim din nou“) 
Noi... nu v-am uitat“,

Sîntem convinși, doamnă, că 
n-ați uitat ziua tragică pentru 
voi cind poporul a dat un 
vîrf zdravăn de picior coroanei 
regale. Sîntem siguri că n-ați 
uitat, doamnă, cind dlntr-o să- 
getătură poporul a tăiat tenta
culele prin care monarhia su
gea sîngele șl avuțiile sale.

Sîntem convinși, 
doamnă, că sînteți 
sinceră cînd spuneți 
că nu ne-ați dat ui

tării deoarece prin aceasta în
țelegi vremurile fericite în 
care huzureați la Bran, petre- 
ceațl pe coasta de Azur și vă 
făceați cura la Vichy pe spi
narea lui Ion, a lui Sava ori 
a lui Marin.

Dar fiți liniștită prințesă, 
nici noi nu v-am uitat și n-o 
să va uităm așa curind. Doar 
80 de ani de istorie stau sub 
pecetea de singe a Hohenzofler- 
nilor. Nici noi n-am uitat că 
augusta voastră familie a venit 
cu o zestre ce încăpea în două 
geamantane ponosite de ofițer 
provincial prusac și cînd a fost 
gonită era una din cele mal 
bogate familii din Europa. 
Nici noi nu v am uitat alteță, 
pentru că 80 de ani Hohenzo- 
ilernll au înăbușit aspirațiile 
poporului romîn, au intrat în 
cîrdășie cu moșlerimea șl bur4 
ghezla autohtonă, au zălogit 
averile țării monopolurilor 
străine, au tras în țăranii’ râ>- 
culați in 1907, în muncitorii 
greviști din 1920 și 1933, pen
tru că au pe conștiință fecio
rii noștri in războaiele impe. 
riallste din 1913 și 1916, au 
pe suflet feciorii împinși la 
moarte în războiul antisovie- 
ttc. Nici noi nu v-am uitat, 
fostă alteță, pentru că mizeria 
în care trăiau robii moșiilor 
regale era direct proporționa. 
lă cu purpura șl hermina pe 
care o etalați vot, prinții șl 
prințlșorii. Nici noi nu v-am 
uitat, alteță, pentru, că flecare 
nume din familia regală se 
leagă de o ticăloșie mat mare 
sau mai mica,, de fapte scele. 
rate, de aventuri și desjriuri 
demne de bordelurile cèle mai 
rau famate. Nici noi nu v am 
uitat, pentru că numele vos- 
tru a însemnat pentru hol, pen
tru poporul nostru, sînge șl jaf.

Cit privește iluziile în. care 
vă leganați, vă privește perso
nal. Nu sînteți singurii; și Re. 
renskt șl Mahno morfolesc in
tre gingii iluzia intoarceril. 
De altfel asta-i meseria fanto
melor. Fiți însă sigură, doam
nă, că poporul nostru, care a 
învățat bucuria de a 11 liber și 
fericirea de a munci pentru el, 
nu se mal gindește la voi decît 
cu ură șl rămine cu spatele 
întors către nu prea cinstitele 
voastre fețe.

Deoarece litigiul dintre po
porul nostru și camarila mo
narhică a fost rezolvat acum 
doisprezece ani definitiv și 
pentru totdeauna : gonindu-vă,

AL. GIRNEAȚA
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MUNCITORII STUOBIL
Cum sînt sprijiniți tinerii muncitori care urmează 
invățămintul superior seral și fără frecvență

Se predă o nouă lecție. Studen

ții de Ia seral urmăresc cu aten

ție explicațiile profesorului, care 

le ușurează mult pregătirea in

dividuală.

«

Foto : N. STELI AN

„Facultatea 
din Hunedoara

De unde iau ei voința aceea ■ ■■

(Urmare din pag. l-a)

nele pregătite. Domnește o se
riozitate gravă, matură, încorda
tă, de oameni disciplinați, care 
se supun unui supliment de e- 
fort ca să-și poată realiza un 
vis scump. Poate multora le-ar 
da ghes tinerețea să șueteze, să 
glumească. Și desigur că glu
mesc. Dar nu aici, și nu acum. 
Acum așteaptă asistentul și-i 
preocupă problemele pe care le 
vor discuta in seminar. La toți, 
timpul e prețios, 
mijloc sigur de a 
dele științei.

Nu mă pricep 
descriptivă. Stau, totuși, la locul 
pe care l-am ocupat in bancă 
și ascult. Mă cucerește efortul 
intelectual al celor peste trei
zeci de studenți muncitori, mă 
farmecă bucuria izvorită luminos 
pe chipurile lor cînd înțeleg o 
problemă mai dificilă și efortul 
pe care-l fac să nu lase nimic 
nelămurit.

Privesc, pe rînd, toți studenții 
grupei 718. N-am avut vreme să 
le aflu numele și nici să le as-

Și munca un 
cuceri barica-

la geometrie

cult povestea vieții. Dar la fie
care întrevăd aceeași stăruitoa
re, aceeași îndîrjită voință de a 
învăța, de a studia, de a pă
trunde tainele științei. Le ghi
cesc toate după felul cum își 
concentrează atenția, după cum 
își notează formulele în caiet, 
cum rezolvă problemele la tablă. 
Fără grabă. Fără poză. Fără em
fază. Ci cu strădanie onestă. Cu 
gravitate cuminte, demn, îm
brăcată în bunăcuviință. Cu un 
interes mai presus de orice. Și 
descoperind acest lucru mă pă
trunde un sentiment de mîndrie. 
Un sentiment înălțător care par
că mă curăță pînă și de zgura 
amintirii studentului pezevenchi, 
șmecher și chiulangiu de altă
dată.

Toți profesorii manifestă deo
sebit și cald interes pentru stu
denții cursului seral al Facultă
ții de electronică, li ajută din 
răsputeri să-și poată însuși cit 
mai bine materia, oricit de grea 
și de abstractă ar fi. Iar pe stu
denții de la cursul seral îi im
presionează profund această 
grijă.

- Dacă toată lumea, 
tă dragoste și interes, 
sește studentul Bolojan Anton, 
putem noi să nu răspundem din 
toată inima ? La inceput e greu. 
Dar nu ne dăm noi bătuți, cu 
una cu două. N-o să abando
năm, niciodată, lupta inainte de 
victorie. Mai ales că, acum cînd 
ni s-au creat toate condițiile, 
victoria stă in voința, în puterea 
noastră de pricepere, in capaci
tatea noastră de muncă.

Cele patru ore de curs au trecut 
negrăit de repede. Am asistat 
la cursuri și seminarii cu intere
sante probleme și complicate 
formule matematice, dar parcă 
am pornit spre un pisc înalt și 
însorit, pe o cărare prunduită 
cu optimism și împodobită cu 
florile increderii in forțele omu
lui. încredere întemeiată pe rea
litate și pe rezultatele muncii 
verificate in practică.

Da, studenții de la cursul se
ral dau dovadă de o nezdrunci
nată voință. Privindu-i cum pă-

ne ara- 
mărturi-

șese pe culuoar, în grupuri, dis- 
cutind calm, mîndri, parcă n-au 
muncit o zi întreagă, înțelegi și 
mai bine că-i stăpînește o tena- , 
citate, o voință puternică. Și mă' 
întreb : de unde iau ei voința 
aceea ? Răspunsul nu-i greu de 
găsit.

Acești studenți se integrează 
întrutotul în ritmul puternic și 
impetuos, sint pătrunși de spiri
tul constructiv și inovator al 
veacului nostru socialist. Și voin
ța lor de a învăța și iar a învă
ța o sorb din condițiile mate
riale înseși create de regimul 
nostru. O sorb din noua atitudi
ne față de muncă și învățătură. 
O sorb din perspectiva ce li se 
deschide, de a deveni cadre su
perioare, capabile să minuiască 
tehnica cea mai perfecționată și 
să contribuie la dezvoltarea 
științei celei mai înalte. O sorb 
din marea încredere pe care 
partidul nostru o pune în ei do
rind să-i vadă cît mai repede, 
cadre vrednice, cadre de o struc
tură intr-adevăr nouă.

Tînărul strungar Pană Gheor
ghe de la Uzinele „Republica*  
din Capitală, după orele petre
cute la strung, studiază, Iar sea
ra urmează cursurile Facultății 
de mecanică. El îndrăgește 
deopotrivă strungul și învățătura.

Foto : S. VIOREL

Cercul de studii 
din Baia Mare 
trebuie deschis 

grabnic

La Institutul 
politehnic 
din Galați
La Institutul politehnic 

din Galați, toți studenții 
anului I care au dat exa
men la cursurile fără 
frecvență, sînt de mai 
mulți ani în producție, au 
experiență. în acest an, 
s-a acordat o mai mare 
atenție întocmirii progra
melor analitice. Temele 
trimise studenților de la 
cursurile fără frecvență au 
fost discutate in colecti
vele de catedră și au fost 
alese astfel, incit să cu
prindă elementele cele 
mai esențiale ale capito
lului din cursul ia care se 
referă. în urma apariției 
Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea în- 
rățămîntului seial și fără 
frecvență s-a căutat ca la 

•invățămintul fără frecven
tă să fie încadrate cadre
le didactice cu mai multă 
experiență, cu o vechime 
mai mare în învățămînt. 
Laboratoarele Institutului 
politehnic stau oricînd la 
dispoziția studenților de 
la cursurile fără frecven
ță. De asemenea s-a ur
mărit să li se trimită stu
denților teme pentru lu
crări de laborator pe are 
le pot executa chiar în 
întreprinderile în care ei 
muncesc.

Baza in munca de pre
gătire a celor de la fără 
frecvență o constituie 
cursul tipărit. De aceea 
institutul s-a preocupat 
foarte serios ca studen
ții să aibă cursuri tipă
rite pentru fiecare mate
rie. De pildă, pînă acum 
au fost litografiate un nu
măr de cinci cursuri iar 
altele sînt în lucru și vor 
fi date curînd în folosin
ța studenților. La alte 
materii se folosesc cursu
rile existente, care vor fi 
procurate și trimise stu
denților.

In perioada pregătirii 
examenelor cînd studenții 
de la cursurile fără frec
vență se află în institut 
ei sînt ajutați efectiv de 
studenții care urmează 
cursurile la zi, atît în să
lile de lectură, cît și în 
timpul lucrărilor de labo
rator.

In acest sens organi
zația U.T.M. și Asociația 
studenților din institut se 
preocupă să-i mobilizeze 
pe cei mai buni studenți 
care să-i ojute pe colegii 
lor de la fără frecvență.

M. DOBRE

Blocului „corsarilor“, clădire 
zveltă și impunătoare, 1 se mai 
spune și „facultate“.

Intr-o sala a acestei clădiri, 
învăță aproape 50 de muncitori 
hunedorenl, studenți la farà frec, 
vența, cel mal mulți la siderur
gie, metalurgie, chimie indus
trială si construcții.

Conducerile Combinatului si
derurgic și ale I.C.S.H., organi
zațiile U.T.M. din aceste între
prinderi, sub conducerea organi- 
zațiilor de partid, secția raio
nală de învățămînt gub îndruma
rea comitetului orășenesc de 
partid, s-au preooupat ca tinerii 
muncitori studenți să aibă con
diții bune de studiu și un ajutor 
calificat. Astiel s-a înființat cer. 
cui de studii pentru muncitorii 
studenți sau „facultatea“ din 
Hunedoara, cura ii spun local
nicii.

Activitatea cercului se desfă
șoară In două zile pe săptâmină 
sub forma de cursuri, seminarli, 
consultații și meditații și a in
ceput din ziua de 20 octombrie. 
Se studiază la materiile mai Im
portante ca . analiză matematică, 
geometrie analitică, fizică, geo
metrie descriptivă, socialism 
științific. Profesori fruntași de 
la școala medie, ca Tempeanu 
Constantin, Ungur loan, specia
liști din întreprinderi ca Lau- 
rian Robert și Râzvan Ștefan, 
ingineri la I.C.S.H., îl ajută per
manent pe muncitorii studenți. 
Pregătesc și țin cursuri, orga
nizează seminarii șl dau con. 
sultații la nivelul cerut de fa. 
cultate. Ajutorul nu se limitează 
numai la orele de program. La 
cererea tinerilor, prcfesorul Un. 
gur loan și la fel și ceilalți pro
fesori dau meditații suplimen
tare.

Dar studenții ? I-ara văzut în 
clasă. Interesul și atenția cu 
care urmăresc explicațiile profe
sorilor, faptul că ridică nume
roase probleme de studiu, ca so
licită numeroase răspunsuri la 
întrebări, dovedește că se pregă
tesc cu rivnă. După fiecare nouă 
problemă învățată se fac aplica, 
ții. Electricianul Baltag Lumi
niță lucrează cel mai mult la 
tablă. Cîteodată mai greșește, 
dar nu se dă bătut. „Orice ne. 
înțelegere de acum, spune el, te 
costă la examen“.

Toți învață cu pasiune șl per
severență. Mal întîmpină însă șl 
greutăți. Tovarășul Tempeanu 
Constantin, responsabilul cercu
lui, vorbește și în numele celor
lalți profesori :

„Cercul nostru de studii este 
tutelat de Institutul politehnic 
din București. Prin numărul 
muncitorilor înscriși la acest in. 
stitut s-ar putea spune că el are 
o secție la Hunedoara. De aceea 
ar trebui să se ocupe mai mult 
de noi. E adevărat, la deschide
rea cercului a participat tova
rășul Manole Andrei din partea 
Institutului, dar aceasta nu e su. 
flclent. Institutul nu ne-a trimis 
încă nici un material de îndru
mare, planuri, programe. Cadrele 
didactice din acest institut ar 
trebui să ne viziteze mal des“.

Combinatul siderurgic pune la 
dispozl țIa munci tori lor-studențl 
laboratoarele sale pentru efec. 
tuar-ia temelor de control. Dar 
facultățile trebuie să le trimită 
lista de teme pentru ca studen
ții să și le aleagă și să le poată 
efectua din timp, să nu piardă 
cîteva zile pentru aceasta în se
siune.

Seslunea se apropie. Tinerii 
muncitori studenți din Hune
doara vor răspunde bine la exa
mene căci se pregătesc cu dra
goste, ajutați și înconjurați cu 
atenție de cel din întreprinderi 
șl de profesorii lor.

★
Și la Ctiglr, cel de al doilea 

mare centru metalurgic al regi- 
unii Hunedoara, trebuia să se 
înființeze un cerc de studii. Tre. 
buia pentru că și aici numărul 
muncitorilor înscriși în învăță- 
mintul superior fără frecvență 
este mare. Trebuia, dar pînă as
tăzi cercul nu s-a înființat. Peu. 
tru aceasta este vinovată în pri
mul rind secția de invățămint a 
sfatului popular regional. Consl- 
derînd ajutorul pe care trebuie 
să-l dea tinerilor muncitori care 
învață, o problemă minoră, ne
importantă, secția de invățămint 
regională (șef Cismașu Cornel, 
inspector șef Săvulescu Ion) nu 
cunoaște nici acum numărul 
muncitorllor-studențl la fără 
frecvență. Mal mult decît atît, 
nu a răspuns încă adreselor In
sistente (de la prima adresă — 
23 aprilie — au trecut 7 luni) 
trimise de Institutul de mine 
„Qheorghe Gheorgtilu-Dej" din 
Petroșani care are sarcina in. 
drumării studenților din Cugir.

Secția de invățămint a regiu
nii Hunedoara trebuie să por- 
nească de urgență la rezolvarea 
tuturor problemelor legate de 
imediata deschidere a cercului 
de studii. Împreună cu Institu
tul de mine din Petroșani să 
facă o situație a studenților de 
la fără frecvență, să recruteze 
cele mai bune cadre didactice 
din școlile medii, cei mal buni 
ingineri din întreprinderi care 
să conducă activitatea in cerc și 
să asigure condiții optime pen
tru ca cercul de studiu să.și des
fășoare activitatea. Institutul de 
mine poate trimite și el mai des 
(chiar săptăminal) cadre de pro. 
fesori și asistenți care să-l ajute 
pe muncitori în pregătirea lor 
temeinică pentru examene.

tn majoritatea centrelor mun
citorești din țară care au stu
denți la cursurile fără frecvență, 
s-au deschis cercuri de studii.

De importanța și necesitatea 
deschiderii acestor cercuri de stu
dii nu sînt convinse insă nici sec
ția de învățămînt a Sfatului 
popular regional, nici filiala 
A.S.I.T. ca și întreprinderile in
dustriale din regiunea Baia 
Mare. Deși in această regiune 
există mulți tineri înscriși la 
Cursurile fără frecvență care 
întîmpină greutăți în înțelege
rea și însușirea anumitor dis
cipline zum ar fi matematica, 
fizica, chimia și care solicită un 
ajutor organizat și susținut în a- 
cest sens, nici pină acum nu s-a 
trecut la organizarea cercului de 
studii. Este necesar ca secția de 
învățămînt a Sfatului popular 
regional Baia Mare, cu ajutorul 
Institutului de mine din Pe
troșani, care are sarcina de 
a. patrona cercul de studii din 
această regiune, să ia de urgență 
măsurile corespunzătoare pentru 
ca și tinerii muncitori din Baia 
Mare, studenți la fără frecvență, 
să poată beneficia de avantajele 
pe care le oferă un astfel de cerc.

După orele de producție muncitorii studenți de la Uzinele „23 
August“ mai poposesc cîteva ceasuri la cabinetul tehnic al uzi
nei. Aici, cu ajutorul unui inginer din uzină, se dezleagă nenu

mărate probleme pe care le ridică; studiul.
Foto :: N. STELORIAN

Fiecare inginer agronom 
din producție — 

un dascăl al celor
de la fără frecvență

— 6um pot fi ajutați studenții 
agronomi de la fără frecvență 
și pe parcursul anului univer
sitar ?

Cu această întrebare ne-am 
adresat tov. EMIL NEGRUȚIU, 
rector al Institutului agronomic 
din Cluj.

— invățămintul superior agri
col fără frecvență prezintă anu
mite particularități ; munca stu
denților noștri se desfășoară în 
campanii, numai iarna sînt mai 
puțin prinși de treburi „de ur 
gența intîia”. Ei nu sint grupați 
ca cei din uzine, ci răspindiți 
prin sute de sate. Trebuie să re
cunoaștem că in astfel de con
diții nu-i ușor să-i acorzi stu
dentului ajutor continuu, eficace, 
să-l controlezi permanent. Aju
torul pe care l-am oferit 
acestora a fost neînsemnat. Poa
te și din această pricină unii din
tre ei au abandonat învățătura.

— Și anul acesta situația este 
alta ?

CU CE-I POATE AJUTA
ORGANIZAȚIA U ♦ T. M. DIN UZINĂ
Sînt mulți acei tineri de 1« 

Uzinele „1 Mai“ din Ploești 
care au venit direct de pe 
băncile școlii profesionale «au 
medii. Au început munca cu 
dragoste, cu entuziasm, dornici 
să aplice în practică cunoștințele 
primite de-a lungul anilor de 
școală. Meseria de lăcătuș sau 
strungar i-a atras. Unii au prac- 
ticat-o 2—3 ani, alții un timp 
mai îndelungat — 7—8 ani.

Efortul lor, dragostea lor față 
de muncă, perseverența lor au 
fost prețuite în uzină. Colectivul 
de muncitori le-a stimulat dra
gostea pentru învățătură, setea 
de-a cunoaște cît mai bine me
seria. Fostului lăcătuș mecanic 
Ene Nicolae i s-a încredințat 
după doi ani de facultate mun
citorească funcția de inginer me- 
talurg, Crețu Ion, lăcătuș meca
nic, este astăzi tehnician la scu-

leria centrală a uzinelor, Ene 
Duță a trecut la controlul piese
lor. încrederea pe care le-au a- 
cordat-o muncitorii a constituit 
pentru ei un puternic imbold 
de a învăța mai mult, din ce în 
ce mai mult. Unii dintrewei s-au 
pregătit și au dat examen la fa
cultate, la secțiile fără frecvență. 
Ene Nicolae e în anul III la 
Facultatea de metalurgie din 
București, Crețu Ion și Ene Duță 
sînt în anul I la Facultatea de 
utilaj petrolifer din București. 
La fel și Arsenescu Iordan, mun
citor în secția mecanică I. Proiec. 
tanta Negrea Virginia este stu
dentă în anul III la Institutul 
politehnic din Galați, iar Maria
na Manea, în anul V la Institu
tul petrol, gaze și geologie din 
București.

Sarcina ce și-au asumat-o 
grea, realizarea ei cere de la

denți eforturi deosebite, perse
verență în muncă, tenacitate, o 
bună chibzuială a timpului. Cere 
însă și un ajutor eficient din 
partea organizației U.T.M. a uzi
nei.

Comitetul U.T.M. al Uzinelor 
„1 Mai“, organizațiile U.T.M. 
ale secțiilor s-au preocupat de în
drumarea celor mai buni ti
neri să se înscrie la facultățile 
fără frecvență. Dar totul s-a 
oprit aici. La ora actuală comi
tetul U.T.M. nu cunoaște nici 
măcar numele celor ce au deve
nit studenți, dar mi-te să-și pună 
problema ajutorării lor. Organi
zația U.T.M. în 
jă ca acești 
fie aglomerați 
sarcini obștești, 
din timpul de învățătură, unora 
le-a îngreunat activitatea. De pil
dă, Crețu Ion este propagandist 
la un cerc de învățămînt politic, 
comandantul unei brigăzi de 
muncă patriotică și responsabilul 
postului utemist al secției.

Pentru primii trei ani de 
studii, atît la Institutul politeh
nic cît și la Institutul de pe
trol și gaze, disciplinele teoretice 
sînt comune. La aceste discipline 
(matematică, fizică, chimie), stu
denții întîmpină unele greutăți 
în studiu. în uzină sînt numeroși 
ingineri care ar putea da medi
tații și consultații acestor stu
denți. Studenta Negrea Virginia, 
de pildă, intimpina dificultăți în 
însușirea mecanicii. Ea a cerut 
ajutor inginerilor Mircea Mari- 
nescu și Victor Gorgan. Și a- 
ceștia i-au acordat tot sprijinul. 
De ce organizația U.T.M. n-a dat 
o formă organizată acestui mij
loc de ajutorare, cerîndu-le in
ginerilor să acorde sprijin tutu
ror studenților de la fără frecven-

me-

loc să aibă gri- 
tineri să nu 
cu prea multe 
care le răpesc

ță. Cu toții solicită înființarea 
unui cerc de studii în uzină, con
dus de inginerii lor. Organiza
ția U.T.M. nu a inițiat înființa
rea unui astfel de cerc. Și stu
denții din anul I au fost ne- 
voiți să se descurce singuri or- 
ganizind meditații în oraș,
ditații pe care le dă un profe
sor în schimbul unei sume de 
bani destul de mare, în timp ce 
în uzină există toate posibili
tățile pentru înființarea unui 
cerc de studiu.

De asemenea organizația 
U.T.M. ar fi trebuit să știe că 
studenții anului I nu au după ce 
studia la analiză matematică, una 
din disciplinele cele mai grele. 
Ea putea solicita cabinetului teh
nic să procure de la Librăria 
centrală regională manualele de 
analiză matematică necesare stu
denților.

Comitetul U.T.M. trebuie să 
renunțe la atitudinea pasivă pe 
care o dovedește față de studen
ții de la fără frecvență: să ia 
de îndată măsuri pentru ajutora
rea lor concretă, să organizeze 
cercul de studiu în uzină la dis
ciplinele cerute de tineri, să dis
cute cu fiecare pentru a-i cu
noaște greutățile, pentru a vedea 
cum îl poate ajuta. De asemenea, 
să urmărească cum stau cu pre
gătirea materiei pentru examen 
și cu trimiterea probelor de con
trol la facultăți, să colaboreze 
mai strîns cu conducerea uzinei, 
pentru ca tinerii să beneficieze 
de toate drepturile pe care le 
au pentru a putea să învețe. A- 
ceasta este o sarcină care tre
buie să stea permanent în cen
trul preocupărilor organizației 
U.T.M.

DOINA FAGADARU

NICOLAE ARSENIE

Acasă, 
profită

Facultățli de căi ferate, 
mai revede odată notițele.

Strungarul Bodea Alexandru, student la cursurile serale 
de fiecare clipă de răgaz. înainte de a merge la facultate

— Da, este alta. In acest an s-a 
lucrat cu multă răspundere încă 
de la recrutarea candidaților. Ca 
drele didactice ale Institutului 
au mers personal în unitățile 
agricole și au discutat cu cei ce 
solicitau înscrierea la institutul 
nostru, cu conducerile acestor 
unități. Am verificat la fața lo
cului temeinicia acestor cereri. 
Constatările, reverificate la exa
menul de admitere, ne-au confir
mat faptul că anul acesta om pri
mit în institut, Id cursurile fără 
frecvență, studenți cu o temeinică 
pregătire practică, serioși, dornici 
să-și însușească o înaltă speciali
zare.

In primul an de facultate stu
denții fac materii de cultură ge
nerală. Aici întîmpină unele 
greutăți. Faptul că-i avem răs- 
pîndiți ne împiedică să organi
zăm cercuri de studii. Cu toate 
acestea există posibilitatea de 
a-i ajuta, tn majoritatea unități
lor în care aceștia lucrează sint 
ingineri agronomi, care au ab
solvit institutul nostru. Aceștia 
răspund oricînd chemărilor insti. 
tuiului. Acum le vom so
licita ajutorul în ce privește stu
denții de la fără frecvență, .d'is
care inginer 
ocupe de un student de la fără 
frecvență" — 
pe care le-o 
convinși că ea va avea ecou. Mai 
mult, peste puțin timp pleacă în 
stagiu, pentru aproape un an, 
viitoarea promoție de ingineri. 
Una din sarcinile pe care aceștia 
le vor avea in stagiu este pregă 
tirea celor de la fără frecvență.

in acele puține locuri unde nu 
avem nici stagiari, nici ingineri 
agronomi absolvenți ai institutu
lui, vom lua legătura cu școala 
medie din localitate pentru ca 
aceasta să desemneze un profesor 
care să ajute celor de la fără 
frecvență să se pregătească la 
materiile la care intimpină greu
tăți mai mari.

în anii trecuți am folosit une~ 
ori consultațiile prin corespon
dență. Anul acesta generalizăm' 
metoda. Studenții au și fost în
drumați să ceară consultații pro
fesorilor ori de cîte ori au necla
rități, iar aceștia le vor răspunde 
cu promptitudine. în acest fel 
putem să ne dăm seama și de 
stadiul in care se află studenții 
în pregătirea materiei, să luăm 
măsuri pentru ajutorarea lor.

Noi ne-am îngrijit să le procu
răm studenților cursuri pentru 
toate materiile. Pină la începerea 
anului universitar (la institutele 
agronomice cursurile la fără frec
vență încep la 20 decembrie), 
vom fi in posesia lor. Pentru u- 
nele cursuri care ne lipsesc, pro
fesorii vor redacta lecții care 
vor fi litografiate și trimise stu
denților. Programa și temele lu
crărilor de control le sînt trimise 
studenților la timp. Avem preten
ția ca studentul să folosească la 
maximum gesste posibilități, să 
studieze. Pentru aceasta ne-am 
gîndit să introducem anumite lu
crări de sinteză pe care studen
tul să le redacteze pe parcursul 
anului universitar. Temele vor fi 
individuale și vor fi astfel sta
bilite ca să oblige pe student să 
apeleze la întreg materialul de 
studiu, să studieze bibliografia, 
să consulte reviste de specialitate 
etc.

Fără îndoială că pînă la înce
perea anului universitar vom mai 
găsi și alte soluții pentru a-i aju
ta pe studenții de la fără frec
vență să învețe permanent, rit
mic, să se pregătească temeinic 
pentru profesiunea de inginer 
agronom.

de-al nostru să se

aceasta-i chemarea 
adresăm. Sintern



„Presa sovietică trebuie să fie
cea ai
cea mai

puternică 
combativă“

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la recepția 
organizată de Uniunea Ziariștilor Sovietici la Kremlin

MOSGOVA 18 (Agerpres). — 
La recepția organizată de Uniu
nea Ziariștilor Sovietici la 
Kremlin, la 14 noiembrie 1959, 
N. S'. Hrușciov a rostit o cuvin- 
tare.

După ce a felicitat pe ziariștii 
sovietici și a exprimat aprecieri 
elogioase la adresa muncii lor, 
N. S. Hrușciov a spus:

Partidul Comunist, creat de 
Lenin, a străbătut un drum mă
reț și a tras în viață o brazdă 
atît de adîncă incit, după cutii 
se spune, nici un orb nu ar pu
tea să nu o vadă. SUCCESELE 
PARTIDULUI NOSTRU, ALE 
POPORULUI SOVIETIC BUCU
RA PE TOȚI, NU NUMAI PE 
COMUNIȘTI, CI ȘI PE TOȚI 
OAMENII PROGRESIȘTI DE 
PE PAMINT.

Subliniind avîntul deosebit de 
mare ce domnește în prezent în 
U.R.S.S., și țările socialiste, 
N. S. Hrușciov a spus în conti
nuare :

DESTINDEREA IN RELA
ȚIILE INTERNAȚIONALE CARE 
S-A FĂCUT SIMȚITĂ IN PRE
ZENT SE VA DEZVOLTA 
PE CIT SE VEDE Șl MAI DE
PARTE. In Occident se găsesc 
unii care spun că Uniunea So
vietică și.ar fi schimbat politica 
șl că de aceea acum se poate sta 
mai ușor de vorbă cu noi. Desi
gur, aceasta este greșit. Comu
niști ne-am născut, comuniști 
trăim, și nu vom muri, ci vom 
m." ;e mereu înainte, comuniști 1 

totodată se mai spune că 
Uniunea Sovietică a lansat abia 
acum lozinca coexistenței. A- 
ceasta de asemenea, se înțelege, 
este greșit. Această lozincă a 
fost lansată de Lenin șl noi ne 
mîndrlm că tocmai marele Lenin 
•— conducătorul comunismului — 
a lansat această lozincă 1 Lo
zinca coexistenței pașnice nu a 
fost recunoscută de unii timp de 
42 de ani, dar acum ea începe să 
fie recunoscută șl de politicienii 
burghezi.

De ce ajung politicienii bur
ghezi să recunoască ideile coexi
stentei pașnice ? Se spune ca 
existența determină conștiința. 
Exagerînd, unii spun : , Bătaia 
determină conștiința "•(*)  Eu aș 
spune că șl una și cealaltă sînt 
adevărate. Reiese că în această 
„existență“ unora le-a ajutat 
„bătaia“ și, în sfîrșit, au în
ceput să recunoască necesitatea 
coexistenței pașnice.

Tovarăși, ne mîndrim cu ma
rele nostru Lenin, cu leninis
mul, cu succesele noastre obți
nute prin munca poporului so
vietic. Uniunea Sovietică a pro. 
pus planul dezarmării generale 
și totale. Noi sîntem gata să 
pornim in mod cinstit la dezar
mare. Să știe însă imperialiștii 
că noi am propus aceasta nu 
pentru că am fi slabi în dome
niile militar, economic sau po
litic. Nu, noi procedăm astfel 
fiind conștienți de datoria de a 
face totul pentru menținerea și 
întărirea păcii pe pămînt, fiind 
conștienți că războaiele aduc ne
norociri pentru toate popoarele. 
IAR NOI VREM PACE PENTRU 
POPORUL NOSTRU, PENTRU 
TOATE POPOARELE.

Dacă vorbim de posibilitățile 
noastre economice, despre pu
terea de apărare a statului so
vietic, atunci trebuie să spunem 
că în acest an ia noi t> fost 
cea mai scurtă paradă militară 
cu toate că în acest an armata 
sovietică a dobîndif forța cea 
mal de neînvins.

Cu cîțiva ani în urmă am 
spus într-o cuvîntare că ir țara 
noastră a fost creată racheta 
balistică intercontinentală. Mul
te personalități din țările capi
taliste spuneau atunci că, proba
bil, Hrușciov se laudă. Mai tîr- 
ziu. cînd am început să orodu- 
cem această rachetă, am s'ius 
că la noi rachetele interconti
nentale se produc pe bandă. Ei 
au început din nou să declare 
că aceasta nu se poate și că 
Hrușciov se laudă din nou. De 
lăudat te poți lăuda, dar trebuie 
să te lauzi în așa fel îneît toată 
lumea să vadă cu ce te lauzi. Iar 
noi ne-am „lăudat“ in așa fel 
îneît toată lumea a văzut: r-, 
cheta noastră a pornit spre Lună 
și a aselenizat I

Așadar, asta nu mai e '.ăuiă- 
roșenie. Sînt fapte reale. Cred, 
dragi tovarăși, membri ai Pre
zidiului, că nu am să trădez un 
secret. Vreau să fiu înțeles în 
mod just: nu dorim să speriem 
pe nimeni, dar adevărul putem 
să-l spunem — în prezent am 
strîns atîtea rachete, atîtea încăr
cături atomice și cu hidrogen 
îneît, dacă am fi atacați, am 
putea mătura de pe față pămîn- 
tului pe toți inamicii noștri po. 
tențiall.

In timp ce vizitam o uzină 
am văzut cum muncitorii, ingi
nerii, oamenii de știință produc 
rachete. Cînd faci cunoștință cu 
această producție te încearcă 
sentimente contradictorii : aici 
se produce arma cea mai ucigă-

*) N. R. Joc de cuvinte intra
ductibil :

Jn limba rusă cuvintele exi
stență fi bătaie se scriu aproape 
identic, deosebindu se doar prin- 
tr-o literă.

toare, cea mai distrugătoare, 
iar pe de altă parte ne mîndrlm 
cu faptul că noi o avem. Unii 
ar putea spune că Hrușciov se 
contrazice: el se pronunță pen
tru pace, a primit Premiul Le
nin pentru întărirea păcii între 
popoare și în același timp se 
mîndrește cu fabricarea mijloa
celor de nimicire. Sînt mîndru 
pentru că de acest mijloc dis
pune statul cel mai iubitor de 
pace, Partidul comunist, po
porul nostru care apără cauza 
păcii. Ea este o armă teribilă 
împotriva acelora care ar vrea 
să dezlănțuie un război. Prin 
urmare este un sprijin în lupta 
pentru pace.

Pentru că veni vorba, am să 
spun (să se afle și în străinătate, 
nu o ascund): că intr-un an uzina 
pe care am vizitat-o a produs 
pe bandă 250 rachete cu încăr
cătură de hidrogen. Aceasta re
prezintă multe milioane tone, 
dacă calculăm în materiale ex
plozibile obișnuite. Puteți să vă 
închipuiți că dacă o asemenea 
armă aducătoare de moarte va 
fi făcută să explodeze deasupra 
unei țări oarecare, atunci acolo 
nu va mai rămîne în genere ni
mic.

lata de ce armă puternică 
dispunem noi pentru apărarea 
patriei noastre. Dispunlnd de o 
asemenea armă, noi declarăm 
că sîntem gata să aruncăm toate 
acestea în apele mării — în in
teresul asigurării păcii pe pă
mînt, în interesul viitorului, pen
tru ca toți oamenii din generația 
noastră și din generațiile vii
toare să poată trăi liniștiți, pen
tru ca ei să știe că noi nu nu
mai că nu vrem război dar nici 
nu dorim să avevn mijloace pen
tru purtarea războiului. Sîntem 
gata să distrugem toate aceste 
arme imediat, dacă exemplul 
nostru va fi urmat de celelalte 
țări.

Sîntem foarte mulțumiți că 
relațiile noastre cu celelalte țări 
au început să intre pe un făgaș 
bun. Apreciind ca foarte folosi
toare convorbirile avute la Mos
cova cu primul ministru al Ma
rii Britanii, Maemillan, N. S- 
Hrușciov a adăugat: Dacă 
luăm convorbirile pe care le-am 
avut cu acest om de stat englez 
la conferința șefilor de guverne 
de la Geneva în anul 1955 — 
dl. Maemillan era pe atunci mi
nistru al Afacerilor Externe, iar 
premier era dl. Eden — sau 
dacă luăm convorbirile noastre 
de la Londra din anul 1956 — 
cînd am fost acolo în vizită, și 
comparăm convorbirile de a- 
tunci cu convorbirile de la Mos
cova, va reieși clar că situația 
s-a schimbat și că se progre
sează în direcția înțelegerii ne
cesității coexistenței pașnice.

Cu președintele S.U.A., dl. 
Eisenhower, m-am întîlnit de 
trei ori. în anul 1945, cînd a 
venit la Moscova, >>u am stat 
de vorbă cu el. Dar dacă com
parăm convorbirile pe care 
le-am avut cu el și cu dl. Dulles 
la Geneva în anul 1955 cu con
vorbirile care au avut loc re
cent la Washington, trebuie să 
spun că deși nu a trecut un răs
timp prea mare între iceste două 
întnnirt, progresul în relațiile 
noastre este considerabil. Am 
simțit că președintele aspiră în 
mod sincer spre o înțelegere, 
spre realizarea slăbirii încordă
rii internaționale. Acesta este 
un lucru foarte plăcut I Desigur, 
deocamdată, aceasta este impre
sia noastră, iar sentimentele 
umane nu sînt un aparat de mă
surat prea exact, aici pot fi 
multe lucruri subiective. Noi 
sperăm totuși că dorința de a 
îmbunătăți relațiile va lua în: 
curînd forme concrete.

In cursul convorbirilor de la 
Washington, am spus d-lul Ei
senhower că, desigur, situația iul 
se deosebește de situația mea, 
Eu am fost Împuternicit de gu
vernul sovietic în conformitate 
cu dorința poporului nostru, de 
a semna Imediat un acord c.u 
privire la dezarmare, la înceta
rea producției de armament șl 
distrugerea acestuia. Gred că 
președintele dorește și el acest 
lucru, dar probabil că nu poate 
să îl facă pentru că în Sta
tele Unite mai sînt încă pu
ternice cercurile care se pronun
ță împotriva dezarmării. Nu tre
buie să ne înșelăm în această 
privință.

In ultimul discurs al d-lui 
Rockefeller toastul se îmbină cu 
orația funebră. In aceasta îșl 
găsește expresia dorința anumi
tor cercuri de a întoarce acul 
barometrului. Acul barometrului 
se înclină spre destinderea 
încordării internaționale, de la 
„timp urit“ spre „senin“, iar 
adepții „războiului rece“ il trag 
în direcția opusă. Dar, domnilor 
imperialiști, dacă veți căuta să 
vă întoarceți pe pozițiile „răz
boiului rece“, nu vă va salva 
Rockefeller, după cum nu va pu 
tut salva nici Dulles.

In ourînd vom face o vizită în 
Franța, unde urmează să ne în. 
tilnim cu președintele De Gaulle. 
Acordăm o mare importanță a- 
cestel vizite. Guvernul Uniunii 
Sovietice consideră că putem a- 
junge la o înțelegere cu Franța. 
Nicăieri drumurile noastre nu se 
întretaie. Desigur, în problema 
Germaniei ne aflăm pe poziții 
diferite, dar cred că aceasta este 
mai mult o deosebire de formă 
decît de fond pentru că francezii 
nu nutresc față de revanșarzii 
germani o simpatie mai mare 
decît noi. Președintele De Gaulle 
înțelege primejdia reînvierii spi
ritului revanșard german.

Nu.l bun lucrul pe care și l-a 
pus în gînd să-l facă dl. can
celar Adenauer. In ultimele mele 
două discursuri n-am pomenit 
numele său și gazetarii au men
ționat aceasta. Dar iată că a 
treia oară nu pot să-1 ocolesc. 
Cel de la Bonn intenționează 
să-și construiască un post de 
radio în Berlinul Occidental.

Noi considerăm această in
tenție ca o ilegalitate, ca un 
act de provocare. Pe cît se vede 
revanșarzii de la Bonn caută să 
ne provoace la o replică brutală. 
Ei vor să le ajutăm să agra
veze din nou „războiul rece“. 
N-aveți decit, domnilor, dar 
dacă veți merge pe această cale, 
nu vă așteaptă nimic altceva 
decît eșecul. Noi n-am recunos
cut- niciodată, nu recunoaștem și 
nu vom recunoaște drepturile 
voastre asupra Berlinului Occi
dental. Nu uitați acest lucru, 
domnilor revanșarzi de la Bonn.

In acest caz nu putem și nu 
vom acționa după porunca care 
zice: Dacă primești o palmă
pe obrazul stîng, întinde-1 șl pe 
cel drept. Noi vom acționa ca 
oamenii : dacă vom fi loviți în 
obrazul stîng, vom da o aseme
nea ripostă îneît să-i treacă ori
cui pofta să o mal facă pe vii
tor.

Noi am dori ca revanșarzii 
de la Bonn să-și tempereze ze
lul și să procedeze așa cum se 
obișnuiește între oameni care nu 
sînt bătăuși. Mal bine să tre
cem la tratative. După cum se 
știe, Berlinul Occidental nu a- 
parțlne R.F. Germane, ei se gă
sește pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane.

Dragi tovarăși ziariști 1 Pe 
scriitori îi numim ajutoarele 
partidului. Scriitorii nu trebuie 
să se supere pe mine dacă voi 
spune că voi, ziariștii, sîntețî nu 
numai ajutoarele credincioase, 
dar literalmente ortacii partidu
lui nostru — luptători activi 
pentru măreața lui cauză. Pentru 
ce ortaci ? Pentru că într-a- 
devăr sinteți întotdeauna în 
preajma partidului. îndată ce 
trebuie să explicăm șl să în
făptuim vreo hotărîre,,. ne a- 
dresăm vouă, și voi, ca .cea mai 
sigură curea de transmisie, pri
miți hotarîrea partidului și o 
duceți în sînul poporului nostru.

FORȚA PARTIDULUI NOS
TRU CONSTA IN LEGĂTURĂ 
INDISOLUBILA CU MASELE. 
Forța presei noastre, sursa ma
rii ei influențe consiă in esența 
a ceea ce ea duce în mase, iar 
esența este politica leninistă a 
partidului nostru, ideile leniniste 
despre construcția socialismului 
și comunismului. O asemenea 
povară este ușor de purtat. Ea 
nu este grea.

Tovarăși I Voi ziariștii ați lu
crat foarte bine. Dar să nu vă 
împăunați. Să nu iasă cumva că 
după această laudă l-ați apucat 
intr-un fel pe dumnezeu de pi
cior. In ziarele noastre mai exis
tă multe lucruri cenușii. Uneori, 
lei un ziar, îi răsfoiești și-1 dai 
la 0 parte. Apoi nici nu-ți mal 
aduci aminte ce scria în acel 
ziar. Spun acest lucru ca să nu 
vă împăunați. Ziarul trebuie în
tocmit cu cap și nu trebuie pre
gătit in ziua in care trebuie să 
fie cules. Un adevărat conducă
tor trebuie să prevadă ce temă 
trebuie să comande și pentru 
care număr.,

El trebuie să știe nu numai să 
aleagă tema, dar și să selecțio
neze pe autori, astfel îneît tema 
să fie pregătită așa cum se spu
ne despre un prînz bine pre
gătit, după care îți vine să-ți 
lingi și degetele.

Desigur, presa noastră a cres
cut nemăsurat de mult, au cres
cut ziariștii noștri, dar perfec
țiunea nu are limite. De aceea 
trebuie și pe viitor să muncim, 
să muncim și iar să muncim 
pentru ca presa noastră să fie 
cea mai puternică, să fie presa 
cea mai combativă. Nici nu mai 
vorbesc de veridicitate și princi
pialitate, pentru că PRESA 
NOASTRA A FOST, ESTE ȘI 
VA FI CEA MAI VERIDICA 
ȘI CEA MAI PRINCIPIALA 
PRESA DIN LUME.

In Occident se mai găsesc 
unii cărora le place încă să 
împartă lumea în țările Apusu
lui și țările Răsăritului, în ță
rile așa-numitei lumi libere și 
țările așa-numitei cortine de 
fier. El înțeleg prin țări li
bere, țările lumii capitaliste. Pe 
acești oameni trebuie să.i mus
tre conștiința I Cînd afirmă că 
țările capitaliste ar fi țări li
bere li se po te spune .că sînt lip
siți de rușine.

După părerea lor. țările so
cialiste nu sînt țări libere, pe 
cînd regimul lui Franco — a- 
cest dictator sîngeros, creatura

capitalului și a feudalilor —• 
este un regim al libertății. 
Dacă asta se cheamă libertate, 
atunci, doamne, ce înseamnă li
bertate în concepția lor?!

Ei numesc „țară a libertății“ 
și Germania Occidentală. Dar 
dacă prin libertate se înțelege 
interzicerea activității comuni
știlor, persecutarea organizații
lor progresiste, procesele și re
presaliile împotriva partizani
lor păcii Și adversarilor milita
rismului și ai reacțiunii, ce tre
buie atunci să înțeleagă prin 
lipsa de libertate ?

Noi nu ne amestecăm în 
treburii» altora însă ne vom 
pronunța, ca întotdeauna, în 
favoarea oamenilor muncii. AM 
SIMPATIZAT ȘI VOM SIMPA
TIZA TOTDEAUNA CU LUPTA 
MUNCITORILOR, A TUTUROR 
OAMENILOR MUNCII PENTRU 
DREPTURILE LOR, ÎMPOTRI
VA EXPLOATĂRII DE CĂTRE 
CAPITALISM, DAR NU NE-AM 
AMESTECAT ȘI NU NE VOM 
AMESTECA IN TREBURILE 
INTERNE ALE CELORLALTE 
STATE. Solidaritatea proletaria
tului este un drept al nostru, 
este un drept al fiecărui o>m al 
muncii cinstit.

Dragi tovarăși 1 îmi închei 
cuvîntarea. încă o dată vă feli
cit din tot sufletul in numele 
Comitetului Central al Partidu. 
Iul și Prezidiului său. Vă doresc 
cele mal mari succese în muncă ' 
și viață. E bine de trăit acum, 
respiri ușor . și munca este 
rodnică.

In timp ce veneam aici, Kll- 
ment Efremovici m-a sfătuit- să 
spun că la noi nu există cazuri 
de dare în judecată pentru de
licte politice. Dar nu o dată am 
spus acest lucru. Este oare a- 
ceasta un secret, tovarăși ? 
(Voci: „Acest lucru este cu. 
noscut“).

Toate acestea nu înseamnă că 
noi trebuie să ne slăbim acum 
vigilența. Acest lucru ar ii 
nechibzuit. Inlăuntrul țării noa
stre nu există în prezent teren 
social pentru lupta de clasă șl 
pentru acțiunile dușmanilor, 
însă, atît timp cît trăim șl 
coexistăm cu statele capitaliste, 
dușmanii socialismului au 
strecurat șl vor continua să 
strecoare la noi agenti. De aceea 
noi trebuie să fim vigllenți șl 
să dăm o ripostă uneltirilor a- 
genților dușmanilor.

Sîntem foarte mulțumiți de ac
tuala situație a țării noastre. 
Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Comitetului Central 
SÎNT CONVINSE CA PLA
NUL SEPTENAL DE DEZ
VOLTARE A ECONOMIEI NA
ȚIONALE VA FI NU NUMAI 
ÎNDEPLINIT DAR ȘI DEPĂȘIT. 
In anul 1960 noi vom desăvîrșl 
trecerea la ziua de lucru de șapte 
ore și în anul 1964 vom începe 
să trecem la ziua de lucru de 
șase ore.

Dar dacă ar fi adoptată pro. 
punerea noastră ou privire la , 
dezarmarea generală și totală — 
acest lucru nu l-am calculat încă, 
dar cred că am putea să trecem 
o jumătate din muncitorii țării 
noastre, încă în cursul acestui 
septenal, la ziua de lucru de șase 
ore. Iată ce gindește guvernul 
nostr-u, iată ce doresc oamenii 
țării sovietice.

Să luptăm deci cu perseve
rență, dragi prieteni, pentru 
triumful comunismului! Voi, zia
riștii, ocupați un loc de cinste 
în opera m’reață pe care poporul 
nostru constructor al comunis
mului o săvîrșește sub conduce
rea partidului.

Foto 1 P. PAVEL
re un șantier de hidroameliorații

Fotbal
Miercuri s.a desfășurat o 

nouă etapă din cadrul popularei 
competiții de fotbal dotată cu 
„Cupa R.P.R.“. lată cele mal 
importante rezultate înregis
trate : Locomotiva Buzău.Dina- 
mo Galați 1-3 ; Dinamo Tecuci- 
C.S.M.S. Iași 1-0 ; Rulmentul 
Bîrlad- Unirea lași 2-0 ; C.S.M. 
Rădăuți-Foresta Fălticeni 5-2; 
C-F.R. Pașcani-Victoria Suceava 
5.0; S.N.M. Constănța-Ă. S. 
Pompierul 1-2 ; Cărpați Sinaia- 
Prahova Ploești 1-1 ; Metalul 
Tîrgoviște-Flacăra Moreni 2-1 ; 
Poiana Cîmpina-Dinamo Pitești 
3-1 ; Voința Tgî Mureș.Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 4-2 ; Voin
ța Odorhei-A.S.A. Sibiu 1.1; 
Textila Mediaș.C.F.R. Cluj 2-3; 
Olimpia Reșița-C.F.R. Timișoa. 
ra 4-0; Metalul Otelul Roșu. 
Știința Timișoara 2-5 ; C.F.R. A- 
rad-Recolta Cărei 2-1 ; Rapid 
Cluj-Amefa Arad 5-1 ;

Înmînarea diplomelor 
Consiliului Mondial 

al Păcii unor fruntași 
ai mișcării pentru pace 

din regiunea Cluj
Miercuri în sala de conferințe 

a Bibliotecii centrale universitare 
din Cluj a avut loc o adunare 
publică organizată de Comitetul 
regional de luptă pentru pace 
din Cluj.

Prof. univ. Jean Livescu, rec
torul Universității „C. I. Parhon“ 
din București, membru al Birou
lui Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romină, 
a înminat cu acest prilej diplo
mele decernate de Consiliul 
Mondial al Păcii unor fruntași 
ai mișcării pentru pace din re
giunea Cluj.

Printre cei distinși se află 
acad. prof. Raluca Ripan, pre
ședinta filialei din Cluj a Aca
demiei R. P. Romîne, muncito
rul Pavel Cătuneanu, de la Uzi
nele „Industria Sîrmii"-Cîmpia 
Turzii, colectivista Nastasia Ni- 
chiti din Viișoara, raionul Bis
trița, scriitorul Azstalos Istvan, 
episcopul reformat Vasarhely la- 
nos și Niciu Marțian, secretar al 
Comitetului regionalele luptă 
pentru pace.

Viitoarele două etape ale „Cu. 
pei R.P.R." vor avea loc la 29 
noiembrie șl 6 decembrie. In 
meciurile din 32-imile competiției 
de la 29 noiembrie vor intra în 
joc și cele 12 echipe din catego
ria A.

★
în cadrul „Cupei campionilor 

europeni“ la fotbal, miercuri s.a 
disputat la Bratislava meciul re
tur dintre echipele Ruda Hvez- 
da Bratislava și Glasgow Ran- 
gers. Jocul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 1-1 (0-0). 
Pentru turul următor al compe. 
tiției s-a calificat echipa Glas
gow Rangers, învingătoare în 
primul meci cu scorul de 4-3.

★
La 18 noiembrie a plecat în 

America de Sud cunoscuta echi
pă sovietică de fotbal Spartak- 
Moscova, de 7 ori campioană a 
U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici care 
s.au clasat anul acesta pe locul 
6 în campionatul unional vor 
susține mai multe întîlniri în 
Brazilia, Uruguay, Columbia și 
Venezuela. Printre viitoarele ad
versare ale echipei Spartak, se 
numără și renumitele formații 
„Flarnengo" Rio de Janeiro și 
„Nacionai“-Montevideo. In cei 
23 de ani de activitate, echipa 
de fotbal a clubului Spartak- 
Moscova a susținut 75 de me
ciuri internaționale cu formații 
din 22 de țări. Spartak a repur
tat 62 de victorii, 8 meciuri nule 
și a pierdut 5 partide. în echipa 
Spartak joacă și cunoscuții in. 
ternaționali Igor Netoo și Ser- 
ghei Salnikov.

(Agerpres)

„Pretutindeni am simțit 
o atmosferă de prietenie 
față de poporul romîn“

Membrii delegației de președinți ai comitetelor 
executive ale Sfatului Popular al Capitalei, 

al regiunii Ploești și al orașului Cluj 
despre vizita în Anglia

Membrii delegației de preșe
dinți ai comitetelor executive ale 
Sfatului Popular al Capitalei, al 
regiunii Ploești și al orașului 
Cluj, care au făcut recent o vizi 
tă oficială în Anglia, la invitația 
primarilor orașelor Birmingham, 
Leeds și districtului Kensington 
din Londra, și-au împărtășit im
presii din această vizită unui re
dactor al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres”.

Părerea noastră unanimă, a 
spus iov. D. Diaconescu, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, e 
că această vizită a fost utilă alR 
prin faptul că am putut cunoaște 
orașele și preocupările actuale 
ale municipalităților ai căror in
vitați am fost, ât și pentru că 

: om avut ocazia să cunoaștem fe 
i Iul în care o serie de oficialități 
| ji cetățeni cu care ne-am întîlnit 
i privesc problemele importante 

ale păcii și prieteniei între po
poare. Am văzut cu bucurie că 
și în Anglia marea majoritate a 
oamenilor sînt interesați în men. 
ținerea păcii și sînt dornici să 
contribuie la o mai bună înțele
gere între popoare.

Primirea care ne-a fost făcută 
în orașele vizitate — Londra, 
Leeds, Birmingham — a avut un 
oaracter cordial, prietenesc.

La Londra am fost oaspeții pri
marului districtului Kensington, 
cu care am avut întîlniri și dis
cuții cordiale. Delegația noastră 
a fost primită de lordul primar 
general al Londrei căruia i-am 
înmânat mesajul de*  pace adresat 
de orașul tiucurești tuturor capi
talelor țărilor lumi. Mesajul a 
fost primit cu satisfacție și apro
bare.

In timpul șederii noastre la 
Londra, am vizitat școli, spita
le, monumente istorice, magazine. 
Pretutindeni ani constatat cu sa
tisfacție manifestări de interes 
față de țara noastră și dorința 
de a stabili legături prietenești 
mai slrînse, de a se extinde rela
țiile comerciale între țările noa
stre.

Una din problemele care ne-a 
interesat a fost aceea a construc
țiilor de locuințe, a spus tov. 
Aurel Duca, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popu
lar al orașului Cluj, in Anglia lo
cuințele se construiesc îndeosebi 
în stilul tradițional al țării, adi 
că pentru o familie sau două. De 
un timp relativ scurt se constru
iesc și blocuri. Deși constructo
rii englezi au găsit unele soluții 
economice, specifice condițiilor 
din Anglia, prețul de cost al con
strucțiilor e destul de ridicat.

Am vizitat la Leeds câteva lo
cuințe și am putut constata că 
interioarele sînt amenajate cu 
gust și că sînt folosite în mare 
măsură materiale plastice care 
dau posibilitatea ca apartamente
le să aibă un aspect plăcut. Tot 
la Leeds am vizitat o mare fabri
că de confecții, o unitate centrală

a concernului Burton. Muncitorii 
ne-au primit eu multă simpatie. 
Printre cei cu care am stat de 
vorbă erau doi care fuseseră în 
România și cunoșteau Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“. 
La o altă fabrică vizitată la 
Leeds, o întreprindere de carto- 
naje bine utilată și cu renume, 
atît în Anglia, cît și în alte țări, 
in tot timpul cât a durat vizita 
noastră pe clădire a fost arborat 
drapelul de stat al R.P. Române.

La toate fabricile vizitate în 
Anglia am văzut la intrare pa 
nouri păstrate ou mult respect pe 
care sînt înscrise numele celor ce 
au căzut în cel de-al doilea război 
mondial. Aceasta ne-a prilejuit 
discuții despre necesitatea apără
rii păcii și apropierii între po
poare. Toți cei cu oare am stat 
de vorbă au fost de acord că a- 
ceastă problemă trebuie să con
stituie o preocupare principală in 
activitatea fiecărui om.

Despre vizita făcută la Bir
mingham ne-a vorbit tov. Gh. 
Stan, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
regiunii Ploești.

Gazdele noastre — a spus el— 
s-au străduit ca în cele 5 zile cit 
am vizitat acest important cen
tru industrial și cultural să ne 
arate tot ceea ce au mai de sea
mă și să ne împărtășească din 
planurile lor de viitor pentru re
construirea și modernizarea ora
șului. Discuțiile cu oficialitățile 
din Birmingham au avut un ca
racter prietenesc. Ei s-au arătat 
dornici să cunoască țara noastră 
și realizările poporului român.

Am vizitat printre altele in
stalațiile de captare a apei pen
tru industria și populația ora
șului. Ele sînt moderne, intere 
sânte și așezate intr-un cadru 
pitoresc în munți, dar depărtate 
de oraș, la peste 16(1 de km., 
deoarece atît orașul cit și împre
jurimile sînt acoperite de un 
strat gros de praf de cărbune 
emanat permanent prin coșurile 
numeroaselor întreprinderi in
dustriale, care nu au niciun sis
tem de filtrare.

La fabrica Dunlop am fost pri
miți foarte cordial, ca de altfel 
în toate întreprinderile vizitate. 
Această fabrică va livra o parte 
din utilajul pentru fabrica noa
stră de anvelope cure se con
struiește la Popești Leordeni. Oa
menii cu care am stat de vor
bă au fost unanimi în părerea că 
vizitele reciproce duc la întări
rea prieteniei. Primarul general 
al orașului, dl. ]. ti. Lewis, a 
avut cuvinte de apreciere la a 
dresa mesajului de pace pe care 
delegația noastră i l-a înminat. 
Trebuie să subliniez ci pretu
tindeni, atît în Anglia cît și în 
capitala Franței om simțit o at
mosferă de prietenie față de 
poporul romîn și dorința de pace 
a oamenilor muncii și a oficiali
tăților cu care am venit în con
tact.

(Agerpres)

Cu alți ochi...

(Agerpres)

Pe ecranele Capitalei rulează filmul „Casa părintească“, o nouă 
producție a studiourilor sovietice.

„Lacul lebedelor“ în interpretarea 
balerinilor englezi

Miercuri seara a avut loc pe 
scena Teatrului de Operă și Ba 
let al R.P. Române un specta
col extraordinar cu baletul „La
cul lebedelor“ de Ceaikovski. La 
spectacol și-au dat concursul ba
lerinii englezi Bery Grey și 
Bryan Ashbridge, prim soliști la 
„Sadler'r. ILells Ballet Comparty 
(Royal Ballet)” din Londra, 
care au interpretat rolurili 
principale.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes. Sensibilitatea și teh
nica pe care artista engleză le-a

dovedit in interpretarea roluri
lor celor două lebede — Odetta 
și Odillia — i-au atras aplauze 
călduroase din partea publicului. 
De o bună apreciere s-a bucurat 
de asemenea arta partenerului 
iau, Bryan Ashbridge (în rolul 
•ii Siegfried).

Conducerea muzicală a spec- 
ocolului a aparfinut dirijorului 
o mei Trăilescu. Regia și core

grafia au fost semnate de Oleg 
lanovschi, artist emerit al R.P. 
Române, iar decorurile și costu-

•le de Ion Ipser.

(Urmare din pag. l-a)

care au trecut la aplicarea ace
stei inițiative au fost tinerii din 
brigada noastră. Această treabă 
n-a fost deloc ușoară, mai ales că 
noi ne obișnuisem să folosim de
șeurile așa cum veneau. Acum ni 
se cerea un mare volum de mun
că în plus. De aceea, la început 
unii spuneau că soluția nu este 
prea economică. Dar cum se spu
ne, în ultimă instanță, practica 
hotărăște. Și am trecut la prac
tică. Sortind deșeurile de cupru 
care servesc la înlocuirea cupru
lui electrolitic nu numai că am 
realizat importante economii dar 
am obținut și produse de o ca
litate mult superioară. Pînă a- 
cum am reușit să sortăm circa 
1000 kg. deșeuri.

— Mai înainte — ne spune 
Tudor Vasile, secretarul organi
zației de bază U.T.M., erau 
destui din cei care își rupeau 
picioarele de fiarele aruncate 
prin curte sau prin alte locuri 
dar nu puneau mina să le ri
dice : fier vechi ! spuneau ei. 
Acum privesc cu alți ochi: oare 
la ce poate fi folosită această bu
cată de metal ? Și cine găsește 
acum prin curte o bucățică de 
metal — și trebuie spus că se gă
sesc tot mai puține — o ridică 
și o pune cu grijă în boxele spe
cial amenajate pentru aceasta.

A fost o vreme cînd unii tineri 
erau de părere că la sudură sînt 
epuizate posibilitățile de econo
mii. Același lucru îl credeau chiar 
și unii sudori.

— Nu este adevărat, au pro
testat tinerii sudori Ștefan Ștefan 
și Dumitru Constantin. Și după 
un timp au dovedit. Ce și-au spus 
ei : „Noi confecționăm prin su
dare diferite scule pentru secțiile 
întreprinderii. Ce ar fi să nu 
mai scoatem din magazie mate
rie primă și să le lucrăm din de
șeuri ? Zis și făcut. Au încercat 
o zi. două. Calitatea pieselor lu
crate era aceeași. După cîteva 
zile, toți muncitorii atelierului au 
început să folosească în locul ma
teriei prime, deșeurile. în felul 
acesta atelierul de sudură a iz
butit să economisească pînă acum

prin folosirea deșeurilor circa 
17.000 lei.

Nu se poate spune că înainte 
zidarii nu-și făceau datoria con
știincios. Nu ! Efectuau reparații 
de bună calitate la cuptoare. 
Unii din ei socoteau însă că un 
lucru iese cu adevărat bun nu
mai atunci cînd ai materie primă 
nouă. De aceea ignorau uneori fo
losirea cărămizilor care au mai 
fost întrebuințate chiar dacă a- 
cestea erau bune.

Acum însă au început să-și pri
vească propria muncă cu alți 
ochi. De ce să se arunce cărămi
zile vechi ? Sînt doar încă re
zistente, și de aceea pot fi folo
site. Prin asta întreprinderea va 
obține economii serioase. Și au 
început să le folosească. Astfel ei 
au adus întreprinderii economii 
în valoare de aproape 20.000 lei.

Tinerii Tudor Vasile și Tudor 
Nicolae erau nemulțumiți pentru 
faptul că unul dintre cuptoare 
avea o durată mică de funcțio
nare. De fiecare dată reparația 
acestuia făcea să se piardă mult 
timp, necesita mult material și 
multă manoperă. Căutînd cauzele 
care duc la aceste neajunsuri, cei 
doi tineri au studiat modificarea 
bazinului de apă al cuptorului, 
propunînd înlocuirea sistemului 
de răcire. Prin această inovație, 
durata de funcționare a cuptoru
lui s-a mărit de la o lună la 6 
luni, aducînd întreprinderii im
portante economii.

La prima vedere laboratorul e 
un sector de muncă unde nu se 
pot face prea multe economii.

— Ce economii putem face 
noi ? Doar nu lucrăm direct în 
producție, spuneau înainte tinerii 
laboranți. Dar, lupta pentru eco
nomii e o cauză a întregului po
por, nu numai a celor ce lucrea
ză direct la mașini. Cercetând, 
căutând zi de zi posibilitățile de 
a face și ei economii, tinerii labo
ranți și-au schimbat părerea. Și 
cum e și firesc, au găsit nume
roase izvoare de economii.

Inginera Iudit Murafa a stu
diat de pildă problema înlocuirii 
unor reactivi de puritate foarte 
mare, care se importau, cu reac
tivi puri care se fabrică la noi în 
țară. Unul dintre aceștia, a fost 
acidul azotic. Prin aceasta se rea
lizează o economie la preț de cost 
de circa 100 lei pe zi. De ani de 
zile se obișnuia ca metalele folo
site la probe să se arunce. Tinerii 
Margareta Petrea, inginer, și 
George Popescu, controlor tehnic, 
au găsit posibilitatea să recupe
reze șpanurile de la probe. Și 
iată că intr-un an- s-au recuperat 
astfel 700 kg. bronz brut.

Adunînd ban cu ban, în fie
care sector, în fiecare atelier, ti
nerii au economisit pînă acum 
peste 200.000 lei, îndeplinindu-și 
astfel angajamentul pe întregul 
an. Și asta pentru că nu e zi, nu 
e loc de muncă sau operație la 
care tinerii de la întreprinderea 
„Solex” să nu privească cu alți 
ochi munca, rezultatele obținute 
pînă acum, să nu caute neobosiți 

■*  și să nu găsească noi căi pentru 
obținerea de economii.

DOUĂ SANSE LA w



estehatare
In spiritul păcii 
și al coexistentei
Opinia publică franceză 
întimpină cu satisfacție 

vizita lui S*  Hrușciov 
în Franta

— conservator), l-a întrebat pe 
A 1. Mikoian dacă Uniunea 
Sovietică intenționează să fo
losească Luna drept bază mi- 
litară a ei. A. I. Mikoian a 
răspuns că Uniunea Sovietică 
nu are această intenție. Singu
rul lucru pe care il dorim, a 
spus A. I. Mikoian, este să or
ganizăm în Lună o tabără in
ternațională de turism. De alt
fel. a remarcat el. dacă propu
nerile Uniunii Sovietice cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală vor fi adoptate, atunci 
va fi desființată și baza mili
tară din Keflavik: aici, a adău
gat el, s.ar putea construi o 
minunată pistă cidistă și un 
jatinoar și s-ar putea crea un 
întreg combinat sportiv.

La ora 14,55 avionul trirnofor 
sovietic „IL 18“ a aterizat pe 
aerodromul din Halifax. Pentru 
a.l intimptna pe 
pe aerodrom au 
primul ministru 
provinciei Noua 
ofcialităti.

In cinstea lui 
pe aerodrom a 
gardă de onoare a infanteriei 
marine.

Coborînd din avion A I. Mi
koian a salutat cu căldură o- 
ficlalitățile venite să-l intim, 
pine, iar apoi a trecut în re
vistă garda de onoare.

In timp ce avionul „1L-18" se 
apropia de Canada, A. 1. Mi
koian, prim vicet reședințe a! 
Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., a primit din partea 
lui John Dietenbaker, 
ministru al Canadei, o 
mă în care il salută in 
guvernului canadian.

A 1. Mikoian i-a adresat pri
mului ministru Diefenbaker o
telegramă de răspuns, in care 
mulțumește pentru salutul cald 
și pentru ospitalitate și îi tran
smite cele mai bune urări lui, 
guvernului canadian și poporu. 
lui canadian.

BUDAPESTA 18 — De la ea- 
respondentul Agerpres : In frun. 
tee întrecerii care se desfășoară 
în R. P. Ungară în cinstea Con
gresului partidului se află co
lectivele uzinelor și fabricilor 
din industria grea. După suc
cesele obținute de Combinatul 
metalurgic de Ia Csepel și de 
întreprinderile siderurgice de la 
Diosgyor, presa ungară publică 
vești îmbucurătoare și despre 
realizările colectivului Uzinei si
derurgice din Ozd.

Siderurgiștii acestei uzine

saț de Sovietul 
U.R.S S. parlamentelor 
țărilor lumii.

PARIS. In safa 
..Champs Elysees" din 
avut loc un c ... ' 
Constantin Silvestti

Concertul s-a bucurat de suc
ces.

TAȘKLNT. La 18 noi‘mb'le. se. 
siunea Sovietului Suprem ui 
R S.S Uzbece a adoptat hotărî- 
rea de a transmite R S.S. Ladjice 
o parte din teritoriul său — peste 
50.000 hectare — care se înveci
nează cu această republică.

BERLIN Biroul Politic ai C C 
al P. C. din Germania a dat pu
blicității o declarație tn legătură 
ou rezultatele Congresului Par
tidului Social Democrat din Ger-

PARIS 18 (Agerpres). 
TASH transmite : ScrisorileT4SS transmite : Scrisorile pri
mite de Ambasada U.R.S S. la 
Paris în legătură cu apropiata 
vizită in Franța a lui N. S. Hruș- 
ciov, șeful guvernului sovietic, 
dovedesc că opinia publică fran
ceză salută stabilirea unui con
tact personal, între conducătorii 
celor două țări ca o premisă pen
tru intărirea relațiilor de prie
tenie intre ele și pentru slăbirea 
continuă a încordării internațio
nale. Consiliile municipale din 
diferite Orașe lansează invitații 
lui N. S. tfrușciov, cele mai di
ferite asociații își manifestă do
rința de a organiza întîlniri 
cu el.

tn scrisoarea primită din par
tea consiliului municipal al ora
șului Port de Bouc (departa
mentul Bouches-du-Rhone) se 
spune că, invitîndu-l pe șeful gu
vernului sovietic să viziteze 
acest oraș, consiliul exprimă sen
timente de profundă simpatie 
față de Uniunea Sovietică, față 
de marele popor sovietic și față 
de A. S. Hrușciov personal, care 
este un luptător neobosit pentru 
pace.

„Salutam cu caldura propunerile 
cu privire la dezarmarea totalà“

Scrisori primite de Ambasada sovietică din Londra
LONDRA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ambasada so. 
vietică din Londra continuă să 
primească scrisori din partea 
diferitelor organizații și a unor 
cetățeni particulari care exprimă 
profunde mulțumiri guvernului 
U.R.S.S. pentru eforturile lui ne
obosite in vederea normalizării 
relațiilor internaționale șt, in 
special, pentru noua lui iniția
tivă in opera de rezolvare a pro. 
blemei dezarmării.

Membrii Comitetului pentru 
apărarea păcii din orașul Wood- 
ford salută cu satisfacție pro
punerile cu privire la dezarma
rea generală și totală, prezen
tate spre examinare O.N U de 
N. S. Hrușciov. [reședințele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. „Sperăm, se spune in 
scrisoare, că conferința la cel 
mai înalt nivel va avea loc cît 
mai grabnic cu putință și că 
toate țările vor ajunge la un

Ședința Comisiei permanente pentru 
problemele energeticii a C.A.E.R.
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

TASS transmite: Intre 11 și 14 
noiembrie a.c. la Moscova a 
avut loc o ședință ordinară a 
Comisiei permanente pentru 
problemele energeticii a C A E.R.

La lucrările ședinței comisiei 
au participat delegațiile Repu
blicii Populare Albania. Repu
blicii Populare Bulgaria Repu
blicii Cehoslovace. Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Polone. Republicii 
Populare Romîne, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste șl 
Republicii Populare Ungare

La ședință au participat în 
calitate de observatori repre
zentanți ai Republicii Populare 
Chineze.

Comisia a stabilit de comun 
acord nivelurile tensiunilor pen. 
tru rețelele electrice principale 
și pentru comunicațiile între sis
teme, ținîndu se seama de pers
pectiva dezvoltării sistemelor e- 
nergetice ele țărilor membre ale 
C.A.F.R.

Comisia a aprobat planul de 
activitate pe anul 1960 în care 
se prevede elaborarea de reco-

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — După cum relatează 
agențiile americane de presă. 
Neil Mcelroy, ministrul de Răz
boi al S U.A.. a declarat zia
riștilor după o conferință cu 
președintele Eisenhower, la care 
au participat mai mulți exterțl 
în problemele militare și fi
nanciare, că bugetul militar al 
S.U.A. pe anul bugetar 1961 se 
va menține la nivelul bugetului 
pe anul 1960 și anume de 
41 000.000 (>()() dolari. F.I a spus 
că hotărtrea finală In ce pri
vește acect buget va fi luată in 
următoarele zece zile.

Ocupindu-se de problema re
chemării Punelor americane din 
Europa, Mcelrov a s[us că ea 
nu a fo't discutată la conferin
ță șl a declarat, referirfrtu-se la 
N A T.O., că posibilitatea reche
mării acestor trupe nu poate fi 
luată în discuție Imediat „din 
cauza angajamentelor pe care 
le avem“. El a arătat insă că 
chiar tn cazul cînd. eventual, 
aceste trupe ar fi retrase, ele 
vor fi îndreptate ..spre alte 
părți ale lumii, unde ar putea 
să fie nevoie de ele".

Duffeau, primarul vechiului 
oraș francez Avignon, își înso
țește invitația cu propunerea de 
a se lărgi legăturile de prietenie 
între orașele sovietice și cele 
franceze

Georges Marrane, primdrul 
orașului Ivry-sur-Seine una 
din cele mai mari suburbii mun
citorești ale Parisului, subliniază 
în scrisoarea sa că populația se 
pregătește săi

I

cuîntâmpine
bucurie pe N. S. Hrușciov. 

permite să se
înainte pe ca-

„Vizita dv. va 
facă un nou pas 
lea spre lichidarea încordării in
ternaționale“ , se spune in scri
soarea lui Andre Lunet, secreta
rul general al Sindicatului me- 
talurgiștilor din regiunea pari
ziană, afiliat la C.G.T.

„Este limpede că majoritatea 
covirșitoare a francezilor indi
ferent de convingerile lor poli
tice, scrie in numărul său de 
marți ziarul „L^Humanite“, a- 
probă vizita lui Hrușciov pe 
care o consideră ca un pas ho- 
tărîtor pe calea spre dezurmare 
și pace**»

acord cu privire la interzicerea 
experimentării și producerii ar
melor nucleare“.

„Sululărr cu căldură propu
nerile cu privire la dezarmarea 
totală, scriu reprezentanții or
ganizației „Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară“ din ora
șul Hemel-Hemstead și împre
jurimile lui. într-o scrisoare a- 
dresată lui N. S Hrușciov. pro
puneri pe care le ați prezentat 
în ședința O N U. și care, de la 
[rezentarea lor, -in* *. discutate 
pe larg și cu speranță în mul
te țări. Noi. cei din Anglia, de
punem toate eforturile pentru a 
convinge guvernul nostru de 
necesitatea de a studia neîn. 
tîrziat și în mod obiectiv ' pro
punerile dv. și orice alte pro
puneri de același fel. precum și 
necesitatea de a întreprinde ac
țiuni îndreptate spre traducerea 
in viață a acestor propuneri“.

mandări într-o serie de proble
me ale colaborării țărilor in do
meniul energiei electrice. în 
special în problemele ieftinirii și 
accelerării construcției capitale 
de centrale electrice și de rețe
le, ale îmbunătățirii indicilor 
tehnico-economici ai energeticii, 
în problemele ulterioare ale uni
ficării sistemelor energetice ale 
țărilor, precum șl ■ (n problema 
cercetării căilor de combatere a 
infectării bazinului aerian în iu- 
rul centralelor electrice care fo
losesc drept combustibil căr
buni sulfuroși și mazut.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de înțelege
re reciprocă 
țească,

și colaborare fră-

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Ședința Adunării Generale 
din după arniaza zilei de 17 no. 
iembrie a imeput cu discutarea 
raportului Comitetului științific 
pentru radiații atomice. A fost 
prezentat Adunării spre exami
nare un proiect de rezoluție 
propus de II delegații și anume 
de delegațiile Argentinei, Aus
triei, Canadei, Cehoslovaciei, 
Ghanei. Irlandei, Italiei, Japo
niei, Mexicului, Noii Zeelande și 
Norvegiei. Această rezoluție a- 
probă, printre altele, și recoman. 
dările Comitetului științific al 
O.N.U. ih ceea ce trivește ac
tivitatea sa viitoare în dome
niul studierii consecințelor ras 
diațiilor atomice. Pe marginea 
raportului șt a proiectului co
mun de rezoluție au luat cuvin- 
tul delegații a 12 țări.

In cuvîntarea sa A. A. Sobo
lev. reprezentantul U.R S.S., a 
subliniat că Comitetul științific 
pentru radiații atomice desfă
șoară o activitate foarte utilă 
într un domeniu care afectează 
interesele de importanță vitală 
ale intregii omeniri.

Reprezentantul sovietic a ară
tat că. călăuzindu-se după in
teresele vitale ale popoarelor, 
guvernul U.R.S.S. se pronunță 
in mod consecvent și ferm pen
tru încetarea pretutindeni șl 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu arme nucleare.

Uniunea Sovietică, a spus In 

e. Faure: Perioada 
actuali este propice 
pentru o apropiere 

Est-Vest
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cunoscutul 
politician francez, senatorul 
Edgar Faure, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței în perioada conferinței de 
la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru mari puteri, a de
clarat într-un interviu acordat 
corespondentului din Paris al 
ziarului „Izvestia“ că a aflat 
cu multă satisfacție de apropia
ta întîlnire dintre președintele 
Republicii Franceze, generalul 
de Gaulle. și șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov. Cred, 
a arătat Faure, că întreaga o- 
pinie publică franceză salută a- 
ceastă întîlnire.

Am fost întotdeauna un adept 
al metodei contactelor iersona- 
le între oamenii de stat, consi- 
derîndu-le foarte folositoare pen
tru lichidarea diferendelor, și, 
în felul acesta, pentru îmbună
tățirea relațiilor internaționale.

In afară de aceasta, a conti
nuat Edgar Faure, consider că 
Franței îi revine un rol impor
tant in restabilirea înțelegerii 
între popoare și in stabilirea 
unei păci trainice. Aceste întîl
niri nu trebuie să înlocuiască 
conferința la nivel înalt, ci, 
dimpotrivă, să pregătească și 
să completeze această conferin
ță.

Cred, a spus Faure, că pe
rioada actuală este propice pen
tru o explicație deplină și lo
ială, între oamenii de stat din 
Vest și Est. intre conducătorii 
țărilor cu economie [rivală și 
conducătorii țărilor cu econo
mie socialistă.

Cyrus Eaton: Comerțul 
intre S.U.A. și U.R.S.S. 
— iată un business 

fără actualul risc 
de moarte și 

distrugere generală
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 18 noiem
brie „Promîșlenno- Fkonomices. 
kaia Gazeta" a publicat decla
rația cunoscutului industriaș și 
financiar american Cvrus Ea
ton. în care el se ;ronunță pen
tru comerțul liber st nelimitat pe 
bază de avantaje reciproce in
tre Uniunea Sovietică și State
le Unite ale Americii.

Oamenii de alaceri americani 
nu pot neglija piața 
U.R.S S. — o țară cu 200 
lioane de locuitori — unde 
velul de trai înregistrează

din 
mi- 
ni- 

o 
continuă creștere, arată Eaton. 
Trebuie să fie limpede pentru 
oricine, scrie el, că aceasta în
seamnă business — mai mult 
business decît industria ameri
cană l-a făcut vreodată în pe
rioada ,,războiului rece“ și a 
înarmărilor. Și, pe lingă aceas
ta, este un business fără actu
alul risc de moarte și distru
gere generală.

Mi se pare că schimbul paș
nic și avantajos de mărfuri con>- 
stituie un drum al vieții mai a- 
trăgător și constructiv decît ac
tuala existență anormală și cos
tisitoare în condițiile unei tabe
re militare, sub amenințarea 
distrugerii termonucleare care 
depinde de apăsare [e un bu
ton, scrie Eaton.

In Adunarea Generală a O.N.U.

continuare A. A. Sobolev. nu-și 
va [recupeți eforturile pentru 
încheierea cit mai grabnică a 
unui acord internațional în a- 
ceastă problemă. Așteptăm, a 
spus el, ca și partenerii noștri 
de la Geneva să depună și ei 
eforturile necesare pentru a rea
liza o înțelegere reciproc accep
tabilă. In încheiere. Sobolev a 
declarat că delegația sovietică 
va sprijini proiectul de rezolu
ție al celbr II țări. Această re
zoluție a fost aprobată în una
nimitate.

Adunarea Generală a reluat 
apoi alegerile pentru al treilea

In Comitetul Politic
NEW YORK 18 (Agerpres).— 

Corespondență specială : Comi
tetul Politic a început miercuri 
dimineața examinarea celui de
al patrulea punct de pe ordinea 
sa de zi și anume propunerea 
indiană privind interzicerea ex
periențelor nucleare și termo
nucleare. După cum se știe, 
delegația indiană a propus un 
text de rezoluție în acest sens. 
Proiectul său a fost prezentat 
astăzi Comitetului, din partea 
a 23 de țări. Intr-o formă re
vizuită.

în cadrul ședinței au luat 
cuvîntul delegații Indiei, Aus
triei, Suediei și Japoniei.
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O declarație 
a Agenției TASS

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
In ultimele zile, K. Adenauer, 
cancelarul Republicii Federale 
Germane, e făcut o serie de 
declarații corespondenților zia
relor engleze, în care s-a refe
rit printre altele la problema 
Berlinului occidental. In decla
rațiile sale, K. Adenauer a în
cercat să prezinte lucrurile în 
așa fel ca și cum problema Ber. 
linului occidental ar fi proble
ma menținerii drepturilor celor 
trei puteri occidentale care o- 
cupă acest oraș și chiar a „a- 
părării“ Berlinului occidental 
împotriva unor atentate la li
bertatea sa. Astfel, la întrebarea 
corespondentului ziarului „Sun. 
day Tirnes“ dacă consideră că 
la Berlin s-a ajuns la un „mo- 
dus vivendi“ (reglementare 
provizorie) trainic, cancelarul a 
răspuns:

„Sînt recunoscător Statelor 
Unite ale Americii, Angliei și 
Franței pentru faptul că ele 
și au apărat în mod hotărît 
drepturile și obligațiile care sînt 
asigurate prin tratat și pe care 
se bazează libertatea și secu
ritatea' Berlinului“.

Intr-un interviu acordat co
respondentului ziarului „Guar- 
dian“, K Adenauer și-a expri
mat recunoștința față de Anglia 
și alte puteri occidentale „pen
tru ajutorul acordat în acțiunea 
de preîntîmpinare a amenințării 
comuniste împotriva libertății 
Berlinului occidental“.

In legătură cu aceste decla
rații ale cancelarului Adenauer, 
agenția TASS este împuternici
tă să declare următoarele:

Declarațiile cancelarului A- 
denauer denaturează esența pro
blemei Berlinului, totul fiind 
prezentat într-o lumină falsă.

Cînd dl. Adenauer începe să 
manifeste grijă față de dreptu
rile străine și să aducă mulțu
miri S.U A., Angliei și Franței 
pentru (aptul că acestea și au 
„apărat“ drepturile în Berlinul 
occidental, evident că el nu ur
mărește decît un singur țel: de 
a înrăutăți din #ou.relațiile din
tre state, relații care au început 
să se îmbunătățească în ulti
mul tirnn. să împiedice salvarea 
popoarelor de „războiul rece“.

Guvernul sovietic a declarat 
nu o dată că drepturile și obli
gațiile pe care le au într-adevă' 
în momentul de față la Berlin 
S.U.A.. Anglia și Franța pro
vin de la capitularea necondi
ționată. de la distrugerea Ger
maniei hitleriste. Și acum sar- 
cina nu este de a lipsi pe cine
va de aceste drepturi și obli
gații. ci de a găsi acestei pro
bleme o soluție de comun acord 
ca.re să țină seama de interese
le tuturor părților și de situația 
reală care s-a creat în Europa 
după mai bine de 14 ani de la 
terminarea celui de-al doilea 
război mondial.

In ce privește declarațiile can
celarului Adenauer despre o 
pretinsă „amenințare comunis
tă“ împotriva Berlinului occi
dental cel mai puțin lucru ce 
se poate spune despre aceste a- 
firmații este că ele nu cores
pund deloc realității. Dl. Ade
nauer știe foarte bine că nimeni 
nu atentează la libertatea Ber
linului occidental și la modul 
de trai al populației statornicit 
acolo. Dealtfel, răsună în mod 
straniu cuvintele despre liberta
tea Berlinului occidental pe bu
zele celor care recomandă ce *■  
ceasta să fie asigurată prin 
menținerea cu orice preț tn a- 
cest oraș a regimului de ocu
pație militară.

Principalul este de a se lichi
da rămășițele războiului din re
lațiile între state, de a se tn- 

membru nepermanent al Consi
liului de Securitate, care după 
cum se știe, au fost amînate cu 
două sărtămîni în urmă din 
pricina faptului că nici Polonia, 
nici turcia nu au putut întruni 
majoritatea necesară de 2/3 din 
voturi. In cursul celor șase 
ture de scrutin, care au avut loc 
la 17 noiembrie. Polonia a ob
ținui din nou o majoritate de 
voturi (42 contra 38). Deoarece 
această votare nu a rezolvat 
impasul creat de puterile occi
dentale s-a propus ca alegerile 
să fie amînate pentru 1 
brie

decem-
a.c.

luat apoi cuvîntul în con- 
Kuzrte-

A 
tinuarea ședinței V. V, 
tov, conducătorul delegației so- 
vietice. El a subliniat însemnă
tatea programului de dezarma
re generală și totală și faptul 
că încetarea experiențelor ato
mice ar renrezenta un prim 
pas irnfortant către realizarea 
lui. Amintind repetatele Iniția
tive ale Uniunii Sovietice pen
tru încetarea experiențelor nu
cleare și faptul că Uniunea So
vietică a renunțat prima la ex
periențele atomice, V. V. Kuz- 
netov s-a referit pe larg în 
discursul său la progresul în
registrat în cadrul tratativelor 
de la Geneva.

O demonstrația a studenților 
belgieni împotriva trimiterii de 
trupe colonialiste tn Congo 

belgian.

cheia în Europa capitolul răz- 
1 boiului trecut, ceea ce, bineînțe

les, poate fi obținut numai prin 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Guvernul sovietic a 
făcut propuneri concrete în a- 
ceastă 
strează 
sitatea 
pace cu 
sau cu 
dori să 
tratat în scopul lichidării rămă
șițelor războiului. Guvernul so
vietic propune să se semneze 
Tratatul de pace și astfel să se 
rezolve și problema Berlinului, 
pentru a face să dispară norii 
de furtună și a se crea o atmos
feră într-adevăr' liniștită în a- 
ceastă parte a Europei.

Chiar dacă astăzi nu s-a s- 
juns încă la rezolvarea practică 
a problemei Tratatului de pace 
cu Germania, cancelarul Ade
nauer ar fi trebuit să înțeleagă 
că acum au loc întîlniri și tra
tative între oamenii de stat și 
că această problemă va fi dis
cutată sub toate aspectele , ta 
conferința șefilor de guverne:

Cercurile conducătoare din 
Uniunea Sovietică își exprimă 
convingerea că șefii de guverne 
vor găsi o soluționare justă si 
rațională a problemei reglemen
tării pașnice cu Germania, adi
că a încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, pentru a li
chida rămășițele războiului tre
cut. Acest lucru va da posibili
tate statelor care au participat 
la războiul împotriva Germaniei 
hitleriste să semneze. Tratatul 
de pace și în Europa centrală 
vor fi în sfîrșit instaurate între 
state relații normale pentru timp 
de pace. In felul acesta va fi 
lichidat și focarul de încordare 
din Berlinul occidental. carp 
poate da naștere la tot felul de 
surprize și poate avea consecin
țe nefaste. Trebuie ca acest fo
car să fie lichidat și să se con
tribuie la 
pentru 
statelor

problemă El demon- 
în mod insistent nece- 
încheierii Tratatului de 
cele două state germane 
acela dintre ele care va 
semneze un astfel de

condițiilor 
pașnică a 
păcii gene-

crearea 
coexistent« 
și întărirea

„Justitia“ vestgermană

e C8 acuzații sînt vin ova ți ne este martor... cel de lut...
(Desen de V. VASILIU)

La Uusseldorf (R.F.G.) se desfășoară o rușinoasă în
scenare judiciară. Sint chemați in fața instanței 
membrii Comite'ului luptătorilor pentru pace din 
R.F.G. pentru „vina“ de a fi propagat această idee 
scumpă tuturor oamenilor, tncă o dată autoritățile de 
la Bonn dovedesc intențiile lor revanșarde, militariste.

Adenauer a 
cu răceala

fost primit 
la Londra

LONDRA 18 (Agerpres). — 
La 17 noiembrie cancelarul 
R.F.G., Adenauer, care a sosit 
la Londra, a dus tratative cu 
primul ministru al Angliei Mac. 
miliari șt cu ministrul Afaceri
lor Externe Lloyd. Oficial s-a 
anunțat că tratativele din 17 no
iembrie s-au referit la proble
mele dezarmării, conferinței la 
nivel înalt precum șl la proble
mele politice și economice ale 
Europei. Comentînd tratativele 
anglo.vestgermane, presa engle. 
za recunoaște existența unor di
vergențe și contradicții intre cele. durile cercurilor largi ale opi. 
două țări. Ziarul conservator 
„Tirnes“ subliniind că una din 
aceste divergențe acute o consti
tuie problema convocării conte, 
rinței la nivel înalt, lasă să se 
înțeleagă Că Adenauer caută să 
exercite presiuni asupra părții 
engleze pentru a amîtia convoca, 
rea conferinței la nivel înalt și 
pentru a redacta ordinea de zi 
a acestei conferințe după placul 
său.

Referlndu.se la informații pri
mite din cercuri diplomatice, a.

îndrum spre Mexic

*

I. Mikoian s-a oprit 
Islanda și Canada

(Agerpres).—REYKJAVIK 18 (Agerpres).— 
TASS. transmite: In drumul 
său spre Mexic A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte a! Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
făcut o scurtă1 escală pe aero
portul islandez Keflavik. El a 
fost întîmpinat de reprezentan
ți ai guvernului islandez. de 
A. M. A'eksandrov, ambasado
rul U.R.S.S. in Islanda, de zia
riști. In clădirea aeroportului 
a avut loc o convorbire însufle
țită Gislason, ministrul Cultu
rii și Comerțului a declarat că 
Uniunea Sovietică este unul 
dintre cei mai importanți par
teneri comerciali ai Islandei și 
că în ultimii ani comerțul din
tre Islanda și Uniunea Sovie
tică se extinde necontenit.

Sprijinim întrutotul, a spus 
ministrul, propunerile premieru
lui dv. Hrușciov cu privire la 
coexistența pașnică.

J. Johannesson. redactorul 
ziarului „Morgunbladid“ (or
gan al partidului independenței 

că 
săi 
ni.

gențiile telegrafice anunță 
Adenauer cere partenerilor 
promisiuni că conterința la 
vel înalt nù va discuta proble. 
ma Berlinului in mod „Izolat“. 
Astfel, cancelarul vestgerman în
cearcă din nbu să împiedice re. 
gleirientarea problemei -ùrgente 
a statutului Berlinului Occiden
tal.

Străduința Insistentă a
Adenauer de a pune bețe 
în roate în procesul slăbirii in. 
cordării internaționale stirnește 
o profundă nemulțumire în rin- 

tüt

: niei publice engleze. La 18 no
iembrie o serie d^ ziare londo
neze arată că niciodată încă A- 
denauer nu a fost primit cu atî- 
ta răceală ca de data aceasta in 
Anglia.

In orele tîrzll ale zilei de 17 
noiembrie un grup de manifes- 
fanți a parcurs străzile Londrei 
scandind lozinci: „Adenauer 
vrea război rece, iar noi dorim 
conferința la nivel înalt 1“. „NUi 
o a mina re a conferinței la ni
vel înalt 1“.

A- 1. Mtkolan, 
sosit Stanfield, 
al guvernului 
Scoție, și alte

A. I. Mikoian 
fost aliniată o

primul 
telegra- 
numele

PRAG A La 18 noiembrie, 
Pruga s a deschis. ce i de.a 34-a 
sesiune a Adunării Național» a 
Republicii Cehoslovace. La șe
dință au participat A. Nuvotny, 
p'im-secretar al Comitetului Cen. 
t'al al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Cehoslovace. V. Siroky, 
președintele guvernului, membri 
ai guvernului, n-eciim șt delega
ția parlamentară ungară in frun
te Cu S Ronai

■ Printre c-oblemete aflnte pe 
ordinea de zi a sesiunii figurea
ză și comunicatul comisiei pentru 
afaceri externe a Adunării Na
ționale cu privire la apelul adre
sat^ de Sovietul Suprem al 

tuturor

teatrului
Paris a 

concert dirijat de

La Halifax A. I. Mikoian a 
luat parte la o conferință de 
presă radiodifuzată și televi
zată. In întrebările lor ziariș
tii canadieni și străini s-au re. 
ferit la numeroase probleme in
ternaționale. Răsfunzind la a- 
ceste întrebări A. 1. Mikoian a 
spus că guvernul sovietic luptă 
cu perseverență pentru pace, 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale, pentru bune rela
ții cu toate țările, inclusiv cu 
Canada, pentru stabilirea în
crederii și înțelegerii reciproce. 
Referindu-se la vizita in S.U.A. 
a lui N. S. Hrușciov și la pro
iectata vizită in U.R.S.S. a lui 
D. Eisenhower. A. I. Mikoian 
a subliniat că atmosfera inter
națională s-a încălzit, iar adep
tă „războiului rece“ sint ne- 
voiți să dea inapoi.

Răspunzind la întrebările 
ziariștilor, A. 1. Mikoian a de
clarat că Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru dezvoltarea 
comerțului cu toate țările, in
clusiv cu Canada, pentru lărgi
rea legăturilor dintre toate ță
rile in domeniul științei și cul
turii.

Răspunzind la o serie de în
trebări referitoare la interzice
rea experiențelor cu arme nu
cleare și la colaborarea interna
ționala in domeniul folosirii e- 
nergiei atomice in scopuri paș
nice. A. 1. Mikoian și-a expri
mat speranța că tratativele cu 
privire la încetarea pretutindeni 
a experiențelor nucleare, care 
se desfășoară in prezent, se 
vor incheia cu succes. întrucît 
aceasta o cer popoarele din în
treaga lume.

In seara aceleiași zile A. I. 
Mikoian a luat parte la dineul 
organizat în cinstea lui de R. 
Stanfield, primul ministru 
guvernului 
Scoție.

al 
provinciei Noua

★

CITY ÎS (Ager-MF.X1CO
preș). — TASS transmite:

Anastas Mikoian, prim-vice- 
presedinte al Consiliului de Mi. 
niștrl al U.R.S.S., a sosit la 
18 noiembrie la Mexico City.

»■au angajat să dea pînă Ia 
sfîrșitul anului 13.500 tone la
minate peste plan. In primele 
zece luni ale anului acest an
gajament a fost depășit cu 4350 
tone de laminate.

In întrecerea pentru realiza
rea angajamentelor luate în cin
stea Congresului cele mai bune 
rezultate le obțin cele 157 de 
brigăzi, cuprinzînd peste 2000 de 
muncitori, care se întrec pentru 
dobîndiree înaltului titlu de 
»Brigadă a muncii socialiste“,

mania. Congresul de la Rad- 
Godesberg a arătat că tn Par. 
tidul Social.Democrat din Ger
mania a început o puternică 
criză.

BUENOS AIRES. La 17 noîem. 
brie s a deschis la Buenos Aire» 
un simpozion internațional pentru 
studierea Antarcticei, la lucrările 
căruia participă reprezentant! din 
12 țări printre care U.B.S.S.. Ja
ponia. Argentina, st din alte țări.

La simpozion vor fi trase con. 
cluziile Anului geotjzic interna, 
țional pentru studierea Antarcti
cei.

HANOI. La 18 noiembrie Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a 
dat publicității o declarație în 
car» se arată că momentul ac. 
tualei vizite tn Laos a secretaru. 
lui general al O.N.U., Dag Ha- 
marskjoeld. a fost nepotrivit ales 
și că această vizită va prejudi
cia reglementarea paș/ncă a pro. 
blemei laoțiene pe baza acordu
rilor de la Geneva și Vientiane,

MOSCOVA Ziarul „Literatur. 
nala Gazeta“ anunță ca in labo. 
ratorul pe care îl conduce profe
sorul Mihail Șostakovski. autorul 
cunoscutului ,,balsam Șostakov. 
ski“. care se folosește la tratarea 
ulcerului stomacal, s-a obținut 
pentru prima oară tn turn« ur> 
polimer pentru tratarea dlfterial 
toxice si a dizenteriei.

Referlndu.se

