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Cît mai mult fier vechi
pentru □țelâriile patriei

Chemarea

de Eugen Barbu

de mașini — a 
dezvoltat conside-

de Carol Loncear
ministrul Industriei Grele

materia primă de 
constructorii de iernii

•
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1 și munca 
tineretului

Concurs 
cu tema filmului 
Soarta unui om"

In anii puterii populare, sub 
îndrumarea partidului, prin efor
turile entuziaste ale întregului 
popor, industria noastră grea — 
cu pivotul ei principal, industria 
constructoare 
crescut și s-a 
rabil.

Metalul este 
bază pentru 
mașini care făuresc strunguri și 
autocamioane, utilaje și scule 
pentru mineri și petroliști, 
războaie și ringuri pentru texfi- 
liști, mașini pentru fabricile de 
piine și conserve ; metalul asigu
ră trăinicia numeroaselor con
strucții industriale și social cul
turale. a miilor de locuințe ce se 
ridică pe întinsul patriei. Metalul 
înseamnă putere, înseamnă izvor 
de progres tehnic în toate ramu
rile economiei, de bunăstare 
pentru poporul muncitor.

In expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie a.c. se 
arată că în Planul de stat pe 
anul I960 se prevede creșterea 
producției siderurgice eu peste 28 
la sută, a construcțiilor de ma. 
șim cu 17 la sută, l.r a produc
ției de laminate cu 51 la sută. De 
asemene» in anul viitor va crește 
producția la instalațiile de foraj 
cu 63 la sută, iar producția de 
tractoare cu 36 la sută îndepli
nirea cu cinste a acestor sarcini 
este posibilă desigur prin folosi
rea mai intensivă a cuptoarelor 
oțelăriilor. prin utilizarea mai 
deplină a tuturor capacităților de 
producție și prin intrarea în pro
ducție a unor noi obiective indu
striale, cît și prin continua dez
voltare a acțiunii de colectare a 
fierului vechi.

La Reșița, la Hunedoara sau 
la Oțelul Roșu — principalele 
centre siderurgice ale țării noa
stre — furnaliștii și oțelarii 
elaborează zilnic zeci de șarje de 
fontă și oțel, sporind 
producția de metal 
sporirea producției 
oțel, fierul vechi are 
semnătate. Pentru obținerea unei 
tone de oțel nou este necesară 
circa o jumătate 
vechi. Dintr-o tonă 
furnal și o tonă de 
obțin cam o tonă 
laminate. Ce înseamnă o tonă ju-

necontenit 
a țării. In 

de fontă și 
o mare în-

tonâ fier 
fontă de

de 
de 

fier vechi se 
jumătate de

mătate de laminate? Să luăm 
cîteva exemple. Cu 1.000 kg. de 
fier vechi obținem fier-betonul 
necesar pentru două aparta
mente. Din fiecare mie de kilo
grame de fier vechi se obțin 500 
lopeți sau cuțite de pluguri. Tot 
dintr-o mie de kilograme de fier 
vechi se pot obține 80 biciclete 
sau 100 butelii de aragaz Toate 
acestea se obțin din 1.000 kilo
grame de fier vechi, adică din 
40.000 de cutii de conserve goale 
pe care le aruncăm lată cît de 
important este fierul vechi, lată 
de ce este o datorie patriotică să 
contribuim la colectarea de fier 
vechi. Prin aceasta sprijinim dez
voltarea industriei noastre socia
liste.

Cu ani in urmă, organizațiile 
U.T.M. au luat inițiativa pa
triotică 
forțele 
tare a 
zile mii și mii de tineri de la 
orașe st sate, utemișli și pionieri 
participă cu entuziasm la această 
mare acțiune patriotică. In unele 
regiuni organizațiile U.T.M. au 
organizat zile de muncă patrio
tică in care utemiștii șl pionierii, 
tinerii școlari de la orașe și sate 
au colectat însemnate cantități 
de fier vechi și fontă. Astfel, în 
primele unsprezece luni ale anu
lui s a colectat în întreaga țară 
cantitatea de 629.000 tone fier 
vechi, depășindu-se sarcina de 
plan fixată cu 35.000 tone pentru 
această perioadă.

Organizarea de 
tetele U.T.M. în 
organele I.C.M 
expedierii metalelor vechi după 
metoda transporturilor cu trenuri 
marșrut a fost deosebit de bine
venită, In 
considerabil 
fierul vechi 
nație într-un

Efortul întreprins 
ani de organizațiile U.T.M. din 
întreaga țară, precum și expe
riența dobîndită creează premi
sele pentru anul 1960 a unor 
rezultate superioare ce se vor 
obține prin valorificarea unor

de a contribui cu toate 
la munca de colec- 

fierului vechi. De ani de

către comi- 
col sbora re cu 
a colectării șt

acest fel s-a redus 
timpul expedierii, 
ajungînd la desti. 
timp foarte scurt.

în ultimii

Tovarășului.
ALEKSANDER ZAWADZKI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone

Stimate tovarășe președinte,
Gu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere 

permiteri-mi să vă transmit cele mai calde felicitări și urări de 
multă sînătate.

Vă doresc, stimate tovarășe președinte, mulți ani de viață și 
activitate rodnică pentru binele și fericirea poporului polonez, pen. 
tru Întărirea și dezvoltarea permanentă a colaborării frățești din
tre țările noastre și întărirea păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

14 decembrie 1959.

Cînd mașinile acum în 
elaborare vor fi gata să in
tre în producție - utilaj mo
dern - o parte din merite 
vor reveni și tinerilor proiec- 
tanți Puzstai Alexandru și 
Petrescu Lidia, de la Ser
viciul tehnologic al întreprin
derii metalurgice „înfrățirea“ 

din Oradea.

fQț0i 5, VIOREI.

surse care în anul acesta au fost 
solicitate în mai mică măsură 
cum ar fi fierul vechi provenit 
din halele de zgură existente pe 
lîngă marile combinate. Există 
încă fier vechi berechet in gospo
dăriile cetățenilor ca și in ale 
întreprinderilor. Tineretul no
stru, pionierii și școlarii nu tre
buie să lase această valoroasă 
bogăție să se risipească. El au 
datoria s-o strîngă ca niște buni 
gospodari și s-o trimită cuptoa
relor de oțel.

Nu trebuie să trecem cu vede
rea faptul că deșt în anul curent 
unitățile industriale socialiste au 
predat cantități de deșeuri meta
lice și metal vechi fixate prin 
planul de stat sau contractate, 
mai există încă cantități impor
tante de astfel de materiale în 
incinta întreprinderilor. Predarea 
acestora trebuie să constituie in 
anul 1961) o preocupare deosebită 
atît pentru aceste unități cît și 
pentru forurile lor tutelare. Bună
oară, la unele unități din cadrul 
Ministerului transporturilor șl 
telecomunicațiilor zac, de ani de 
zile, locomotive vechi, poduri 
c.f. și rutiere nefolosite, linii 
de garaj neutilizabile. linii de 
cale ferată părăsite, parcuri 
auto și depozite de piese 
(I.R.T.A.). Directorii acestor uni
tăți dintr un îngust spirit gospo
dăresc nu renunță la ele și nu 
le dau la retopit pentru a f:ce 
din acest fier vechi oțel nou șl 
puternic.

O sursă importantă de strin- 
gere a fierului vechi o constituie 
de asemenea funicularele pără
site. liniile c.f. cale îngustă 
abandonată, liniile decovtl, pre
cum și unele utilaje necasate din 
cadrul unor unități aparțintnd 
M.A.S. în cadrul unităților 
aparținînd Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei sînt

In persoana maistrului Teo
dor Oglejan, din secția scu- 
lerie a Uzinelor „Steagul 
Roșu“ din Orașul Stalin, ele
vii Gheorghe Voinea și Ion 
Nuțu din anul II al Grupului 
școlar profesional, găsesc tot
deauna un prieten experi
mentat de la care au multe 

de învățat.
Foto : S. NICULESCU

Flori — eroilor căzut! 
la 13 Decembrie 1918

Duminică dimineața a avut 
loc solemnitatea depunerii dc co
roane de flori la placa comemo
rativă închinată memorei eroici
lor luptători pentru libertate șt 
o viață mai bună, uciși mișe
lește la 13 Decembrie 1918 in 
Piața Teatrului Național din or
dinul. guvernului burghezo-mo- 
șieresc.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Comitetului cră- 
'șenesc București al P.M.R.,.ai. 
Consiliului Central al Sindicate
lor, ai Consiliului sindical oră-l 
șenesc București, -delegați ai 
muncitorilor din întrepi'nderile 
Capitalei, pionieri și elevi.

După depunerea coroanelor, 
tov. David Avrainescu,. muncitor 
tipograf, participant la eveni
mentele de la 13 Decembrie 1918,

»

a evocat luptele revoluționare 
pline de sacrificii duse de mun
citorii bucureșteni cu 41 de ani 
în urmă.

în memoria celor căzuți în 
aceste lupte, partîcipanții la so
lemnitate au păstrat un moment 

■ de reculegere.
★

Cu prilejul zilei de 13 decem
brie, simbătă și duminică la lași, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești au vorbit elevilor și 
pionierilor despre demonstrația 
muncitorilor din Capitulă de la 
13 decembrie 1918 pentru pace, 
libertate, democrație și o viață 
mai bună și. despre represiunea 
sîngeroasă împotriva muncitori- 
mii ordonată de guvernul bur- 
gitezo-nioșieresc.

(Ager preș)

Comitetul orășenesc U.T.M. 
al Orașului Stalin, în colabo
rare cu conducerea cinemato
grafului „Maxim Gorki“ din lo
calitate. a organizat un con
curs „Cine știe — răspunde“, 
avînd ca temă filmul sovietic 
„Soarta unui om“.

Tinerii participanțî Ia con
curs, muncitori, ingineri șl teh
nicieni de la uzinele „Ernst Thäl
mann" și „Metrom“ s-au pregă
tit temeinic asupra temei alese, 
studiind cu această ocazie nu nu
mai povestirea, care a stat 1» 
baza scenariului literar al filmu
lui, ci și alte cărți ale marelui 
scriitor sovietic Mihail Șolohov și 
articole de critică cinematogra
fică.

Tînărul Simîon Săpunaru de 
la uzinele de tractoare, care a 
dat cele mai bune răspunsuri a 
obținut premiul întîi. Atît pri
mul cîștigător cît și mulți alți 
concurenți au primit ca premii 
diferite obiecte, cărți și abona
mente la cinematograful „Ma
xim Gorki“,

ION M1CU 
corespondent voluntar

Producții sporite de lapte
Pe tot parcursul acestui an, 

cele două brigăzi de producție 
de la ferma zootehnică a gos
podăriei agricole de stat din 
comuna Răzvad, regiunea Plo- 
ești, s-au aflat Intr-o pasionantă 
întrecere socialistă. Sub condu
cerea organizației de partid, 
organizația de bază U.T.M. i a 
mobilizat pe tinerii fermei la 
toate acțiunile menite să ducă 
la sporirea producției de lapte 
și la reducerea prețului de cost 
pe litru.

Pînă în prezent locul frun
taș îl obține brigada I-a con
dusă de inginerul zootehnist

Gheorghe Udrescu. In fiecare 
lună a acestui an, tinerii bri
găzii au obținut de la vacile 
pe care le îngrijesc cîte 2—2,5 
tone lapte peste plan. Fruntașii 
brigăzii sînt mulgătorii Ioana 
Ioniță și Mihai Neagu care 
și-au îndeplinit planul pe întreg 
anul încă de la începutul lunii 
decembrie. Principalul furaj cu 
care sînt hrănite vacile în acest 
sezon îl constituie porumbul, 
pe care tinerii gospodăriei l-au 
însilozat în toamnă în canti
tăți mari

Vsrșovi« 1

(Continuare în pag. 3-a)

După o zl de muncă pe tractor, tinerii mecanizatori de la S.M.T. ChirnogL regiunea Constanța, 
petrec alături de tinerii colectiviști din Comana, clipe plăcute la clubul gospodăriei colective, 

pe care o deservesc,
(Foto : AGERPRES)

In cerul primăvăratic de de
cembrie a fost o răscoală de 
fulgi și mercurul a scurtat mă
duva termometrelor, arătînd cu 
spaimă .îteva grade sub zero. 
Lîngă ferestre au răsunat gla
surile vesele ale copiilor : Ningel 
Mi s-a părut că am auzit zur
gălăi nordici ca in basmele lui 
Andersen. Cînd am privit afară 
mi-am dat seama că zăpada 
imi furase desenul negru al 
copacilor și-mi plantase pe gea
muri niște pomi de naftalină. 
Strada se pardosise cu vată și 
n-am mai auzit pașii trecăto. ilor. 
Parcă eram singur și-am simțit 
nevoia să aprind un foc de 
bușteni să le aud topirea in flă
cări, să strănut la mirosul acru 
de fum. Dar parcă aș fi plecat...

Mi-ar fi trebuit o sanie cu doi 
cai lucioși, doi cai de marmoră. 
Aș fi vrut să aud orga visco
lului într-o pădure înaltă, mi-ar 
fi plăcut să fiu sub munții de 
cristal pe care alunecă noap
tea șopîrlele argintii ale lunii, 
să ascult înghețul cum pășește 
peste uscături. Aș fi alergat cît 
puteam de repede pînă la Pa
dina unde știu o cabană de vis, 
aș fi bătut în ușa troenită și 
mi-ar fi deschis un moș primi
tor. De acolo, sub peretele Ho- 
roabelor aș fi ascultat tînguirea 
timpului și eroziunea muntelui 
singuratic. Știu și-acum copcile 
de aluminiu ale lalomiței, rîu 
trîndav, șiret pe aici, rîu ce 
cîntă în visele lui de apă, îi 
cunosc punțile acoperite de pro- 
moroacă și zăgazurile f»:cute de 
mina omului.

Dar nu mai am 20 de arii. 
Cărări pierdute sub brazii Făgă- 
rașilor mai poartă urma nevă
zută a pasului meu. Intr-o vară 
am coborît capcana Dracului, 
un tunel vertical de piatră, spre 
Bîlea și am văzut măreața Tran
silvanie de sus, din pagoda de 
aburi care acoperă țara. Și la 
vremea asta alpiniști încercați, 
colindă cîte 60 de zile crestele, 
cu rucksacul și cu frînghia pe 
umăr. Dacă ai să mergi pînă 
deasupra Predealului o să vezi 
urmele de pasăre ale pioleților, 
în trepte de gheață. Mi-e dor 
de peșterile misterioase ale Bu- 
cegilor, de casele ninse, înecate 
în valuri de nea, aș vrea să 
revăd fumurile albastre ale coli
belor de pădurari adunîndu-se 
sub cer.

Tinere din uzine și fabrici, ti
nere cu condei și călimară, fată 
de 18 ani, frumoasă ca mărul 
crud, dacă ai timp (și dacă 
n-ai, fă-ți-l 1) stringe trei lu
cruri într-o basma sau într-un 
sac de călătorie, încalță bo
cancii și ciorapii de lină și dă 
o fugă pînă colea, în Valea 
Timișului, urcă doi munți și co
boară două jghiaburi alune
coase și o să te simți altfel. 
Statul te plimbă ieftin cu tre-

nul, a deschis toate ușile 
care le are șl te cheamă ; 
turism 1

Ce dacă e nițel mai frig, 
dacă ne-am pus trei zile 
bele și căciulile ? Avem o țară 
ca o grădină frumoasă și cînd 
plouă și cînd rîde in lumina 
soarelui. Răsucește fularul în 
jurul gîtului subțire, trage mă
nușa și ia schiul din raft. Te- 
așteaptă drumuri necunoscute 
și căldura altitudinilor unde 
astrul cel focos arde mai re
pede și-ți însănătoșește obrazul 
fără să simți. Pretutindeni există 
colective sportive, magazii cu 
echipament. Plăcerea nu mai 
costă nimic astăzi in Republică. 
Pentru asta muncim, pentru asta 
tragi cu pila și tu alergi cu 
creionul pe hîrtie. Fă din conce
diu o desfătare și din duminică 
o adevărată sărbătoare. Dacă 
nu te lasă inima să-ți pă
răsești orașul, pentru că ai un
deva in cartierul vecin o Mărie, 
ia-o de mină și du-o la pati
naj sau la hochei, învaț-o să 
alerge pe două jucării de me
tal.

Ne trebuie un tineret sănă
tos, un tineret vesel, un tineret 
generos și capabil să muncea
scă și să învețe. Sportul te face 
vesel, sportul te face generos, 
sportul te ajută 
mai bine. Haide cu mine, uite 
o să-mi las și eu încurcatele 
și multele treburi și o să ne 
ungem cu vaselină încălțările, 
o să adunăm doagele de lemn 
tare și crosele și pukul, o să ne 
căutăm patinele și o să ieșim 
afară, la aerul iute, în alcoolul 
lui și o să ne simțim mai bine 
și o

Pe 
timp 
Mi 
chemare, 
mare a iernii strălucitoare ?

O nouă cantină pentru, 
studenții ieșeni

Nici nu se terminase de aran
jat ultimul bloc al căminului 
studențesc „30 Decembrie“ din 
Iași, cînd noi schele s-au ridi
cat lingă el. Aici se începea 
construirea viitoarei noastre 
cantine.

La mal puțin de un an sche
lele au lăsat în urma lor o con
strucție uriașă. Noua cantină 
studențească care se va des
chide în cursul acestei luni, în 
cinstea zilei de 30 decembrie, 
este confortabil înzestrată;

să muncești

să ne jucăm, 
cine

de
ca

mai așteptăm ? Nu e 
pierdut, nu slm- 

și mine irezistibila 
fermecătoarea che-

Citiți
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Chemarea iernii
legături cu sarcinile care/n

vin organizațiilor U.T.M. și 
ciațiilor sportive în organizarea 
activităților de iarnă pentru 

tineret.

re- 
aso-

pereții sînt tapetați cu faianță; 
cantina e înzestrată cu un la
borator-bucătărie Ea poate dej 
servi 1200 de studenți.

Această nouă realizare este 
încă o dovadă a grijii părintești 
pe care o poartă partidul, stu- 
dențimii noastre.

VOICU VICTOR 
student

Cercul fotografilor 
amatori

La Școala medie „Mihail 
Eminescu" din Satu Mare sint 
mulți elevi pasionați de arta fo
tografică. De curînd, cu spriji
nul organizației U. T. M. și al 
școlii, ei au înființat un cerc 
foto. Din suma de 7.500 lei pri
mită de la școală s-a cumpărat 
un aparat de fotografiat, un 
aparat de mărit filme, soluții, 
hîrtie. S-a amenajat apoi 
atelierul. Amatorii au și început 
activitatea. Deocamdată sînt 25 
de elevi membri ai cercului dar 
numărul lor crește în fiecare zî. 
Primele fotografii ale cercului 
reprezintă imagini din activita
tea elevilor, diverse aspecte din 
școală. Din ele membrii cer
cului vor alcătui un album pe 
care-l vor dărui școlii.

Activitatea în acest cerc cons
tituie pentru elevi o preocupare 
plăcută în timpul lor liber.

Era Ia începutul lunii septem
brie a acestui an. Mă aflam 
intr-un parc și citeam o carte. 
Pe bancă, lingă mine s-a așe
zat un tînăr. După cîteva clipe 
m-a întrebat ce citesc. L-am 
privit : era simpatic, părea se
rios și i-am răspuns. Apoi am 
început să discutăm despre 
Gorki, autorul cărții pe care o 
citeam. Prețuindu-I amîndoi pe 
marele scriitor, discuția ne-a 
prins și timpul a trecut pe ne
simțite. Cînd m-am ridicat să 
plec spre casă, tînărul s-a ofe
rit să mă însoțească. Și firește 
ne-am cunoscut, 
care unde 
de telefon 
cea Dima 
noștință - 
mai poate 
politețea lui m-au 
accept o nouă intîlnire în parc, 
peste cîteva zile.

Am ajuns acasă și cele pe
trecute îmi' stăruiau în minte. 
Nu știu cum s-a intîmplat, dor 
rețineam fiecare cuvînt din dis
cuția noastră și-mi repetam me
reu numele lui : Mircea Dima, 
Mircea ... Ce frumos suna I

Mircea n-» așteptat întîlnirea 
plănuită și după două zile mi-a 
daț telefon spunîndu-mi că do
rește să mă vadă. Mi-am ce
rut scuze că nu pot veni ; în 
seara aceea aveam un program 
aranjat în familie. Și pentru că 
părinții mei nu sint ștrăinl

Viața mi-a ridicat o problemă
de 
iar Mircea 
băiat serios, l-am invitat acasă 
la noi. Purtarea lui corectă, 
precum și felul lui plăcut de a 
fi, au făcut o bună impresie și 
asupra părinților mei. 

Așa am devenit prieteni, 
vedeam 
plimbam, 
sfîrșite. 
m-am îmbolnăvit, 
ziua aceea, 
avea bilete la un 
spectacol și a venit 
să mă ia. N-a mai 
plecat de la noi decît seara 
ziu. Cît am fost bolnavă n-a 
sit o zi din casa noastră, 

filme, la plimbări, 
dată cînd venea 

bomboane, prăjituri 
atenție a lui mă 

cercetindu-mi mai

am spus fie- 
lucrăm, la ce număr 
putem fi găsiți. Mir- 
- noua mea 
m-a întrebat cînd 
vedea. Insistența 

făcut

cu- 
mâ

?•
sa

« 
tot ce mă preocupă, 

ml s-a părut un

destul 
aveam

Apoi

de des, 
discuții 

eu 
In 

Mircea 
la

Imediat propria-ml atitudine : 
l-am supărat cu ceva? Nu a- 
veam ce-mi reproșa. L-am între
bat ce i s-a întîmplat. Mi-a oco
lit privirea și nu mi-a răspuns. 
Abia mai tîrziu, învingîndu-și 
tulburarea, m-a privit drept în 
ochi și m-a întrebat : Dorina, 
cînd vei fi a mea ?

La început n-am înțeles bine

nunțițid la 
De frecare 
mi-aducea 
și această 
mișca. Și
adine sentimentele, mi-am dat 
seama că el reprezintă pentru 
mine mai mult decît un simplu 
prieten, mi-am dat seama că 
sînt îndrăgostită de el. N-am 
ascuns noile sentimente pe 
care le trăiam nici față de el 
nici față de cei din jur, de alt
fel ar fi fost și greu. Mircea 
se purta la fel, iar eu eram atît 
de fericită I

...In ultima
meu medical, 
ca de obicei.
părut schimbat. Mi-am cercetat

zi a concediului
Mircea a venit 

Numai câ mi s-a

întrebarea. Apoi i-am răspuns 
că voi fi cu totul a aceluia 
care-mi va fi soț. Apoi am aș
teptat să-mi spună, că aceasta 
este și dorința lui, că abia aș
teaptă să formăm împreună o 
familie fericită, că are să vor
bească cu părinții mei, că mă 
va prezenta familiei sale. Eram 
atît de sigură de acest răspuns 
încît mi-am învins emoția și 
l-am privit drept in ochi. Dar 
acolo am citit cu totul alt răs
puns, confirmat apoi și de spu
sele lui :
- Nu Dorina, de căsătorie 

nu poate fi vorba. Nu vreau și 
nici nu pot încă. Mă voi înscrie 
ia facultate, trebuie să învăț... 
Mai gîndește-te. Nu ești obli
gată să-mi răspunzi acum...

Au trecut cîteva zile fără să 
ne vedem. In tot timpul acesta 
zeci de gînduri mi-au trecut

— ■
prin minte. De ce-l împiedica 
pe Mircea căsătoria să învețe ? 
Doar atîtea familii tinere din 
jurul nostru învață, urcă îm-i 
preună treaptă cu treaptă spre 
țelul propus. • Nu, acesta nu1 
era un argument. Cînd mi-am 
clarificat acest lucru am tras o 
concluzie foarte dureroasă pen
tru mine ; Mircea a urmărit lu

cid, de la începutul 
cunoștinței noastre, 
un anumit scop 
și deci întreaga sa 
comportare □ fost 

Cuvintele frumoase pe 
mi le-a spus, atenția

falsa, 
care 
sa, totul, totul a fost minciună. 
Nu, nici un moment n-a fost 
îndrăgostit de mine. Dar eu ? 
Trebuie să mărturisesc că dacă 
Mircea ar fi revenit și mi-ar fi 
spus că totul a fost o glumă, 
l-aș fi crezut imediat. Imi era 
drag și doream atît de mult să 
corespundă imaginii pe Care 
mi-o făurisem cu naivitatea și 
lipsa mea de experiență. Tot 
timpul eu îl vedeam bun, cinstit, 
cu concepții frumoase despre 
viață.

Mircea a revenit. Ne-am in- 
tîlnit intr-o zi cînd ieșeam de 
la servici. M-am bucurat, și el 
a observat acest lirru. Poate de 
aceea m-a intrebat'imediat dacă 
m-am gîndit la n»'e ce mi-a 
spus, dacă pot să-i dau un răs
puns. Dacă m-am gîndit ? Doar

tot timpul mă 
vrut să-i spun 
din tot ce mă 
timele zile. Dar îl simțeam lin
gă mine, străin de frămintările1 
mele, și i-am spus că răspunsul 
i l-am dat atunci și nu mai, 
am nimic de adăugat la el. El. 
n-a renunțat la ideea de a ' 
convinge. Mi-a demonstrat 
așa procedează fetele la 14 
și nu la virsta mea (eu am 20 
de ani) că cele care procedează! 
ca mine sînt sortite să. rămînă. 
fete bătrîne etc.

De atunci nu ne-am mai întîl- 
nit. Eu încă nu mi-am regăsit 
lin’ștea. Sînt convinsă că nimic 
nu-i poate împiedica pe doi ti
neri care se iubesc să se căsă
torească. După cum sînt con
vinsă că împreună pot realiza, 
tot ce și-au propus in viață, a- 
jutîndu-se și susținîndu-se reci
proc. Felul lui Mircea de a 
privi viața este superficial și lip
sit de răspundere. Așa gindesc 
eu. Cu toate acestea sufăr că 
n-am reușit să mă fac înțeleasă 
de omul pe care-l iubesc și pe 
care l-aș fi dorit alături de 
mine. Poate că eu n-am știut 
cum să procedez pentru a-l con
vinge de dreptatea mea. Viața 
mi-a ridicat o problemă la care 
nu-mi poț răspunde singură.

gindisem. Aș fl 
măcar o parte 
frămîntase în ul-

mă 
că 

ani

DORINA GRIGORE
București

VIOREL SALAGEANU

Clipa așteptată prima oară Maria
Ulici și Ioana Măndica studente in anul I al Facultății de me
dicină generală din București îmbracă halatul alb, pregătindu. 

se pentru orele practice de laborator.

Foto N. STELORIAN



CHEMAREA IERNII
în legătură cu sarcinile care revin organizațiilor U.T.M. și asociațiilor sportive 

în organizarea activităților sportive de iarnă pentru tineret

Cabana ne cheamă...

Tineri la startul Foto : GH. EPURAN

întrecerilor de iarna !

Nici un tînăr din sat 
pe tușă

Arăturile adinei de toamnă 
fost terminate de mult, 
odată cu ele și prin

cipalele munci agricole din anul 
acesta. Asta nu înseamnă că de- 
acum stăm liniștiți la gura sobei. 
Acum, în perioada de iarnă, 
avem posibilitatea să dăm un 
avînt și mai puternic activității 
cultural-sportive, să mobilizăm 
tinerii la căminul cultural și la 
întrecerile sportive. încă de pe 
acum noi am inițiat unele ac
țiuni in acest sens. Formațiile 
de dansuri populare, de cor și 
brigada artistică de agitație și-au 
început pregătirile în vederea 
programului pe care îl vor pre
zenta de ziua Republicii noastre 
Populare.

Dar noi acordăm o atenție tot 
atît de mare și activității spor
tive de masă.

împreună cu asociația sportivă 
și căminul cultural am alcătuit 
un plan de muncă concret. In 
el am prevăzut în primul rind 
măsurile ce vor fi luate pentru 
asigurarea unei baze materiale 
corespunzătoare, fn acest sens 
tovarăși din conducerea gospo
dăriei colective și sfatul popular 
ne vor acorda tot sprijinul. Am 
prevăzut de asemenea compe
tițiile locale ce vor fi organi
zate, perioadele în care se vor 

ce vor fi
va

Iarna aceasta promite să fie 
mai darnică decît in cei
lalți ani cu amatorii spor

turilor specifice acestui sezon. 
Condițiile naturale ne vor înlesni 
poate posibilitatea ca cea mai 
mare parte a activității sportive 
în acest sezon să se desfășoare 
in aer liber; la schi, patinaj, 
hochei, săniuțe. Nu vor fi date 
uitării nici sălile de sport, care 
vor avea ca oaspeți nu numai pe 
amatorii sporturilor specifice de 
sală: gimnaști, luptători, bo
xeri, baschetbaliști dar și pe fot
baliști, atleți etc, c&re-și conti
nuă antrenamentele.

Statul nostru democrat-popu
lar acordă o grijă deosebită 
pentru asigurarea celor mai op
time condiții dezvoltării spor
turilor de iarnă. Marele com
binat sportiv de la Poiana 
Stalin, complexul sportiv de la 
Borșa, sutele de cabane din 
munți înlesnesc unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri 
practicarea schiului, una dintre 
cele mai complexe discipline 
sportive care dezvoltă deopotri
vă curajul, voința, sporindu-le în 
același timp tinerilor sportivi for
ța fizică, întărindu-le sănătatea. 
Patinatorii și hocheiștii, grație 
patinoarului artificial din Bucu
rești, nu mai sînt 
capriciilor naturii, 
acum șase luni pe

Marile complexe 
banele din munți 
primirea oaspeților, 
locuri — Orașul Stalin, Sinaia, 
Predeal — primele întreceri de 
schi au și avut loc, Patinoarul 
bucureștean a fost deja marto
rul primelor confruntări de pa
tinaj și hochei.

în vederea desfășurării unui 
bogat sezon de iarnă, un rol ho- 
tăritor îl au acțiunile întreprinse 
de asociațiile sportive în colabo
rare cu organizațiile U.T.M.

Punctul de plecare îl constituie 
activizarea secțiilor pe ramu
ră de sport, schi, patinaj etc. și 
înființarea acestora în asociațiile 
sportive, unde sînt condiții priel
nice dar care pînă în actualul 
sezon au lipsit. Secțiile pe ra
muri de sport să asigure tinere
tului practicarea organizată a 
disciplinei sportive preferate, pre. 
cum și inițierea începătorilor. 
Pentru aceasta însă ele trebuie 
să cuprindă încă din vreme un 
număr mare de membri care, sub 
îndrumarea antrenorilor sau in
structorilor sportivi voluntari să 
participe la competiții organizate 
în cadrul uzinei, întreprinderii 
sau școlii respective.

Miron Olteanu
vicepreședinte al U.C.F.S.

la dispoziția 
ci patinează 
an.
sportive, ca- 
sînt gata de 

în multe

Asociațiile sportive în colabo
rare cu organizațiile U.T.M. 
trebuie să se îngrijească de a- 
tnenajarea bazelor sportive ne
cesare, de recondiționarea sau 
împrospătarea echipamentului 
sportiv, în așa fel incit con
cursurile să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

In asigurarea bazei materiale 
joacă un rol important valorifi
carea posibilităților locale. Deo
sebit de interesantă este inițiati
va unor organizații U.T.M. de la 
uzinele „Steagul Roșu“-Orașul 
Stalin, Șantierul Naval Galați și 
din alte părți privind amenajarea 
bazelor sportive de iarnă, precum 
și îmbogățirea inventarului spor
tiv. In multe locuri tinerii con
struiesc din resurse locale 
schiuri, patine, garnituri de șah 
etc. La fel de frumoasă este 
Inițiativa unor organizații U.T.M. 
și asociații sportive din orașele 
București, Galați, Stalin care au 
trecut încă din toamnă la reame 
najarea bazelor sportive. Brigă
zile de muncă patriotică ale ti
neretului din aceste locali....i ca 
și din altele au efectuat mii de 
ore de muncă voluntară pentru 
amenajarea de patinoare, pîrtii 
de schi, precum și reamenajarea 
sălilor de sport. Din păcate însă, 
asemenea inițiative nu 
mulate peste tot. Deși 
in plin sezon de iarnă, 
sociații sportive din 
Baia Mare, Hunedoara 
cută încă dacă pot sau 
menajeze un patinoar, o pîrtie de 
schi. Acolo unde se petrec ase
menea lucruri, activitatea spor
tivă de iarnă va începe tîrziu și 
tărăgănîndu-se de pe o zi pe alta 
va avea un caracter restrins și 
neinteresant.

Vremea care se pierde e greu 
de recuperat iar activitatea spor
tivă a tineretului va suferi fără 
îndoială. Aceasta este cu atît 
mai grav cu cît în acest fel nu 
putem asigura miilor de sportivi 
continuitatea necesară in activi
tatea sportivă desfășurată in 
timpul verii.

Un rol hotărîtor în antrenarea 
tineretului la activitatea sportivă 
de iarnă îl are organizarea unui 
bogat calendar competițional. 6u 
cît vor fi organizate mai multe 
concursuri de schi sau patinaj, 
cu atît mai mulți tineri vor des
luși tainele acestor sporturi. 
Uneori în viața asociațiilor spor.

sînt sti- 
sîntem 

unele a- 
regiunile 
mai dis- 
nu să a-

tive se petrece un fenomen care 
stînjenește în mod evident acti
vitatea sportivă de masă. Unele 
asociații Și organizații U.T.M. 
nu inițiază competiții interne, 
așteptînd organizarea competiții
lor de amploare cu caracter re
publican, regional sau orășe
nesc. Consiliile asociațiilor spor
tive, organizațiile U.T.M. trebuie 
să dovedească mai multă iniția
tivă în organizarea competițiilor 
interne, cum sînt cele pentru de
semnarea campionului asociației 
sportive a uzinei la schi sau pa
tinaj, șah sau tenis de masă, pre
cum și extinderea concursurilor 
„Cel mai bun sportiv din zece“ 
la disciplinele sportive de iarnă.

De asemeni trebuie organizate 
întreceri pe plan local cu carac
ter de masă dar fără a fi costi
sitoare. Consiliile regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S. tre
buie să organizeze centre de ini
țiere și pregătire a începătorilor.

Antrenarea tineretului de la 
sate la o bogată activitate spor, 
tivă, acum în timpul iernii, cînd 
el dispune de mai mult timp li
ber, trebuie să stea de asemenea 
în atenția organizațiilor U.T.M. 
și a asociațiilor sportive. Fiecare 
asociație sportivă de la sate tre
buie să cuprindă secții pe ra
mură de sport, specifice sezonu
lui de iarnă, bine înțeles în ra
port cu posibilitățile locale. Pen
tru promovarea schiului, patina
jului, gimnasticei, șahului, trîn- 
tei etc. în rîndurile tinerilor ță
rani muncitori, consiliile raionale 
U.C.F.S., asociațiile sportive în 
colaborare cu organizațiile 
U.T.M. au datoria să inițieze în. 

sportului 
în care 
tinerilor 

practicării 
Asemenea 

urmate de 
susținute

tîlniri cu maeștri ai 
sau sportivi fruntași, 
aceștia să vorbească 
despre necesitatea 
sporturilor de iarnă, 
întilniri trebuie 
demonstrații sportive 
de maeștrii sportului sau forma, 
ții fruntașe ale tineretului 
orașe.

Împreună cu asociațiile spor
tive, organizațiile U.T.M. din 
sate sau comune, să organizeze 
în tot timpul sezonului întreceri 
de trîntă, gimnastică, schi, să
niuțe sau patinaj. Astfel vor reuși, 
antrenarea unui număr mare de 
tineri țărani muncitori la practi
carea disciplinelor sportive de 
iarnă din rîndul cărora vom de
pista de bună seamă elemente 
deosebit de dotate pentru sportul 
de performanță.

Schiul, patinajul, hocheiul sînt 
sporturi complexe care dezvoltă 
calități fizice deosebit de apre
ciate : viteză, rezistență, îndernî- 
nare.

Aceste 
tre care 
sport de 
stre sportive, au o mare impor
tanță nu numai în ceea ce pri
vește călirea fizică a organismu
lui, dar ele contribuie în aceeași 
măsură, la educarea tineretului 
dezvoltîndu-i reale calități de 
ordin moral: voință, curaj, dîr- 
zenie, perseverență.

De aceea în atenția organiza
țiilor U.T.M., a asociațiilor spor
tive trebuie să stea antrenarea 
unui cît mai mare număr de 
tineri la practicarea acestor fru
moase și utile discipline spor
tive.

Tineri, fiți gata pentru startul 
Întrecerilor de iarnă, porniți a- 
vîntați în număr cît mai mare 
la concursuri pentru cucerirea 
mult rîvnitei victorii sportive I

Gluburile sportive existente 
aproape în toate orașele patriei 
noastre se îngrijesc de tinerele 
talente, pregătindu-le intens pen
tru sportul nostru de performan
ță. Clubul sportiv „Voința“ din 
Capitală, spre pildă, acordă o 
deosebită atenție acestei proble
me.

In secția de alpinism au fost re
crutați încă 8 tineri membri ai 
asociațiilor sportive din raza de 
activitate a clubului. Boberii au 
început deja pregătirile la sală. 
Un nou grup de tineri munci
tori Vor porni în curind să se 
întreacă pe pîrtiile de bob. Prin
tre aceștia, muncitorii Gli. Cris- 
tea. Ion Constantin, șoferul Ște
fan Turea și alții —care în urmă 
cu numai un an nu cunoșteau 
prea multe lucruri despre acest 
sport.

In actualul sezon, clubul „Vo
ința“ a luat deja măsuri pentru 
a asigura tinerilor sportivi o 
bogată bază materială. Astfel, la 
baza sportivă „Voința" de la 
Floreasca va fi organizat un 
centru de schi pentru începători, 
dotat cu materialul necesar aso
ciațiilor sportive. In orice zi, ti
nerii din asociațiile sportive vor 
putea participa la antrenamente 
și concursuri de schi. Nici de 
această dată clubul sportiv nu 
va pierde din vedere recrutarea 
celor mai buni tineri care să fie 
cooptați în secțiile sale de per
formanță.

Ajutorul material ți tehnic •- 
cordat de clubul „Voința“ va da 
prilej asociațiilor sportive și or
ganizațiilor U.T.M. să mobilize
ze în acest sezon un număr tot 
ma' mare de tineri la practica
rea sporturilor de iarnă.

desfășura măsurile 
luate în acest scop și cine 
răspunde de fiecare în parte.
Ne am propus ca la aceste ac
țiuni să mobilizăm întreaga 
masă a tinerilor din comună. 
Unele din aceste acțiuni au fost 
deja aduse la cunoștința tineri
lor care s-au arătat dornici să 
participe la realizarea lor. Atît
la căminul cultural, cît și în
cadrul șezătorilor de duminică, 
vom continua să popularizăm 
acțiunile ce le vom iniția mo-
bilizînd totodată tinerii să par
ticipe la ele. 
tivă în comuna 
oarecare tradiție, 
sportivi sînt bine 
întreg raionul, 
avem campioni raionali și regio
nali de schi, titluri cucerite în 
edițiile precedente ale Sparta- 
ckiadei tineretului. Și-i firesc, 
de vreme ce schiul este o mare 
pasiune a ghimbăvenilor. Aproa
pe toți tinerii de la noi au 
schiuri. Cei mai mulți și le-au 
confecționat singuri, 
din acțiunile mai 
prevăzute în planul nostru p- 
perioada iernii. Cînd timpul va 
fi pe deplin prielnic, asociația 
sportivă și comitetul U.T.M. vor 
organiza cîteva crosuri de schi, 
chiar pe străzile comunei. Ast
fel vom populariza mai mult 
această probă în rîndul tinerilor 
colectiviști din comuna noastră. 
Pentru slalomiști și coborîtori, 
Vom organiza cîteva concursuri 
la Poiana Stalin, sau pe pîrtiile 
din apropiere.

A intrat în tradiția 
noastre

Activitatea spor- 
noastră are o 

Tinerii noștri 
cunoscuți în 

În comună

lată cîteva 
importante 

Pe

comunei
organizarea concursurilor

de săniuțe trase de cai. La ase
menea întreceri pine toată co
muna.

Această întrecere e de altfel 
și specifică locurilor noastre. 
Odată cu organizarea concursului 
respectiv noi urmărim să dezvol
tăm la tineri dragostea și inte
resul pentru întrecerile sportive 
în general și pentru alte disci
pline sportive de iarnă. Ca și 
în.ceilalți ani vom invita la a- 
ceastă întrecere organizată de 
noi și tinerii din comunele Să- 
cele, Codlea și Cristianii, 
tru aceste- concursuri am 
ceput deja să ne pregătim, 
niite au fost puse la punct cu 
șine noi, alunecoase, iar tinerii 
de la grajduri s-au și gîndit de 
pe acum la caii care vor par
ticipa la concurs. Odată cu pri
ma zăpadă au început și primele 
antrenamente la care participă 
numeroși tineri cu săniile lor.

Dar activitatea din timpul ier
nii nu se va limita numai la 
sporturile în aer liber, deși a- 
cestea stau pe primul plan. Nu
meroase alte activități vor fi or
ganizate în sală.

în comuna noastră există și o 
sală în care altădată se făcea 
gimnastică. De întreținerea ei 
nu s-a mai ocupat însă nimeni. 
Comitetul U.T.M., cu sprijinul
sfatului popular și-a propus să 
amenajeze această sală pentru
activitatea sportivă. Tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică se vor ocupa de spoi
rea pereților, curățirea geamu
rilor , precum și de confecționa
rea unor materiale necesare pen
tru jocurile de handbal și volei, 
în felul acesta tinerii vor putea 
participa la întreceri de hand
bal în 7, baschet și mai cu sea
mă gimnastică, care are oare
cum o tradiție în comuna noa
stră. în urmă cu cîțiva ani, 
echipa de gimnastică a comu
nei noastre a ocupat locul I 
pe țară lo Spartachiada de 
vară. De aceea nu vrem să dez
mint im 
fiecare gimnast cu 
experiență 
care abia 
în acest 
nisul de masă au 
o bogată tradiție 
noastră. In fiecare 
mi nul cultural se întrec zeci de 
șahiști și jucători de tenis. încă 
de pe acum am organizat un 
concurs în cinstea zilei de 30 
Decembrie la care vom mobiliza 
un mare număr de tineri. Pla
nurile noastre, e drept, sînt 
destul de cuprinzătoare. Ne 
vom strădui însă să le și în
deplinim, în dorința ca în a- 
ceastă iarnă nici un tînăr din 
comuna noastră să nu rămînă 
pe... tușă.

MARGUS KAROL 
secretarul organizației U.T.M. 
de la G.A.C, ,Jlie Pintilie”, 

comuna Ghimbnv, 
regiunea Stalin

Tinerii din Tușnad, la startul unei întreceri de schi. 
Foto: N. STELORIAN

își construiesc 
schiuri și săniuțe

de la

din

Membrii brigăzii 
patriotică nr. 4 
de la Șantierul 
lăți lucrind I«

d« muncă 
a tinerilor 
Naval Ga- 
construirea

unui patinoar.

Foto : R. VASILI

discipline sportive, din- 
schiul este socotit 

bază al mișcării noa-

Atunci când sînt 
întrebați despre fe
lul cum se preocupă 
să atragă masele de 
tineri la activitatea 
sportivă, tovarășii din 
asociația sportivă și 
Comitetul U.T.M. de 
la Uzina „Poiana“ 
din Cîmpina nu 
pierd din vedere să 
spună că majorita
tea salariaților uzinei 
sînt membrii U.C.F.S.

Dar «ați din aceștia 
fac sport e mai greu 
de răspuns. Deși ma
joritatea tinerilor 
sînt membri 
U.C.F.S., numărul

Patinoarul artificial din Bucu
rești a găzduit duminică un 
concurs de clasificare. In fo
tografie, Irina Zaharescu una 
dintre participantele la a- 

ceastă întrecere.

Foto : VAL. PIETREANU

ai
ce

lor antrenați la o ac- 
e 

încă destul de mic. 
Unii au pus aceasta 
lipsă pe seama unor 
tineri care nu vor să 
facă sport, cei din 
comitetul U.T.M. pe 
seama conducerii a- 
sociației sportive, iar 
aceștia din urmă pe 
lipsa de sprijin din 
partea forurilor supe
rioare. Dar nimeni 
n-a pus degetul pe 
rană cum se spune. 
Urmărind pregătirile 
pentru actualul »e- 
aon sportiv care fi-a

tivi late sportivă

renumele. în acest sens 
mai multă 

ajuta pe cei 
se inițiază 

Șahul și te- 
de asemenea 
în comuna 

seară, la că-

va 
acum 

sport.

Dacă în zilele de iarnă te 
abate prin comuna Rîca 
raionul Costești, vei avea negre
șit prilejul să asiști la un con
curs de schi sau săniuțe. Con
curența vor fi bineînțeles tineri 
țărani muncitori.

în urmă cu cîtăva vreme, în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
tinerii au ridicat problema sla
bei activității sportive de iarnă.

Și în această adunare un ute- 
mist a făcut propunerea (și ma
joritatea celor prezenți au fost 
de aceeași părere) că și ei pol 
construi schiuri și încă L--e- 
pentru concurs Au fost și 
mai neîncrezători care nu 
siguri de reușită.

Utemiștii își asumaseră o 
cină destul de grea. De 
luăm materialul lemnos? 
unde luăm sculele necesare ? A- 
ceste întrebări așteptau răspun
suri precise. Utemiștii însă au 
găsit rezolvare pentru fiecare 
dintre ele. In aceeași seară s au 
organizat echipe de cite trei ti
neri care să construiască o pe
reche de schiuri. Bețele le-au 
procurat din pădurea Bucov, cu 
aprobarea organelor respective. 
Munca a fost destul de grea. 
Unele schiuri s-au rupt la prima 
probă, dar aceasta nu i-a desen- 
rujat pe tinerii constructori. Au 
căutat lemne mai rezistente la 
care au cioplit ore și zile în șir.

vei 
din

bune 
unii 
erau

sar- 
unde 

De

primii

»

Și după cîteva săptămîni 10 pe
rechi de schiuri erau Rata. Liră 
Tudor, L. Ciobanu, Stanciu Ma
nele fi alții s-au dovedit . a fi 
buni constructori de schiuri i,u 
aceasta însă acțiunea de con
struire de schiuri nu s-a termi
nat. Majoritatea tinerilor vor să 
practice acest sport iar numărul 
schiurilor s-a dovedit a fi mult 
prea mic Alte echipe de tineri 
au început să lucreze la confec
ționarea de schiuri.

Ne mai trebuie săniuțe! 
tunci elevii de la școala 
mentară au început în 
de practică să lucreze de 
la confecționarea de 
Au construit pînă acum 
15 săniuțe, 
acoperi 
vor și începe primele concursuri.

★

Existau pînă nu de mult în 
magazia școlii profesionale de 
mecanici agricoli din Birlad 
vreo 35 perechi de schiuri. Toa
te însă erau incomplete. Unele 
nu aveau legăturile, iar altora 
le lipseau bețele.

încă înainte de căderea zăpe
zii, Simion Vasiliu, profesor de 
educație fizică, a propus condu
cerii școlii să 
schiurile existente.
școlii a fost de acord în princi
piu, dar repararea schiurilor ar 
fi costat destul de mult, iar 
cooperativa respectivă nu ar fi 
terminat această operație în cî
teva zile.

— Ce-ar fi să încercăm să le 
reparăm noi ? — a propus di
rectorul. Avem aici elevi care 
mîine vor fi meseriași destoinici; 
de ce nu ar contribui și ei la 
această muncă ?

în prima oră de educație fi
zică li s-a adus la cunoștință 
elevilor această propunere. Atît 

anii II și III cît și 
anul 1 s-au arătat 
să facă ei reparațiile 
în aceeași zi, sub în- 
maiștrilor, elevii au

A- 
ele- 

orele 
zor 

săniuțe, 
vreo 

Cînd zăpada va 
bine pirtia de săniuțe

dea la reparat 
Directorul

sosire« fa 
regiuni- 

constatăm 
secțiilor

anunțat 
majoritatea 
lor țării, 
inexistența 
pe ramură de sport 
Iarna a sosit aici 
mai din vreme o« în 
alte localități, dar 
ca și în alți ani pre 
gătirile în vederea 
acestui sezon încep 
la jumătatea anotim 
pului. Cînd pregă 
tirile sînt gata, iama 
își ia rămas bun.

Reactivizarea corni 
siilor pe ramuri de 
sport nu-i preocupă 
însă pe tovarășii din 
consiliul asociației 
sportive și comitetul 
U.T.M. al uzinei. In 
cadrul asociației res
pective figurează o 
secție de șah, una de 
tenis de masă, pre

i de schi celelalte 
în ce

«etivita- 
secții 

de aflat

cum și cea 
și alpinism, 
constă însă 
tea acestor 
nu-i greu i 
Fiecare are formată o 
echipă cu care parti
cipă la diverse com
petiții și campionate. 
Atragerea de 
la practicarea 
turilor de iarnă tiu a 
constituit obieclui ac-

t inerì 
sper-

tivității 
menționate mai 
Anul trecut, 
exemplu, în 
de schi au 
11 schiori, iar 
acesta 
număr 
aceiași

Existența 
comisii poate fi con 
statată numai din pro
cesele verbale de în 
ființare. Membrii co 
misiilor secțiilor pe 
ramură de sport nu 
se întîlnesc nicio
dată. Așa stînd lucru 
rile, e lesne de în
țeles că aceștia nu 
discută problemele 
care privesc lărgirea 
bazei de masă a schi 
ului, promovarea d< 
noi tineri talentați. 
Nici echipamentul sau 

materiale 
necesare ti 

schiori nu s< 
de cuvenita 
Cele 40 de 
de
nit 

Pe 
de sport. Din 

păcate însă și aceste 
materiale (mai 
soldurile) sânt 
trate cu „grijă'’

comisiilor 
sus 

de 
secția

activat 
anul 

va fi același 
și bineînțeles 
oameni.

acestor

sportive 
uerilor 
bucură 
atenție, 
perechi 
existente 
tisfaee 
dornici

sehiuri 
pot sa 
tinerii

ales 
păs

în

magazie, sau în oel 
mai fericit oaz la di
verși prieteni ai to
varășilor din condu
cerea asociației spor
tive.

Echipa de alpinism 
a înregistrat pînă 
acum unele succese 
în activitatea compe- 
tițională. Numărul 
membrilor acestei 
secții e încă destul 
de redus. Nu sînt 
oare în uzină tineri 
oare să îndrăgească 
acest curajos sport ? 
Desigur că sînt. Ace
știa însă nu sînt a- 
trași în viața spor
tivă, lucru de oare 
pot și trebuie să se 
ocupe membrii comi
siei de alpinism, 
aceste comisii ar 
bui 
mulți 
nori destoinici 
prin 
fiecare 
de către 
U.T.M, t 
la atragerea dc 
mai mulți tineri 
participarea sportu
rilor de 
utemiști, 
activează 
comisii ?

să activeze 
utemiști,

în 
tre

și 
ti 

care 
deactivitatea

zi, sprijiniți
> organizația 
să contribuie 

cîți 
Ia

întrebare tovarășii 
din comitetul U.T.M. 
răspund : nici unul. 
Atît asociația sportivă 
cît și comitetul U.T.M. 
au pierdut din vedere 
că atragerea de cîți 
mai mulți utemiști în 
comisiile pe ramură 
de sport duce la în
viorarea activității 
sportive, la atragerea 
unei mase mai largi 
de tineri la sportu
rile de iarnă. tn a 
ceastă muncă trebuie 
atrași în primul rînd 
tineri sportivi frun
tași ai uzinei care 
poț aduce o contri 
bupe. serioasă nu nu 
mai la recrutarea de 
noi tineri. Ia practi
carea unor discipline 
sportive, ci chiar Ia 
rezolvarea unor pro
bleme tehnice, 
nind chiar ei 
nori

deve
antre-

care

pași în

U.T.M.

lucra în 
pe ramuri 

pe cei mai 
utemiști 

săi contro
regolari late, 

în rnobili-

sport.
Comitetul

trebuie să recomande 
pentru a 
comisiile 
de sport 
destoinici 
pe care 
leze cu 
să-i ajute
zarea tinerilor la via
ța sportivă. Atît aso
ciația sportivă cît și 
comitetul U.T.M tre
buie să renunțe la 
munca formală în ca
drul comisiilor pe 
ramuri de sport, 
care trebuie să de
vină nu numai niște 
nume înșirate pe un 
proces verbal, ci co 
lective care să rezolve 
problemele care pri
vesc atragerea tineri 
lor la , practicarea 
sporturilor de iarnă

iarnă 
cîți 
în 

La

Cîți 
tineri 
aceste 

această

elevii din 
cei din 
bucuroși 
schiurilor. 
drumarea 
început, să pună la punct schiu
rile existente care în cîteva zile 
au fost gata pentru a putea fi 
folosite.

Avînd materialul necesar, toți 
elevii școlii . învață acum să 
schieze, în orele de educație fi
zică ei se antrenează in curtea 
școlii sub directa îndrumare a 
profesorului, Simion Vasiliu.

★

Viitorii mecanici agricoli, ca 
și tinerii țărani muncitori din 
comuna Rîca învață să schieze 
chiar pe schiurile construite sau 
reparate de ei.

GH. NEAGU

Hocheiștii 
de la C.C.A. 

au cucerit Cupa 
U.C.E.C.O.M.

Pe patinoarul 
parcul „23 August“ 
șit duminică 
de hochei pe gheață dotată 
cupa „U.C.F..C.O.M.“. 
final echipa C.C.A. a 
scorul de 8-2 (4-0; 
tinăra echipă Voința 
Cine. Pentru locurile 
întîlnlt formațiile Știința 
și Avîntul Miercurea Ciuc. 
cîștigat hocheiștii clujeni cu 10-6 
(6-2 ;

artificial din 
a luat sfîr- 

seâra competiția 
cu 

in jocul 
învins cu 
1-1 ; 3-1) 
Miercurea 
3-4 s-au

Cluj
Au

(Agerpres)N, GHEORGHE



26 de scrisori
ale unui diriginte

Profesorul Fulda Paul, diri
gintele clasei a IX-a C de la 
Școala medie nr 1 din Timi
șoara, era mereu supărat 
Clasa sa avea o situație foarte 
proastă la învățătură. Deși t 
disciplinați și atenți la ore, 
numeroși elevi dădeau răs
punsuri slabe, nu-și făceau 
temele. Cauza trebuia cău
tată în felul cum se pre
găteau elevii acasă, în fe
lul cum erau controlați și 
ajutați în familie. Pentru a- 
ceasta dirigintele a chemat 
părinții elevilor la școală să 
se sfătuiască împreună Dar 
spre surprinderea profesorului 
diriginte și a direcțiunii șco
lii, la adunare n-au venit de- 
cît părinții a 2—3 elevi buni 
la învățătură Au mai fost in
vitați o dată. Dar și de data 
aceasta au venit aceiași pă
rinți.

Poate sînt ocupați cu ser
viciul, poate își spun că edu
carea copiilor e numai o pro
blemă a școlii. Cum să facă 
totuși ca acești părinți să 
afle situația fiilor lor la în
vățătură, să-i ajute și să-i 
controleze la pregătirea lor ? 
— s-a întrebat dirigintele. 
Ideea i-a venit, pe neaștepta
te. Ce-ar fi să le scrie ? A fost 
cam mult de lucru. A trimis 
în total 26 de scrisori. Fiecă
rei familii în parte îi făcea 
cunoscută situația fiului la 
învățătură, cum se poartă în 
școală. Fiecăruia îi vorbea 
despre disciplină în muncă, 
despre obligația părintelui de 
a ajuta școala în munca eu 
elevii, cu fiii lor.

La cîteva zile au început 
să sosească răspunsurile. Unii 
părinți s-au arătat surprinși, 
alții nedumeriți, alții puneau 
întrebări.

Profesorul le-a răspuns cu 
răbdare fiecăruia.

Părinții lui Luchian Atila 
au aflul de ce fiul Iot răspun
de binișor la unele obiecte, 
iar la altele slab. Profesorul 
le-a recomandat să-l controle
ze mai îndeaproape și să-i re
ducă din timpul consacrat 
fotbalului. Și părinții lui 
Csondi lanoș au înțeles că 
greșesc făcînd fiului lor prea 
dese cadouri pentru a-Z deter
mina să învețe.

în acest fel elevul nu mai 
consideră învățătura ca o da
torie, ci ca un mijloc de a 
obține daruri de la părinți.

Mulți părinți au întrebai 
cum să-i controleze pe fiii lor 
Ei vedeau că aceștia lucrează 
acasă și se mirau că au obți
nut totuși note proaste. Au 
aflat din scrisori cum trebuie 
să-i ajute : mai întîi să-i pu
nă să învețe, să-și facă temele 
și apoi, după o pauză, să re
pete materia.

Scrisorile i-au adus o bucu
rie șt mai mare dirigintelui. 
Părinții au început să se in
tereseze mai mult de fiii lor. 
Ședința următoare a fost con
vocată din inițiativa părinți
lor și nu a lipsit nici un pă
rinte. în această consfătuire 
s-a modificat și orariul care 
supraaglomera pe elevi, s-au 
rezolvat multe probleme și 
s-au luat liotărîri. Printre al
tele s-a organizat „Ziua pă
rintelui^ în care se dau con
sultații despre felul cum pot 
fi ajutați elevii la învăță
tură.

în urma ședinței, situația 
la învățătură a început să fie 
mai bună. Elevii controlați 
și ajutați și acasă de către pă
rinți dau răspunsuri din ce 
în ce mai satisfăcătoare. Iar 
profesorului Fulda Paul i-a 
trecut supărarea. Cele 26 de 
scrisori și-au făcut efectul.

* N. ARSENIE

Eleno, Radu Alexandrina și Petre Lucia, din brigada 
confecții cravate fac parte dintr-unul din colectivele de

Radu
nr. 1
muncă fruntașe ale tineretului de la Țesătoria de mătase „llie 
Pintilie". Calitatea cravatelor țesute de mîinile lor este irepro

șabilă.
Foto : A. FOCȘA

Informagli
Duminică a plecat în Uniunea 

govietică, la invitația Uniunii 
Asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările 
străine și Asociației de prie
tenie sovieto-romiîne, o delegație 
A.R.L.U.S., condusă de tov. Ma
rin Florea Ionescu, vicepreședin
te al (Consiliului General 
A.R.L.U.S.. Delegația, va vizita 
Moscova și alte localități din 
U.R.S.S., în scopul cunoașterii 
noilor realizări ale marelui po
por sovietic.

★
Luni dimineața a părăsit (Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, o delegație a Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă con
dusă de tov. Teodor Marinescu, 
vicepreședinte al Uniunii Ziariș
tilor, director general al „Ager
pres“, care va face o vizită de 
două săptăimîni în U.R.S.S. la 
invitația Uniunii Ziariștilor So
vietici.

Duminică seara a avut loc pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne un spectacol 
cu opera „Gio-Cio-San" de Puc- 
cini, sub conducerea muzicală a 
dirijorului italian Glauco Curiei. 
Spectacolul, care a fost televizat, 
s-a bucurat de mult succes.

★
Duminică două teatre din Re

giunea Autonomă Maghiară au 
prezentat noi piese în premieră, 
din dramaturgia sovietică, 
trul Secuiesc de 
zentat

Ședință de lucru a grupului 
de deputați din Regiunea Autonomă 

Maghiară
Sîmbătă a avut loc la Tg. Mu

reș o ședință de lucru a grupu
lui de deputați din Regiunea Au
tonomă Maghiară în Marea A- 
dunare Națională.

In cadrul ședinței, deputății 
Andrasofszky Tiberiu, Rovacs 
Gyorgy, Hajdu Istvan și alții au 
analizat activitatea pe care au 
desfășurat-o în ultimul timp în 
circumscripțiile electorale în care 
au fost aleși. In cursul ședinței 
au fost prezentate aspecte ale 
muncii depuse pentru transforma
rea socialistă a agriculturii, noile 
construcții de interes obștesc,

în M.A.N.
electrificarea satelor, și ocroti
rea sănătății populației din cu
prinsul circumscripțiilor lor elec
torale.

în încheiere deputatul loan 
Bătaga, secretar al Comitetului 
regional de partid, a arătat că 
una din principalele sarcini care 
stau în fața deputaților în pre
zent este mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor pre
văzute în documentele plenarei 
G.C-. al P.M.R. din 3-5 decembrie.

(Agerpres)

Deschiderea celei de-a XX-a sesiuni 
a Comitetului Executiv al F.S.M.

Luni dimineața s-a des
chis in sala de marmoră a „Ca
sei Scînteii" din București cea 
de-a XX-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicate 
Mondiale.

Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează următoarele probleme:

1. — Activitatea și sarcinile 
clasei muncitoare, organizațiilor 
sindicale, Federației Sindicale 
Mondiale și evoluția situației in
ternaționale.

2. — Proiectul de buget pe 
anul 1960.

3. — Stabilirea ordinei de zi a 
celei de-a Xl-a sesiuni a Consi
liului General F.S.M.

4. — Examinarea cererii de 
afiliere a Federației sindicatelor 
din Irak.

Cuvîntul de deschidere a se
siunii a fost rostit de tovarășul 
Agostino Novella, președintele 
Federației Sindicale Mondiale.

După ce a adresat tuturor par
ticipanților la actuala sesiune a 
Comitetului Executiv salutul fră. 
țese al Secretariatului Federației 
Sindicale Mondiale, tovarășul 
Agostino Novella a spus:

Permiteți-mi să adresez, în nu
mele dv„ al tuturor participanți- 
lor la sesiune, mulțumirile noa
stre și salutul frățesc tovarășilor 
din sindicatele romîne, guvernu
lui romîn, pentru primirea căl
duroasă ce ni s-a făcut și pentru 
frățeasca ospitalitate acordată 
Sîntem • foarte emoționați de 
această manifestare de solidari
tate a oamenilor muncii din R.P. 
Romînă.

Vă asigurăm, dragi tovarăși 
din Republica Populară Romînă, 
a spus în încheiere tovarășul 
A. Novella, că sîntem alături de 
dv. și odată cu mulțumirile noa
stre, vă exprimăm sentimentele 
celor pe care îi reprezentăm, sin

dicatele din Europa, sindicatele 
de pe toate continentele.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă, a adresat par
ticipanților la sesiune un salut 
frățesc din partea sindicatelor 
și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă

Tovarășul Louis SaThnt se
cretarul general al Federației 
Sindicale Mondiale, a prezentat 
apoi raportul pentru primul 
punct de pe ordinea de zi.

★
In ședința de după-amlază a 

sesiunii Comitetului Executiv al 
F.S.M. au început discuțiile pe 
marginea raportului prezentat 
de tov. Louis Saillant.

La discuții au luat cuvîntul 
tovarășii : V. V. Grișin, vice
președinte ai F.S.M., președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică, Be- 
noît Frachon, vicepreședinte al 
F.S.M., secretar general al Con
federației Generale a Muncii din 
Franța, Giaccomo Adducci, se
cretar general al Uniunii Inter
naționale a Sindicatelor oameni
lor muncii din industria metalur
gică și construcții de mașini, la. 
roslav Movald, secretar general 
al Uniunii Internaționale a Sin
dicatelor muncitorilor din indus, 
tria textilă a pielăriei, blănăriei 
și confecțiilor și Oscar Garcia, 
reprezentantul- Mișcării Muncito
rești Unite din Argentina.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Seara, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă a 
prezentat un spectacol în cinstea 
participanților la cea de-a XX-a 
Sesiune a Comitetului Executiv al 
F.S.M.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Apostol

★
In sala Ateneului R. P. Romî

ne, orchestra simfonică și corul 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“, sub conducerea dirijoru
lui George Georgescu, artist al 
poporului, au dat duminică dimi
neața un concert festiv, în ca
drul manifestărilor inițiate de 
U.N.E.S.G.O., consacrat compo
zitorului Josef Haydn, cu, prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la 
moartea sa.

Tea- 
Stat a pre- 

.Tragedia optimistă“ de 
V. Vișnevski, iar Teatrul Ma
ghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe 
piesa „Tinerețea părinților" de 
Boris Gorbatov.

★

In regiunea Iași s-au înființat 
în acest an încă 16 biblioteci co
munale. In cuprinsul regiu
nii există 720 biblioteci să
tești. Bibliotecile comunale și 
cele sătești au fost înzestrate în 
acest an cu noi cărți în valoare 
de 660.000 lei, avînd peste 
100.000 cititori permanenți.

(Agerpres)

Reorganizarea
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a R. P. Romîne a emis 
un decret privind reorganizarea 
unor ministere. Potrivit decretu
lui se înființează Ministerul Eco
nomiei Forestiere ; Ministerul A- 
griculturii șl Silviculturii își 
schimbă denumirea în Ministerul 
Agriculturii, iar Ministerul Con
strucțiilor, Industriei materiale-

unor ministere
lor de Construcții și Industriei 
Lemnului se desființează.

Printr-un alt decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, tovarășul Mi- 
hai Sudcr se eliberează din func
ția de ministru al Construcțiilor, 
industriei Materialelor de Cons
trucții și Industriei Lemnului și 
se numește în funcția de minis
tru al Economiei Forestiere.

C.C.A. va întîlni formația 
de baschet Dinamo 7bilisi

Flo- 
_____ _ „_____ __ ___ __ _ sea
ra returul întîlnîrît internaționale 
de baschet dintre echipele G.G.A. 
București și Paok-Salonic din 
cadrul „Gupei campionilor euro
peni“. Ga și in primul meci dis
putat la Salonic baschetbaliștii 
romîni s-au dovedit superiori 
cîștigînd cu scorul de 79-60 
(35-22). Gei mai buni jucători

Sala sporturilor de la 
reasca a găzduit duminică.

careau fost Folbert și Nedef
au înscris fiecare cîte 15 puncte. 
Din echipa oaspete s-a detașat 
Iconomu. El a marcat 27 de 
puncte.

In urma acestei victorii echi
pa C.C.A. s-a calificat pentru 
turul următor al competiției și 
va întîlni redutabila formație 
sovietică Dinamo Tbiliși.

(Agerpres)

mai vechi
înainte de concert, praf. Geor- 

ge Breazul a evocat personali
tatea marelui compozitor clasic.

★

Duminică s-a deschis la muzeul 
regional din Baia Mare cea de-a 
4-a expoziție regională de artă 
plastică.

Din prima zi, expoziția a fost 
vizitată de sute de oameni ai 
muncii din localitate.

pentru oțelăriîle patriei

n curînd pe ecranele 
Capitalei

noul film romînesc

cu

(Urmare din pag. I-a) , 

încă mari resurse de colec
tare a fierului vechi. In multe 
locuri se mai găsesc sonde în 
stare de nefolosire, rezervoare 
neutilizabile, utilaje și agregate 
petrolifere demodate. De ce să 
nu facem din acest fier vechi, lă
sat pradă ruginei, oțel nou și 
puternic ?

Rezetve mari se găsesc însă 
în unele întreprinderi care au 
moștenit de la regimurile trecute 
tot felul de mașini vechi. Cu 
timpul însă locul acestora l-au 
luat mașinile noi, perfecționate 
cu care statul nostru înzestrează 
an de an întreprinderile noastre 
socialiste. Mai sînt unii conducă
tori care primesc mașini noi și 
nu se îndură să se dispenseze 
nici de cele vechi.

Vă întrebăm pe dumneavoastră, 
conducători și oameni ai muncii 
din întreprinderile de transport

în comun care dețineți cantități 
destul de însemnate de șine, uti
laje și piese metalice vechi neu
tilizate, ce este mai bine -. să lă
săm acest fier vechi să zacă a- 
runcat pretutindeni sau să-l tri
mitem celor care-l vor transfor
ma in tractoare, semănători, 
combine și alte mașini necesare 
pentru mecanizarea agriculturii ?

Peste tot există mari posi
bilități de a stringe fier vechi. 
Să rie uităm fiecare în jurul no
stru și o să vedem. Gospodarii 
s.au obișnuit să adune pe lingă 
casă tot felul de fiare ca să se 
găsească la nevoie. Acestea stau 
însă nefolosite și murdăresc gos
podăriile. Ele trebuie strînse cu 
grijă și predate întreprinderilor 
de colectare a metalelor care au 
datoria de a le ridica la vreme 
și a le trimite oțelăriilor patriei 
noastre.

lată deci că în fiecare colț al

patriei, în ateliere, uzine, in fie
care sat și gospodărie există 
mari posibilități pentru strlngerea 
metalelor vechi aruncate și nefo
losite. Ar fi de dorit ca organi
zațiile U.T.M. să cheme pe fie
care utemist, pe fiecare trnăr la 
această importantă acțiune pa
triotică. Să explicăm tinerilor 
importanța politică și economică 
deosebită pe care o are strînge- 
rea fierului vechi, pentru spo
rirea producției de oțel a țării.

Este o mare cinste pentru tî- 
nărul, pionierul sau școlarul, 
pentru organizația U.T.M. sau 
unitatea de pionieri care va reuși 
să strîngă cea mai mare cantita
te de fier vechi. Să nu uităm 
nici o clipă că participînd la 
acțiunea patriotică de colectare 
a fierului vechi contribuim la 
sporirea cantității de metal ne
cesară industriei noastre socia
liste în plin avint.

Dragă tovarășe președinte,
dragi tovarăși,

Sîntem bucuroși că putem 
găzdui în Capitala patriei noas
tre cea de-a XX-a sesiune a Co
mitetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

Vă rog să-mi permiteți să 
transmit participanților la aceas
tă sesiune un călduros și frățesc 
salut din partea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă. Ca și la sesiu
nile anterioare și de data aceas
ta, lucrările și hotăririle ce se 
vor adopta de către Comitetul 
Executiv vor constitui un eveni
ment de seamă în mișcarea sin
dicală mondială

Importanța lucrărilor celei 
de-a XX-a sesiuni a Comitetului 
Executiv al F.S.M. este determi
nată de perspectivele noi ce se 
deschid luptei maselor muncitoa
re de actuala evoluție a situației 
internaționale. Această evoluție 
este dominată de epocala propu
nere a guvernului Uniunii Sovie
tice cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, de succesul vi
zitei istorice întreprinse în 
Statele Unite de către N. S. 
Hrușciov, ca și de apropiata în- 
tîlnire la cel mai inall nivel.

Creatori ai tuturor bunurilor 
materiale, oamenii muncii de 
pretutindeni sînt cei mai intere
sați în triumful principiilor 
coexistenței pașnice intre toate 
statele indiferent de orînduirea 
lor social-politică, în victoria 
cauzei nobile a păcii. Dezarma
rea generală și totală înseamnă 
nu numai un viitor scos definitiv 
de sub primejdia unui nou și 
groaznic război, dar înseamnă 
și o viață mai bună, despovărată 
de risipirea an de an a zeci de 
miliarde de dolari pentru Înar
mări, sumă ce ar putea servi 
dezvoltării economiei și ridicării 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc din toate țările.

Pacea și progresul Social sînt 
țeluri comune pentru toți oame
nii muncii. Comune trebuie să fie 
și eforturile depuse în lupta pen
tru înfăptuirea lor.
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depune eforturi consecvente, rod
nice, pentru înfăptuirea unității 
de acțiune a tuturor oamenilor 
muncii și sindicatelor în lupta 
pentru pace și o viață mai bună.

Tot mai mulți oameni ai mun
cii și sindicate de diferite afilieri 
văd în F.S.M. organizația sindi
cală internațională cea mai re
prezentativă, a cărei activitate 
este pusă in întregime in slujba 
intereselor celor ce muncesc.

In activitatea Sa — Federația 
Sindicală Mondială, a găsrt șl 
va găsi întotdeauna un sprijin 
nelimitat din partea oamenilor 
muncii și a sindicatelor din Re
publica Populară Romină.

Dragi tovarăși,
In strînsă și frățească colabo

rare cu toate popoarele lagărului 
socialist, in frunte cu Uniunea 
Sovietică, poporul nostru munci
tor, condus cu înțelepciune de 
Partidul Muncitoresc Romin, îna
intează victorios pe calea con
struirii socialismului. Clasa noa
stră muncitoare, clasă conducă
toare în stat, aflată in primele 
rinduri ale luptei pentru con
struirea unei noi societăți, in care 
dispare orice urmă a exploatării 
omului de către om, este con
știentă că rezultatele acestei 
lupte constituie o contribuție in
ternațională la cauza comună a 
tuturor ceîor ce muncesc, la cau
za păcii și a progresului.

Încredințați că rezultatele a- 
cestei sesiuni a Comitetului Exe
cutiv vor însemna o nouă și im
portantă contribuție a Federației 
Sindicale Mondiale la triumful 
celor mai nobile idealuri ale o- 
menirij contemporane — pacea 
și prietenia între popoare — oa
menii muncii din R. P. Romînă 
vă asigură că vor depune toată 
stăruința pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor ce se vor lua 
aici și vă urează din toată inima 
spor la muncă.

Trăiască Federația Sindicală 
Mondială!

Trăiască solidaritatea interna
țională a celor ce muncesc din 
toate țările în lupta pentru de
zarmarea generală și totală, 
pentru pacea și fericirea tuturor 
popoarelor I

Raportul secret arului 
general al F.S.M. — 

Louis Saillant

ROMULUS NEACȘU 
GEORGE MĂRUȚA 
BORIS CIORNEI
SANDU STICLARU 
AUREL IRiMIA
PETRE GHEORGHIU 
LICA GHEORGHIU 
EUGENIA ARDELEANU 
STEFAN CIUBOTARAȘU 
MARCEL ANGHELESCU 
NINETA GUȘTI
N. N. MATEI
Scenariul: Horia Lovinescu 
Regia : Gh. Turcu
Imaginea : Jean Pierre Lazar 
Lupu Gutman.
Muzica : Tiberiu Olah. 
Decoruri: Labancz Ladisîau

In raportul său, secretarul ge
neral al F.S.M., Louis Saillant, 
a arătat că în aprecierea situa
ției internaționale F.S.M. por
nește de la faptul că ea este o 
organizație sindicală care ex
primă voința muncitorilor și 
muncitoarelor, preocupările lor, 
revendicările lor. Oamenii mun
cii din întreaga lume — a sub
liniat el — înregistrează cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a si
tuației internaționale, deoarece 
șansele păcii cresc. Metoda re
zolvării problemelor litigioase 
pe calea tratativelor se snbsti- 
tuie încetul cu încetul reglemen
tării acestor probleme prin forță.

Oamenii muncii înțeleg în ma. 
rea lor majoritate că aceste 
schimbări au loc sub presiunea 
unor evenimente istorice de mare 
importanță.

Opinia publică mondială este 
impresionată de succesele extra
ordinare ale Uniunii Sovietice. 
Lagărul socialist în întregul său 
aduce, prin eforturile sale crea
toare, profunde transformări în 
situația internațională.

Hegemonia mondială a mono
polurilor capitaliste,- credința în 
superioritatea lor veșnică, a fost 
puternic zdruncinată, apoi con
testată și aparține astăzi în 
mod definitiv trecutului.

In 1959 s-a accelerat, de ase
menea, destrămarea sistemului

colonial existent. In acele re
giuni ale lumii în care se exer
cită încă prezența și presiunea 
imperialistă, forțe populare noi 
în care sindicatele își au locul 
transformă raporturile de forță 
în favoarea maselor muncitoare.

Succesele dobîndite de lagărul 
socialist constituie un exemplu 
pentru aceste popoare.

O privire generală asupra e- 
voluției situației mondiale face 
deci să apară rolul-cheie al ță
rilor socialiste, care determină 
la origine sensul acestei evo
luții.

Victoriile lagărului socialist 
sînt în mod net și puternic vic
torii ale clasei muncitoare inter
naționale asupra dușmanilor săi 
de clasă, asupra clasei care 
oprimă masele muncitoare.

Niciodată mișcarea muncito
rească în întregul său nu și-a 
afirmat cu atîta putere forța sa 
de atracție, rolul său determi
nant în evoluția omenirii supe
rioritatea sa asupra forțelor tre
cutului, asupra elementelor re
trograde și cercurilor conser
vatoare.

Clasa muncitoare unită cu 
păturile progresiste ale popii 
lației din întreaga lume poate 
să înregistreze noi succese, să 
pășească pe noi trepte, mai 
înalte.

Federația Sindicală Mondială

se integrează în mișcarea tutu
ror forțelor progresiste din lume. 
Ea nu este străină de rezultatele 
cucerite, de progresele realizate 
în timpurile noastre.

Sarcinile sale actuale trebuie 
privite in raport cu o astfel de 
înțelegere a evoluției situației 
internaționale și în raport cu lo
cul pe care îl ocupă F.S.M. în 
ansamblul forțelor progresiste 
mondiale.

Louis Saillant a arătat că ac
tivitatea sindicală a F.S.M., pen
tru a fi concretă și eficace, tre
buie să se bazeze în special pe 
colaborarea între centralele na
ționale, pe întărirea legăturilor 
între centrale și secretariatul 
F.S.M., pe întărirea colaborării 
între departamentele profesiona
le și organizațiile sindicale pe 
ramuri corespunzătoare din dife
rite țări.

Activitățile F.S.M. se desfășoa
ră pe frontul mondial al luptei 
pentru pace, drepturi democra
tice și independența popoarelor 
și pe frontul revendicativ în pro
blemele economice și sociale.

F.S.M. nu ridică niciodată o 
barieră intre aceste fronturi de 
luptă. Din contră, rolul său a 
constat și constă întotdeauna în 
a lămuri masele, asupra legătu
rilor strînse și de directă depen
dență care există între aceste 
două aspecte principale ale luptei 
lor muncitorești.

In cursul recentei Conferințe 
muncitorești pe întreaga Germa
nie care a avut loc la Berlin, 
s-au putut verifica ;și mai bine 
legăturile care există între ac
țiunea pentru pace și dezarmare 

. și acțiunea oamenilor muncii 
pentru revendicările lor vitale 
imediate.

S a demonstrat că fondurile 
necesare pentru plata unuia din 
cele 12 distrugătoare pe care 
ministrul federal de la Bonn, 
Strauss, vrea să le construiască, 
ar fi de ajuns pentru a rambur
sa minerilor din Germania Oc
cidentală pierderile de salariu 
provocate de schimburile nelu
crătoare, că cele peste 12 mi
liarde mărci cheltuite de guver
nul de la Bonn pentru cumpăra
rea de avioane de război ar per
mite să se construiască 630.000 
de apartamente necesare oame
nilor muncii.

Acest exemplu, a arătat vorbi
torul, ilustrează legătura care 
există între revendicarea cu pri
vire la dezarmare și revendică
rile economice ale oamenilor 
muncii.

In raportul prezentat Louis 
Saillant s-a ocupat pe larg de 
activitatea organizațiilor sindi
cale în cadrul marilor mișcări 
populare pentru pace și progres 
social.

In întrecerea pașnică între 
sisteinul capitalist și socialist, 
activitatea sindicala trebuie să 
găsească noi ocazii pozitive 
pentru a se dezvolta.

Anul 1959 a scos în evidență 
faptul că succesele oamenilor 
muncii și sindicatelor din țările 
socialiste în domeniul economic, 
social și științific, fac ca sindica
tele din țările capitaliste indus
trializate, fără deosebire de afi
liere sindicală Internațională, să 
insiste asupra unor revendicări 
care se lovesc de politica mono
polurilor capitaliste.

Conducătorii sindicali care 
sînt încă ostili față de stabilirea 
unor relații frățești cu sindica
tele din țările socialiste se în
grijorează de această evoluție. 
Ei au tendința să reia din pro
gramele burgheziei industriale 
unele formule de colaborare de 
clasă în vederea integrării vie
ții și activităților sindicale în 
cadrul instituțiilor monopoliste 
și proguvernamentale. Poziția lor 
este însă fără nici o ieșire 
pentru masele muncitoare. 
Grevele oțelarilor americani, fe
roviarilor din Mexic, muncitori
lor argentinieni, desfășurate în 
anul 1959 sînt caracteristice și 
anunță o perioadă de luptă de 
clasă mai aspră.

Louis Saillant s-a ocupat în 
continuare de activitatea F.S.M. 
în organizarea de luări de con
tact, consultări, care au creat 
condiții favorabile colaborării 
sindicale internaționale.

Intre al doilea și al treilea 
Gongres Mondial al Sindicatelor, 
F.S.M. a luat inițiativa de a reco
manda consultări bilaterale și 
multilaterale între organizațiile 
sindicale, pentru a se stabili ast
fel. posibilitățile concrete de ac
țiune comună între sindicatele 
din diferite țări. Fiind inițiatoa- 
rea unei astfel de politici de co
laborare, F.S.M. nu poate decît 
să beneficieze în prezent de pe 
urma curentelor de unitate pe 
care ea le-a impulsionat și chiar 
organizat. Situația internațională 
actuală — a subliniat Louis 
Saillant — permite să se reali
zeze noi progrese în acest do
meniu.

Louis Saillant s-a referit apoi 
la politica de unitate de acțiune 
dusa de F,S.M. pentru găsirea 
celor mai eficace mijloace de a 
uni pe oamenii muncii pe baza 
revendicărilor lor comune. Tre
buie să avem în vedere că ac
țiunea ce se desfășoară în pre
zent în cadrul Comitetului inter
național de solidaritate cu sindi 
cafele și oamenii muncii din Al
geria este o experiență de front 
unic intre centralele sindicale a- 
filiate la F.S.M., la C.I.S.L., sau

autonome, experiență care dovee 
dește capacitatea F.S.M. de a 
găsi limbajul comun și de a crea 
și organiza acțiunea comună.

Țin să subliniez — a spus 
Louis Saillant — că asemenea 
apropieri au loc fără ca F.S.M. 
să-și părăsească pozițiile sale 
în problemele de clasă. Din 
contră, aceste apropieri au 
loc și dau ocazia F.S.M. să pre
zinte și să facă cunoscută poli
tica sa fermă de clasă în adm 
nări sindicale și în rîndul- unor 
pături noi de oameni ai muncii, : 
puțin sau prost informați asupra 
conținutului programului nostru 
și a principiilor care călăuzesc 
acest program.

După ce a arătat că principalul 
obstacol care stă în calea dezvolc 
tării normale a unității de acți
une este politica de obstrucție 
sistematică practicată de grupul 
conducător al C.I.S.L., Louis 
Saillant a subliniat: Nefăci-nd 
niciodată greșeala de a confunda 
pe oamenii muncii și un număr 
importa-nt de conducători sindi- • 
caii mijlocii, pe de o parte, cu 
adversarii înverșunați ai unității 
care se găsesc in vîrful unor or
ganizații sindicale, pe de altă 
parte, noi vom crea condiții fa
vorabile pentru apariția unor noi 
forțe unitare. Actualmente în Eu
ropa Occidentală și în America 
de Nord crește deruta și dezacor
dul în interiorul centralelor sin- 
dicale afiliate la C.I.S.L.

Louis Saillant a arătat că po- 
litica cercurilor sindicale condu
cătoare, dușmane ale unității, 
caută să situeze sindicatele pe o 
platforma de colaborare integra; 
la de clasă, că aceste cercuri 
părăsesc încetul cu încetul 
ideea unui program sindical 
independent sau distinct de po
litica economică a monopoluri, 
lor capitaliste și aderă, din ce în 
ce mai mult, la concepția unui 
program sindical bazat pe J 
o așă-zisă- comunitate de exis
tență și de interese între» capital 
și muncă.

Muncitorii sînt evident de altă 
părere.

Nu este vorba aici de o dez
batere exclusiv ideologică, a spus 
Louis Saillant. Sîntem in miezul 
unei probleme esențiale: proble- 
ma supunerii sau nesupunerii 
activităților sindicale muncito
rești țața de puterea monopolu
rilor capitaliste.

F.S.M. aduce, deplină lumină 
în această problema știind că . 
masele muncitoare nu suit de 
acord sa se supună voinței mo- ' 
nopolurilor. Dimpotrivă, majori
tatea conducătorilor C.I.S.L. 
cauta sa nege existența acestei 
probleme și sa semene contuzia , 
m propriile rinduri.

Oamenii muncii din organiza- , 
țiile sindicale neafiiiate la F.S.M. 
așteapta de la noi ajutorul pe 
care ei simt că nu-1 pot — sau 
nu 1 mai pot primi de ia cercurile 
sindicale conducătoare ale pro
priei lor centrale naționale. Ei 
doresc să nu mai fie izolați in 
lupta pe care ei o considera ne
cesara pentru a da o linie justă- 
de acțiune organizațiilor lor sin
dicale.

Referindu-se la propunerea de 
dezarmare generala și totala tă
cută de guvernul sovietic la cea 
de-a XIV sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U., Louis Saillant a ■ 
aratat că F.S.M. trebuie sa-și 
aducă contribuția la aceasta ope- - 
râ pentru a contribui cit mai 
mult la acțiunile ce vor fi între
prinse in mod necesar. „In Asia, 
africa, Europa, pe întregul con
tinent american precum și în 
Australia, organizațiile sindicale 
în special cele care se găsesc in 
primele rinduri ale apărătorilor 
păcii — se spune in. scrisoarea . 
către O.N.U, a F.S.M; — au sa
lutat cu entuziasm și. încredere 
planul logic și radical prezentat 
de Nikita Hrușciov. Ele văd în 
acest plan posibilitatea înlătură
rii pericolului de război, consa
crării unor imense resurse pen
tru dezvoltarea economică și so
ciala a popoarelor, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai 
și de muncă a milioane de 
oameni". Trebuie — a spus în ... 
continuare raportorul — să 
evităm două primejdii: aceea 
a slăbirii vigilenței maselor față 
de riscurile care triai există .încă; -p 
să nu neglijăm amenințarea pe 
care o constituie pentru cauza 
păcii militarismul german și 
noile perspective ale militarismu
lui japonez. Și, să nu ne limităm 
la considerațiuni generale asupra 
dezarmării, .riipînd astfel această 
revendicare universală.. de amă
nuntele activității de zi cu zi a 
maselor muncitoare.

Referindu-se la propunerea fă- - 
cuta de F.S.M. ca la începutul 
anului 1960 să aiba loc o întîi- 
nire între o delegație a F.S.M. 
și una a C.I.S.L., șj la atitudinea . 
ostilă pe care conducătorii 
C.I.S.L. au adoptat-o, Louis 
Saillant a spus in încheiere: 
F.S.M. trebuie să ia poziție în 
termeni convingători Împotriva 
atitudinii inadmisibile a conducă 
torilor C.I.S.L. in așa fel topit 
să dea loc la reflecții Și să facă 
să progreseze ideile rezonabile.

Louis .Saillant a arătat ca or
ganizațiile sir.dițale afiliate 'la 
r.S.M. pot să ajute pe oamenii 
muncii, membri ai organizațiilor 
sindicale conduse de minorități 
de lideri neînțelegători șj. duș
mănoși, să stingă focarele de 
„război rece“ care mai există încă 
în organizațiile C.I.S.L.

Secretarul general al F.S.Ml 
a subliniat în încheiere că cel 
mai mare ajutor va fi adus de 
practicarea unei politici imitare . 
față de orice elemente negative 
— oameni și idei — care se ma- ■ 
nifestă în sindicate cu privire la 
toate aspectele problemei de
zarmării și organizării coexisten
ței pașnice între state.



O etapă importantă
pe calea creării unei atmosfere 
de colaborare în cadrul O.N.U.

La 13 decembrie s-au încheiat lucrările 
celei de-a 14-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
La 13 decembrie, ora 4,30 (ore 
locală) și-a încheiat lucrările, se
siunea a 14-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. In ultima zi a se
siunii s-au ținut trei ședințe ple 
nare ale Adunării și s-a încheiat 
discutarea ultimelor puncte dc 
pe ordinea de zi.

întreaga ședință de dimineață 
și o bună parte din ședința ple
nară din după-amiaza de 12 de
cembrie au fost consacrate pro. 
blemei algeriene. Adunarea nepu- 
tînd lua nici o hotărire în acea
stă chestiune.

Apoi Adunarea Generală a a- 
probat în unanimitate rezoluția 
cu privire la folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic, pre
zentată de Comitetul Politic.

Datorită faptului că rezoluția 
a fost adoptată împreună cu a- 
mendamentu! delegației belgiene 
care limitează numărul partici- 
panților la viitoarea conferință 
internațională pentru schimbul 
de experiență în domeniul folosi
rii în scopuri pașnice a Cosmo
sului la țările membre ale O.N.U. 
și instituțiile de specialitate, 
V. V. Kuznețov, șeful delegației 
sovietice, a făcut o declarație 
în care a subliniat încă odată 
că această conferință trebuie să 
fie deschisă pentru toate sta
tele care vor dori să participe 
la lucrările ei. Uniunea Sovie
tică, a spus el, fiind adepta ce
lei ma.i largi colaborări inter
naționale în domeniul cercetării 
Cosmosului, nu poate accepta 
această prevedere a rezoluției 
și ve continua să depună efor
turi ca la conferința oamenilor 
de știință pentru un schimb de 
experien,ă, în domeniul cercetă
rii spațiului, cosmic să poată 
participa, toate statele intere
sate. .

In ședința din seara de 12 
decembrie Adunarea a exami
nat o serie de rapoarte pre
zentate de Comitetul de tutelă 
și a adoptat, pe marginea lor 
rezoluții corespunzătoare.

După aceea Adunarea a tre
cut la alegerea unui membru 
nepermanent al Consiliului 
Securitate și a doi membri 
Consiliului de tutelă.

La ședințele precedente 
Adunării Generale au fost puse 
la vot candidaturile Poloniei și 
Turciei pentru unul din locurile 
membrilor nepermaneni ai Con
siliului de Securitate Se știe că 
candidatura Poloniei a fost pro
pusă de'comun acord de către 
țările din Europa 
pentru 
drept acestei regiuni a lumii. 
Pentru a nu îngădui alegerea 
Poloniei, S.U A. au propus în 
același timp candidatura Tur
ciei. S au ținut in total 51 de 
tururi de scrutin. în favoarea 
candidaturii Poloniei s-au pro
nunțat pînă la 48 de delegații 
și ea și-a menținut preponderen
ța asupra Turciei în 42 de tu
ruri te scrutin. Acest lucru a 
arătat că majoritatea țărilor 
membre ale O.N.U. au sprijinit 
cererea legitimă a statelor din 
Europa răsăriteană de a se res
pecta. Carta O.N.U. și principiul 
repartiției geografice juste a 
locurilor în organele O.NU. în 
ciuda presiunilor exercitate asu
pra acestor țări ca să sprijine 
candidatura Turciei, pînă la 
urmă ele nu și-au modificat ati
tudinea.

Adunarea a ajuns în situația 
ca pînă la încheierea lucrări
lor ea nu a ..putut, alege un 
membru nepermansnt al Consi
liului de Securitate. Datorită a- 
cestei situații, între delegații eu 
fost duse tratative și s-a stabi
lit de comun acord ca Polonia 
să rămînă singurul candidat la 
locul de membru nepermanent 
al Consiliului de Securitate. în 
cazul în care va fi alesă, ea 
va deține acest loc în cursul 
anului 1960, iar la sesiunea a

15-a a O.N.U. pentru încă un 
au va fi aleasă Turcia
. V. V. Kuznețov, reprezentam 

' tul U.R S.S., luînd cuvîntul in 
«ceasta .problemă a arătat că 
delegația sovietică consideră a- 
ceastă soluție drept provizore. 
Ea consideră necesar să subli
nieze că aceasta nu inșeamnă 
cituși de puțin că U.R.S.S, și-a 
modificat poziția în problema 
alegerii de membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securita
te. Delegația sovietică,, a spus 
V. V. Kuznețov, se va strădui 
și pe viitor să se pună capăt 
discriminărilor față de țările din 
Europa 
alegerii 
nenți ai 
ritate.

Apoi «
tul S U A., Lodge El a declarat 
că pe viitor trebuie să se evite 
astfel de impasuri și 
fășoare alegerile în 
tate cu principiul 
geografice juste. El 
gurări Adunării 
vor mai avea o 
criminatorie față 
mită țară sau 
inclusiv față de Europa răsări
teană,

In sprijinul soluției de com
promis s-au pronunțat delega-

Cinîntarea lui

răsăriteană cu prilejul 
membrilor nepermă- 
Consiliului de Secu-

luat cuvîntul delega-

să se des- 
conformi- 
reparti tiei 

a dat asi- 
S.U.A. nucă

atitudine dis- 
de vreo anu- 

regiiine a lumii,

de 
ai

ale

răsăriteană
locul care revine pe

Apoi a luat cuvîntul V. V. 
Kuznețov, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și șeful delegației 
Uniunii Sovietice, care a făcut 
bilanțul lucrărilor sesiunii. Se
siunea a 14-a va intra în isto
ria O.N.U. ca o etapă impor
tantă pe calea creării în Orga
nizația Națiunilor Unite a unei 
atmosfere de colaborare practi
că și de căutări răbdătoare a 
unor soluții juste, acceptabile 
pentru toți.

La crearea 
mai favorabile 
comparație cu 
cedente a contribuit fără îndo
ială îmbunătățirea care a în
ceput să se contureze 
țiiie internaționale. In 
cu aceasta trebuie să 
că un pas de cea mai 
seninătate în acțiunea 
chidare a „războiului rece“, urît 
de popoare, a fost vizita în 
S.U.A. a lui N. S. Hrușciov. șe
ful guvernului sovietic, convor
birile sale cu președintele Eisen
hower și cuvîntaren ne care a 
rostit-o la Adunarea Gene
rală.

Trebuie în primul rînd să a- 
trapem atenția asupra adoptă
rii în unanimitate a proiectului 
de rezoluție în problema de
zarmării generale și totale la 
care sau alăturat în calitate 
de coautori toate delegațiile. 
Are o mare importanță pentru 
cauza păcii adoptarea în unani
mitate de către sesiune a re
zoluției cu privire la crearea 
Comitetului pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cos
mic și la convocarea unei con
ferințe internaționale a oame
nilor de știință pentru un 
schimb de experiență în acest 
domeniu. Se acordă o mare im
portanță rezoluțiilor care în
deamnă la dezvoltarea comerțu
lui mondial, a cooperării interna
ționale în domeniul dezvoltării 
industriei petrolifere a țărilor 
slab dezvoltate, a colaborării în 
domeniul tehnicii. Trebuie să sub
liniem de asemenea cu satisfac
ție spiritul de colaborare care a 
domnit într-o serie de comitete 
și care a asigurat printre altele 
prezentarea de către Uniunea 
Sovietică, Statele Unite și An
glia și adoptarea în unanimitate 
de către Adunarea Generală a 
unor propuneri importante în le
gătură cu problemele administra
tive și bugetare.

unei atmosfere 
la O.N.U. în 
sesiunile pre-

în rela- 
legă tură 
subliniez 
mare în

de li-

ții Poloniei, Turciei, Canadei, 
Braziliei și Angliei.

După, aceea- s-a trecut la vot 
candidatura Poloniei fiind spri
jinită de 71 de delegații.

Apoi au fost aleși cei doi 
membri ai Consiliului de tutelă 
avînd în vedere faptul că la 31 
decembrie a.c expiră termenul 
împuternicirilor Indiei și Haiti. 
Trecindu se la vot India a fost 
realea-să, iar în locul statului 
Haiti a fost aleasă Bolivia.

Ordinea de zi a celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. fiind/epuizată s-a 
dat cuvîntul reprezentantului 
Peru, Victor Belaunde. preșe
dintele Adunării Generale A- 
doptarea în unanimitate a rezo
luțiilor cu privire la dezarmare 
și spațiul cosmic, a spus el, 
creează o atmosferă de înțele
gere și colaborare care favo
rizează studierea și rezolvarea 
acestor probleme. Fie ca înche
ierea acestei «donări a păcii să 
fie un semn bun pentru confe
rința șefilor guvernelor marilor 
puteri, la care vor fi discutate 
probleme de cea mai mare im
portanți 
cu cea 
tr.eaga

V. V. Kuznețov
Toate acestea arată că orien

tarea spre o colaborare practică 
a țărilor pe baza înțelegerii re
ciproce și a căutării de soluții 
acceptabile își croiește cu tot 
mai multă siguranță drum în 
activitatea Națiunilor Unite. 
Acest lucru dă speranțe po
poarelor care doresc să vadă în 
Organizația Națiunilor Unite 
un organ cu prestigiu, eficace, 
care asigură colaborarea pașni
că între statele cu orînduiri po
litice și sociale diferite. Dato
ria O.N.U. este de a îndreptăți 
aceste speranțe ale oamenilor 
simpli din lumea întreagă.

Nu ne-am îndeplini datoria 
dacă nu ne-am exprima in ace
lași timp regretul în legătură 
cu faptul că și la această se
siune a Adunării Generale s-au 
făcut încercări de a învenina 
atmosfera, de a impune O.N.U. 
discutarea unor probleme din 
perioada „războiului rece“, de 
a crea disensiuni și de a agrava 
relațiile intre state. Trebuie să 
subliniez că aceste încercări ale 
unor anumite cercuri de a ză
dărnici procesul de slăbire a 
încordării internaționale nu au 
dat rezultatele scontate de ini
țiatorii lor.

Părăsim această sală pe de
plin convinși că se va întări și va 
realiza progrese cauza păcii, că 
„războiul rece“ Va fi înmormin- 
tat definitiv, că ideea coexisten. 
tei pașnice va deveni o bază de 
neclintit în politica tuturor sta
telor, că dezghețul care a în
ceput în zilele noastre se va 
transforma într-o primăvară în
floritoare spre bucuria întregii 
omeniri Sperăm că O.N.U. își 
va aduce aportul demn la cau
za consolidării păcii și secu
rității generale.

După cuvîntările rostite de 
alți delegați, președintele Adu
nării Generale a declarat în
chisă cea de-a XlV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : în cadrul se
siunii ordinare a secției de cer
cetări a Comisiei permanente 
C.A.E.R pentru colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică în 
domeniul siderurgiei specialiștii 
din șapte țări membre ale Con
siliului de Ajutor. Economic Re
ciproc (R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R. P. 
Polonă, R.P. Romină, R.P. Un
gară și U.R.S.S.) au discutat 
probleme în legătură cu coordo
narea ulterioară a lucrărilor de 
cercetări științifice.

Ia 11 decembrie sa semnat 
la Moscova protocolul sesiunii în 
care se face bilanțul 
acesteia.

Sesiunea a acordat principala 
atenție problemelor automaîisă- 
rii complexe a blumingurilor, 
proceselor metalurgice. Sesiunea 
a însărcinat printre altele in
stitutele dc cercetări științifice 
din Polonia să coordoneze ela
borarea problemelor automatiză
rii complexe a blumingurilor, 
institutele din Uniunea Sovietică 
să se ocupe de automatizarea 
furnalelor, laboratoarele și in
stitutele științifice din R.D.G. să 
se ocupe de automatizarea pro
ducției oțelului.

lucrărilor

•----------

O seară a R. P. Romîne la Londra
LONDRA 14 (Agerpres). —
Recent „Internațional Fo'k Mu

ște Centre“ cu sprijinul Asocia
ției de prietenie „Anglia-Roml- 
nia" a organizat la Londra o 
seară a R P. Române. Dl. Henry 
l. Mbrrls, secretar al „Interna
țional Foik Music Centre", care 
ne-a vizitat țara a prezentat im
presiile sale despre R. P. Ro-

mină. Au fost prezentate filmele: 
„Nunta Arde enească“ și „Mun
tele Retezat“, care s-au bucurat 
de succes

O echipă de dansuri a inter
pretat o suită de dansuri popu
lare rominești. Cu această oca
zie a fost organizată și o mică 
expoziție cu obiecte de a'tizanat 
și publicații rominești.

Aspect de la o demonstrație de protest care a avut loc recent la 
Bochum-Wiemelhausen împotriva închiderii unei mine din R. F. 

Germană și a concedierii minerilor.

;ă și care va fi urmărită 
mai mare atenție de în- 
omenire.

Divergențe în 
cadrul N.A.T.O
PAR1S 14 (Agerpreș). — La 

14 decembrie, ministrul Afaceri
lor Externe al Franței Couve de 
Murville, a avut o întrevedere cu 
secretarul de stat Christian Her- 
ter, care participă la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O.

Dirpă cum relatează agenția 
Franpe Presse, în cursul acestei 
întrevederi Couve ■ de Murville 
și-a exprimat „extrema surprinde
re“ față de procedeul indiscret al 
agenției americane Associated 
Rress care a dat in vileag decla
rațiile făcute într-o ședință se
cretă de generalul american 
Twining. In ce privește d.-clara- 
ția propriu-zisă a lui Twining, 
Co-ve de Murville a calificat o 
drept „excesivă și dramatică“ și 
și-a exprimat nemulțumirea pen
tru că -eâ a fost făcută „tocmai 
în momentul în care este nece
sară unitatea N.A.T.O. înainte de 
confruntarea cu Răsăritul".

De asemenea Couve de Mnr- 
ville s-a declarat nemulțumit de 
faptul că Statele Unite nu au 
acordat un sprijin mai susținut 
politicii algeriene a Franței în 
cadrul dezbaterilor din O.N.U.

La conferința in problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară de la Geneva

O propunere importantă
U. R. S

Incheierea 
lucrărilor 

Congresului 
P«C. din S.ILA*

GENEVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: in ședința din 
14 decembrie a conferinței celor 
trei puteri in problema încetării 
experiențelor cu arma nucleara, 
delegația sovietica a prezentat o 
propunere importanta care nete
zește calea spre încheierea cit 
mai grabnica a tratatului.

După cum se știe, deși trata- 
tiv-le de la Geneva durează de 
peste un an, conferința n-a reu
șit inca sa ajunga la un acord 
in probleme principale ca pro
blema componenței comisiei de 
control, organul de conducere al 
organismului de control, proble
ma angajarii personalului postu
rilor de control, problema proce
durii de adoptare a hotăririlor 
in comisia de control in proble
mele bugetare și financiare și în- 
sfirșit problema inspecției. In 
cursul lucrărilor conferinței, de- ■ 
legația sovietică a depus mari 
eforturi in vederea găsirii unei 
soluții reciproc acceptabile pen
tru toate aceste probleme. Pozi
ția negativă a delegațiilor occi
dentale n-a permis insă găsirea 
unei asemenea soluții.

Firește că situația care s-a 
creat in legătură cu problemele 
principale ale tratatului nu pu
tea să nu neliniștească popoarele 
lumii. Acest lucru a deterpiinat 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., care și-a încheiat recent 
l'icrările, să examineze in mod 
special problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară și să 
adopte o rezoluție în care .chea
mă pe partieipanții la tratative 
să grăbească ajungerea la un 
acord.

Călăuzită de dorința de a co
labora și de a asigura încheie
rea mai rapidă a unui tratat 
care să pună capăt tuturor expe
riențelor cu arma nucleară, dele
gația sovietică a propus delega
țiilor occidentale să se ajungă la 
un acord asupra componenței co
misiei de control pe baza egali
tății în drepturi a părților, adică 
ambele părți să fie reprezentate 
în egală măsură în comisie, și, 
în felul acesta, să fie respectat 
principiul potrivit caruia nici una

dintre părți nu trebuie să ocupe 
o situație dominantă in acest or
gan. Pornind de la acest prin
cipiu care este recunoscut in pre
zent și de către delegațiile occi
dentale, delegația sovietică a 
propus ca trei locuri din comisia 
de control să fie repartizate U- 
niunii Sovietice și celorl lte țări 
socialiste, trei locuri puterilor oc
cidentale și aliaților lor și un 
loc statelor neutre.

In cazul cînd puterile occiden
tale vor fi dc acord cu această 
componență a comisiei de con
trol, Uniunea Sovietică ar fi 
gata, în ceea ce o privește, să vina 
în întîmpinarea S.U.A. și Marii 
Britanii in probi :me atît de im
portante ca problema angajării 
personalului posturilor de con
trol și problema procedurii de 
adoptare a hotăririlor de ordin 
financiar și bugetar de către co. 
misia de control. In acest caz, 
după cum a subliniat reprezen
tantul U.R.S.S., Uniunea Sovie
tică ar fi gata să accepte propu
nerea americană privitoare la 
componența personalului postu
rilor de control, potrivit căreia o 
treime din specialiștii unui post 
de control urmează Să fie cetă
țeni ai țării pe al cărei teritoriu 
se află postul 

. me specialiști 
și o treime 
state care nu 
cleară.

Delegația sovietică a propus 
ca treimea repartizată țărilor 
care nu poseda arma nucleară, 
să fie împărțită la rindtil său 
în trei părți egale și repartizată 
în modul următor: o treime să 
se acorde țărilor aliate cu 
Uniunea Sovietică, o treime țări, 
lor aliate cu S.U.A. și Marea 
Britanie, și o treime statelor 
neutre.

In continuare delegația sovie
tică a declarat că daca puterile 
occidentale sint de acord cu 
componența comisiei de control 
propusă de ea, Uniunea Sovie
tică ar fi gata ca in afară de 

. propunerile americane privitoare 
ia personalul posturilor de con
trol să accepte ca. hotărîrile în

problemcle bugetare și financiare 
să lie adoptate in comisia de 
control cu majoritate de două 
treimi de voturi așa cum insistă 
puterile occidentale. Iu acest caz, 
insa, in tratat trebuie stabilită 
cu precizie partea din cotizații 
care va reveni celor trei partici- 
panți inițiali la tratat—U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanic.

Prezentîndu-și propunerea de 
compromis care creează posibili
tatea ajungerii la un acord in 
problemele atît de hotărîtoare 
cum s-nt componența comisiei 
de control, personalul posturilor 
de control și procedura de rezol
vare a problemelor bugetare și 
financiare, reprezentantul sovietic 
și a exprimat speranța că in pre
zent pe fondul noii propuneri so
vietice care vine foarte mult in 
întîmpinarea poziției S.U.A. și 
Marii Britanii, Statele Unite își 
vor manifesta hotărîrea de a 
examina în mod practic propune
rea sovietică cu privire la norme
le inspecției pentru ca pe baza 
acestor propuneri să se ajungă 
la o înțelegere în timpul cel mai 
scurt.

NEW YORK 14 (Agerpres). -f 
TASS transmite: La 13 decem
brie a luat sfirșit Congresul ai 
XVlI-lea al Partidului Comunist 
din Statele Unite. Congresul a 
adoptat mai multe rezoluții ana« 
lizind problemele ce stau in fața 
poporului american și expunitid 
programul pentru rezolvarea lor.

Partidul Comunist din Statele 
Unite, spune una din rezoluții „a 
combătut cu succes și a infrint 
pe revizioniștii antimarxiști“, pre. 
cum și grupul sectar al „dogma
ticilor antipartinici". In același 
timp Partidul Comunist mai tre
buie „să lichideze izolarea sa de 
sectoare hotărîtoare ale clasei . 
muncitoare și să intreprindă ac
țiuni pe masa in jurul fiecărei 
probleme specifice legată de 
lupta pentru pace“.

Rezoluția se încheie cu lozin
cile: „Viață, nu moarte!“, „Pro
ducție pentru pace, nu pentru 
distrugere 1", „Să se pună capăt 
neîncrederii internaționale 1“, „Să 
înceteze războiul rece 1“, „Pentru 
o politică de pace și coexistență 
pașnică 1“.

Congresul a ales Comitetul 
Național al partidului alcătuit din 
60 de membri.

Apoi a avut loc o ședință a 
Comitetului Națion il care a ales 
pe Gus Hali — secretar general, 
William Poster — președinte de 
onoare, Eugene Dennis — preșe
dinte, Claude Lightfoot și Elisa- 
beth Gurley Flynn — vicepreșe
dinți, Benjamin Davis — secretar 
național, Hytnan Lumer — se
cretar pentru problemele învăță- 
mîntului și James Jackson — se
cretar pentru problemele sudului.

de control, o trei- 
ai părții celeilalte 
specialiștii unor 

poseda arma nu- Din toate colțurile lumii
RĂSCOALA ÎMPOTRIVA DIC

TATURII DIN PARAGUAY
asemenea constata prezența cro
mului, cremenei, magniului, alu
miniu.ui fi altor elemente.

După cum s-.a anunțat, în Pa
raguay a izbucnit o răscoală îm- 
potriva dictatorii'’ militare a ge
neralului Alfredo Stroexsner, care 
a pus mina pe putere in urma 
unei lovituri de stat in mai J944.

In declarația dată publicității 
de către comandamentul forțelor 
antidictatortale se arată că toate 
legile antidemocratice șl consti
tuția din 1940. care au servit in
teresele regimului dictatorial, 
sint considerate nule.

Dictatoiul Stroesse.-' a introdus 
starea de asediu și a trimis nu- 
meioase trupe s.pre regiunile de 
est și nord-est ale țăiii, care 
au fost ocupate de răsculați.

2.000.000 DE MUNCITORI 
AGRICOLI ITALIENI AU DE
CLAMAT GREVA GENERALA

In întreaga Italie a kw» p u- 
riașă amploare lupta revendica
tivă a oamenilor muncii. Această 
luptă se caracterizează prin uni
tatea d<> acțiune realizată între 
cele trei centrale sindicat ■ Con
federația Generală a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederația sindica
telor oamenilor muncii (C.I.S.L.) 
șl Uniunea italiană a muncii 
(U.I.L.).

La |4 decembrie peste două mi
lioane de muncitori agricoli eu 
declarat o grevă generală.

Guvernanții de la Bonn sugerează diplomaților occidentali 
reia în discuțiile la nivel înalt îngropatul „Plan pachet

ACI ZACt

ALEEA AUTOMATELOR

Hoit... Desen de EVG. TARU

AZERBAIDJAN A CĂZUT 
UN METEORIT

z Recent, la Karl Marx-Stadt 
(R.D G ) s-a deschis ,,Aleea au
tomatelor". un magazin unde vin- 
zarea se face cu ajutorul unor 
instalații automate. Cele 16 au
tomate mari, aflate pe o alee 
acoperită oferă cetățenilor un 
bogat sortiment de mărfuri și 
după închiderea celorlalte maga
zine. Magazinul are și un bufet 
automat.

MOSCOVA. Vladimîr Miațke- 
vici. ministrul Agricultu.ii <al 
U.R S.S a fost distins C i ordi
nul „Lenin“ cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani.

PLANUL
pawev
SKEMT L*

VIII«

regiunea muntoasă lardlm- 
din Azerbaidjan a căzut unlinsk

meteorit de fier. El înainta de la 
sud-vest spre nord-est. In aer 
meteoritul s-a fărimițat formînd 
o ploaie de meteoriți Au fost 
găsite cinci, bucăți din acest me
teorit. Bucata cea mai mare 
cintărește 127 kg.

Analiza spectrală preliminară 
a bucăților de meteorit a arătat 
că e'e sint alcătuite din fier a- 
mestecat cu nichel. S-a putut de

PEKIN. La 14 decembrie a so
sit la Pekin delegația coraerciajă 
romină condusă de Mihail Cfo- 
banu, președintele Camerei de 
Comerț a Republicii Populare Ro- 
mine.

BUDAPESTA. In seara zilei de 
12 decembrie Vasile Pogăceanu. 
ambasadorul R P Romîne la 
Budapesta, a oferit un dineu in 
cinstea delegației romîne care a 
participat la dezvelirea monu
mentului 1 eroilor romini de la 
Miskolc.

Dineul s-d desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

UN PRINCIPIU CARE TRIUMFA:

Cosmosul întregii omeniri!
Cine ar fi putut să creadă că expediția spre 

Apus a celor trei caravele ale lui Columb 
va schimba într.o asemenea măsură des

tinele lumii vechi. Și totuși, era vorba acum a- 
proape cinci secole doar de descoperirea unui 
nou continent pe aceeași planetă. Or, în vremu
rile noastre, există nu numai speranța, ci con
vingerea netăgăduită de nimeni că omul va 
atinge Luna și cele mai apropiate planete.

Ce perspective se vor deschide omenirii prin 
explorarea oceanului nemărginit al Universu
lui ? Știința și realitatea sint mai îndrăznețe și 
mai fantastice decît închipuirile.

lată' deci că problema explorării Cosmosului 
își pierde caracterul ei abstract, părăsește sfera 
nefirescului și, in urma formidabilelor succese 
obținute de astronautica sovietică, capătă pece
tea actualității. Călătoriile interplanetare devin 
o realitate a epocii noastre.

Se pune însă întrebarea : Spațiul cosmic va 
reprezenta un teren inepuizabil de colaborare 
internațională a savanților, guvernelor și po
poarelor în folosul umanității, sau, după cum 
susțin unii'militari americani, va constitui o u- 
riașă „arenă strategi a“ pe care, chipurile, sc 
va hotărî „viitorul omenirii“? Se vor reedita 
practicile conquistadorilor sau explorarea Uni
versului se va desfășura sub semnul unirii efor
turilor creatoare ale oamenilor din diferite țări, 
pentru dezvoltarea științei mondiale și progre
sul general ?

Tn . Uniunea Sovietică se depun eforturi pen
tru a face ca rezultatele experiențelor științifice 
să, devină un bun al oamenilor de știință din 
lumea întreagă. Totodată, lansarea celor trei 
„Lunnik" din acest an constituie și o etapă în 
întrecerea tehnico științifică dintre U.R.S.S. și 
S U.A. Este așa cum o concep oamenii sovietici, 
o întrecere nobilă, care slujește civilizația ; în 
ultimă instanță au de cîștigat savanții din toate 
țările. De asemenea, 
prezintă un puternic stimulent pentru dezvol
tarea eforturilor spre scopuri pașnice.

La actuala sesiune
O.N.U., V. V. Kuznețov, șeful delegației sovie. 
tice, a făcut propunerea de a se convoca sub 
egida forului mondial al statelor o conferință 
internațională a oamenilor de știință în pro
blema schimbului de experiență în domeniul 
studierii spațiului cosmic. Ideea aceasta a că
pătat forriia unei rezoluții elaborată de 12 țări 
membre a’-e O.N.U., în cadrul cărora se nu-

o astfel de întrecere re-

a Adunării Generale a

mără și R. P. Romînă. Rezoluția adoptată în 
unanimitate de Adunarea Generală a G»N.U. în 
ultima zi a lucrărilor sale recunoaște interesul 
comun al întregii omeniri pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice și consideră că 
cercetarea spațiului interplanetar trebuie să fie 
îndreptată numai spre binele omenirii și în fo
losul țuturor statelor. Astfel, ideea ca prezența 
omului în Cosmos, să fie determinată de 
anumite calcule ce se fac în Statele Unite, în 

> sensul transferării isteriei militare de pe Pă- 
mînt în spațiul interplanetar a suferit un eșec 
lamentabil. In 1960 sau în 1961, sub auspiciile 
O.N.U. se va convoca o conferință mondială a 
oamenilor de știință pentru schimbul de expe
riență în domeniul explorării în scopuri con. 
structive a Universului.

74 lături de eforturile ce se întreprind, în 
deosebi de către Uniunea Sovietică și de 

“ celelalte țări socialiste pentru folosirea 
Cosmosului în scopuri pașnice, se remarcă pre
tențiile ridicole asupra spațiului interplanetar 
emise de unii americani prea înfierbîntați. Sulz
berger recomandă Statelor Unite în coloanele 
ziarului „New Yoik Times“ să prezinte în mod 
juridic pretențiile lor asupra Lunii pentru... a 
o lua înaintea Uniunii Sovietice. 
White, șefui statului major al forțelor 
ale S.U.A. a declarat recent că „S.U.A, 
să cucerească și să mențină controlul 
spațiului cosmic“. Alții mai „realiști“, 
dezolați la rachetele lansate direct în mare de 
pe baza Cape Canaveral, formulează pretenții 
la „suveranitate deplină și exclusivă“ ale fie
cărui stat asupra „sectorului" său cosmic. Și, 
în sfîrșit, ultima categorie de „specialiști“, șo
cată de dinamismul cu care Uniunea Sovieiică 
își afirmă prezența sa materială în spațiul cos
mic, sugerează aplicarea urgentă a „blocadei 
Cosmosului" ca și cum infinitul ar putea fi 
„închis“, așa cum sultanii blocau în secolul 
trecut cînd Dardane'ele, cind Bosforul.

Realitatea e că alit ideea „transferului“ su
veranității de pe Pamîiit sau din atmosfera te
restră asupra Cosmosului cît și ideea „blocă
rii“.-. infinitului, dacă le examinăm fără a fî 
seduși de latura ridicolă e lucrurilor oglindesc, 
pe lingă vicii proprii acelora care sînt loviți de 
biciul neputinței în a-și vedea țelurile nereali
zate, și une'.e din cele mai retrograde manifes
tări ale timpului nostru.

Iată unde se poate ajunge acceptînd teza

Generalul 
aeriene 
trebuie 
asupra 
privind

fragmentării Cosmosului în „sectoare“ delimi
tate de frontierele terestre ale fiecărei țări.

Din cauza vitezei considerabile a mișcării 
Pămîntului și a întregului sistem solar, un oa
recare punct al spațiului ceresc — să zicem, 
planeta Venus — s-ar putea să se afle deasu. 
pra Statelor Unite și, in secunda următoare, 
deasupra Republicii Dominicane sau, în „sec
torul” cosmic al Coreei de Sud- în acest caz 
cum ar reacționa Washingtonul dacă dictatorii 
Trujillo și Li Sîn-Man ar revendica-o pe Ve
nus ?

Isteria „cosmico-militară“ din S.U.A este în
treținută tot mai intens pe măsură ce Neptun 
prinde în tridentul său din adîncul oceanului 
tot mai muiți „Jupiteri“, „Junone" sau „Atla. 
suri“. Aproximativ 5.500 de firme industriale 
lucrează la 30 de programe în domeniul rache
telor și la 20 programe în domeniul aparaturii 
cosmice; în actualul an bugetar 7 miliarde de 
dolari sint destinați pentru a rezerva Statelor 
Unite rolui de „colonizatori“ ai corpurilor ce
rești- Revistei forțelor militare aeriene ameii- 
cane i se spune acum „Revista forțelor ae.o- 
cosmice”, iar binecunoscutul strateg, generalul- 
locotenent în retiagere James Gavin, a și pu
blicat cartea „Război și pace în secolul cos
mic" ; el „prevestește“ perpetuarea „războiului 
psihologic“ pe globul terestru și transformarea 
acestuia într.un „război cald“ doar în spațiul 
cosmic. Sputnicii, nav.le interplanetare, potri
vit opticii unor adepți ai „războiului rece" sint 
considerate nu c.a mijloace de adîncire și de 
extindere a cunoștințelor științifice . in folosul 
întregii omeniri, ci ca o posibilitate evidenta de 
exterminare a oamenilor.

In zarva propagandistică pe seama „necesității 
cuceririi" Cosmosului de către S.U.A. se dezvă
luie că această țară are zeci de scheme pentru 
„pătrunderea în Univers“, dispune de strategi, 
oameni în toată firea ce inventează tot felul de 
situații tactice în Cosmos. Nervozitatea „cos
mico-militară“ este alimentată de acele mono
poluri și cercuri militariste din S.U.A. care 
nu-și pot închipui existența lor fără baze stra. 
tdgiee, indiferent unde — pe Pămint sau iu 
spațiul cosmic, întreprinzînd eforturi disperate 
pentru a întoarce înapoi dezvoltarea internațio
nală, în sensul revenirii la practicile „războiu
lui rece“. Psihoza războinică dc natura „spațială“ 
cunoaște o gamă variată, pînă la stridențele cele 
mai-.‘supărătoare, ea fiind cultivată cu asiduitate 
de acel stat și de acea orînduire unde cultul

celor mai senzaționale procedee de reanimare à 
„războiului rece" are o tradiție destul de înde
lungată.

Uniunea Sovietică are în domeniul cunoaș
terii Cosmosului succese științifice incon
testabile și unice și cu toate acestea n-a 

emis pretenții asupra Lunii și nici asupra vre
unui alt corp ceresc. Statele Unite vor trebui să 
aștepte — după calculele unor specialiști ame. 
ricani — cel puțin 5—7 ani pentru a egala rea
lizările actuale ale Uniunii Sovietice. Și totuși 
in această țară sint unele persoane care în
deamnă guvernul american să „cucerească ce
tatea lunară“ și să „domine spațiul cosmic“.

Intr-adevăr, omenirea se afla în ajunul unor 
mari descoperiri. In secolul al XX-lea însă nu 
se poate admite reeditarea vremurilor conquis
tadorilor și nu se poate accepta nici o soluție 
arbitrară de felul aceleia impuse acuin 4 secole 
Spaniei și Portugaliei de către Papa Alexandru 
al VI-lea, care a emis faimoasa sa Bulă privi, 
toare la repartiția Pămintului intre cele doua 
puieri.

Pe timpul călătoriei sale în S.U.A., N. S. 
Hrușciov, referindu-se la aselenizarea celei de 
a doua rachete cosmice a precizat că această 
realizare o consideră ca un succes al tuturor 
statelor lumii, al fiecărui om de pe g'.obui te
restru.

Spațiul cosmic trebuie considerat ca „res 
communis omnium", obiect de uz comun. Atunci, 
in mod necesar se impune reglementarea pe 
baza unui acord internațional a regimului de 
explorare a spațiului interplanetar in folosul 
întregii colectivități limane. Juriști eminenti 
ca Zadorojnîi, Kovaiev (U.R.S.S.), Makovskl 
(Polonia), Gabrovski (Bulgaria), Haley, Coo
per (S.U.A.), Mayer (RF.G), Harthford (An
glia). susțin acest principiu juridic, singurul 
corespunzător spiritului timpurilor noastre. De 
altfel, acest principiu a triumfat Ia O-N.U., 
cooperarea internațională în domeniul folosirii 
pașnice a spațiului cosmic, după cum a relevat 
Silviu Brucan, reprezentantul R.P.R. la O.N U., 
devenind imperioasă în zilele noastre. Ideea 
că în era coexistenței pașnice Cosmosul trebuie 
să aparțină întregii oameniri și să devină o 
expresie a colaborării rodnice dintre state este 
îmbrățișată cu căldură de opinia publică mon
dială. Ea corespunde Intereselor vitale ale uma
nității.
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