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^Mereu în pas
cu tehnica

Pe marginea unei consfătuiri 
organizate la Onești

La Onești, unde s-a înălțat 
Combinatul chimic a fost cînd va 
un cîmp pe care ani și ani vîntul 
a legănat lanurile. Datorită po
liticii partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării 
Oneștiul a devenit astăzi un 
puternic centru al industriei 
chimice.

Combinatul este tînăr. Tineri 
și muncitorii săi. La numai 

• 57*. ani Gheorghe Aeanoaei,
calificat inițial mecanic, este 
unul din cei mai buni ope
ratori. Demidov Clemente, Ni
cu leacu Gheorghe, Preda Vio
rica — operatori, Ghioc Ținea 
—- laborantă și mulți alți tineri 
sînt azi muncitori chimiști 
înaltă pregătire profesională. 

Pentru unii tineri munca 
combinat a început, după cum 
se spune de la A. Conduce
rea combinatului a trimis în 
centrele mari din țară : Turda, 
Tîrnăveni, Ocna Mureș etc., 
peste 600 de tineri la speciali
zare, majoritatea absolvenți 
«colilor profesionale, care 
fost repartizați să lucreze 
aceste întreprinderi pe lîngă 
mai buni muncitori. Organizația 
U.T.M. din combinat a sprijinit 
această acțiune La propunerea 
«a au fost organizate și cursuri 
«le ridicare a calificării profe
sionale. Merită evidențiat faptul 
că membrii din comitetul 
L.T.M. .ea de pildă inginerii 
Haosi Zoltan, Oancea Alexandru 
au mers în centrele de speciali
zare și au urmărit 
muncesc ?i învață 
lupta pentru o 
tate înaltă, pentru 
rea sarcinilor ce 
dustriei noastre 
rol hotărîtor îl are stăpâni
rea tehnicii. Pornind de la a- 
ceastă cerință, organizația L.T.M. 
a combinatului a sprijinit or
ganizarea celor 15 cursuri de ri
dicarea calificării profesionale 
pe speciiitați. Aici tinerii au 
primit noi cunoștințe tehnice 
privind utilajul, tehnologia ma
terialelor. protecția muncii c:c. 
Acolo unde cursurile au fost or-
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TELEGRAMĂ
Comitetului Central al 

Partidului Comunist din Uruguay
Montevideo

Cu prilejul celei de a 40-a 
aniversări de la întemeierea 
Partidului Comunist din Uru- 
S'uay, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
vă trimite dv. și tuturor co
muniștilor Uruguayeni un căl
duros salut frățesc și cele mai 
bune urări.

Partidul nostru șl oamenii 
muncii din țara noastră vă 
urează noî succese în consoli
darea organizatorică și ideolo
gică a partidului. în înfăptui
rea unității de acțiune a cla
sei muncitoare și a tuturor for
jelor democratice și patriotice, 
în lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale celor ce 
muncesc, pentru independență 
națională, pentru democrație, 
pace și progres social.

T COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

ganizate, unde tinerii și-au însu
șit o temeinică pregătire profe
sională și rezultatele în produc
ție sînt mai bune. în secția de- 
texan, în ultima vreme s-a rea
lizat 78 la sută substanță activă 
(secția este fruntașă în întrece
re) iar la secția electroliză pu
ritatea la clor a ajuns la 98 la 
sută.

Din păcate n-a existat preocu
parea ca în fiecare lecție să se 
organizeze asemenea cursuri. în 
secția anticorosiv, de pildă, în 
fața tinerilor stau probleme cu 
totul noi. Ei trebuie să lucreze 
cu faolit, să facă cracări cu dia- 
baz, să lucreze la cauciucare etc. 
Munca în acest sector reclamă 
o bună pregătire. Sînt tineri care 
au puține cunoștințe privind 
reacțiile chimice, proprietățile 
elementelor cu care lucrează. 
Dar aici nu există nici un fel 
de cursuri de ridicare a califi
cării. Luînd cuvîntul în cadrul 
consfătuirii, maistrul Rău Con
stantin de Ia atelierul mecanic 
spunea :

— Unii tineri nu cunoso
de bine desenul tehnic 
problemele privind orga- 
muncii. Ei lucrează ane- 
deseori greșesc. Planurile 
sînt complicate. Dacă 
«â le citești, nu știi să 
De aceea trebuie orga-
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«u-
ficient 
și nici 
nizarea 
voie și 
noastre 
nu Știi 
lucrezi, 
nizat un asemenea cur?.

Alți vorbitori au criticat pe 
drept cuvînt faptul că în secția 
aparate de măsură și control 
(A.MC.), acolo unde se pun 
probleme de electronică și auto
matică, și unde din 5-1 de tineri 
doar 4 au școli de A.M.C. n-au 
fost organizate nici un fel de 
forme pentru ridicarea califică
rii. Care sînt consecințele ? Iată 
un exemplu Cînd au fost tri
mise să regleze niște rota metre, 
tinerele Roșu Elena și Iliescu 
ILodica în loc să le repare mai 
rău le-au stricat.

Și alți tineri din secțiile oxi
gen, electroliză și dor lichid, 
au nevoie să-și reîmprospăteze 
și să-și completeze cunoștințele.

Consfătuirea a cerut să se or
ganizeze cursuri în fiecare sec
ție, pe specialități, pentru tine
rii muncitori, cursuri pentru in
gineri, maiștri și1 tehnicieni.

O mare 
eficacitatea 
programa 
cum este ea orientată, depinde 
pregătirea muncitorilor, aportul 
pe carc-1 vor aduce aceștia în 
procesul de producție, în gene
ra? programele analitice cuprind 
lucruri utile tinerilor Există 
însă și aici multe neajunsuri. 
Să luăm de exemplu repartizarea 
orelor pe obiecte. în cursul pen
tru operatori, pentru obiectul 
cunoașterea utilajului s-au afec
tat 16 ore. Cine poate crede că 
ele ajung pentru ca tinerii să-și 
însușească noțiuni privind ma
terialele de protecția anticoro- 
sivă, reacțiile care se produc în 
fiecare recipient, parametrii de 
funcționare. (Unii ingineri sînt 
de părere că și 48 de ore ar fi 
puține) Tot aici s-au afectat 6 
ore pentru cunoașterea aparate
lor de măsură și control. Nu 
este deci de mirare că sînt ti
neri care încă nu cunosc sufi
cient sensibilitatea aparatelor, 
pentru a putea preîntîmpina 
defecțiunile. O altă problemă 
este aceea că unele programe, 
dau tinerilor noțiuni elementare, 
care-i ajută să se descurce pen
tru moment la locul lor

însemnătate pentru 
cursurilor o are 

analitică. De felul

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

îmerzlcr petroliști
CRAIOVA (de la 

corespondentul nos
tru). în urma unor 
lucrări de foraj și 
extracție rămîn o se
rie de conducte cu 
dimensiuni cuprinse 
intre 2.5 și 4 țoii. La 
terminarea lucrăriloi 
conductele nu 
au nici un (el de 
întrebuințare și 
mîn să „putrezească" 
în sol.

De curînd, însă, 
tinerii petroliști din 
schelele Bîlteni si 
Țicleni au luat o în
semnată inițiativă pa
triotică. în timpul 
liber ei organizează

mai

ră-

acțiuni pentru dez
groparea acestor 
duete și odată 
condiționale le dau 
în folosință între
prinderii de Con
strucții și Montaj 
spre a le folosi la 
lucrările auxiliare.

Recent. în cadrul 
acțiunilor întreprin
se în cinstea Zilei 
petrolistului, briga
da utemistă de mun
că patriotică, con
dusă de Paulina lo- 
niță, prestînd peste 
400 de or(! de mun
că patriotică a dez
gropat și recuperat o 
însemnată 
de conducte de 2,5 
și 4 țoii.

con-
re-

canlitate

Cu prilejul acelo
rași acțiuni, cei 13 
membri ai brigăzii 
utemiste de muncă 
patriotică de la sec
ția l-a, Bîlteni au re. 
cuperat și ei 500 de 
metri de conducte. 
Fruntași în aceste 
acțiuni sînt tinerii 
Ana Berescu, Ion 
Dobroiu, Dumitru 
Negomirescu 
prestînd 
multe ore 
patriotică, au 

întrecerea
utemiste de 

patriotică din 
schele petro-

cele
de muncă

gat 
găzilor 
muncă 
ambele 
lifere.

delegației noastre la O.N.U

Sîmbătă 8 octombrie I960

Sprijin deplin activității

Cîmpineanea, 
scrie într-o 

tovarășului

i“ 
regiunea 
scrisoare 

Gheorghe

La ce literă am ajuns ?

Deschiderea
Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

Vineri 7 octombrie, la Tea
trul C.C.S. din Capitală, a a- 
vut loc adunarea organizată de 
Consiliul General A.R.L.U.S., 
cu prilejul deschiderii Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

La adunare au luat parte 
tovarășii : Alexandru Moghio- 
roș. Dumitru Col iu,
Dalea, membri ai 
P.M.R., membri ai 
lui. conducători ai 
ilor centrale și ai 
țiilor obștești, muncitori, aca
demicieni și alțj oameni de 
știința, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai presei.

Au participat membrii dele
gației de oameni de cultură 
sovietici, oaspeți ai țării noas
tre cu prilejul manifestărilor 
din cadrul Lunii prieteniei 
romîno sovetice. în frunte cu 
N. N. Meseațev, vicepreședin
te al Asociației de prietenie 
sovieto-romine, prim vicepre
ședinte al Societății unionale 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor politice și științifice.

Au asistat V. A. Karpov, 
consilier al Ambasadei Uni
unii Sovietice și alți membri 
ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Petre Constan tinescu- 
Iași. vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S.

Despre însemnătatea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, 
tradiționala sărbătoare a po
porului nostru a vorbit tova
rășul Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., ministrul 
învățămîntului și Culturii.

Vorbitorul a subliniat isto
ricele realizări obținute de 
poporul sovietic, condus de 
gloriosul său Partid Comu
nist, în construirea desfășu
rată a comunismului. Succe
sele strălucite dobîndite de 
Uniunea Sovietică în toate 
domeniile sînt strîns legate

sa consecventă

Mihai 
CC. al 
guvernu- 
instituți- 

organiza-

de politica
pace.

U.R.S.S. 
în fruntea 
care luptă 
năzuințelor 
tate ale popoarelor. împreună 
cu toate țările socialiste, Re
publica Populară Romînă 
duce o politică consecventă 
de pace și prietenie între po
poare. exprimată cu hotărî re 
de către delegația țării noas
tre la sesiunea O.N.U. în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. întregul nos
tru popor a salutat cu căl
dură mesajul de pace trans
mis de tovarășul N. S. Hruș
ciov de la înalta tribună a
O. N.U. pentru realizarea unei 
lumi fără arme și războaie, 
a unei lumi fără robie colo
nialistă.

Vorbind despre mărețele 
realizări ale poporului romîn 
Pe drumul construirii socia
lismului, despre avîntul cu 
care oamenii muncii traduc 
în viață istoricele hotărîri ale 
celui de-al IlI-lea Congres al
P. M.R., tovarășul I. Murgu
lescu a subliniat ajutorul fră
țesc pe care țara 
primește continuu din 
U.R.S.S. și colaborarea 
lelalte țări socialiste, 
fericirea de a putea 
din uriașa experiență a con
structorilor comunismului din 
U.R.S.S., de a folosi marile 
cuceriri ale științei și tehni
cii sovietice.

Vorbitorul a evocat apei le
găturile de strînsă și frățeas
că colaborare dintre R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică, 
legături care se dezvoltă con
tinuu, în toate domeniile și 
iși arată roadele lor binefăcă
toare. Nenumăratele manifes. 
țări ale Lunii prieteniei 
romîno-sovietice vor constitui 
o nouă expresie a trainicei

de

se găsește astăzi 
forțelor mondiale 
pentru împlinirea 
de pace și liber-

noastră îl 
partea 
cu ce- 
Avem 
învăța

Un mare număr de oameni 
ai muncii din regiunea Galați 
au trimis scrisori delegației 
noastre la O.N.U. #

Colectivistul Constantin Moca- 
nu din G.A.C. ..Calea Belșugului* 
comuna 
Galați, 
adresată
Gheorghiu-Dej : ..Eu unul, știu 
bine ce înseamnă războiul. El 
mi.a adus numai suferințe și 
nenorociri. De cînd în țara noas
tră domnește pacea .«i munca con
structivă. eu ți familia mea. ca și 
alte milioane de familii țărănești 
din întreaga țara, trăim o viață 
tot mai îmbelșugată, fără griji și 
suferințe : Viața noastră devine 
mereu mai fericită in gospodăria 
colectivă. Am patru copii, unul 
este student la Iași, altul la o 
școală de maiștri din Rm. Sărat, 
iar doi sînt in școala elementară. 
Școlile și-au deschis larg porțile 
pentru copiii noștri. Ascult la 
radio și citesc zilnic ziarele care 
aduc vești despre lucrările sesiu
nii O.N.U. Străduințele depuse de 
delegația romînă în frunte cu 
dumneavoastră, tovarășe Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej, precum și de 
ceilalți conducători ai statelor so
cialiste, îmi umplu inima de spe. 
ranța că va fi pace și copiii mei 
vor avea posibilitatea să învețe și 
să muncească fără a cunoaște gro
zăviile războiului".

„Am urmărit cu atenție dezba
terile actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. — scrie într-o 
scrisoare țesătoarea 1 linca Gălă- 
țeanu de la întreprinderea tex
tilă Galați. Sint indignată că re
prezentanții S.U.A. și aliații lor 
continuă să se situieze pe pozi
țiile războiului rece în abordarea 
problemelor internaționale. R. P. 
Chineză, una din marile puteri 
ale lumii, trebuie să fie repre
zentată în O.N.U,

încredințez pe membrii dele
gației țării noastre că prin mun
ca mea și a tovarășilor mei vom 
fi alături de dumneavoastră in 
eforturile ce le faceți pentru fău
rirea unei păci durabile in lume".

Aceeași aprobare față de ini
țiativele țărilor socialiste la se‘ 
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. și același sprijin unanim 
față de delegația țării noastre 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l.au manifestat și 
oamenii muncii din regiunea Ti
mișoara. în ultimele trei zile, 
dunâri ale oamenilor muncii au 
mai avut loc la Fabrica de zahăr 
din Timișoara, la G.A.C. dm So~ 
col, Belobrejca, la filiala din 
Arad a Asociației artiștilor din 
R.P.R. precum și in alte între, 
prinderi, instituții, G.A.S. și 
G.A.C.-uri. în același timp au
(ost trimise delegației R.P.R. la 
sesiunea a XV-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U. zeci de telegra
me și scrisori semnate de munci, 
lori, tehnicieni, țărani colectiviști, 
oameni de știință, cadre didac
tice.

Mesaje ale oamenilor muncii 
adresate tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt trimise din 
întreaga țară. Ele exprimă apro- 

\ barea și sprijinul deplin pe care 
oamenii muncii din țara noastră 
le acordă delegației noastre în 
activitatea nobilă pe care o de
pune pentru promovarea coexis
tenței pașnice, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și 
pentru abolirea sistemului 
nialist, pentru promovarea 
nei înțelegeri între state cu 
duiri sociale, economice și 
tice diferite.

totale, 
colo- 

bu- 
orîn- 
poli-

(Agerpres)
(Continuare în pag. 3-a)

Aspect de Io adunarea festiva cu prilejul deschiderii Lunii prieteniei romîno-sovietice

Tovărășii N. S. Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej In timpul recepției de la sediul misiunii 
R. P. Romîne Io New York.

(Telefoto din New York, de la A. Pasat)

Ne solidarizăm cu lupta
popoarelor coloniale

Sprijinul deplin pe care în
tregul nostru popor îl acordă 
activității delegației țării noa
stre la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. se manifestă 
cu putere în numeroasele adu
nări ce se țin in aceste zile la 
orașe și sate, in telegramele și 
scrisorile pe care oamenii 
muncii le adresează tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în sala de festivități a noii 
fabrici de țevi sudate din Ca
pitală s-au adunat joi nume
roși muncitori, ingineri și teh
nicieni. Ei au ascultat cu aten
ție relatarea tov. Radu Pîr- 
van, inginer șef al fabricii, 
despre importanța celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Au luat apoi cuvîntul nume
roși participanți la -adunare 
care au aprobat întrutotul ac
tivitatea 
tre și a

delegației țării noas- 
celorlalte state socia-

liste care luptă pentru aplica
rea în viață a principiilor co
existenței pașnice.

întreaga activitate a delega
ției romîne la O.N.U. — a spus 
mecanicul Paul Serșel, reflec
tă deosebita însemnătate pe 
care poporul și guvernul ro
mîn o atribuie Organizației 
Națiunilor Unite, înalt for in
ternațional menit să consoli
deze pacea, să promoveze co
laborarea multilaterală între 
toate țările și popoarele. Pen
tru a-și putea îndeplini cu suc
ces această misiune nobilă 
este necesar ca O.N.U. să de
vină o organizație universală. 
O cerință imperioasă în acea
stă privință este încetarea ma
nevrelor discriminatorii prin 
care R. P. Chineză și R. P. 
Mongolă sînt împiedicate sis
tematic să-și ocupe locul lor 
legitim la O.N.U.

Am urmărit știrile apărute

în ziare — a spus în continua
re vorbitorul — și am aflat cu 
indignare de uneltirile promo
torilor războiului rece și ai 
cursei înarmărilor. Condamn 
cu tărie aceste manevre împo
triva asigurării păcii și cer în
cetarea acțiunilor care peri
clitează pacea în lume.

Noi, muncitorii — a spus în 
cuvîntul său electricianul Ște
fan Dobrotă — urmărim în 
permanență lupta pentru li
bertate a tuturor popoare
lor care încă mai îndură 
jugul colonial. Ne solidarizăm 
cu această luptă. Sîntem pen
tru acordarea imediată a li
bertății depline popoarelor co
loniale și de aceea susținem 
cu toată hotărîrea propunerea 
făcută în acest sens la O.N.U. 
de tovarășul N. S. Hrușciov^ 
șeful delegației sovietice.

(Agerpres)

A XL-A ANIVERSARE

seara, ambasadorulVineri
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane la București, Wilhelm 
Bick, a oferit o recepție în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei cu prilejul celei de-a 
XI-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Ger
mane.

La recepție au luat parte to
varășii : Chivu Stoica. Emil

i

D. GERMANE
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Mihai 
Da’ea, Anton Moisescu, Avram 
Bunaciu. membri ai Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, membri ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și obștești, oa
meni de artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați

la București șî alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției ambasa
dorul Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Bick și pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine, tovarășul 
Chivu Stoica, au rostit toas
turi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Cuvîntul ambasadorului 
R. D. Germane, 
Wilhelm Bick

Stimate tovarășe președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Chivu Stoica,

Stimate tovarășe președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Ion Gheorghe Mau
rer,

Dragi tovarăși și prieteni,

Oamenii muncii din Republica noastră săr
bătoresc astăzi, împreună cu forțele iubitoare 
de pace și patriotice din Germania occidentală 
și în alianță frățească cu toate țările socialiste, 
cea de-a Xl-a aniversare a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane.

Victoria istorică a eroicei Armate Sovietice 
asupra regimului fascist hitlerist a creat for
țelor democrate germane, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, premisele 
pentru trecerea la construirea unui stat fără 
militariști și imperialiști, a primului stat al 
muncitorilor și țăranilor din istoria Germa
niei.

Prin luptele de decenii și pline de jertfe ale 
proletariatului german și internațional, ideile 
genialilor întemeietori ai socialismului științi
fic, Marx și Lenin, idei care au transformat 
lumea, au devenit realitate în Republica Demo
crată Germană. Republica Democrată Germa
nă s-a dezvoltat și constituie și pentru oamenii 
muncii din Germania occidentală exemplul 
unui stat al păcii și fericirii.

Pacea și fericirea în Germania și în Europa 
cer ca militariștilor și imperialiștilor vest-ger- 
mani și guvernului Adenauer, principalii duș
mani ai păcii, să le fie smulsă puterea din 
mîini, pentru ca în sfîrșit pacea să triumfe in 
Europa, spre binele tuturor oamenilor

Urarea noastră se îndreaptă de aici către 
conducătorii delegațiilor statelor socialiste la 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite de la New York, către tovarășul Hruș
ciov și tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
căt-re toți ceilalți prieteni, care reprezintă atît 
de strălucit interesele oamenilor iubitori de 
pace și progres.

Oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană depun toate eforturile, pentru a re
zolva cu succes marile sarcini ale construcției 
socialiste, pentru a demonstra în Germania su-

(Continuare in pag. 3 a)

Cuvîntul 
tovarășului 

Chivu Stoica
Tovarășe ambasador, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Se împlinesc astăzi 11 ani de la crearea Re
publicii Democrate Germane, primul stat mun- 
citoresc-țărănesc, iubitor de pace din istoria 
Germaniei.

Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, al gu
vernului Republicii Populare Romîne și al în
tregului popor romîn, să adresez Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, guvernului Republicii Democrate Ger
mane și tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană cele mai cordiale 
felicitări cu prilejul zilei naționale a Republi
cii Democrate Germane.

într-o perioadă istorică scurtă, clasa munci
toare. țărănimea muncitoare și intelectualita
tea din Republica Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist Un’t din Ger
mania, au obținut succese și realizări remarc**- 
bile în opera de construire a socialismului, ih 
dezvoltarea industriei, transformarea socialistă 
a agriculturii, ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii.

Bucurîndu-se sincer de aceste realizări p<J~ 
porul romîn urează oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană noi succese în în
făptuirea prevederilor planului septenal, în 
lupta pentru victoria deplină a socialismului 
în tara prietenă.

Politica activă a Republicii Democrate Ger
mane de dezvoltare și îmbunătățire a relațiilor 
cu toate statele, lupta sa neobosită împct/G--* 
militarismului și revanșismului din Germania 
occidentală, aduc o contribuție importantă la 
apărarea cauzei păcii și colaborării internațio
nale.

Călăuzindu se de interesele păcii in Europa 
și în întreaga lume, țara noastră este alături 
de poporul german, de Republica Democrată 
Germană, în eforturile sale pentru prevenirea 
primejdiei militarismului vest-german și regle
mentarea pașnică a problemei germane

La al IlI-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn, în raportul la Sesiunea Marii Adu
nări Naționale, cit și de la tribuna Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite to
varășul Gheorghe Gheorghiu Dej — exprimînd 
sentimentele poporului nostru — a arătat că

(Continuare in pag. 3-a) '



Cărți noi pentru biblioteca personală.

Ultimele pregătiri înainte de intrarea h eaend.

Aurul
Rkă VentufKxw e intr-e situație ari tied.

timpului liber
Dragă prietene,

i-ai cerut să-ți scriu despre 
viața culturală din întreprin
derea noastră, in legătură cu 
munca pe care ai primit-o. 
Iată că mă conformez, incer- 
cînd să-ți împărtășesc cite 

ceva din experiența organizației noastre in 
acest domeniu. Astăzi - despre experiența 
cîștigată în organizarea timpului liber al 
tinerilor.

Nu au trecut decît cîteva săptămâni de 
tind am preluat sarcinile responsabilului 
cu problemele culturale din comitetul 
U.T.M,; și sint departe de a putea spune 
că știu tot ce trebuie să știe un tovarăș cu 
o asemenea răspundere. Nu-mi este prea 
ușor și, bineînțeles, mulțimea probleme
lor care-mi revin mi-ar fi cerut un 
timp oarecare pentru ca să mă deprind. 
La noi, la „Clement Gottwald'", sint 
stite de tineri, aproape toți utemiști, 
și pentru fiecare trebuie să existe preocu
parea noastră, a cadrelor de organizație : 
cu ce ii ajutăm ca să devină oameni culți 
ai zilelor noastre ? Cum îi orientăm pen
tru a-și petrece în mod folositor timpul 
liber, pentru a-și îmbogăți orizontul, a fi 
la curent cu ceea ce este valoros în lite
ratură și artă, a descoperi în ei aptitudi
nile și a le canaliza cum se cuvine ? Ii 
învățăm noi să prețuiască fiecare clipă a 
timpului lor liber ?

Trebuie să spun, înainte de toate că, ve
nind în întîmpinarea acestor sarcini, la 
noi există create asemenea condiții ma
teriale pentru activitate culturală, incit 
ar putea mulțumi și pe cei mai preten
țioși. Ai văzut clubul nostru din „corpul 
social" 7 Dacă nu, vino să-l vizitezi, n-o 
să-ți pară rău. Exteriorul se va dezveli din 
schele în zilele acestea. O clădire lumi
noasă, dăruită cu spațiu din belșug : sală 
de spectacole, bibliotecă cu cameră de lec
tură, încăperi aparte pentru fiecare activi
tate artistică — și acestea nu-s puține, vei 
vedea. Ca intr-un adevărat edificiu cultu
ral, interioarele sînț împodobite cu ta
blouri ; totul e conceput după legile fru
mosului, totul respiră armonie. Sint con
diții optime pentru dezvoltarea vieții cul
turale așa cum numai muncitorii își pot 

< făuri sub conducerea și prin grija parti
dului.

S-a sfîrșit schimbul 7 Aici vin tinerii să 
ia în mtini cărțile care-i așteaptă, să as
culte conferințe, să-și poarte degetele pe 
claviatura acordeonului sau pianului, 
să-nvețe un nbu dans popular, să de
seneze, să urmărească emisiunile mi
cului ecran. Firește, și în afara clubu
lui se desfășoară destule acțiuni me
nite să rotunjească preocupările ti
nerilor de la „Clement Gottwald". Așa, în 
ultimul timp, conform prevederilor planu
lui trimestrial al comitetului U.T.M., Mu
zeul de istorie a partidului și Muzeul Mi
litar Central au fost vizionate de 300 tineri 
dih întreprinderea noastră. Tot astfel ca 
manifestări prevăzute în planul nostru, 
s-au angajat campionate pe secții la volei, 
fotbal, șah și concursuri de orientare tu
ristică (la care ai noștri au primit premiul 
I pe raion și premiul III pe oraș). Clubul 
nostru frumos rămîne însă centrul activi
tății, puterea lui „magnetică" asupra tine
rilor sporește din ce in ce mai mult.

Vin de pildă, uneori la bibliotecă pe la 
ora 3 după amiază. îmi fac loc printre 
mesele în jurul cărora stau băieții și fe
tele noastre, elevii la seral. Uite-i cit de 
chibzuit își folosesc timpul liber: și-au 
adus cărțile și caietele ; își fac temele 
pentru azi. (Știi dți seraliști avem ? 180: 
din trei tineri, unul își completează în 
prezent studiile medii). In această atmos
feră de studiu bibliotecara, tovarășa 
Grosu, își vede de treabă ; stă de vorbă 
in șoaptă cu cel care înapoiază o carte, se 
interesează cum i-a plăcut, îi recomandă 
o alta, o caută, îi completează fișa. A ve
nit Vasile Helciuc, de la secția „construc- 
tor-șef", cititor de cărți tehnice ; acum a 
luat „Desenul tehnic': ce vrei, omul dă 
examen la școala de maiștri. Ce carte a 
înapoiat bibliotecarei, presatoarea Mariana 
Preda ? „Povestiri despre Zoia și Șura", 
copiii eroi ai învățătoarei Kosmodemian
skaia. Acum, cu emoție, Mariana cere 
„Luptători pentru pace și socialism". 
Sint cărți exemplare, este propria ei apre
ciere. Din ele ai ce să înveți...

Ai zice că, pentru un cititor bun, ziua 
are mai multe ceasuri decît pentru cei
lalți. Ce-ar putea să explice văicăreții lui 
„N-am timp" (ai să vezi, sint și din aceș
tia) unor cititori pasionați ca Gheorghe 
Dușmanu sau Ștefania Enache, care pe 
deasupra urmează și școala serală ? Nimic, 
în ce situație jalnică i-ai pune îndemnîn- 
du-i să discute despre cărți și lectură cu 
Alexandrina Cristea, bobinatoare de la 
secția demarori. Fata aceasta a început 
prin a citi basme, iar acum fișele ei, me
reu adăugite, cuprind opere de Zweig, 
Gordon, Fadeev, Polevoi, Turgheniev, Gre
enwood, Dickens, Thakeray. Cernîșevski 
Gaidar, Hemingway, Eminescu, Arghezi, 
Sadoveanu, Galan... Și poate credeți că e 
vorba de o ființă uscată și retrasă, ia, o 
smochinită care citește fiindcă - vorba 
aceea - altceva n-are de făcut ? Nu, 
Alexandrina Cristea, Sanda, cum îi spun 
tovarășii de muncă — e o fată foarte dră
guță și veselă. E membră în biroul orga
nizației U.T.M. nr. 3; după ce a luat in
signa de „Prieten al cărții" a muncit în 
așa țel incit au urmat-o incă 30 de ute
miști la concurs, iar acum alți 18 se pre
gătesc să se prezinte in fața comisiei. 
Sarda e și în echipa jie dansuri și nici vi
zionarea spectacolelor nu-i displace. Și 
citește cu nesaț. Și iti alcătuiește propria-i 
bibliotecă. 

în schimb o altă Alexandrină, lucrătoa
re la bobinaj, Alexandrina Bădăr, nu se 
sfiește să spună, tind este întrebată in a- 
ceaslă problemă spinoasă pentru ea „las-că 
știe bărbatul carte și pentru mine". După 
mărturisirea ei, ultima carte a citit-o a- 
cum cinci luni. „Dacă sint nevastă!..." Nu 
știu dacă ea este singura vinovată pentru 
această concepție retrogradă, bănuiesc 
că nu. Am convingerea că nici Ganea 
Stanciu, secretarul organizației de bază 
U.T.M. nr. 2 care mi-a vorbit in termeni 
severi despre continua absență a Ale
xandrinei de la orice activitate cultu
rală, nici ceilalți tovarăși, nu au făcut 
tot ce trebuia pentru a o scoate din izo
lare și vegetare. Ar trebui să i se arate, ei 
și celor care ii seamănă, că a avea timp 
liber pentru lectură, teatru, film etc. este 
(desigur pină la un punct) urmarea unei 
mai bune organizări a activității zilnice ; 
găsești timp dacă te preocupă să-l ai.

Alminteri, o discuție cu Alexandrina 
Bădăr ți-o arată ca pe o tînără cu o iste
țime surprinzătoare, căreia lectura i-ar 
dezvolta de minune însușirile. Dar pentru 
aceasta, organizația U.T.M. trebuie s-o 
ajute.

Dacă înaintezi in clădirea clubului, de-a 
lungul coridorului, tăblițele de pe ușă iți 
arată destinația fiecărei camere: cercul 
plastic, șah, teatru și așa mai departe. Cind 
ajungi în dreptul uneia anume, inscripția 
e inutilă, căci muzica punctată de tropo
tul des al pașilor te lămurește pe deplin: 
aici e încăperea rezervată echipei de 
dansuri.

Ca să joci bine, să spunem „Brîul pe 
șase", dar să-l joci în așa fel incit să ridici 
cîteva sute de spectatori în picioare, tre
buie nu numai îndemânare, agilitate, ta
lent ci și, in primul tind, mult suflet. 
Face s-o cunoști pe inimoasa Eugenia Za- 
haria, bobinatoare, responsabila unei bri
găzi de muncă patriotică. Nu vrea să spună 
că este și responsabila echipei de dansuri.

- Eu nu fac decît să mobilizez fetele, 
spune ea, așa cum Gheorghe Stoice ti 
chema pe băieți, înainte de a reuși să 
intre la școala de maiștri.

In glasul fetei o anumită nostalgie se 
împletește cu voioșia, ceea ce e numai a- 
parent contradictoriu și imposibil. Ii pare, 
desigur, rău că in cei 8 ani de cind par
ticipă la activitatea echipei, din rindurile 
acesteia s-au desprins și au plecat tineri 
buni, prieteni adevărați. Dar cum și unde 
au plecat — aici este izvorul bucuriei din 
glasul Eugeniei. Unul — la început nu știa 
să-și miște picioarele - acum e dansator 
în ansamblul „Ciocîrlia". Altul e instruc
tor intr-un alt ansamblu. Gheorghe Za- 
haria a intrat la facultate... Dealtfel și ea, 
Eugenia, a fost trimisă de fabrică la Școa
la populară de artă. Trei ani a urmat 
cursurile. Odată, după ce se îmbolnăvise, 
părinții n-au vrut s-o mai lase la dan
suri. — Mai bine mă lipsesc de mincare, 
a ripostat, numai pe jumătate glumind 
fata. Ii e dragă echipa. Și nu numai ei. 
Unde s-a dus intii și intii Ioniță Andrei, 
de la matrițerie, de îndată ce s-a întors 
din armată ? Să vadă, il reprimesc to
varășii în echipă ? Mai e vorbă...

Ii aplaudăm noi, aici la „Clement Gott
wald" ii aplaudă deopotrivă oamenii de 
prin Chiajna, Militari, Dragomirești, Roșu, 
ii aplaudă cetățenii care umplu sala Ate
neului popular „Ada Marinescu"... Nu sint 
specialist in coregrafie, dar mi se pare că 
nu dansează rău. Dealtfel la concursul cuL 
tural-sportiv s-au situat pe locul II, pe 
faza raională, fiind printre echipele frun
tașe și în faza superioară.

Deși în- echipa de dansuri nu activează 
decit 12 tineri, exemplul pe care-l dau in 
folosirea utilă (și plăcută, nici nu incape 
îndoială) a timpului liber este foarte bun 
pentru tinerii muncitori. Căci in afara ore
lor de repetiții pentru cunoașterea unui 
dans nou și perfecționarea celor deja cu
noscute, cei doisprezece formează un co
lectiv de prieteni. Merg împreună să vi
ziteze alte echipe : vizite-lecțiL In colec
tiv participă la joia tineretului și tot 
in colectiv au fost și în concediu la mare.

ragul meu. poate ci nimic nu 
este mai plin de frumusețe în 
munca noastră de activiști 
culturali ai U.T.M. decit a 
scoate la lumină și a face să 
rodească talentele tovarăși

lor noștri sau, dacă ți se pare că a- 
cest cuvînt este prea pretențios, înclina
țiile lor. In aspirația muncitorilor către 
frumos se întrezărește o latură a prospe
țimii lor sufletești, iar în posibilitatea 
practică, materială, de a îmbrățișa fru
mosul disting marca timpului nostru, a 
socialismului.

Nu este sigur că tinerii care frecventează 
cercul plastic, după orele in care au lu
crat la nașterea motoarelor electrice, vor 
ajunge să dea tablouri remarcabile; ei 
nici nu au această pretenție. Dar este in
contestabil că Alexandru Ispas sau Ion C. 
Bucur sau alții vor întăța să cunoască și 
să aprecieze o operă de artă, să trăiască 
intens bucuria de a se afla in fața unei 
pînze extraordinare, palpitind de viață și 
de adevăr. Acum desenează migălos in 
creion și cărbune, urmărind mulajele — 
o frunză, capul Junonei - as cu Ițind lecții 
pe teme de istorie a artei, vizitează mu
zeele. Mîine, toate acestea vor da roade 
— tinerii muncitori vor fi admiratorii in- 
focați ai lui Durer și Breugel, Velasquez și 
Goya, Serov și Repin, Grigorescu și Aman.

Dacă ai să vizitezi mai departe clubul, 
ai să dai de încăperi rezervate echipei 
teatrale, o echipă mult prețuită in colec
tivul nostru, unde mulți tineri dau o pre
țioasă utilizare timpului din afara pro
ducției. Prestigiul ei se bazează pe 
succesele obținute cu piesele „Steaua fără 
nume" și „Jocul de-a vacanța" de Mihail 
Sebastian, „Bulevardul împăcării", de A. 

Baranga, „Sălbaticii* de Mihalkov, pre
cum și dramatizarea unor schițe de Cara- 
giale. In prezent echipa, care a obținut 
locul II la faza raională a bienalei de 
artiști amatori, prezintă cu succes come
dia „O noapte furtunoasă”. Utemistul Ni- 
colae Teodorescu, un tînăr înalt, lat in 
spate, cu mustăcioară — ai ghicit, el joacă 
rolul lui Chiriac in „O noapte furtunoasă'* 
- este unul din animatorii echipei. Nu se 
mulțumește să-i ajute pe tovarăși, să i în
suflețească cind, după nenumărate repe
tiții sint obosiți, ci se preocupă de atra
gerea cit mai multor tineri la echipa de 
teatru. Astfel, văzînd înclinații artistice 
la Nicolae Onulescu — el s-a gindit să-l 
aducă in echipă.

— N-am talent, i-a răspuns acesta. Ce 
sâ caut pe scenă ?

— Ai. i-a zis Teodorescu, dar dacă n-ai 
să te duci pe scena n-ai sâ-ți poți da 
seama de lucrul acesta.

— Și ce rol aș putea să joc eu ?
— Uite, avem un rol joarte bun pentru 

tine.
De fapt, n-aveau nici un rol, dar nu 

voia să i se răcească lui Onulescu începu
tul de interes pentru teatru. Pină la urmă, 
cind s-a discutat distribuția la ,.O noapte 
furtunoasă", l-a propus pe el pentru ro
lul lui Ipingescu. Sugestia a fost accepta
tă. Onulescu a fost sprijinit îndeaproape, 
pină la urmă a jucat chiar foarte bine 
rolul „ipistatului”.

Alți tineri care indrâgesc teatrul, dar 
care nu activează direct in cadrul echi
pei, fac tot ce e posibil pentru a o ajuta. 
Astfel, timplarul Damian Pătrașcu e tot
deauna bucuros să poată construi decoru
rile necesare pentru spectacole. La pune
rea în scenă a piesei „Sălbaticii*’ trebuiau 
două „automobile". Artiștii amatori au cre
zut că n-o să poată rezolva această pro
blemă. Pătrașcu a găsit totuși o solurte: 
a construit din deșeuri de materiale de
corurile infățișind automobilele, așa cum 
le-ar fi făcut m foarte calificat sceno
graf.

Alături de echipa de teatru, actrvraxâ 
și brigada de agitație. Dacă ai sâ vorbești 
cu utemistul Nicolae Cavaieru, responsa
bilul brigăzii, ai să afH lucruri interesan
te. Vei afla astfel, despre cercul de crea
ție care pregătește materialele pentru bri
gadă : poezii, cintece și scene satirice, vei 
afla date despre succesele brigăzii și efec
tele „săgeților" ei. Intr-o vreme, mincarea 
la cantină se repeta după un tipic plicti
sitor, nu prea era gustoasă. Brigada a cri
ticat pe cei care răspundeau de cantină și 
nu se gindeau să schimbe meniul, ceea ce a 
avut drept urmare îmbunătățirea mesei. 
Brigada a criticat un maistru care 
avea o atitudine nejusti față de contro
lori, cerindu-le să-și scadă exigența 
față de producție. Se înțelege că, in urma 
intervenției brigăzii, controlorii nu și-au 
scăzut exigența, ci dimpotrivă.

Un mare rol in bunul mers al activită
ții artistice îl are lectoratul artiștilor ama
tori adică ciclul de lecții în care partici- 
panții la activitatea culturală își formea
ză pregătirea ce le e necesară. Au fost 
ținute astfel, prelegeri despre rolul bri
găzilor de agitație in îmbunătățirea mun
cii, despre locul lui Caragiale in istoria 
teatrului rominesc, despre importanța fol
clorului nou pentru literaturi, despre în
ceputurile Renașterii in artele plastice etc.

E bine să știi, de asemenea, că. pe lingă 
orchestra de amatori, formată aproape ex
clusiv din tineri, sînt cincisprezece tineri 
dornici să învețe acordeonul, alți zece sint 
înscriși pentru chitară; cercurile respec
tive sint conduse de profesori de la casa 
de creație. Cit despre instrumente, valoa
rea instrumentelor cu care clubul a fost 
înzestrat numai in ultima vreme este de 
20.000. lei. Avem aici, la „Clement Gott
wald” nu puțini tineri preocupați de edu
cația muzicală. Au fost gazde atente ale 
formației semisimfonice care a concertat 
la noi ; concertele televizate din sala Ra- 
dioteleviziunii găsesc in ei spectatori pasio
nați. Unii, ca bobinatorul Pecete Paul, sau 
controlorul Iordan Pițigoi, au participat 
anul trecut la cursurile universității popu
lare de muzică, iar alții, cum e Gheorghe 
Constantin, muncitor la secția demarori, 
își scot abonamente la concertele simfo
nice ale Radioteleviziuniu.. Biletele pentru 
operă și operetă nu ajung niciodată să a- 
copere toate cererile.

Timpul liber al tinerilor este timp ciști- 
gaț pentru muzică, pentru artă în general, 
pentru valorile frumosului.

ragă prietene, trebuie să vii la 
club într-o asemenea zi ca 
să-ți daj seama ce rol joacă 
joia tineretului in activitatea 
educativă de la noi, ce în
seamnă ea pentru buna fo

losire a timpului liber. Am fost nu o 
dată la club și am stat de vorbă cu 
tineri. Toți mi-au spus că ceea ce le place 
mai mult in organizarea acestor joi este 
faptul că intilnesc aici o mare varietate 
de preocupări, probleme dintre cele mai 
diferite și mai interesante.

Alături de conferințe cum au fost cele 
despre momente din lupta P.C.R. în frun
tea poporului, impotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești, despre viața și opera lui 
.Lenin, despre creșterea luptei de elibe
rare a popoarelor coloniale, despre Comu
na din Paris, despre descoperirile din An
tarctica, despre marele scriitor A. P. Cehov, 
despre A. S. Makarenko ; s-au ținut aici 
concursuri „Cine știe cîștigă” pe teme le
gate de electrificarea și industrializarea 
țării, in fond pe teme legate de profesiu
nea noastră, cum ar fi: „Despre motoarele 
electrice”. Am avut și concursuri „Cine 
știe ciștigă" în legătură cu munca organi
zațiilor U.T.M. și viața culturală din fa
brică. Alături de recenzii, la romanul 
Stenka Razin și la o serie de volume de 

poezii ale scriitorilor noștri contemporani, 
s-au ținut în cadrul joilor tineretului sim
pozioane cum ar fi, de pildă, cel despre 
Maxim Gorki, medalioane literar-muzi- 
cale (Eminescu, Franz Liszt). Deplasin- 
du-ne din club in hala de lucru, nu au 
fost uitate nici concursurile de măiestrie 
profesională, cum ar fi cel in legătură cu 
profesia de strungar sau cu montarea și 
demontarea rapidă și precisă a demarori- 
lor etc.

Din sala clubului unde se țin joile tine
retului, poți auzi aplauzele adresate unui 
tinăr care și-a interpretat bine rolul în 
cadrul unui proces literar, acordurile plă
cute ale unei melodii de dans, alteori rî- 
setele provocate de un joc distractiv cum 
e cel cu „pachetele surpriză" etc. Oricare 
ar fi programul joilor, ele se des
fășoară într-o atmosferă tinerească și de 
voie bună, la care contribuie și atitudinea 
critică a majorității participanților față 
de cite un tinăr care n-a învățat incă să 
se poarte in societate, precum și carica
turile gazetei satirice ce incondeiează pe 
tinerii cu atitudini și îmbrăcăminte deșu- 
chiate, cosmopolite.

In ceea ce privește organizarea joilor 
tineretului, este bine să știi că în fiecare 
săptămină răspunde de acest lucru cite 
una din organizațiile de secție U.T.M. 
Responsabilul cu munca culturală din bi
roul organizației de secție respectivă se 
interesează din timp de problemele pe 
care ar dori tinerii să le cunoască și ia 
măsurile necesare. Nu de mult s-a obser
vat, de pildă, că a început să scadă nu
mărul tinerilor care participau la vizio
nările colective de la club ale programe
lor de televiziune. Cercetindu-se acest 
lucru, s-a constatat totuși o situație 
■.mbucurătoare : un număr însemnat de 
muncitori virstnici și tineri își cum
păraseră televizoare. Stindu-se de vor
bă cu ei, s-a aflat că ar dori să știe 
mai multe despre felul cum e construit șt 
cum funcponeâză. cum se folosește un te- 
Ieraor. S-au lua: măsurile necesare și, la 
prima joie a tineretului, un conferențiar 
de la SJLS.C. a vorbit despre televiziune. 
Așa, abordîndu-se probleme care intere
sează în mod deosebit pe tineri, se poate 
asigura un succes real joilor.

rganizațiile de secție U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, in colaborare cu 
organele sindicale se preocupă 
de atragerea tinerilor în ca
drul activității culturale, de

asigurarea folosirii juste de către ti
neri a timpului lor liber. Nu-i vor
bă că mulți, foarte mulți tineri, urmează 
cursurile serale sau cele ale universității 
populare din uzină, dar, atit aceștia cit și 
ceilalți, trebuie deprinși să folosească in 
mod chibzuit orice clipă liberă, să parti
cipe la activitatea culturală, să folosească 
clubul și celelalte mijloace care le sînt 
puse la dispoziție. Organizația U.T.M. de 
la secția aparataj, de pildă, a tinut o a- 
dunăre generală, In care s-a discutat des
pre felul cum iși petrec tinerii timpul li
ber. Adunarea a luat o hotărire in care 
se cerea preocupare nu numai pentru 
tinerii care vin de obicei la club, ci și pen
tru acei care nu vin încă, atragerea nu a 
multor tineri la activitatea culturală, ci a 
tuturora. Desigur că, acest lucru nu e ușor 
și, de aceea, sarcina n-a fost îndeplinită 
incă in întregime. Unele rezultate s-au ob
ținut totuși. Secretarul organizației de 
partid, tovarășul Ion Fertig și secretarul 
organizației U.T.M., Eugen Dimitriu, au 
stat de vorbă îndeaproape cu Dumitru 
Constantin, care fusese discutat in adu
narea generală și sancționat pentru a- 
titudini de bulevardist, ținută nedemnă. 
Ei l-au ajutat pe acest tînăr să-și înțelea
gă greșeala, să-și dea seama că tovarășii 
au vrut să-l sprijine cind l-au criticat as
pru și i-au cerut să nu mai bată bulevar
dele, ci să-și folosească timpul liber 
pentru ridicarea nivelului său cultural, 
Discutindu-se cu el, adeseori, sprijinit in 
producție, chemat la club la diverse mani
festări, Dumitru Constantin a început să 
simtă grija colectivului, și-a dat seama că 
o luase pe o cale greșită și s-a indreptat. 
Acum urmează la cursul seral și parti
cipă adesea și la manifestările de la club. 
Și Vasile Dobre, care avea obicei să lip
sească de la repetițiile echipei de dansuri, 
a înțeles, în urma adunării generale, că 
este cazul să se hotărască dacă participă 
la această activitate sau la alta, dar tă-și 
vadă de treabă în ceea ce privește munca 
culturală. Bineînțeles, plăcîndu-i dansuri
le, a rămas și activează cu vrednicie in 
echipă.

O experiență interesantă a acumulat in 
ceea ce privește atragerea tineretului la 
viața culturală și folosirea bună a timpu
lui liber, organizația a 4 a de sec
ție U.T.M. La inițiativa organizației de 
partid, biroul U.T.M. din această secție a 
incepuț să dea mai mare atenție nuntii 
cu cartea in rîndul tinerilor. A fost orga
nizată, astfel, o adunare generală des
chisă, in care a fost prezentat un referat 
despre „Ce învățăm din literatură, cum 
trebuie citită și cum trebuie alcătuită lec
tura?". Referatul a fost ținut de o tovarășă 
inginer care a vorbit despre cărțile pe 
care trebuie să le citească orice tinăr 
(„Mama" de Gorki, „Așa s-a călit oțelul” 
de N. Ostrovski, „Mitrea Cocor" de Mihail 
Sadoveanu, „Desculț” de Zaharia Stancu, 
„Tinăra gardă" de Fadeev, „Povestea unui 
om adevărat” de Boris Polevoi, operele 
lui Eminescu, Creangă, Caragiale etc). în 
referat s-a arătat însemnătatea literaturii 
pentru însușirea unei concepții înaintate 
despre viață, pentru îmbogățirea culturii 
generale, pentru îmbogățirea vocabularului 
și înfrumusețarea limbii Vorbite de tineri 
Referatul a scos, de asemenea, în evident 

ță însemnătatea deosebită a cărților de li
teratură, ideologie, politică, 
cărților tehnice. Ca urmare 
dunări la care tinerii și-au 
tribuție pasionată, a crescut 
nerilor înscriși la concursul 
tea", precum și al celor care 
cărți spre a-și forma cite o bibliotecă per
sonală. Iată, de pildă, pe tinărul matrițer 
Ion Teodorescu, care e un difuzor plin de 
elan al cărții. El a difuzat cărți in valoa
re de peste 1.500 lei, convingind pe to
varăși ca Gheorghe Iordache, Gheorghe 
Macovei, Tudor Stoenescu și alții, să-și 
formeze biblioteca personală. Cuvintele 
lui au fost convingătoare deoarece erau 
sprijinite de puterea exemplului personal: 
Teodorescu are o bibliotecă în care a in
vestit vreo 700 lei și, în care pot fi în- 
tîlnite cărți ca „Lenin despre tineret", 
„Așa s-a călit oțelul” de Ostrovski, „Se
tea" de Titus Popovici, „Departe de Mos
cova” de Ajaev, cele două volume din 
„Povestea mașinii" ș.a.m.d.

precum și a 
a acestei a- 
adus o con- 
numărul ti- 
„Iubiți car- 
au cumpărat

unea de atragere a tinerilor la 
viața culturală nu se rezumă 
in această organizație numai 
la preocuparea pentru carte. 
Nu odată, tovarășul Gheorghe 
Vasilescu, secretarul organiza

ției de partid a secției, a arătat mem
brilor biroului U.T.M. că, în ceea ce 
privește timpul liber, trebuie discutat cu 
fiecare tinăr in parte, în așa fel incit, 
niciunul dintre ei să nu râmînă în 
afara activității culturale. Iată, de pil
dă, cazul lui Vasile Lăscău. Acesta era un 
tinăr cu apucături șmecherești, care nu-și 
prea vedea de treabă, nu participa la ac
tivitatea obștească dar era nelipsit în 
schimb de la certuri, făcea fel de fel de 
glume proaste. Unii tovarăși din atelier 
erau porniți împotriva lui, convinși că 
acest tinăr este de neschimbat. Tovară
șul Gheorghe Vasilescu, secretarul or
ganizației de partid, și-a dat seama 
că Lăscău, in ciuda purtărilor sale 
indisciplinate, e un băiat inteligent și pri
ceput și că, ajutat sâ se schimbe, ar pur- 
tea deveni un bun muncitor. Trebuia însă

In acorduri de chitara...

„Pescuitul- mU ehkjf așa ușor.

Foto i N. STELORIAN 
A. VIERU

găsit mijlocul de a-l rupe de elemente! 
nesănătoase cu care iși petrecea, sau m< 
bine zis pierdea, timpul liber Lăscau. Spr 
jinit de tovarășul Vasilescu, biroul U.T.h 
s-a ocupat îndeaproape de Lăscău. Și a 
găsit, cum s-ar spune, „coarda sensibile 
a acestuia, mijlocul cu care putea fi atre 
in viața culturală a colectivului. Lui Lă. 
cău ii plăcea mult să cinte. Ion Door 
din biroul U.T.M. i-a propus să pârtiei; 
la cor. Băiatul a primit cu bucurie. Pa 
ticiparea la activitatea corului, încredert 
care i s-a arătat au avut darul, sa 
pună pe gînduri și să-l disciplineze, sa 
facă a privi cu mai multă seriozitatea 
cinile sale. Se poate spune că acum* Lă 
cău nu mai pierde timpul fără rost, duj 
lucru; în zilele cind nu are cor vine 
club, la bibliotecă^ joacă șah. în ultin 
vreme chiar, a fost remarcat Și cîntă 
cadrul unui mare ansamblu.

Nici organizația de secție nr. 3 nu 
lasă mai prejos în ceea ce privește utri 
gerea tinerilor la viața culturală. Aici s 
dat o atenție deosebită folosirii de căt 
tineri a timpului liber in comun, Brigac 
de tineret, condusă de tovarășul Alexai 
dru Ispas, de pildă, vizionează in cole 
tiv piese de teatru și nu rareori audia, 
in colectiv muzică la pickup-ul ce apa 
ține responsabilului brigăzii.

Dar, deși în organizația nr. 3 marea m 
joritate a tinerilor sint antrenați să pa 
ticipe la viața colectivului pentru doi-tn 
nici secretarul organizației de secție, ni 
alți utemiști nu au făcut ceea ce trebui

- „Ce putem face cu Constantin Porc 
neanu, explică secretarul. Criticat la pc 
tul utemist de control a fost, sancțion 
în adunarea generală a fost. Zeflemi 
peste măsură, indisciplinat...". Ispas <
brațele în lături cu resemnare. El bine, s 
cretarul greșește. Resemnîndu-se, nici i 
mai observă cum de la ultimul duș crii 
(tocmai privea la televizor o emisiune 
care s-a pomenit criticat — și ciți spect 
tori, doamne!), Poroineanu a început sâ 
schimbe (încet, nu foarte perceptibil, d 
a inceput totuși). Nu s-a străduit biro 
organizației de secție suficient și nici c< 
lalți — altfel ar fi aflat că șahul e u 
din preocupările de căpetenie ale lui I 
roineanu; la un campionat al casei 
cultură a ieșit pe primul loc. De ce 1 
i-ar fi încredințat biroul o sarcină de c 
ganizație pe linie sportivă. - la cercul 
șah 7 Bineînțeles, aceasta ar fi fc 
un prim pas. Dar nu e prea tîrziu n 
acum, firește.

Acest lucru este valabil, de altfel 
pentru organizația U.T.M. nr. 4 unde, 
lingă multe rezultate pozitive despre ca 
am vorbit, se constată că nu au fost a 
trenați toți tinerii la viața culturală, 
mai sînt unii în afara ei. Stînd de vor 
cu Nicolae Ion, cu Dumitru Ruse sau 
Toma Andrei, ai să constați că ei nu pt 
participă la viața culturală. Bineințel 
că fiecare invocă cite un motiv care li 
pare din cale-afară de convingător. Nic 
lae Ion susține că nu-i permite „sănă\ 
tea”, Ruse Dumitru socotește că da 
merge la munca patriotică are motive 
nu mai participe la viața culturală, iar T. 
ma Andrei spune sus și tare că el nu p( 
te veni la club fiindcă învață acasă ( 
și cum învață fără să răsufle și nu-și 
mite nici o clipă de destindere). Sînt 
neri care participă activ și permanent 
cîteva ramuri ale activității cultural-sp< 
tive, în vreme ce alții ca Gavrilescu Ic 
na, Stana Biță, Ion Buran, Ion Bilă, Eir 
noii Vulpan cu greu pot fi determinați 
asiste, odată la șase luni, la prezentai 
unei simple recenzii de carte. Or, pi 
cînd fiecare tînăr nu se va îmbogăți 1 
fletește din fiecare ceas liber, vom fi t 
parte de a ne putea socoti mulțumiți. 1 
rourile organizațiilor de secție U.T.M. t 
buie să înțeleagă bine de tot că la vit 
culturală trebuie atrași nu numai unii 
neri, nici chiar majoritatea, ci absolut t 
tinerii. Dacă s-ar proceda și cu Nicol 
Ion, Ruse Dumitru și cu alții așa cum . 
procedat cu grijă, cu tact și cu pricepi 
față de Vasile Lăscău, s-ar obține, 
bună seamă, rezultate frumoase. D 
pentru aceasta, trebuie mai multă inițio 
vă. Cum a fost ideea organizării tutui 
muncitorilor-elevi la seral într-o singi 
brigadă, idee aplicată în munca de p 
ducție a tinerilor de la organizația nr. 
Ea a născut și preocuparea de a li 
oferi seraliștilor condiții de distrac 
(duminica merg în colectiv la spectaco 
biletele sînt reținute din timp).

Ți-am arătat, dragul meu, cîteva aspi 
te ale activității care te interesa. Reali: 
rile obținute se datoresc faptului că, s 
îndrumarea comitetului de partid, orga 
zația U.T.M. a depus de-a lungul aniloi 
activitate susținută pe linie culturală, f< 
mîndu-se chiar o „tradiție" în această 
recție. Dar, o asemenea „tradiție" nu p< 
te fi menținută de la sine, ea trebuie n 
reu dezvoltată și îmbogățită. Or, pot 
spun că în ultima vreme, noi nu am dove 
destul spirit de inițiativă și entuziasm, 
sînd lucrurile să meargă înainte n 
mult în virtutea inerției. Acest lucru 
poate avea ca rezultat decît scăderea c 
tivității culturale, nefolosirea integrală 
timpului liber, în mod judicios, de că: 
unij tineri. De aceea, cred că trebuie 
punem serios umărul, să ducem mai < 
parte în bune condiții, ceea ce există po 
tiv in activitatea organizației U.T.M. 
linie culturală.

In speranță că ceea ce ți-am comunic 
îți va fi de folos și cu convingerea 
nouă înșine ne prinde bine bilanțul mu 
cii noastre, pentru a vedea ce mai ave 
de făcut, te salut cu drag

LIVIU ANGHELESCU 
pt. cont.

MIRCEA ANDREI



Sa strlnoam recoltele toamnei, 
sa pregătim belșugul anului viitor!

Alături de tractoare, 
atelajele colectiviștilor

DEVA (de la co
respondentul nostru). 
De curînd 
viștii din 
Rapoltu Mare, raio
nul Hunedoara, au 
terminat de recoltat 
sfecla de zahăr de 
pe cele 22 ha. 
cultivate, obținînd o 
producție de peste 
21 000 kg la ha. 
Imediat după ce sfe
cla a fost recoltată, 
trei tractoare de 

A S.M.T. Orăștie 
^Lurecut la aratul' 

prafeței eliberate 
apoi la însămînțarea 
griului de toamnă.

Pentru a grăbi rit
mul lucrărilor, co
lectiviștii au folosit

colecti- 
comuna

la
au 

su
ri

și plugurile, grapele, 
semănătorile și cele
lalte atelaje proprii. 
Munca fiind bine or
ganizată ei gu reușit 
ca pînă în ziua de 
5 octombrie să are 
și să însămînțeze cu 
grîu și orz 117 ha 
din cele 320 ha pla
nificate. Colectiviștii, 
împreună cu tracto
riștii, s-au angajat 
ca pînă în ziua 
11 octombrie 
termine de însămîn
țat întreaga suprafa
ță planificată. în 
rîndul fruntașilor în 
campania de arături 
și însămînțări se 
află comunistul lacob 
Gheorghe, utemistul

de 
să

Munteanu Dîonisîe, 
candidatul de partid 
Crișan Virgil — 
tractorist și alții.

Paralel cu munca 
de însămînțări se 
desfășoară acțiunea 
pentru transportul 
îngrășămintelor na
turale pe terenurile 
pe care se vor exe
cuta ogoare pentru 
însămînțările de pri. 
măvară. Numai în 
zilele de 4 și 5 oc
tombrie colectiviștii 
au transportat 12 va
goane de îngrășămin
te în această acțiu
ne s-au evidențiat ti
nerii ’ "
Roman 
Iosif și

Acs Francisc,
Ionel, Costea 
alții

Posibilități mari realizări mici

Deschiderea Lunii prieteniei
romîno • sovietice

(Urmare din pag. l-a)

a
Xl-a aniversare 
R. D. Germane

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). Gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Cîrja, raio
nul M urgent, are de însămînțat 
în toamna aceasta aproape 700 
ha cu grîu. Pentru a putea însă 
ara și semăna, gospodăria colec
tivă trebuie mai intîi să recol
teze porumbul, sfecla de za
hăr, floarea-soarelui fi cartofii 
In locul cărora are de pus cea 
mai mare parte din griul plani
ficat. Campania de toamnă a 

y ^.început aici la 9 septembrie.
Potrivit planului, lucrările din 
actuala campanie trebuie să se 
termine la 12 octombrie. în
seamnă că tn 21 de zile bune de 
lucru, adică pînă la 5 octombrie 
la Cîrja să se fi executat cel 
puțin trei, pătrimi din volumul 
acestor lucrări. Or, situația este 
cu totul alta, Pînă la data a- 
mintită nu se recoltaseră nici 
jumătate din cele 698 ha de 
porumb, se recoltaseră numai 
30 din. totalul de 50 ha sfeclă 
de zahăr, 50 din 150 ha floarea- 
soarelui în același timp se ara
seră circa 350 ha și erau insă- 
mînțat-e vreo 300. Se transporta-

-- •--
Telegrama

Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer. a primit din partea pre
ședintelui Republicii Guineea, 
Seku Ture, următoarea tele
gramă :

„Extrem de sensibil la 
urările amicale formulate în 
numele dv., în numele poporu
lui și guvernului romîn. adre
sate poporului Guineei cu o- 
cazia celei de-a doua aniver
sări a independenței Guineei, 
vă rog să primiți pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri. Sîntem convinși că 
raporturile de colaborare și 
legăturile de prietenie stabi
lite între cele două popoare 
ale noastre vor evolua dezvol- 
tîndu-se și vor constitui prin 
aceasta un element important 

consolidării păcii în lume.
Primiți sentimentele mele 

personale de cea mai înaltă 
stimă".

seră numai 200 
minte naturale pe 
zierea la însămînțat se datorește 
faptului că s-a lăsat aproape to
tul pe seama tractoarelor Din 
păcate însă, nici acestea nu au 
funcționat normal. Din 8 tractoa
re ale S.M T. Bogdănești pre
zente aici, au lucrat și lucrează 
doar 4. Gospodăria colectivă are 
97 atelaje. Nu au fost însă folo
site la transportat recolta de pe 
cîmp, la arat și însămînțat de- 
cît 10-35 pe fiecare zi. Tinerii, 
care în această perioadă au mers 
cu atelajele la lucru, au făcut 
treabă bună. Au efectuat lucrări 
pe vreo 50 de ha. Dar asta e 
foarte puțin în comparație cu ce 
este de făcut fi cu ce se putea 
face pînă în prezent. Acum, in 
ultimele zile consiliul de condu
cere al gospodăriei, organizația 
U.T.M. (toți conductorii de ate
laje sînt utemiști) ți-au dat sea
ma că atelajele nu sînt folosite 
cum trebuie, ci forțele gospodă
riei colective sînt fărimițale — 
principalele motive penfru care 
campania este întîrziatâ — fi 
hotărînd să iasă din impas au 
repartizat pentru ziua de 5 oc
tombrie, spre exemplu, 50 de o- 
telaje la cimp. Dar celelalte ? 
în campania aceasta, care cere 
multe forțe de munca fi multă 
operativitate, nu trebuie să se 
lucreze cu jumătăți de măsură. 
De aceea este necesar să se orga
nizeze ieșirea masivă a oamenilor 
și atelajelor la lucru, în primul 
rînd pe acele terenuri care tre
buie arate fi însămânțate cu 
grîu. Este necesar să se organi
zeze o întrecere între echipe și 
brigăzi, care să constituie un 
puternic stimulent în zilele a- 
cestei campanii.

tone ingrăfă- 
cîmp. întîr-

PTietenii ce leagă cele două 
popoare.

Cu prilejul deschiderii Lu
nii prieteniei romîno-sovietice 
— a încheiat vorbitorul — 
oamenii muncii de pe cuprin
sul patriei noastre adresează 
din adîncul inimii un cald și 
frățesc salut marelui popor 
sovietic.

A luat apoi cuvîntul condu
cătorul delegației sovietice de 
oameni de cultură. N. N. Me- 
seațev, care a transmis pârti
ei panților la adunare, și prin 
ei întregului popor romîn, 
salutul frățesc al popoarelor 
sovietice Vorbitorul a arătat 
că Luna prieteniei romîno- 
sovietice este o expresie a 
sentimentelor de caldă și sin
ceră prietenie care unesc po
poarele romîn și sovietic in 
lupta lor comună pentru în
făptuirea cek>r mai înalt* 
idealuri ale omenirii, comu
nismul și pacea, o expresie a 
internațional ismuhri
a unității indestructibil* 
întregului îagâr socialist.

Conducătorul deleg*:*ei so
vietice a arăta*, că oamenii so
vietici urmăresc cu interes r 
bucurie succes* e remarcabu* 
obținute de oamenii 
din R F R’.c. dnă. j 
ducerea

lui Muncitoresc Romîn, în o- 
pera de dezvoltare a econo
miei și culturii, de ridicare a 
nivelului lor de trai.

El a subliniat că popoarele 
sovietice se mîndresc, alături 
de poporul romîn. de minu
natele perspective deschise în 
fața Romîniei 
rea prevederilor celui 
IlI-lea Congres al P.M.R.. 
desăvârșirea construcției 
cialismului în Romînia.

Vorbitorul a arătat în 
cheiere că la actuala sesiune 
* O.N.U.. conducătorii dele
gațiilor U.R S-S., R. P. Romî-

de îndeplini- 
de-al 

de
so-

în-

Deschiderea 
filmului

Peste 500.000 
de vizitatori 
la Pavilionul 

de mostre
Peste 500.000 de persoane 

an vizitat pînă vineri după- 
am azi ce! de-al Il-lea Pavi
lion de mostre de bunuri de 
consum Muncitoarea Aurelia 
E-tu — cel de-al 500.000-lea 
vizitator — a primit din par
tea conducerii pavilionului 
drept premiu diferite bu
nuri de consum alimentare și 
industriale 
expuse.

Succesul 
pavilionul
zecile de mii de propuneri și 
observații făcute de vizitatori 
prin buletinele de sondaj și 
chestionare, cărțile de sugestii 
sau tn discuțiile cu delegații 
fabricilor producătoare de bu- 

\ nuri de consum.

dintre produsele

de care se bucură 
este ilustrat de

(Agerpres)

-------

SPORT
Duminică pe stadionul „23 

August". amatorii de fotbal 
din Capitală vor putea ur
mări in program cuplat în- 
tilnirile : Progresul—Știința 
Cluj (ora 13,45) și Dinamo 
București — Dinamo Bacău 
(ora 15.30) din cadrul etapei 
a Vl-a a campionatului cat. A. 
în țară au loc meciurile : Pe
trolul Ploești—C.C.A. ; Mine- 
ru’ Lupeni — Steagul Roșu 
Orașul Stalin; Corvinul Hune, 
doara—Rapid București ; Fa
rul Constanța—C.S.M.S. Iași. 
Meciul Știința Timișoara— 
U.T. Arad a fost aminat pen
tru 13 octombrie, deoarece o 
oombinată a acestor două e- 
chipe va întilni la Timișoara 
echipa braziliană Bahia.

★
Duminică dimineața de 

ara 9 în incinta circului 
stat din Capitală va avea 
loc întllnirea de box 
tre echipele Progresul 
Metalul, conțind pentru pri
ma etapă a competiției 
tată cu j,Cupa F. R- Box“.

la 
de

din- 
?i

do-

proLetar, 
a

î muncii 
sub con- 

înțeleaptă * Partidu-

Vineri tears, la cinemato
graful ^Patria- din Capitală a 
avut loc deschiderea „Festi
valului filmului sovietic", or
ga- .za: cu pnlejul Lunii prie- 
teniei romîno-sovietice.

La festivitate au participat 
reprezen’^anți al conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. Ministerului Invățămîntu- 
lui ș; Culturii, Consiliului Ge
neral A-R-LU5., oameni de 
artă și cultură, ziariști ro
mîn: ș: străini, un numeros 
public

Au fort de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, precum și alți

de
Vizitele 

oameni de
la amiază, delegațiaVineri

de oameni de cultură sovietici 
care participă la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea în 
țara noastră a Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. a făcut o vi
zită la Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Oaspeții au fost salutați de 
acad. proL P. Cons tanti nescu- 
Iași, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.LUS.

Tov. Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al 
General, a făcut 
asupra organizării 
ții A.R.L.U.S.

Luînd cuvîntul
seațev. conducătorul delega
ției sovietice, a subliniat că 
membrii delegației au simțit 
încă din primele momente 
ale sosirii lor căldura priete
niei frățești a poporului ro
mîn. Vorbitorul a relevat în
semnătatea activității duse de 
A.R.L.U.S. pentru întărirea 
prieteniei romîno-sovietice și 
a expus apoi, în linii gene
rale, activitatea desfășurată 
de Asociația de prietenie so
viete-romînă pentru populari-

Consiliului 
o expunere 
și activită-

N. N. Me-

delegației 
cultură sovietici

oamenilor 
obținute

membrii 
instituții 
din Ca-

zarea în rtnduril* 
sovietici a succeselor 
de poporul nostru.

în cursul dimineții, 
delegației au vizitat 
de știință și cultură 
pitalâ.

Prof. dr. E. A. Vasiukova, 
directorul Institutului unional 
de endocrinologie experimen
tală. a fost oaspete al oameni
lor de știință din Institutul de 
endocrinologie al Academiei 
R. P. Romîne, unde a avut 
convorbiri de specialitate cu 
acad. Șt Milcu și cu colabora
torii institutului.

A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. directorul 
Observatorului astronomic de 
la Pulkovo, a făcut o vizită la 
Observatorul astronomic din 
București al Academiei R. P. 
Romîne, unde a fost întîmpi- 
nat de acad. Gh. Demetrescu, 
directorul Observatorului și 
de alți oameni de știință.

Maistrul petrolist I. I. Mer- 
javin a vizitat în cursul dimi
neții Muzeul Satului.

(Agerpres)

ne și ai celorlalte țări socia
liste frățești, fac să răsune 
cu putere glasul popoarelor 
din întreaga lume care cer 
cu hotărire instaurarea unei 
păci trainice Pe pămînt.

Cuvîntările au fost subli
niate în repetate rînduri cu 
vii aplauze. Participanții la 
adunare au manifestat căl
duros pentru prietenia de 
nezdruncinat romîno-sovie- 
tică.

A urmat apoi un bogat 
program artistic.

(Agerpres)

„Festivalului 
sovietic*
membri ai corpului diplo
matic.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Ion Moraru, se
cretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S.. Gh. Paizi, director 
general adjunct al Direcției 
generale a cinematografiei din 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, a vorbit despre ma
rile succese ale cinematogra
fiei sovietice.

Luînd cuvîntul artistul po
porului al 
Cerkasov a 
duros salut 
nesc.

A rulat 
rloja“, distins 
principal „Globul de cristal" 
la Festivalul internațional al 
filmului de la Karlovy-Vary— 
1960.

Noua realizare a cinemato
grafiei sovietice s-a bucurat 
de un deosebit succes.

U.R.S.S., Nikolai 
adresat un căl- 
publicului romî-

apoi filmul „Se- 
cu premiul

Alte manifestări
în sala Operei de Stat din 

Timișoara a avut loc vineri 
după-amiază o adunare a oa
menilor muncii din localitate 
consacrată deschiderii tradițio
nalei Luni a prieteniei romîno- 
sovietice La adunare au parti
cipat conducători ai organelor 
regionale și locale de partid și 
de stat, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă, sute de 
muncitori, oameni de știință, 
artă și cultură.

Despre sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice a 
vorbit conf. Gheorghe Savi, 
vicepreședinte al consiliului 
regional A.R.L.U.S., prorector 
al Institutului politehnic din 
Timișoara.

★
de cultură a tine* 

Raionul Nicolae 
avut loc con fer in-

La Casa 
retului din 
Bălcescu a 
ța intitulată ..Măsurile luate de 
U.R.S.S. pentru bunăstarea oa
menilor sovietici în anii sep- 
tenalului", pe care a ținut-o 
tov. M. Nicolaescu, rectorul 
Institutului de științe economi--

(Agerpres)

Turneul Teatrului 
„A. S. Pușkin “ 
din Leningrad

Vineri 1^ amiază, colectivul 
Teatrului ,„4. S. Pușkin** din 
Leningrad a prezentat, pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 
R P. Romîne, un spectacol pen
tru oamenii de artă din Capitală, 
cu piesa „Tragedia optimistă** 
de Vsevolod Vișnevski.

★
în seara aceleiași zile, a avut 

loc la Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne un nou spec
tacol cu „Tragedia optimistă** 
de Vsevolod Vișnevski, ultimul 
prezentat in Capitala de Teatrul 
,A. S. Pușkin** din Leningrad, 
începi nd de sîmbătă, 8 octom
brie, artiștii sovietici îți vor 
continua turneul timp de 10 
zile, la Timișoara și Cluj, unde 
vor prezenta piesele „Cadavrul 
viu** de Lev Tolstoi și „Totul 
râmi ne oamenilor" de S. I. 
Alioșin.

Cuvîntul ambasadorului
R. 0. Germane, 
Wilhelm Bick

(Urmare din pag. L-a)

perioritatea sistemului socialist și a pregăti în* 
frîngerea definitivă a ațîțătorilor la război din 
Germania occidentală

In această luptă grea statele socialiste sînt 
prieteni buni și credincioși ai Republicii De
mocrate Germane.

Dragi tovarăși romîni,

Permiteți-mi să transmit Partidului Munci
toresc Romîn, guvernului Republicii Populare 
Romine și tuturor cetățenilor frumoasei dv. 
țări, mulțumirile cele mai călduroase pentru 
sprijinul politic șj economic, care este acordat 
Republicii Democrate Germane în lupta ei grea 
împotriva utilitariștilor și imperialiștilor vest- 
germani. Vă dorim noi și mari succese în con
struirea socialismului în patria dv.

Propun să ridicăm paharul în cinstea Parti
dului Muncitoresc Romîn, în sănătatea primu
lui secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej !

Pentru guvernul Republicii Populare Romî- 
ne, în sănătatea președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Chlvu Stoica !

Pentru Marea Adunare Națională a Republi
cii Populare Romine, în sănătate* președinte
lui Prezidiului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer !

în sănătatea tuturor celor prezenți și tuturor 
cetățenilor Republicii Populare Romîne !

Pentru prietenia strînsâ și de nezdruncinat 
dintre Republica Populară Romînă și Republi
ca Democrată Germană 1

Pentru unitatea de neclintit a lagărului so
cialist. în frunte cu Uniunea Sovietică !

Pentru victoria păcii în lumea întreagă 1

La Monumentul 
Eroilor Patriei

Cu prilejul celei de-a 11-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, vi
neri dimineața, ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
Wilhelm Bick, însoțit de mem
brii ambasadei, a depui o co
roană de flori ia Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și 
o delegație de ofițeri superiori 
ai Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne.

în memoria eroilor romîni 
căzu ți în războiul antifascist, 
cei prezenți au păstrat 
moment de reculegere.

La Monumentul 
Eroilor Sovietici

un

în dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R. D. Germa
ne la București, Wilhelm 
Bick, însoțit de membrii am
basadei, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și o delegație de ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București.

Cei prezenți la zolemnitata 
au păstrat un moment de re
culegere in memoria eroilor 
sovietici căzuți în războiul an
tifascist.

La cele două monumente 
au depus de asemenea jerbe 
de flori tineri din R. D. Ger
mană care studiază !n țara 
noastră.

Cuvîntul 
tovarășului 

Chivu Stoica
(Urmare din pag. l-a)

Romînă sprijină cu hotă- 
a Re-

Republica Populară 
rîre poziția justă a Uniunii Sovietice și 
publicii Democrate Germane, care se declară 
pentru încheierea tratatului de pace cu Ger
mania, pentru normalizarea situației din Berli
nul occidental, ca o cale sigură spre lichidarea 
rămășițelor războiului și întărirea securității în 
Europa.

Unindu-și eforturile sale cu cele ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări ale lagărului so
cialist, ale tuturor țărilor iubitoare de pace# 
Republica Populară Romînă militează pentru 
promovarea principiilor coexistenței pașnice^ 
pentru dezarmarea generală și completă, lichi
darea sistemului colonial, respectarea suvera
nității tuturor statelor, pentru asigurarea păcii 
și securității internaționale.

Strîns unite în marea familie a țărilor lagă
rului socialist, pe baza principiilor mărețe ale 
internaționalismului proletar, Republica Popu
lară Romînă și Republica Democrată Germană 
dezvoltă relații prietenești de colaborare fră
țească multilaterală. în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii.

Mulțumind tovarășului Ambasador pentru 
bunele urări pe care ni le-a adresat, propun să 
toastăm :

Pentru Comitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania și Primul său secre
tar, Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, tovarășul Walter 
Ulbricht I

Pentru Guvernul Republicii Democrate Ger
mane și pentru Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane, tova
rășul Otto Grotewohl 1

Pentru dezvoltarea continuă a relațiilor fră
țești dintre Republica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană !

Pentru întărirea 
al socialismului !

Pentru triumful 
treagă !

și propășirea marelui lagăr

cauzei păcii ta lumea ta-

C O N F E
celei de-a 11-aCu prilejul

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
Societatea pentru răspindirea 
științei și culturii a organizat 
vineri după-amiază, în aula 
Bibliotecii centrale universi-

R
tare din Capitală, 
prof. univ. N. _
membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romînă, intitu
lată „Impresii dintr-o călăto
rie în R.D, Germană".

(Agerpres)

INFORMAȚII
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Geneva, delegația romînă care 
va participa la lucrările Sesiu
nii a IX-a a Comitetului pen
tru dezvoltarea comerțului din 
cadrul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

Delegația este condusă de 
tov. Victor Ionescu, secretar 
general în Ministerul Comer
țului, președintele Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului 
din cadrul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

★
Vineri la amiază ra deschis în 

sala Galeriilor de Artă din Car 
pitală, Expoziția pictorului buL

conferința 
Sălăgeanu,

gar Vladimir DimitrovMaistorul. 
artist al poporului din R. P. 
Bulgaria. organizată de Uniunea 
artiștilor plastici și fondul plas
tic din R. P, Romînă.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului învățamîntului și 
Culturii, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de fața loan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, membri ai ambasadei 
fi alți membri ai corpului diplo
matic.

Expoziția cuprinde o serie.de 
lucrări înfățișînd aspecte din via. 
ța noua a poporului frate bulgar.

(Agerprti)TELEGRAME EXTERNE
Situația din Congo

redresare a 
Combinatului chimic Borze ști. 
Ing. Chelaru Gabriela, șefa 
stației de redresare, îm
preună cu electricianul prin
cipal Giroveanu Constantin 
înregistrează indicațiile a- 

paratului de comandă.

Mașini penfru 
deservire poștală 
în mediul rural

în ultima vreme au fost între, 
prinse noi măsuri în vederea îm
bunătățirii deservirii poștale in 
mediul rural. Pentru grăbirea 
distribuirii presei fi poștei în lo
calitățile care nu au legături cu 
calea ferată, a început să se in
troducă mașini special ame
najate pentru transportul mixt da 
călători și poștă. Pe unele tra. 
see din regiunile București și 
Baia Mare a și fost introdus a- 
cest sistem de deservire, care <r 
sigură distribuirea presei și poș
tei mai rapid deât prin factorii 
poștali. Asemenea nvașini au 
fost repartizate și în regiunile 
lași Suceava, Stalin și Craiova, 
urmind ca pine la sfîrșitul anu
lui numărul traseelor deservite 
prin mașini să crească ott <- 
proximativ 50,

Tot în scopul îmbunătățirii de
servirii locuitorilor de la sate au 
fost deschise în primele opt luni 
ale anului acesta încă 660 de a- 
genții autorizate P.T.T.R, care 
efectuează toat,^ serviciile poștale,

( Agerpr..)

(Agerpres)

Mereu
(Urmare din pag. l-a)

iu-

muncă, nu îi inițiază însă în 
problemele tehnologiei înaintate.

Numeroși participanți la dis
cuții au arătat că stabilirea pro
gramei analitice trebuie să se 
facă în urma unei temeinice a- 
nalize, în urma consultării șefilor 
de secții și ateliere, a inginerilor 
și a celor mai buni muncitori 
(•a ele să răspundă întru totul 
la nevoile producției.

Tinerii ingineri *— oameni din
tre cei mai bine pregătiți — au 
datoria să sprijine efectiv acțiu
nile luate pentru ridicarea ca
lificării profesionale.

In Combinatul chimic
orează aproape 120 de tineri 

. ingineri. Mulți dintre ei, cum 
sînt tinerii Haș Teodor, Vasile 
Pop, Elena Albu, Cornel Mol- 
doveanu în afară de faptul eă 
sprijină cursurile de ridicare a 
calificării profesionale, merg In 
mijlocul tinerilor. fac demon
strații I'a locul lor de munca, 
le explică principiile de funcți
onare a utilajelor, îi ajută să-și 
îmbogățească cunoștințele pro
fesionale. Sînt însă și ingineri 
— puțini la număr, printre care 
Filip Viorica (secțiile evapora
re și topire), Săvescu Cornel 
(mecanică). Vitali Inculeț (sec
ția evaporare), care fac prea pu-

i n a s
ține lucruri în această privință. 
Alții vin la cursuri, dar apun 
cîteva lucruri generale care nu 
folosesc prea mult tinerilor. In
ginerul Valeriu Nichitescu care 
predă rezistența materialelor, 
vine și citește după carte. Ingine
rul Visa Costică predă desenul 
tehnic. Deseori el explică greșit 
unele noțiuni, lucru ce-i în
curcă pe tineri în loc să-i ajute.

Ar fi bine ca în viitor comi
tetul U.T.M. să folosească mai 
mult sprijinul pe care-1 pot da 
tinerii ingineri în acțiunea de 
ridicare a calificării profesiona
le a tinerilor. Firește că aceștia 
vor răspunde cu căldură, ro 
atenție la chemările organizației. 
Ei înțeleg că ridicarea califică
rii profesionale a tinerilor mun
citori este în interesul' întregu
lui combinat, în interesul lor 
deoarece ei sînt acei care orga
nizează și conduc procesele de 
producție.

In legătură cu îmbunătățirea 
metodelor de predare și semina
rizare. consfătuirea a făcut pro
punerea să se organizeze între 
lectori ore de interasistențe și sâ 
se generalizeze cele mai '___
metode. Există încă o problemă 
de rezolvat. Unii lectori vin la 
cursuri și expun materialul 
după o fițuică, fără si fie prea 
bine pregătiți. 0 lecție trebuia

buce

cu tehnica
însă bine gind:ta, 
trebuie sâ fie clare r g____ _
Pentru aceasta, lecțiile ar trebui 
sâ fie scrise. Și trebuie scrise 
și pentru ca ele «â poată fi ori
ei nd consultate de tineri.

Comitetul U.T.M. »-a străduit 
să facă lucruri interesante pe 
linia ridicării calificării tinerilor 
muncitori. Există însă anumite 
lipsuri în folosirea formelor care 
pot contribui la îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. Să luăm 
de exemplu cabinetul tehnic. Exis, 
ti în cadrul său o bibliotecă teh
nică cu peste 3000 de titluri. 
Sosesc aici peste 50 de re
viste periodice din țară și mul
te din străinătate.

Cabinetul tehnic în colaborare 
cu comitetul U.T.M. puteau să 
facă multe lucruri interesante î 
sâ solicite tinerilor ingineri care 
cunosc limbi străine să traducă 
lucrările de specialitate, să în
drume lectura tehnică a tineri
lor. E nefiresc ca din 1500 de 
tineri abia 100 sâ fie cititori ai 
cărții tehnice. Tot la fel de ne
firesc este și faptul că în între
gul combinat nu găsești nici mă
car o copertă de carte afișată 
iau titlurile unor publicații ca
re trebuie să stea în atenția ti
nerilor.

Există numeroase forma ce viu 
•a lmbogițeaacâ ounoștințele

formulârile 
«i precise.

profesionale ale tinerilor 
care organizația U.T.M, 
•ă-și îndrepte atenția : 
cursurile pe meserii, simpozioa
ne, schimburi de experiență, re
cenzii etc.

Există la Combinatul chimic 
Borzești. în ce privește ridica
rea calificării tinerilor, o expe
riență pozitivă, care trebuie ex
tinsă și îmbogățită. Există și 
neajunsuri. Consfătuirea a adop
tat un plan de măsuri întocmit 
în colaborare cu comitetul sin
dical și cabinetul tehnic, care 
stabilește ca toți tinerii să fie în- 
cadrați în cursurile organizate pe 
specialități și grad de pregătire, 
astfel ca, fiecare secție să devi
nă secție școală. Sînt prevăzute 
măsuri concrete pentru revizui
rea programelor analitice, re
organizarea cursurilor, de popu
larizare a tehnicii noi, preda
rea unor cunoștințe de economie 
concretă etc.

Consfătuirea organizată de 
comitetul U.T.M. de l'a Combi
natul chimic din Onești este un 
început bun. înfăptuirea măsuri
lor stabilite va face, desigur, ca 
secțiile care în curînd vor în
cepe să producă, să primească 
tineri cît mai
care să facă față cu succea sar
cinilor ce stau în fața întregu
lui colectiv al combinatului.

eătre 
trebuie 

con-

bine pregătiți,

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Mirror" a pu
blicat un articol al corespon
dentului său din Leopoldville 
despre înapoierea în Congo a 
colonialiștilor belgieni.

„înainte de ’a se acorda in
dependența Congoului. scrie 
autorul. în Leopoldville exis
tau 22.000 de belgieni și, cu 
excepția a aproximativ 2.000 
de persoane, toți au fugit din 
Congo... Acum negustorii la
comi de bani se întorc Ia ca
sele lor somptuoase din subur
biile orașului**.

..Pentru belgienii avizi. Mo
butu tete omul care stă de 
strajă intereselor lor, deși si
tuația sa nu e prea sigură.

Belgienii se strecoară din 
nou la putere, iar unii, cu 
binecuvîntarea colonelului 
Mobutu, se încadrează din 
nou în armata sa...“.

în privința atitudinii aces
tor colonialiști, ziarul arată că 
ei se comportă „neînchipuit 
de grosolan și arogant". „Ma
joritatea belgienilor îi urăsc 
Pe congolezi

★

NEW YORK 7 (Agerpres). 
„Gazette and Daily", care a- 
pare la York (Pennsylvania) 
a publicat un articol în care 
scrie că Organizația Națiuni
lor Unite este folosită de că
tre colonialiști pentru a 
piedica Republica Congo 
cucerească independența.

Ziarul subliniază că,
protecția trupelor O.N.U., bel
gienii au instaurat din nou 
controlul asupra bogatei pro
vincii Katanga. „în timp ce 
comandamentul O.N.U. anche
tează cele mai
călcări ale legii șt se ocupă 
de amănunte administrative, 
scrie ziarul, belgienii au creat 
tn două luni de intrigi — eu 
sprijinul ambasadelor S.U-A. 
șt Angliei — forțe armate pu
ternice tn Katanga, au ațtțat 
triburile la răaeoală tn 
regtuni 0 i-au taUete

îm 
să-și

sub

mărunte în-

președintele Kasavubu impo* 
triva primului ministru Lu
mumba și a parlamentului",

ACCRA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarul „Evening
News” (organ al Partidului de 
guvernământ — Congresul po
porului din Ghana) care apare la 
Accra a publicat un articol in 
care dezvăluie substratul eveni
mentelor din Republica Congo. 
„Este suficient să aruncăm o pri
vire asupra istoriei Congo.ului, se 
spune în articol, pentru a înțe
lege criza care are loc acolo. Este 
în joc problema: Cui aparțin 
uriașele bogății din Katanga ? 
Bogățiile subterane de acolo sînt 
stăpînite nu numai de belgieni, 
ci și de mulți capitaliști din di’ 
ferite țări ale globului pămîn* 
tesc. La Bruxelles se află sediul 
Companiei „Societe Generale de 
Belgique”, Această companie este 
agentul cîtorva mari bănci belgie
ne cu un capital total de 170 mi. 
liarde franci, dintre care aproa
pe o cincime, adică 33 miliarde 
de franci sînt investiți în Congo. 
Această caracatiță controlează 70 
la sută din economia foitei co
lonii belgiene fi de fapt întrea
ga Katanga... «5

In anul 1944, Belgia era foarte 
slăbită și guvernul ei din emi. 
grație a semnat un acord în baza 
căruia întreaga cantitate de ura
niu extrasă în Katanga urma să 
fie predată Statelor Unite și An
gliei. După războit acest acord a 
fost revizuit. Totuși Statele Unite 
și Anglia primesc 75 la sută din 
minereul de uraniu extras în Ka
tanga,

P entru a păstra Katanga 
imperialiștii și capitaliștii încear
că diferite manevre. Astfel s.a 
propus unirea Katangei cu Fede
rația Rhodesiei și Nyassalandului 
controlate de Anglia. în martie. 
Roy Welensky a declarat fără 
înconjur că Katanga trebuie să 
devină o parte a Rhodesiei de 
nord.

împotriva acestui pios « beat 
atitudine hotâ-uâ 
ționolă congolezi" 
P strice Lszs&mka

serie.de


Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Promotorii politicii 

„războiului rece" in impas
NEW YORK 7. - Trimisul 

special Agerpres, Al. Gheor
ghiu transmite:

In cursul acestei săptămînl 
la O.N.U. a« continuat dezba
terile generale, s-a discu
tat proiectul de rezoluție de
pus de cinci țări neutre reco
mandând. o întâlnire Hrușciov- 
Eisenhower și a fost de ase
menea discutată importanta 
problemă a includerii pe ordi
nea de si a Adunării a punc
tului privind reprezentarea 
Chinei în O.N.U.

Modul cum s-au desfășurat 
aceste discuții a arătat că 
multe lucruri s-au schimbat in 
Adunarea Generală în ultima 
vreme, că glasurile celor ce 
se pronunță în favoarea unor 
soluții constructive sînt mai 
puternice decit ale acelora 
care se opun unor asemenea 
soluții. Faptul a fost consem
nat chiar de numeroși comen
tatori de presă americani a 
căror atitudine este departe 
de a fi una de prietenie față 
de țările socialiste. „Vechea 
hegemonie americană cu care 
îi place d-lui Lodge să se 
laude, scrie ziaristul american 
Walter Lippmann în ziarul 
■„New York Herald Tribune", 
este acum pe cale de dispari
ție''.

O impresie cit se poate de 
neplăcută au produs mane
vrele cu ajutorul cărora Sta
tele Unite au izbutit să torpi
leze proiectul de rezoluție al 
celor cinci țări neutre.

„New York Times" arată că 
numeroase țări afro-asiatice, 
precum și alte țări mici pri
vesc cu regret eșecul acestei 
acțiuni. Surse indiene, serie 
ziarul, au declarat că regretă 
acest prilej pierdut si au ară
tat că, prin respingerea aces
tei propuneri a țărilor neutre. 
Statele Unite nu au contribuit 
la crearea unei atmosfere co
respunzătoare în Adunarea 
Generală.

Comentând la rindul său, 
felul in care S.U.A. au obținut 
respingerea proiectului de re
zoluție al celor cinci țări neu
tre, ziarul „New York Post' 
consideră că aceasta „nu a 
fost o victori* pentru Occi
dent, și cit atât mai puțin pen
tru S.U.A..."

După părerea coresponden
tului la O.N.U. al ziarului 
francez „Le Monde", Occiden
tul apare astfel in fața 
opiniei publice „ca unicul ad
versar al întrunirii la nivel 
înalt".

Pînă și cei mai înverșunați 
apologeți ai „politicii de fcrrțâd 
dintre observatorii politici c- 
mericani. nu pot ignora insă 
cererile tot mai insistente • 
care s-au făcut puternic auzite 
în cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale — de a se 
începe în sfîrșit tratative pen
tru rezolvarea problemelor 
care constituie surse ale în
cordării internaționale. le:ă 
ce scrie în acest sens ziarul 
marei finanțe americane „Wa’.l 
Street Journal" : „Indiferent 
cine va fi ales — Nixon seu 
Kennedy - el se va afla in

întrevedere între
N. S. Hrușciov și Sukarno

NEW YORK t (Agerpres). - 
TASS transmite : Grupul de 
presă de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri *1 
U.R.S.S anunță : In după a- 
miaza zilei de 6 octombrie, 
inaintea plecării in patrie, pre. 
ședințele Indoneziei, Suksmo, 
s făcut o vizită lui N. S. Hruș
ciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.RS.S.

Întâlnirea lui N.S. Hrușciov 
cu Eleanor Roosevelt

NEW YORK 7 (AgerpreM 
TASS transmite : în după 
amiaza zilei de 6 octombrie 
N S. Hrușciov. șeful delega
ției sovietice la cea de-a 15-a 
cesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.. a făcut o vizită d-nei 
Eleanor Roosevelt, militantă

Dejun în cinstea
NEV/ YORK 7 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 7 octombrie 
Asociația corespondenților de 
pe lîngâ O.N.U. a oferit un de
jun în cinstea conducătorului 
delegației sovietice, președirteie 
Consiliului de Miniștri al U-R-S-S.

Declarația președintelui Sukarno
NEW YORK 7 (AgerpresK 

— înainte de a părăsi New 
Yorkul președintele Indone
ziei, Sukarno, a declarat unor 
corespondenți că evenimentele 
din ultima săptămînă i-au în
tărit convingerea că structura 
O.N.U. trebuie revizuită și 
mo&iernizatâ. Noi, cei din In
donezia, a spus el. sintem ferm 
hotărîți să luptăm pentru efi
cienta O.N.U. Sukarno s-a 
pronunțat în fave rea între
vederilor și fătuirilor
car* au loc la ' ork în

fața unor cereri energice pen
tru tratative cu Rusia". După 
părerea ziarului, o asemenea 
conferință ar urma să exami
neze problema Berlinului și a 
dezarmării. Ziarul american 
arată că printre cei care se 
opun ideii acestor tratative 
sint „diplomații din S.U.A." și 
„conducătorii Germaniei occi
dentale".

După cum a reieșit din des
fășurarea lucrărilor Adunării 
Generale, „cererile" la care se 
referă ziarul Wall-Streetului, 
s-au intensificat cu atît mai 
mult cu di in fața intreg'.i 
lumi au fost expuse cu clari
tate de către conducătorul de
legației sovietice și de către 
șefii delegațiilor celorlalte țări 
socialiste propuneri importan
te, judicioase, soluții care țin 
seama atît de realitățile exi
stente astăzi în lume, cit și 
de aspirațiile cele mai scumpe 
ale omenirii. Simptomatic 
pentru reacția produsă de a- 
ceste propuneri este ecoul pe 
care ideile formulate de N. S. 
Hrușciov l-au avut în nu
meroase țări neutre. Intr-un 
amplu comentariu consacrat 
adeziunii acestor state la pro
punerile șefului delegației so
vietice, ziarul JVew York Te
legram and Sun" recunoaște 
că ele „ciștigă teren in rindul 
țărilor blocului afro-asiatic la 
O-N.U-".

..Un număr important de 
țări afro-asiatice. scrie acest 
ziar, găsesc că in mare mă
sură programul lui Hrușciov 
prezentat aici la O.N.U. ere 
mai atrăgător decit orice ar 
avea de oferit occidentaliiIn 
Ce privește problema dezar
mării generale și totale ziarul 
recunoaște fără nici « echi
voc că ^propunerea sori*tied 
d* a se semna m treu: de 
dezarmare generală și totală . 
este mai atrâgâtoe-e decit in
sistența Statelor Unite de a se 
ajunge mai întâi la u acord 
asupra controlului.

In altă ordine de idei, ds- 
rul consemnează faptul că 
„muUe dintre aceste delegcț.i 
(ale țărilor Asiei și Africh) 
sini de acord cu criticii* for
mulate de Hrușciov in ce pri
vește felul in cere a acționat 
Hammarskjoeld în problema 
Congoului’.

Cercurile conducătoare *• 
mericane are. după era «- 
bliniază ziarul _N«r Yorc 
Times', eu impus t:mp de 
vouă am aminarea discuției 
privind restabilirea locului le
gitim al Chinei in O.N.U.. au 
constatai că la actuala sesiune 
un mare număr de delegații 
au sprijinit fără rezervă pozi
ția Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte state socialiste în a- 
ceastă problemă.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mini, Organizația Națiunilor 
Unite va număra prin primi
rea Nigeriei 100 de membri. In 
cc tastă organizație al cărei 
caracter trebuie să devină și 
devine tot mai universal po
ziția avgcaților încordării și 
războiului rece este din ce in 
ce mai dificilă.

în cursul convorbirii priete
nești și sincere. SL S. Hrușciov 
H președintele Sukarno an a- 
\wt un schimb de păreri in
tre serie de probleme impor
tante care prezintă interes 
pentru T KJS-S. si Indonezia.

X. S. Hmseiov a urat pre
ședintelui Sukarno drum bun 
și succes in activitatea lui 
pentrn binele poporului Indo
neziei și a păcii generale 

dr seamă pe tărim obștesc din 
S.U.A- care a oferit an ceai 
ia ciBUea lai.

A avat loc • convorbire 
prietenească la care a partici
pat si ministrul Afacerilor 
Externe al U.K.&8*. A. A. 
Gromiko.

lui N. S. Hrușciov
N. S. Hrușcov. a cere cu part- 
c.pct nu-neroș corespondenți 
aatencam și stro:nL

Cu acest prilej. N. S. Hruș- 
c‘o7 c făcut o declarație. cr 
epoi a răspuns pe ktrg la nu
meroase întrebări.

tre șefii de state și guverne. 
Asemenea discuții prietenești, 
a spus el, aduc o mare con
tribuție la înțelegerea proble
melor și a dificultăților celei
lalte părți.

Răspunzînd la întrebările 
corespondenților, Sukarno și-a 
exprimat din nou convin
gerea că Organizația Națiuni
lor Unite trebuie să fie reor
ganizată. El a arătat de ase
menea că este necesară mu
tarea cartierului general al 
O.N.U. într-o altă țară și a 
propus Elveția.

La mii și mii de kilometri depărtare de țară flutură lingă sediul O.N.U. drapelul iubit al 
patriei noastre, Republica Populară Romînă.

Ședința de joi după=amiază
NEW YORK 7 (Agerpres).- 

După cum s-a mai anunțat, în 
ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 6 octombrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
în cadrul discuției generale a 
luat cuvîntul Stephan Tchi- 
cheile, vicepremier și minis
tru] Afacerilor Externe al Re
publicii Congo (cu capitala 
Brazzaville).

Refer ir. du se la situația din 
Republica vecină Congo, Tchi- 
chelle a încercat să pone
grească guvernul legal al 
Congou-boi în frunte cu pre- 
n'_erul Lumumba și a adus 
’.aude lacheului colonialiștilor 
Kasavubu. în încheiere. Tchi- 
che£e a declarat că delegații 
la acruala sesuune a Adunării 
Generai* a O.N.U. na trebuie 

se înapoieze in țările lor 
glat a ■ vș fi găsită soiu- 
ț a probleme: asigurării păcii 
generale.

Adunarea a trecut apei la 
d-scutarea ordine! de zi a 
cele: de-a XV.a sesiuni și la 
sUbilirea succesiunii în care 
TOT fi examinate punctele de 
pe această ordine de zi. în 
cadril) ședinței primul a luat 
cbvMb! K. T Mazurov, eon- 
ducător— delegației R.S.S. 
Bifccruse care a vorbit despre 
reprezentarea Chinei în Orga- 
- riu Națiunilor Unite. El a 
sgrijurit propunerea Uniunii 
Soc.ence de a se include pe 
r rc.r.ea de zi problema locu- 
î— ce rev ne de drept in 
OJS.U. Republicii Populare 
Chineze. Aproape in fiecare 
an. a spus K. T. Mazurov, in 
O.N.U se primesc țâri noi. 
Dar în ceea ce privește R P. 
Chineză in Adunarea Gene
rală se joacă o farsă ru
șinoasă.

Politica nesăbuită dusă fată 
de R. P. Chineză de cercurile 
guvernante ale cîtorva țări 
din Occident, a subliniat K. T.

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— în ședința plenară din di
mineața de 7 octombrie a

încheierea lucrărilor 
conferinței Uniunii 
Interparlamentare

TOKIO 7 (Agerpres). - 
' TASS transmite : La 7 oc- 
' tombrie și-a încheiat lucrările 
I la Tokio cea de-a 49-a confe

rință a Uniunii Interparla- 
i mentare. Timp de nouă zile 
■ deputății din 49 de țâri au 
! discutat probleme contempo

rane și perspectivele dezar- 
; mârii. viitorul democrației 

par lamentare în Asia, căile de 
îmbunătățire și dezvoltare a 
relațiilor economice interna
ționale.

-----•-----

Procesul foștilor 
conducători ai Turciei

ANUAR A 7 (Agerpres) — 
TASS trensmiîe : Comisia supe
rioară de anchetă a dat publi
cității actul de acuzare in pro
cesul crimelor sivir-ite de clica 
fastului prim-ministru Mende- 
res Comisia cere condamnarea 
la moarte a 71 de persoane, 
printre care fostul prim-ministru 
Menderes, fostul președinte al 
republicii Bayar, fostul preșe
dinte al Medjlisului Koraltan, 
locțiitorul său. membri ai șu- 
remului. membri ai Comisiei 
pentru cercetarea activității par
tidului popular-republican. Er- 
delhun fostul șef al Statului Ma
jor, foștii guvernatori ai Anco
rei și Istanbulului etc.

Paul Robeson salută 
propunerile sovietice la O. N. U.

BERLIN 7 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cunoscutul 
cintăret Paul Robeson, laureat 
al Premiului Internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare’*, a luat cuvîntul 
în cadrul unei conferințe de 
presă Ia Berlin in fața ziariș
tilor germani și străini.

Vorbind despre cuvintarea 
rostită de N. S. Hrușciov la 
Adunarea Generală a O.N.U., 
Paul Robeson a declarat că 
popoarele Africii, Asiei și A- 

I mericii Latine vor fi întot- 

Mazurov, este condamnată de 
întreaga omenire progresistă. 
Fără China populară nu poa
te fi asigurată o colaborare 
reală între popoare, fără 
China populară nu poate fi a- 
siguratâ o pace trainică și 
stabilă în întreaga lume. Fără 
participarea Chinei populare 
nu poate fi rezolvată în mod 
efectiv problema dezarmării 
generale și totale, această pro
blemă stringentă a contempo
raneității.

In cuvintarea sa delegatul 
Ceylonului a subliniat că țara 
sa se menține în mod consec
vent pe poziția recunoașterii 
drepturilor Republicii Popu
lare Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite. El a demon
strat lipsa de logică a pozi
țiilor citorva țări care între
țin relații diplomatice cu R. P. 
Chineză și votează totodată 
împotriva restabilirii drepturi
lor Chinei în O.N.U.

Ficțiunea tolerată de 10 ani 
In O.N.U. în legătură cu re
prezentarea Chinei și care se 
datorează presiunilor din par
tea S.U.A.. este un spectacol 
rușinos care subminează pres
tigiul O.N.U., a declarat în 
cuvintarea sa W. Gomulka, 
conducătorul delegației polo
neze. Mai mult decit atît, a- 
ceastă ficțiune paralizează or
ganizația noastră și nu-i per
mite să rezolve problemele 
internaționale cele mai arză
toare.

Reprezentantului S.U.A., a 
declarat W. Gomulka, nu-i 
place orinduirea care există 
în China. Aceasta este adevă
rata cauză a atitudini.i răuvoi
toare a S.U.A. în problema 
restabilirii drepturilor Chinei 
în O.N.U.

W. Gomulka a condamnat 
de asemenea puterile occi
dentale pentru faptul că ele 
împiedică de multi ani pri

Ședința de vineri dimineață
'Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile de 
politică generală. Primul a 
luat cuvîntul șeful delegației 
Portugaliei Vasco Viera Ga
rin, care a rostit o cuvîntare 
lungă și lipsita de conținut. 
Delegatul portughez a cerut 
Adunării Generale să nu pună 
în discuție probleme delicate, 
întrucit acest lucru ar putea 
împiedica „realizarea armo
niei". Garin a recunoscut în

Lucrările Comitetului 0. N. U. 
pentru problemele economice și financiare

NEW YORK 7. - (Trimisul 
special Agerpres transmite) : 
La 6 octombrie a avut loc ale
gerea vicepreședintelui Comi
tetului pentru problemele e- 
conomice și financiare. A fost 
ales ca vicepreședinte repre
zentantul Cubei, Raul Roa. I- 
nițial reprezentanții S.U.A., 
Angliei și altor țări occiden
tale au sprijinit pe candidatul 
Sudanului pentru funcția de 
vicepreședinte. Dar în fața o- 
poziției majorității membrilor 

tului,delegatul Sudanu
lui a renunțat să-și mai pre
zinte candidatura.

Pe marginea ordinei de zi a 
Comitetului au luat apoi cu- 
vintul o serie de reprezentanți 
din comitet, printre care și Ba. 
zii Șerban. reprezentantul R.P. 
Romine. Salutînd prezența noi
lor state africane în O.N.U., 
Bazii Șerban a exprimat în 
numele poporului romîn senti
mentele profunde de solidari
tate față de lupta popoarelor 

deauna recunoscătoare guver
nului sovietic pentru propune
rile lui.

Referindu-se la vizitele sale 
în țările socialiste, Paul Robe
son a spus că în aceste țări el 
n-a constatat niciodată nici 
cea mai mica manifestare de 
ură de rasă. Am fost, sînt și 
voi fi întotdeauna, a spus 
Paul Robeson, prietenul cre
dincios al Uniunii Sovietice și 
al celorlalte state ale lagăru
lui socialist. 

mirea în O.N.U. a R. P. Mon
gole.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Irakului, Jawad, a subli
niat necesitatea urgentă a re
zolvării juste a problemei re
prezentării R. P. Chineze în 
O.N.U. Nu are nici o justifi
care faptul că guvernul unei 
țări atît de mari cum este 
China nu este reprezentat 
pînă in prezent în Organiza
ția noastră. Fără participarea 
activă a R. P. Chineze, a subli
niat Jawad, nu pot fi rezol
vate probleme atît de impor
tante ca de pildă problema 
dezarmării.

N. V. Podgornîi, șeful de
legației R. S. S. Ucrainene, a 
declarat că de mulți ani ma
joritatea mecanică din Aduna
rea Generală refuză Republi
cii Populare Chineze dreptul 
ei legal de a-și ocupa locul 
in O.N.U. Se procedează ast
fel pentru a fi pe placul 
S.U.A., in dauna Națiunilor 
Unite Prin rezoluția lor Sta
tele Unite încearcă și de data 
aceasta să nu admită exami
narea problemei reprezentării 
R. P. Chineze la O.N.U.

Pe bază de exemple convin
gătoare șeful delegației ucrai
nene a demonstrat întreaga 
absurditate a politicii S.U.A. 
față de R. P. Chineză. 34 de 
state, a declarat el, au recu
noscut China și au stabilit cu 
ea relații diplomatice, iar ma
joritatea covîrșitoare a țărilor 
au relații comerciale cu aceas
tă tară. In același timp S.U.A. 
continuă să sprijine prin forța 
baionetelor regimul marione
tei lor de pe insula Taivan.

Apoi a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, șeful delegației Republi
cii Populare Romine.

Cu aceasta ședința din 
după-amiaza zilei de 6 octom
brie a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat sfîrșit.

termeni generali necesitatea 
dezarmării.

Referindu-se la situația din 
Congo, delegatul portughez a 
adus elogii „înțelepciunii și 
iscusinței" de care a dat do
vadă în Congo, Hammarsk
joeld. Viera Garin a încercat 
să prezinte în culori tranda
firii politica crudă și inuma
nă a autorităților portugheze 
în posesiunile coloniale ale 
Portugaliei din Africa.

Apoi, a vorbit ciankaișistul.

acestor țări pentru lichidarea 
rușinosului sistem colonial.

Comisia a adoptat ordinea 
de zi a lucrărilor pe care fi
gurează următoarele proble
me : Raportul Consiliului eco
nomic și social, situația și o- 
perațiunile fondului special, 
dezvoltarea economică a țări
lor slab dezvoltate, programe 
de asistență tehnică, posibili
tăți de colaborare internațio
nală în favoarea fostelor teri
torii sub tutelă și a altor noi 
state independente, problema 
ajutorului pentru Libia ra
portul secretarului general etc.

MOSCOVA. Conducător.i am
basadelor țărilor arabe, acredi
tați in Uniunea"Sovietică, au ofe
rit la 7 octombrie un dejun in 
cinstea prunului ministru al Gu
vernului Provizoriu al Republicii 
Atâjtr.a, Ferhat Abbas, care se 
ajlă in U.R.S.S.

HANOI. După cum anunță A- 
genția Vietnameză de Informații, 
autoritățile ngodinhdiemiste au 
trimis din Saigon spre S^vanna- 
ket — fortăreața gen era li. ui re
bel Fumi Nosavan — încă o co
loană de autocamioane cu muniții 
și alimente.

Autoritățile din Vietnamul de 
sud au sprijinit în repetate rîn- 
duri clica rebelă Funii Nosavan 
— Bonn Oum.

BERLIN. Agenția A.D.N, trans
mite că ia cea de-a 14-a otârn- 
piâdă de șah care va avea loc 
la Leipzig (R D G ) va participa 
și o echină o șahiștilor ameri
cani Departamentul de Stat al 
S.U.A,, care timp de mai muie 
săplătnîni a refuzat să acorde 
vize de ieșire șahiștilor ameri
cani, în urma a numeroase pro
teste a fost nevoit să-și revizu-

Nota adresată de guvernul 
sovietic guvernului S.U.A.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Gheorghi Pușkin, 
locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
la 6 octombrie pe ambasadorul 
S.U.A. Llewellyn Thompson și i-a 
remis nota de răspuns a guver
nului sovietic la nota din 8 
august a guvernului S.U.A. in 
problema înarmării R.F.G. cu 
arme rachetă.

Guvernul sovietic, se spune in 
notă, consideră de datoria sa 
să avertizeze încă o dată gu
vernul S.U.A. asupra caracteru
lui periculos al politicii acestu'a 
și să declare că guvernul sovie
tic nu va rămîne indiferent la 
înarmarea cu rachete nucleare 
a Germaniei occidentale și va 
fi nevoit să ia contra măsurile 
pe care le va considera nece
sare pentru a asigura securita
tea Uniunii Sovietice și a state
lor aliate, pentru a asigura 
pacea în Europa și în lumea 
întreagă.

Guvernul sovietic consideră 
necesar să atragă din nou aten

Prima conferință sovietică 
de solidaritate cu țările 

Asiei și Africii
MOSCOVA 7 (Agerpres). —• 

TASS transmite : La 10 oc
tombrie, în capitala Tadjiki- 
stanului — Stalinabad — se va 
deschide prima conferință so
vietică de solidaritate cu po
poarele Asiei șj Africii.

La conferință vor participa 
oameni de știință și de artă, 
muncitori, colhoznici, activiști 
pe tărîm obștesc din republi
cile sovietice din Asia Centra
lă și Transcaucazia, din repu
blicile autonome sovietice ale 
R.S.F.S.R., din Moscova din

Vizita primului ministru 
al Franței la Bonn

BONN 7 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatea
ză că la 7 octombrie au sosit 
Ia Bonn, pentru o vizită de 
două zile primul ministru al 
Franței, Michel Debre și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Franței, Couve de Murville.

în cursul vizitei la Bonn ei 
vor duce tratative cu cancela
rul Adenauer și cu ministrul 
Afacerilor Externe, Brentano.

----- •_---- ----------

Manevrele 
Bundeswehrului 

în Franța
BONN 7 (Agerpres). - La 

începutul lunii noiembrie pe 
teritoriul Franței urmează să 
aibă loc pentru prima oară 
manevre ale Bundeswehrului 
vest-german. După cum ara
tă ziarul „Frankfurter Allge- 
meine", manevrele, la care 
vor participa patru unități de 
tancuri ale Bundeswehrului 
cu un efectiv total de 3.000 
de oameni, se vor desfășura 
timp de două săptămîni în- 
Ir-o regiune situată la est de 
Reims. Așadar, scrie ziarul, 
pentru prima oara în timp de 
pace în Franța vor apare uni
tăți militare germane.

Este caracteristic faptul că 
apropiatele manevre vor avea 
loc încă înainte de semnarea 
acordului dintre Bonn și Pa
ris privind construirea în 
Franța a unor baze și depo
zite militare pentru Bundes- 
wehr. în baza acestui acord, 
Bundeswehrul vest-german 
va căpăta „dreptul legal" de 
a efectua oricînd manevre în 
Franța.

Se crede, scrie ziarul, că 
aproximativ 35.000 de soldați 
vest-germani vor efectua a- 
nual exerciții militare în 
Franța. Totodată, acordul pre
vede construirea în Franța a 
unor marj depozite militare 
pentru Bundeswehr, precum 
și folosirea de către Bundes
wehr a aeroporturilor fran
ceze și crearea unor baze na
vale de aprovizionare a Bun
deswehrului într-o serie de 
porturi de pe litoralul francez 
al Atlanticului.

iască hotărirea și să permită șa
hiștilor să plece în R D G.

PARIS. După cum anunță zia
rul Liberation", la Amsterdam 
s-a aflat că recentele cazuri de 
otrăvire în masă în urma con
sumului de margaring produsă de 
concernul ..Unilever" se datoresc 
calității inferioare a uleiurilor ,pe 
care firmele americane le livrea
ză acestui concern de mai mulți 
ani.

MOSCOVA. Ziarul ,,Pravda" 
anunță că la 5 octombrie a înce
tat din viață după o boală în
delungată Zinaida Orjomk.dze. 
soția, prietena și colaboratoarea 
eminentului fruntaș al Partidului 
Comunist și al statului sovietic, 
Grigori Orjomkidze (1886—1937).

PARIS. Potrivit rezultatelor re. 
fe'endumului organizat la 5 oc
tombrie in Uniunea, Sud-Africa- 
nă. majoritatea alegătorilor s-au 
pronunțat pentru proclamarea — 

ția asupra caracterului ilegal ci 
înarmării R.F.G. sub paravanul 
N.A.T.O. și să sublinieze cu 
toată hotărirea că pînă la rea
lizarea pe cale pașnică a unei 
reglementări cu Germania nici 
un fel de acorduri separate în
cheiate de S.U.A. și alte puteri 
occidentale cu R.F.G. nu pot să 
le scutească de obligațiile de- 
curgînd din declarația cu privire 
la înfringe-ea Germaniei și din 
ce'elalte acorduri interaliate, 
adoptate de comun ccord, cu 
privire la inadmisibilitotea reîn
vierii sub orice formă a milita
rismului german.

Neresoectînd aceste docu
mente de drept internațional din 
perioada de după încheierea 
celui de-al doilea război mon
dial, se spune în.nota sovietică, 
guvernul S.U.A. poartă întreaga 
răspundere pentru consecințele 
acțiunilor sale în fața popoare
lor care au avut mult de suferit 
de pe urma agresiunii militaris
mului german.

Leningrad. Se așteaptă sosirea 
vner oaspeți din Algeria, Coas
ta de Fildeș, India, Camerun, 
R.A.U. și cim alte țări ale A- 
siei și Africii.

Principalul raport — „Popoa
rele Asiei și Africii in lupta 
împotriva colonialismului și 
imperialismului și activitatea 
Comitetului sovietic de solida
ritate a țărilor Asiei și Afri
cii" va fi prezentat de cunos
cutul scriitor tadjic Mirzo Tur- 
sun-Zade, președintele acestui 
comitet.

Referindu-se la dezacorduri
le care persistă pe plan po
litic și economic între cele 
două guverne, ziarul Figaro 
subliniază că de la ultima în
trevedere dintre cancelarul 
Adenauer și de Gaulle, „di
vergențele dintre cele doua 
guverne n-au putut fi înlătu
rate ci dimpotrivă s-au agra
vat".

„Combat" relatează că la 
sosirea lor Ia Bonn, Debre și 
Couve de Murville, „vor păți 
pe un teren înrăutățit de di
vergențele Pe plan politic și 
economic dintre cele două 
țări".

Vorbind despre aceste di
vergențe „Combat" arată că în 
ce privește reforma N.A.T.O., 
preconizată de de Gaulle, pre
cum și crearea unui secre
tariat permanent al Europei 
occidentale, Debre și Couve 
de Murville nu vor găsi nici 
o aprobare la Bonn întrucit 
..Bonnul nici nu vrea să audă 
de așa ceva*. La rindul său 
. Le Monde» subliniază că a 
fost o vreme cînd se putea 
vorbi totuși de o unitate de 
vederi între Bonn și Paris, 
dar această perioadă a tre
cut. în actuala situație șan
sele unei concilieri franco- 
vest-germane sînt destui de 
reduse".

După conferința
SCARBOROUGH 7 (Agerpres). 

TASS transmite :
La Scarborough s-a încheiat 

cea de-a 59-a conferință anuală 
a Partidului laburist englez.

In ședința diri 7 octombrie de
legații au criticat sever politica 
guvernului englez In legătură cu 
naționalizarea căilor ferate și 
s-au declarat îngrijorați de creș
terea numărului șomerilor care 
în unele regiuni reprezintă 6 la 
sută din numărul muncitorilor. 
La conferință s-a arălat că gu
vernul englez nu numai că nu 
acordă sprijin transporturilor fe
roviare naționalizate, dar pune 
chiar tot felul de piedici, ingreu- 
nînd activitatea căilor ferate en
gleze.

Delegații la conferință au vor
bit cu îngrijorare despre lipsa 
acută de profesori și au condam- 

ca republică a acestui dominion 
englez^

După cum anunță coresponden
tul din Johannesburg ai agenției 
France Presse, 850.458 de alegă
tori albi s-au pronunțat pentru 
proiectul guvernamental de mo
dificare a formei de guvernare a 
țării și de înlocuire a monarhiei 
prin republică, iar 775.878 — îm
potrivă.

Tn conformitate cu legile rasis
te din această țară, nici unul din 
II milioane de africani nu a 
avut dreptul să participe la ale
geri.

GENEVA. Consiliul Național al 
Elveției — Camera Inferioară a 
Parlamentului — a aprobat pro
iectul de lege guvernamental cu 
privire la reforma armatei elve
țiene care prevede reorganizarea 
radicală a forțelor armaîe și în
zestrarea lor cu arma nucleară.

Tn timpul votului aj lipsit nu
meroși deputat' — membri ai 
partidului socialist, a: partidului 
independent și partidului catolic 
conservator. Comuniștii și socia
liștii de stînga au votat împo
triva aprobării proiectului de 
lege.

NOUTĂȚI 
oesPiiE 

TINERETUL LUMII
CHEMAREA

UNIUNII NAȚIONALE 
A STUDENȚILOR 

DIN FRANȚA

PARIS 7 (Agerpres.', •- 
Uniunea națională a studen
ților din Franța a chemat 
toate mișcările de tineret, or 
ganizațiile profesionale și de
mocratice să organizeze la 
sfîrșitul lunii octombrie o ma’- £ 
nifestație națională pentruf* < 
pace în Algeria.

GREVA A STUDENȚILOR 
URUGUAYENi

MONTEVIDEO 7 (Ager
pres). — La Montevideo se 
desfășoară în prezent o gre
vă a studenților Universi
tății naționale din Uruguay, 
în semn de protest împotri
va reducerii fondurilor bu
getare alocate universității 
și împotriva programului 
de stabilizare economică. 
După cum transmit agenți
ile de presă, la 5 octombrie 
studenții greviști au fost 
atacați de un grup de fas
ciști care au deschis focul 
și au încercat să ocupe clă
direa universității. Huliga
nii fasciști au fost alungați;, 
de studenți.

REFUZUL S.U.A.
DE A ACORDA VIZE DE IN
TRARE UNUI GRUP DE 

TINERI TURIȘTI SOVIETICI

MOSCOVA 7 (Agerpres).
— TASS transmite î Departa
mentul de Stat al S.U.xV. a 
refuzat să acorde viza de in
trare in țară unui grup de 23 
de tineri turiști sovietici care 
urmau să plece în America 
în conformitate cu acordul cu 
privire la schimbul de turiști, 
intervenit între Consiliul 
excursiilor studențești din 
S.U.A. și Biroul internațional 
de turism al tineretului.

Aceste acțiuni ale autorită
ților americane, se spune în- 
tr.o declarație a Comitetului 
organizațiilor de tineret din 
U R.S.S., arată în mod grăi
tor cine împiedică colabora* 
rea culturala și s.himbul de 
turiști, îmbunătățirea relați
ilor dintre tineretul sovietic și 
cel american.

Ln apărarea
.lut

Manolis Glezos
ATENA 7 (Agerpres). - TASS 

transmite : Intr-o serisoara des
chisa, Tassia Glezu, soția lui 
Manolis G’ezos Cerc sprijin opi
niei publice grecești și mondiale 
pentru eliberarea soțului ei, 
care a fost condamnat pe 
nedrept Tossia Glezu croia in 
scrisoare că cererea de grațiere 
a lui Glezos este examinata în 
prezent de consiliul de grațiere.

Mulțumind opiniei publice 
grecești și mondiale pentru spri
jinul hotărît acordat pînă >n 
prezent, Tassia Glezu își expri
mă convingerea că și de data 
cceasta ea va primi sprijinul 
solicitat.

Partidului laburist
nat guvernul englez pentru fap
tul că acorda puțină atenție pre
gătirii de cadre didactice.

Conferința a dat o serioasă lo
vitură politicii conducerii de 
dreapta a partidului. Pentru pri
ma oară conducerea de dreapta 
nu a reușit să obțină aprobarea 
liniei sale generale de către con
ferința anuală. Exemplul cel mai 
caracteristic în această privință 
îl constituie rezultatele discuții
lor și ale votului Intr-o proble
mă principială atît de importan
tă ca atitudinea partidului față 
de arma nucleară

Delegații la conferință au adop
tat o rezoluție propusă de două 
dintre cele mai mwl sindicate 
(Sindicatul muncitorilor din f 
transporturi și al muncitorilor 4, 
necalificați și Sindicalul unit al 
muncitorilor dm industria con
structoare de mașini), care cer 
ca Anglia să renunțe imediat 
unilateral la arma nucleară și să 
se desființeze bazele americane 
aflate pe teritoriul. Angliei, Sin
dicatul muncitorilor din transpor
turi și al muncit orilor necalif.cați 
cere de asemenea în rezoluția sa 
ca Anglia să 'enunțe complet a 
„politica bazată pe amenințarea 
Cu folosirea armet nucleare", ai*- 
că la politica N A T.O.

Conducerea de dreapta a pa :> 
dului a suferit de asemenea o 
înfrîngere într-o problemă atît de 
importantă ca atitudinea partidu
lui față de ide ea naționa-izi':. 
mijloacelor d& producție. A'ttcy- 
lul al 4-lea al statutului, cz t 
obligă partidul să lupte pe'"- 
înfăptuirea acestei idei, a 'ă—: 
nesc'Ambat. deși Comrtetul E.**- 
cutiv^a reușit să găsească o r- '- 
tlță de scăpare cu ajuto'u’ cd-c s 
să poată continua încercările 
a revizui acest articol.

Așa-dar, cea de n 59-a c^-'t
rință anuală a partidului lab . r_ 
a constituit o victorie importa^ z 
șl convingătoare a forțelor :t 
stânga care sînt pentru 
marea Partidului laburist
adevărată organizație v'n '

oamenilor muncii ce si
pentru cauza so ia Isrr. du:.

*
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