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DIN FIER VECHI
OȚEL VOI !

Cit de complicat este abecedarul... Ajutorul colegilor din clasele mal 
binevenit întotdeauna. .

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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pentru iarnă

de producție cu can- 
de materie primă ne- 
Pînă în urmă cu cîte- 
se și pregătiseră circa

De la începutul anului și 
pînă acum colectivul Fabricii 
de cărămizi șj țigle din Cim- 
pia Turzii a obținut însemnate 
succese în muncă. In cele trei 
trimestre ale anului în curs 
producția realizată este cu 7 
la sută mai mare față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

In prezent, paralel cu desfă
șurarea producției, în fabrică 
se fac intense pregătiri pentru 
desfășurarea în bune condi
ții a producției și în timpul 
iernii. In acest scop, au fost 
deja terminate lucrările de re
parație capitală a uscătoriei 
nr. 2 șj de consolidare a uscă
toriei nr. 1. Ușile uscătoriei 2, 
de pildă, au fost căptușite 
cu azbest asigurîndu-se astfel 
închiderea lor perfectă. La fel, 
au fost reparate și curățate 
canalele pentru transportul 
gazelor arse de la cuptoare 
în camerele de uscare.

De curînd, tinerii din bri
gada condusă de Gheorghe 
Părăuan, împreună cu munci
torii din atelierul de întreți
nere. au terminat de instalat 
o nouă presă modernă și acum 
lucrează la instalarea altor 
două.

In cadrul pregătirilor pentru 
iarnă o atenție deosebită a 
fost acordată și asigurării pro
cesului 
titățile 
cesare. 
va zile 
45.000 de tone de argilă ma
cerată.

Pentru a trimite cuptoare
lor Martin cantități mai mari 
de fier vechi, în aceste zile 
în întreg raionul 23 August 
din Capitală se organizează 
numeroase acțiuni tinerești, 
în primele două săptămîni 
ale lunii, peste 50 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
au colectat 91 tone de fier 
vechi. Din această cantitate 
41 tone au fost colecrate de 
pionieri și școlari. Elevii Șco
lii medii nr. 38. de exemplu, 
au colectat 15.000 kg de fier 
vechi.

în întrecerea pentru „cit 
mai mult fier vechi colectat44, 
fiecare brigadă 
muncă patriotică, fiecare 
năr, luptă 
în frunte.

lectore a fierului vechi. Numai in 
cursul ultimelor două trimestre 
ale acestui an, tinerii au trimis 
oțelăriilor patriei o cantitate de 
aproape 300 tone fier vechi.

în această acțiune s-a eviden
țiat în mod deosebit brigada nr. 
10 în frunte cu responsabilul ei 
Grigore Birzu de la Fabrica de 
acid azotic, deținătoarea drape
lului de brigadă fruntașă în ac
țiuni de muncă patriotică.

TEODOR LEONTE 
tehnician

utemistă de 
tî- 

pentru a se situa

ir
zi’e. în București, 
brigăzi utemiste 

echipe

Recolta prezentului in hambare 
a viitorului sub brazdă!

în aceste 
numeroase 
de muncă patriot’-că. 
de pionieri și școlari din ra
ionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej colectează însemnate can
tități de Cer vechi. In ul
tima săptămînă. de exem- 

1.6C3 de pio- 
muncitori și 

i trimis cuptoa- 
d? fier vechi, 
liber, pionierii 
e’ementară nr. 

colectat 2 tone de fier 
ar tinerii de la Uzine- 

Armătura" 6 tone.
*

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la Complexul de lu
crări Săvinești. îndrumate de or
ganizațiile U.T.M. acordă o mare 
atenție acțiunii patriotice de co-

peste 
elevi,

piu,
nieri, 
funcționari au 
relor 32 tone 
în timpul lor 
de la Școala
1S9 at 
% ech:.
le r

*
Mobilizați de organizațiile 

de bază U.T.M., tinerii din 
Întreprinderile, instituțiile și 
comunele de pe cuprinsul ra
ionului Pitești încadrați în 
brigăzi de muncă patriotică, 
precum și elevii de la școlile 
din raion, iau parte activă la 
acțiunea patriotică de strîn- 
gere a fierului vechi. In acest 
an. ei au colectat și predat la 
I.C.M. cantitatea de peste 
240 tone de fier vechi-. Frun
tași in această acțiune sînt 
tinerii de Ia Uzina „Vasile Tu- 
dose“ d;n Colibași, întreprin
derea de transporturi, Atelie
rele și baza tubulară Bascov, 
precum și cei din comunele 
Micești, Bascov și Colibași 
cere au predat organelor 
I.C.M. cantități însemnate de 
fier vechi.

Tinerii raionului Pitești 
continuă munca de colectare 
a fierului vechi pentru a-și 
mări rezultatele obținute pînă 
acum.

ION RIZOIU 
corespondent voluntar

«i

In proporție E necesar
suta la sută un și mai mare

Cum educăm la școlari 
spiritul de răspundere
fata de mvatatura>

în dimineața aceasta, briga. 
da lui Ștefan Marin a avut de 
dus la îndeplinire o „misiune44 
deosebită. Aceea de a rotunji 
pînă la capăt planul însăinînță- 
rilor de toamnă. Acum. cînd 
soarele e sus, zorul a luat sfîrșit. 
Privind peste întinderea unifor
mă a celor 250 de hectare ale tar’ 
lriei pe car? s-a terminat de în- 
sămînțat griul de toamnă, ute- 
mistul Ștefan Marin ie gîndește 
la recolta anului viitor. Se gin. 
dește că va fi fără îndoială o 
recoltă bună, doar s-i făcut to
tul pentru aceasta... Campania 
de toamnă nu i-a luat prin sur
prindere pe colectiviștii din Ver- 
nești, raionul Buzău. ~ 
8-au 
încă 
zi’e

și trecut Ia acțiune. Și 
ce aratul se apropia de

Oamenii 
pregătit s-o întîmpine 
din vreme Cu cîteva 

__ înainte de a se trece 
la recoltatul porumbului, ?a se
diul gospodăriei colective se 
stabilea pînă la ultimul amă
nunt planul de măsuri, defalcat 
Pe obiective, pe zile, pe ore 
chiar Se stabilea care anume 
brigadă va lucra la recoltatul 
porumbului, care la scosul sfe
clei de zahăr și care la însc.nîn- 
țări. S-au repartizat în raport 
de necesitățile fiecărei brigăzi 
atelajele, vitele de muncă în- 
tr-una din acele zile de pregă
tire, utemistu] Ștefan Marin, se
cretar al organizației (J'T.M. din 
G.A.C. a fost invitat la organi
zația de partid. Comuniștii din 
gospodărie i-au arătat con
cret. ce sarcini îi revin organi
zației U.T.M. în această perioa
dă Au discutat despre toate a- 
cestea într-o adunare genera.ă 
U.T.M. deschisă. Au luat hotă- 
riri. în primul rînd au hotărît 
ca nici un tînăr să nu lipsească 
de la lucru în aceste zile de 
efort colectiv. Au hotărît ca pe 
tot timpul desfășurării campa
niei, ei. tinerii, să fie alături de 
vîrstnici acolo unde nevoile o 
impun : în primele rîndurj ale 
bătăliei pentru strîngerea recol
tei. pentru pregătirea celei din 
anul viitor.

Brigada lui Marin Ștefan a 
primit sarcina să asigure aratu; 
și însămînțatul celor 250 hec
tare de grîu Nu era deloc o sar
cină ușoară. Tractoarele nu pu
teau lucra d?cît jumătate din 
suprafața respectiva. Restul tere. 
nului. aflat în pantă, trebuia 
arat cu plugurile. Timp de cîte
va zile în brigadă a domnit o 
activitate febrilă. Tinerii colecti
viști au dat o mînă de sprijin 
celor de la ateliere. I-au ajutat 
să repare plugurile, să pună a- 
te’ajele la punct. în același 
timp, majoritatea echipelor bri
găzii sprijineau recoltatul po
rumbului de pe suprafața care 
urma să fie însămînțată cu grîu. 
în felul acesta, brigada reparti
zată la această lucrare a putut 
termina la timp culesul porum
bului. tăiatuil și transportatul 
cocenilor, lăsînd „cîmp liber** 
tractoarelor și plugurilor, care, 
îndată ce s-au creat aceste con.

diții. au 
în timp 
sfîrșit, intrau in stadiul final și 
celelalte munci, echipa de tine
ret condusă de utemistul Gheor
ghe Tutunaru, se îngrijea de 
schimbatul seminței, de tratarea 
acesteia, punea la punct atela- 
jele necesare transportării ei 
pe tarla. Și totuși in aceste xile 
încărcate de sarcini, tinerii au 
găsit timp nu numai să trans
porte dar să și descopere toate 
rezervele de gunoi de grajd. A- 
ceasta a făcut posibil ca pe fie
care hectar al viitoarei holde 
de grîu să se împrăștie cîte 25 
tone îngrășăminte naturale. Exa
menul brigăzii lui Ștefan Marin 
a fost trecut cu succes. întreaga 
suprafață planificată a fost în- 
sâmînțatâ la timp. Tot la timp 
au fost încheiate și celelalte lu
crări .Colectiviștii din V’ernești 
au strins în pătule recolta ce
lor 700 ha de porumb, au trans
portat la baza de recepție re
colta de 
zahăr.

Din 
U.T.M 
însilozat 
urmare, 
în proporție de sută 
Dovadă că ac°l° 
preocupare, unde 
toamnei est? privit cu cuvenita 
seriozitate, rezultatele sînt din
tre cele mai bune. Iar lucrurile 
sînt toate la locul lor ; recolta 
prezentului în pătule, cea a 
itorului, sub brazdă. Cam 
aceste lucruri se gîndea i 
mistui Ștefan Marin atunci cînd 
sfîrșise însămînțatnl griului. Și 
poate și la faptul că la acest re
zultat îmbucurător, au contribuit 
din plin și ei, ulemiștii.

aza de recepție rP" 
pe 25 ha de sfecla de

inițiativa organizației 
tinerii colectiviști au 
cocenii recoltați. Prin 

planul a fost îndeplinit 
la sută, 

unde există 
examenul

i vi
la 

ute-

NICOLAE FATU

aport al mecanizatorilor
Stațiunile de mașini și trac

toare au realizat pini in prezent 
44 la sută din planul lucrărilor 
agricole de toamnă.

Un sprijin important l-au dat 
unităților agricole cooperatiste, 
in executarea lucrărilor agricole 
de toamnă, mecanizatorii din 
S V.T. Smeeni, regiunea Ploeșli, 
Marghila, regiunea Oradea, 
Ardud, regiunea Baia Mare, To~ 
poru, regiunea București fi 
altele.

Direcția generală S.M.T. din 
Ministerul Agriculturii apreciază 
că rezultatele obținute pini acum 
de stațiunile de mașini și trac
toare din unele regiuni, printre 
cară Bacău, Craiova. Hunedoara, 
sînt sub nivelul capacității de lu
cru a parcului de tractoare pe 
care-l posedă și a gradului de 
pregătire profesionali a mecani
zatorilor. De asemenea, unii trac
toriști, ciuiînd si realizeze pla
nul intr-un procent cit mai mare, 
neglijează executarea lucrărilor 
agricole potrivit cerințelor agro
tehnice specifice condițiilor cli
matice din toamna aceasta.

Mecanizatorii trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru a gră
bi lucrările agricole de toamnă 
și mai ales pentru a executa lu
crări de buni calitate. Conduce
rile stațiunilor de mașini și trac
toare, consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective și întovă
rășirilor agricole și comandamen
tele regionale și raionale de co
ordonare a lucrărilor agricole să 
acorde toată atenția verificării 
calității lucrărilor executate de 
mecanizatori și înregistrării co
recte a acestora în evidența 
S.M.T. și a unităților deservite.

(Agerpres)

încă de pe băncile școlii spi
ritul de răspundere mi s-a pă
rut a fi trăsătura cea mai pre
țioasă, din cele mai caracte
ristice omului nou. O vedeam 
strălucind în steaua eroului 
muncii socialiste ca și în suc
cesele obținute de muncitori 
în uzine și pe șantiere, 
luminînd pe masa 
lui ce-și continua 
munca la ceas tîr- 
ziu de noapte, 
sau sporind incan
descența cuptoa
relor din oțelării.

Și atunci cînd în orele de 
practică pedagogică, contem
plam un elev de o șchioapă 
ostenind mai mult decît cei
lalți asupra lecției pentru a-i 
pătrunde rosturile cît mai te
meinic, mi se părea că des
cifrez contururile acelei uma
nități a viitorului vrednică de 
a trăi în socialism.

Este lesne de înțeles că, a- 
flînd că am fost numit la 
clasa I elementară, m-am 
gîndit imediat la aceasta ca 
la o împrejurare favorabilă 
hotărîrii mele de a stărui încă 
de la început asupra educării 
spiritului de răspundere față 
de învățătură la micii mei 
elevi.

încă înainte de începutul 
anului școlar am început să 
mă pregătesc, 
tuit cu multă 
mică cuvîntare 
șlefuit-o cu grijă de nenumă
rate ori. Eram încredințat că 
ascultînd-o, elevii se 
vinge fără greutate 
portanța muncii pe 
vor avea de făcut și 
sitatea răspunderii 
îndeplinirea 
bune condiții.

Și iată-mâ în clasă, în 
ma mea oră de predare, 
șirînd cu multă convingere 
argumentele meșteșugite prin 
care căutam să-mi cîștig ele
vii la o muncă plină de răs
pundere. Eram încredințat că 
roadele intervenției mele ora
torice nu vor întîrzia să se 
arate.

Și totuși n-a fost așa. Cu
rînd am descoperit că mește- 
șugitele mele argumente ră
măseseră oarecum la supra
fața conștiinței elevilor. Inte
resul pe care unii dintre ei 
II arătaseră școlii în primele 
zile se referea mai mult la 
atributele exterioare, vizibile 
ale calității de elev — la 
ghiozdan, la uniformă — dar

sau 
scriitoru-

nu se întîlnlse încă în cuge
tul lor cu convingerea că tre
buie să-și facă datoria.

într-o zi mi-am luat inima 
In dinți și i-am povestit di
rectorului greutățile mele. 
I-am vorbit despre preocu
parea mea pedagogică de a 
educa la elevi spiritul de răs
pundere față de învățătură și

Sugestii pentru o discuție care ar 
putea avea loc in consiliul pedagogic

Mi-am alcă- 
osteneală o 
pe care am

vor con- 
de im- 
care o 
de nece- 
față 

ei în cele
de 

mai

pri-
în

Tinerii montori : Rizea Nico- 
lae și Balan Ion de la Uzi
nele „Clement Gottwald4’ 
din Capitală sînt socotiți 
fruntași în secția •montaj 
pentru lucrul lor de buna 

calitate.

în comuna
rumb, abia . , .

ceasta cauză, tractoarele trebuie să aștepte, iar insămințârile

Valea Seacă, raionul Adj ud, din cele 850 de hectare cultivate cu po- 
jumătate au fost eliberate pentru însămințărilede toamnă. Din a- 

întirzie.

1

-fl

— El, nu tălați cocenii? Aici trebuie arat șl însSmînțat I
- Pai... Doar ai mai arat și toamna trecută...

Desen : de M. CARANFIL

Așezată sub coastă, 
alături cu un pilc de 
meri și peri, se află 
Casa memorială „llie 
Pintilie". Te apropii 
cu sfială și cu adine 
respect. Venind spre 
marginea 
lașului, 
mintește 
dîrză și neînfricată a 
comunistului llie Pin
tilie : Cartierul, care 
in anii noștri și-a 
schimbat complect în
fățișarea, atelierele 
unde a muncit și 
luptat eroul clasei 
noastre muncitoare, 
căminul cultural, în 
care după-amiaza se 
adună tineretul, toate 
ii poartă numele.

Spre casa muzeu, 
spre această carte de 
istorie, se îndreaptă 
in fiecare zi, în co
lectiv sau individual,

aceasta a 
totul îți a' 
de lupta

de rezultatele de loc mulțu
mitoare pe care le-am obți
nut.

— Foarte interesantă preo
cupare ! — mi-a răspuns bă- 
trînul pedagog. Ar merita să 
facă obiectul unei ședințe a 
consiliului pedagogic. Pentru 
că trebuie să știi, dragă tova
rășe, problema pe 
dicat-o nu se pune 
sei I ci întregii 
rog să pregătești 
amănunțit.

Peste două săptămîni, toți 
educatorii din școala noastră, 
învățători, profesori, instruc
tori superiori de pionieri, 
strînși într-o pasionantă șe
dință de lucru, discutau me
todele și procedeele necesare 
educării spiritului de răspun
dere față de învățătură la 
elevii noștri.

Redau în cele de mai jos 
cîteva fragmente din caietul 
de procese verbale ale consi
liului pedagogic ;

lor atît în școală ctt și tn fa* 
milie. La vîrsta de 7-8 ani* 
lipsind posibilitatea de auto* 
apreciere a activității, exigen* 
ța față de sine însuși, care-l 
determină pe elevul din cla
sele mai mari să-și elaboreze 
singur o comportare înteme
iată pe răspundere, este nece
sară alcătuirea unui aseme

nea sistem de exi
gență din afară, 
de către cei ce-l 
educă pe copil — 
învățătorul, fami* 
lia.

D. — învățătoare laMARIA
clasa a Il-a : Vreau să relatez 
și eu procedeele folbsite pen
tru a contribui la formarea 
spiritului de răspundere față 
de învățătură.

Elevii mei au primit sarci- 
na de a cere părinților lor să 
le povestească ce fel de mun-

care ai ri- 
numai cla- 

școli. Te 
un referat

SEN ALEXANDRU

(Continuare în pag. 3-a)

TELEGRAMĂ

Comitetului Central 
Executiv 
Socialist

al Partidului 
din Japonia

TOKIO

Central al Parti-* 
Romîn

RADU M. - învățător la 
clasa I : Greșeala pe care a 
făcut-o tovarășul nostru mai 
tînăr se datorește insuficien
tei cunoașteri a elevilor din 
clasa l. Dtnsul le-a vorbit 
despre datorie, spirit de răs
pundere, a desfășurat in fața 
elevilor o argumentare com
plexă. Dar n-a ținut seama 
de faptul că explicațiile pri
vind noțiuni morale atît de 
profunde trebuiau date co
pilului cu mijloace pe care ei 
să le poată înțelege.

în loc să ofere elevilor săi 
cuvîntări, tovarășul nostru ar 
fi trebuit să ia unele măsuri 
care să-i pună pe elevii săi 
in situația de a simți prin 
experiența lor concretă învă
țătura ca pe o muncă. Era 
adică necesară în primul rind 
stabilirea unui sistem riguros 
de control al executării teme-

Comitetul 
dului Muncitoresc 
exprimă sincere condoleanțe 
Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist din Ja
ponia în legătură cu pierde
rea grea suferită prin asasi-1 
narea mișelească a lui Inejiro 
Asanuma, președintele parti
dului, cunoscut om politic# 
patriot înflăcărat al țării sale, 
luptător neobosit împotriva 
reacțiunii, imperialismului# 
pentru democrație și pace.

Profund indignat de această 
crimă odioasă, poporul romîn 
înfierează pe asasinii fasciști 
și pe sprijinitorii lor și își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului japonez împotriva 
imperialismului și a reacțiu
nii. pentru apărarea interese
lor vitale ale țării, pentru de
mocrație, independență națio
nală, pentru pace.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Casa memorială
„llie Pintilie"
tineri ieșeni. Vin în
drumați de organiza’ 
țiile U.T.M., pentru 
că aici găsesc un im
bold, un îndemn pen
tru munca și lupta 
lor. o pildă vie pen’ 
tru viața și compor
tarea lor.

...Acum în față s-a 
oprit un autobus. Din 
el coboară băieți și 
fete de la l.C.E.T. 
Ghidul, utemista Olga 
Popa, purlindu-i prin 
casa memorială le 
explică :

— Prin fereastra 
aceasta mică, llie 
Pintilie făcea să dis
pară materialele re
voluționare, atunci 
cînd cîinii siguranței 
pătrundeau in casă, 
în camera aceasta 
sînt expuse documen
te înfățișînd începutu
rile mișcării socialii-

te în țara noastră — 
pagini de luptă, de 
jertfă și glorie. Din’ 
colo, tinerii recunosc 
tovarăși din conduce’ 
rea partidului, și ală
turi pe llie Pintilie, 
cu toții la procesul 
de la Craiova, unde 
din acuzați, au deve
nit acuzatori ai jefui
torilor și asupritori
lor poporului. în 
mijlocul sălii, ma
cheta turnătoriei în 
care a lucrat llie Pin
tilie.

Grupul de tineri 
ascultă. Prin fața o’ 
cililor li se perindă, 
aievea parcă, viața 
comunistului erou, 
lupta partidului pen
tru libertatea și feri
cirea poporului.

O încăpere care a- 
cuză puternic. Expo
natele vorbesc singu’

re de tratamentul 
groaznic aplicat co
muniștilor la Doftana 
de către călăii sigu
ranței. unde a fost 
ucis llie Pintilie.

Tinerii privesc. 
Privesc și învață.

Utemistul Dumitru 
Popotă, fiul unor să
teni din împrejurul 
orașului, este munci
tor fruntaș 
E demn și 
Ce s-ar fi 
din el, pe 
muri ? Ar 
slugă la cine știe care 
chiabur sau boier. 
Lucia Novac, C. Ser- 
beniuc, C. Gherman 
sînt fruntașii unor 
brigăzi de producție 
ale tineretului. Fata

C. SLAVIC

( Continuare 
in pag. 3-a)

la uzină, 
mindru. 

ales însă 
alte vre- 

fi ajuns
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Tinerele colectiviste 
Gheorghe, Marioara Burda, 
Și Lina * 
„1907“ 
giunea

Grosu de Io G.A.C. 
din satul Stejaru, re- 
Constanța la culesul 

viei.



DUMINICA TINERETULUI
Intr-un sat moldovenesc

Comuna Cîrja, așezată pe malul Prutului, avînd în raza ei 
citeva bălți bogate in pește, este colectivizată în întregime î»eă 
din anul 1957. Dacă în 1952 la inaugurarea ei, gospodăria agri
colă colectivă „Nicolae Bălcescu" număra doar 21 de familii, 
iar în averea ei erau trecute citeva zeci de hectare de pămînt, 
citeva căruțe și vite de muncă, fără nici o construcție, astăzi 
ea are o temelie economică solidă. Cele 700 de familii, care 
înseamnă de fapt întreaga suflare a comunei Cîrja, muncind 
umăr la umăr, punind bob lingă bob, leu lingă leu, au reușit 
să-și făurească o familie mare unită — colectiva — și să spo
rească belșugul pămîntului în așa măsură îneît să pună teme
liile unei bogății nevisate : gospodăria din Cîrja are o suprafață 
de 2.470 ha din care I960 de ha pămînt arabil; are un sector 
zootehnic în plină dezvoltare. Cîștiguri însemnate Ie aduc gră
dina, pescuitul și atîtea altele. în gospodărie, muncesc — și 
acesta este lucrul cel mai semnificativ — oameni harnici, sări
tori, cu multă tragere de inimă. Și printre aceștia, mulți, foarte 
mulți tineri. Prin munca lor dîrză. neobosită, ei au făcut ca 
așezarea lor, cîndva un sat prăpădit de flămînzi, să eapete 
chipul satului socialist. Transformările petrecute se pot vedea 
în traiul bun și îndestulat al oamenilor. Toate acestea consti
tuie condițiile materiale care permit desfășurarea unei bogate 
activități spirituale.

Colectiviștii cîrjeni au fost aproape in toți anii printre cei 
dinții din raion care au isprăvit la timp și in bune condiții 
campaniile agricole. Producțiile destul de mari la hectar obți
nute în acest an — nu dintre cei mai buni — sînt, în acest 
sens, grăitoare. 1.180 kg. grîu și 2.019 kg. porumb la ha. Arătu
rile și însămînțările de toamnă sînt pe sfîrșite; de-acum se mde- 
îctnicesc cu isprăvirea noilor construcții. La Cîrja întâlnești in 
c ieste zile de toamnă tabloul unei munci la fel de însuflețite. 
Vine iarna. Ori asta presupune pregătiri febrile.

Unde sînt oamenii aceia cărora stăpînii le furau rodul pă
mîntului ? Unde e opinca spartă, simbolul sărăeieî ? S-au dus; 
toate s au dus pe pustii. Tinerii din Cîrja trăiesc o altă viață. 
Apropierea lor de bibliotecă, de scenă de terenul de sport, 
vorbește despre transformarea satului, despre minunatele pre
faceri revoluționare care se petrec sub ochii noștri. Șl iată cum 
se întruchipează toate acestea în cronica unei duminici petre
cute în comuna Cîrja, așezare de pe malul Prutului.

Acolo unde 
flutură un steag

-a trezit devreme Ion 
Boțu. Din pat a sărit 
drept la fereastră. Nu 
mai ploua. Cerul se 
limpezise de-a bine- 
lea. Boțu a răsuflat 

ușurat După ploaia de seara, 
care ținuse într-una pînă după 
cumpăna nopții, nu mai trăgea 
nădejde intr-o zi frumoasă, cu 
scare. Și tineretul satului gin- 
dîse, plănuise, pregătise atîtea 
pentru duminica asta I Porni 
grăbit spre cămin unde erau 
înțeleși să se întilneoscă toți. 
Totuși, cînd ajunse în dreptul 
sediului gospodăriei colective se 
abătu pe la cei care stăteau la 
taclale in curte.

— Ce ziceți ,? Om mai putea 
oare turna betonul la magazie?

— Astăzi nu I Nisipul e ud. 
Altădată I

Boțu, care nu întrebase de 
florile 'mărului (era responsabi
lul brigăzii în-tfia de muncă pa
triotică, și ostăiî era programat 
sa iasă cu ea la lucru) se în
tunecă, între sprîncenele lui ne
gre apăru o cută. Dar nu făcu 
doi pași că se și întîlni cu 
Gheorghe Constandache, se
cretarul organizației U.T.M.

— Boțule ! S-a hotărît ! Amîn- 
două brigăzile merg la înveli- 
rea școlii. Tragem țigla sus. O 
stivuîm acolo I Ba poate că și 
țigluim ceva.

Zis și făcut
Băieții și fetele din cele două 

brigăzi utemiste de muncă pa
triotică se încolonară încă din 
curtea căminului. Ieșeau acum
la munco voluntară cu aceeași
bucurie cu care de atîtea ori 
porniseră Io curățirea islazului, 
la plantarea stîlpiior pentru e- 
leetrifieorea comunei. Io însilo- 
zarea celor 150 tone porumb al 
colectivei și cite altele. Străbă
tură satul intr-un cîrrtec de vo
ioșie, cu steagul fluturind în 
capul coloanei. Din curțile case
lor, unele mai vechi, apăsate 
parcă de acoperișul de stuf, al
tele 'mai noi, ridicate în ultima 
vreme, surîzătoare, ieșeau să
tenii și-și însoțeau cu privirile 
copiii. Erau obișnuiți să-i vadă 
mergînd să săvîrșească o treabă 
obștească frumoasă. Ajunseră in 
partea de jos a comunei, acolo 
unde se înalță noua școală, și 
de unde se vedeau strălucind 
în razele soarelui, ca niște 
oglinzi, șiragul de bălți de pe 
malul drept al Prutului.

Ca niște furnici harnice, cei 
peste o sută de tineri se puseră 
pe muncă. Fetele se rînduiră pe 
două șiruri: își treceau țiglele 
din mînă în mină, purtindu-le 
din curte pînă la scară. Vreo 
trei băieți, cocoțați pe scară, 
primeau „ștafeta” și o .trime
teau celor din pod : apoi alții, 
stînd pe acoperiș, o preluau cu 
aceeași indemînare, pregătind 
meșterilor materialul pentru lu
crul de a doua zi. Va fi o școa
lă pe cinste ; mare, cu ferestre 
multe și luminoase, ou încăperi 
spațioase. Și dacă așa arată 
clădirea, asta se datorește și 
muricii lor. Au fost prezenți aici 
la fiecare etapă a construcției. 
Cine a săpat fundațiile ? Cine 
a cărat nisipul, lemnăria, cimen
tul, cărămizile ? Cine a făcut 
mortarul ? Tinerii Gheorghe 
Ghimpu, Marin Nicolae, Ruxan- 
da Șelaru, Costică Onose, Emil 
Roman, Ion Darie, Aurel Bolat, 
Sterica Hîrcă, Ion Strătică, A- 
neto Darie și otîția alții, ca ei, 
purtători ai insignei de „Briga
dier al muncii patriotice". Prin 
munca lor costul școlii s-a re
dus la aproape jumătate.
- Unde-i Strătică ? strigă ca

reva din curte, mirat că nu-l

vede tocmai pe aceia cunoscut 
ca fiind cel mai săritor și cel 
mai vrednic dintre utemiști. El 
niciodată n-a spus : nu merg,
n-am timp, e greu I Și-acum 
unde-i? Nevăzut, Strătică fă- 
cea legătura în punctul cel mai 
greu al acestei benzi transpor
toare vii : de afară, prin gura 
podului i se vedeau numoi mfi- 
nile înălțînd țiglele.

In ropote de tobe și sunet de 
trompetă, pe „șantier" sosesc 
pionierii. Se înșiră frumos, și 
președintele unității, Gheor- 
ghiță Trandofir, prezintă rapor
tul :
- Tovarăși utemiști ! Unitatea 

de pionieri din Cîrja este gata 
pentru a ajuta brigăzile de 
muncă patriotică !

(Te cred I Cine o să-nvețe in 
frumoasa școala de 7 ani, dacă 
nu ei, acești voinici cu vesele 
cravate roșii !)

S-a muncit bine, eu spor și eu 
voioșie. N-au trecut nici două 
ceasuri și toată țigla a fost sus. 
Meșteri țiglari ! Mi ine vă pu
teți apuca de treabă.

(Cînd oare știu seră, în tine
rețile lor, părinții flăcăilor și 
fetelor de azi, să-și dăruiască 
primele ceasuri ale duminicii, 
muncii pentru binele întregii 
obștii a satului, pentru înfrumu
sețarea așezării lor ?)

Ca pe Stadionul 
Republicii

ă fi fost orele 14 cînd 
de pe ulițele iotului, 
pilcuri de săteni ve
neau spre terenul de
sport din mijlocul co
munei. Se anunța un

program sportiv variat. Nu lip
sit de numere atractive, ba
chiar și de discipline sportive 
originale. Stai să vezi. Ai fort 
vreodată la campionatele repu
blicane de atletism ? Atunci 
știi : tocmai cînd începe al 
treilea tur în proba de 1500 m. 
vocea crainicului răsună in

Un șut, o pusa, un „cop" fi...ba ri ! Ah, parcă am fi în cate
goria Al

mine-n mină. fcoala cea nouă va fi mai repede gata.Țiglele trec din 
difuzoare: liniște vă rag: k: înăl
țime sare cutare... Repede în
torci capul ; nu ? Ei? In mic, 
cam așa, in timpuri paratele, 
s-au desfășurat probele sportive 
și pe terenul din comuna Grja, 
de pe malul Prutului, duminecă 
9 octombrie ax.

Să recapitulăm: in mijlocul 
terenului se desfășura cea de-a 
3-a ediție a întâlnirii de fotbal 
dintre echipele Cîrja și Rtezești 
(o comună megieșă). De la 
start s-a dat pleca-ea. in proba 
de 100 m. plat bateți. Ce-i drept, 
nu cu pistolul, ceea ce o făcut 
cc startul să se ia greșit de 
două ori, ci cu un fon ion. Gști- 
gătorul probei ? Tinârul colecti
vist Vasile Chiroșcă, in virsto de 
17 ani. Pionierului Gheorghițâ 
Trandafir ii e necaz că s-a cla
sat pe locul doi. Ce-i drept are 
doar 14 ani. Nu-i nimic, va 
concura și la alte probe. In 
doua serii aleargă apoi fetele. 
Ruxanda Șelaru și Neguța Șe- 
laru și-au împărțit victoria. A- 
tenția numeroșilor spectatori se 
distribuie : plecarea în cursa de 
1500 metri, și meciul de fotbal, 
unde, vai I echipa locală toc
mai a ratat o ocazie strălucită 
de a marco in poarta apărată 
de Ion Encche, din Rînzești. Iar 
în vremea asta, senzație : pe 
un stilp înalt de 10 m. bine uns 
cu ceară, temerarii concurenți 
lordache Șelaru fi Ion Chiosa, 
se dovedesc cer mai buni căță
rători. Proba, destul de origi
nală după cum vedeți, stirnește 
hohote de ris, și încurajări fre
netice. La cidism, concurenții se 
aliniază la start, chiar în pauza 
meciului de fotbal. Și asta pen
tru că unul din fotbaliști, Ion 
Nichita, ține neapărat să șl 
spună cuvîntul și la ciclism. Și 
de fapt s-a clasat primul, urmat 
de Ion Boțu, cunoștința noastră.

Pe cînd lipso de eficacitate 
In fața porții a înaintării echî- 

De locale îi dezamăgea pe 
spectatorii cirjeni, in duda nu- 
meracse’or faze palpitante cere 
ohernau de la o poartă la alta, 
— un număr mare de concurenți 
se întreceau in aru^coraa gre
nadei pe terenul din spatele 
porții, krtâ rezultatele : lordc- 
che Șelaru 45 m.; Râducanu 
Spiridon, 41 m., iar Gheorghe 
Trandafir împărțea cu VasHe 
Zo'rtea, locul tre» cu 40 metri.

Dar poate doriți să afla ți ci
teva amănunte despre ciștigă- 
torul acestei probe, același care 
in 15 secunde o fost în vîrful 
sti'pului. Colectivistul lordache 
Șelara ore 19 ani. Despre el 
brigada «gumoc a gospodă
rie c«e de ipus vorbe de laudă, 
onul ccesta a făcut oprocoe 
200 zile muncă și anul nu-i sfir- 
șit. Dar în ipostază de sportiv 
l-au cunoscut și apreciat mult 
mai mulți: lordache a obținut 
locul M la proba de trintă in 
campionatul regiunii lași din 
1959. Fără a se dovedi obosit, 
Gheorghiță Trandafir, ambițios, 
precum am văzut și vom mai ve
dea, s-a înscris și la ștafeta 
pionierilor de 4x60 m. întrecerea 
cec mai hazlie a fost însă, nein- 
doelnic, „fuga în sac". Făcea 
să-l vezi pe Ionică Boțu, întin- 
zind crt putea posul în sacul 
strimt de iuta. Șmecherul de 
Gheorghe Roman și-a scos pi
ciorul printr-o gourd a sacului, 
să-și facă pasul mai spornic, 
fopt pentru care, In hohotele 
de ris ale mulțimii, a fost pe
nalizat

Gșt'gători : Boțu și Vasile 
Chiroșcă.

La fluierul arbitrului cele două 
echipe de fotbal $• reunesc la 
centru. Dezolare: scorul alb a 
rămas alb pînă la sffrșftul me
ciului. Căpitanii echipelor co
mentează cu oprindere jocul.

— înaintarea noastră a mers 
slab. Centrul atacant, Muși, n-a 
colaborat cu extremele, Lăza
re seu și Mocanu. Din această 
cauză jocul a fost înghesuit pe 
centru. Dor nici echipa din Rîn- 
zești n-a știut să speculeze si
tuația : noi am jucat doar în 
zece oameni.

Se comentează mult, însufle
țit, de către toată lumea, ca 
după un meci pe Stadionul 
Republicii. Și ce-î dacă nu-i 
decit o comună kj marginea 
țării, pe bălțile Prutului ? Și aici 
tinerii muncesc, se bucură de 
viață, o trăiesc din plin. încă 
o dată : în privința însuflețirii 
se comentează cc pe Stadionul 
Republicii.

...(Cam la vremea aceasta, 
cînd soarele începe să coboare, 
încet, înspre boltă și umbrele 
prind să se alungească, se um
pleau, altă dată, circiu-m-He, în 
care atîțic oameni tineri, în pu
tere, își înecau gîndurile 
amare,..)

Cartea cîștigâ 
noi prieteni

n biblioteca ticsită de 
cărți, în jurul unei 
mese, trei fete și trei 
băieți, așteaptă cu în
frigurare întrebările
membrilor comisiei.

Sînt tineri care iubesc slova căr
ții și vor »ă se arate cit mal 
demni de a fi numiți prietenii el. 

Ion Nichita vorbește despre pro
filul lui Mitrea Cocor, acela 
care la Mal'u Surpat a smuls 
păminturile din mîinile moșieru
lui și le-a împărțit țăranilor. 
Enache Bumbaru, povestește ce 
a învățat el de la Pavel Korcea- 
ghin iar Neguța Șelaru urmă
rește destinul lui Anton Filip din 
momentul sosirii lui la Lespezi. 
Drept răspuns la întrebarea: „ai 
citit ceva din Eminescu ?" Ma- 
randa Coman, o fetiță vioaie, 
cu ochii limpezi, începe să re
cite încetișor :

,,Ce te legi ni codrule, fără 
plocie fără vint, / Cu crengile 
ia pămint ? / De ce nu m-aș 
legăna, / Dacă trece vremea 
mea !...“

Bine de tot s-a prezentat 
Costică Bumbaru, un pristea 
de-o șchioapa, cu ciuf bălai. 
In fișa lui de cititor, numai în

Privind oglinda fermecată « lui 
„Rubin 102*

ultimele sâptomini cu fost în
scrise douăzeci de cărți- Gnd 
a vorbit despre răzeșii răsculcți 
de Tudor Șoimaru, pentru apă
rarea obcinei strămoșești de lă
comia boierului Stroe Orheianu, 
a amintit cu mindrie că intim- 
plările sedoveniene s-au petre
cut chiar in preajma acestor 
păminturi de pe malul Pru
tului...

— Boierul Stroe Orheianu, își 
avea acareturile la Murgeni, a- 
proape de-aici. El i-a obidit și 
nedreptățit pe cei din neamul 
Șoimăreștilor, pinâ cînd Tudor, 
răzbunind uciderea tatălui său, 
lonașcu, l-a pălit cu paloșul pe 
boier, trintmdu-l mort deasupra 
mormîntului părintesc.

Frumos povestește Costicâ 
Bumbaru întimplări petrecute 
pe vremea lui Vodă Tomșa, cu 
300 de ani în urmă. Și chiar în 
clipele în care el povestește, 
chiar deasupra acestei încă
peri, un semn al veacului nos- 
stru se înstăpînește temeinic. 
Un tehnician sosit din Bîrkid in
stalează pe acoperișul căminu
lui cultural antena televizorului.

Duminică. Șase tineri colecti
viști prrmesc carnetul și insigna 
de „Prieten al cărții". Gospo
dăria colectivă le-a dat nu nu
mai belșugul pămîntului, bogă
ția bălților ci și lumina culturii, 
a civilizației. Numai în anul a- 
oesta, peste 30.000 lei din veni
turile colectivei au fost destina
te activității culturale. Cele 24 
de costume pentru echipa de 
dansuri, aparatul de filmat, tele. 

vizorul, radioul, plkupul cu dis
coteca lui, biblioteca eu cele 
citeva mii de volume, toate au 
revenit colectiviștilor din Grja, 
așa cum tot lor le-au revenit 
bogățiile ogoarelor, apelor, vii
lor...

Socialismul și numai socia
lismul a putut să le făurească 
un trai omenesc ; socialismul și 
numai el a putut să lărgească 
nespus orizonturile vieții cîrjeni- 
lor.

La cămin: despre 
O.N.U., despre 

Cosmos...
ică mai era lumeu 
pentru atiția tineri de 
la țară, altă dată ! 
Duminica, îndeosebi 
lumea era atît de 
mică îneît încăpea 

toată în cele citeva crișme. In 
1960, în lumea lui Ion Boțu și a 
lui lordache Șelaru, în lumea Fi- 
laretei Bugeac și a Fănicăi Ro
man se cuprinde țara întreagă 
și Pămîntul întreg, cu tot ceea 
ce frâmîntă în zilele noastre 
țara și Pămîntul. Ei vor să afle 
vești despre lupta popoarelor 
pentru dezarmarea generală și 
totală ; vor să știe ce se în- 
tîmplâ cu uneltirile imperialiști
lor împotriva Republicii Congo; 
vor sa afirme cu putere că, 
hotărît, colonialismului i-a sunat 
ceasul. In lumea acestor tineri 
care trăiesc într-o comună, un
deva la o margine de țara 
există, urmărite cu ardoare, cu
noștințele despre succesele-o- 
muiui în cucerirea Cosmosului. 
Vor tinerii țărani să știe ce 
se întîmplă cu satelitul artifi
cial al soarelui și cum au 
suportat Streika și Belka zborul 
lor unic în istorie. Și vor sâ 
știe (în vreme ce tehnicianul 
montează antena televizorului 
lor) care este viitorul televiziu
nii mondiale, cu programe re
transmise de pe nave-sateliți...

Nu, acesta nu este poemul 
unui liric vizionar. Este notația 
exactă, respectînd strict progra
mul unei duminici, așa cum o 
petrece tineretul din comuna 
Cîrja, raionul Murgeni, regiu
nea lași. „Jurnalul vorbit" cu 
care a început după-amiaza la 
căminul cultural „Nicolae Băl- 
cescu" a dezvoltat în fața mul
țimii care umplea pînâ la refuz 
sala devenită neîncăpătoare 
două teme : „Însemnătatea ac
tualei sesiuni a O.N.U." și „îm
plinirea o trei ani de la 4 oct. 
1957 - începutul erei cosmice". 
Au vorbit doi oameni cu bună 
pregătire - Nicolae Donose, 
președintele sfatului popular, și 
tinârul profesor Constantin Giur- 
conu. Contemporanii unor eve
nimente de însemnătate i nea leu. 
labila, tineri: din Cîrja au ascul
tat cu o atenție concentrată 
„Jurnalul- contemporaneității, 
man'festindu-șl adeziunea de
plină la poziția țărilor socialiste 
in problemele dezarmării, păcii 
și ale științei puse în slujba 
vieții.

Coriști, recita
tori, dansatori

ortina mal lăsa către 
marginea scenei cite 
o palmă de loc, prin 
care se întrezărea for
fota cel ora care ur
mau să susțină pro

gramul artistic. Pe semne că, 
deși mai cintaseră de atîtea ori 
in fața comunei, surorile Maria 
și Aneta Tăbăcaru tot mai a- 
veau emoții; recrtatoarec Dița 
Coman repeta și ea murmurind 

Mindru port, mlndre fete fi cin tece.

versul la oare se temea să nu se 
încurce ; iar Fănica Roman, cea 
mai bună dansatoare a echipei, 
îi arăta unei partenere o mișca
re mai grea din dansul „Mă
runțica". Numai Gheorghiță 
Trandafir, în fruntea celorlalți 
pionieri, era liniștit și privea 
senin, întoreînd în toate părțile 
capul tuns chilug. Și doar pio
nierii aveau să deschidă progra
mul serii.

Cu mult haz, cu cintece bine 
ticluite pe melodii săltărețe 
brigada „prichindeilor" se răfui 
cu leneșii la învățătură, chiulan
gii, cu mînuitorii fițuicilor și 
„trafioanți" de... nasturi.

Locul pionierelor l-au luat co
riștii, recitatorii, dansatorii. Un 
program artistic făcut anume să 
incinte și văzul și auzul specta
torilor ; un program în care în
flăcărarea tinereții și măiestria 
interpretării s-au contopit ca să 
creeze bunăvoia cîrjenilor. 
Strașnic mai bateau în podele, 
ba fetele, ba flăcăii, bo îm
preună, jucînd „Ghimpele", 
„Sîrba cu strigături", „Joițica" 
și „Ciobănașul". Boțu juca mai 

cînd te gindețti ca stUpul 
e alunecos rău...

cu foc ca niciodată, Ruxanda 
Șelaru s-a întruchipat în fata 
din cîntecul „La oglindă", 
Smă rând ița Coman a rostit fără 
să se-ncurce strofa cu bucluc.

— în continuare, tovarăși, va 
rula filmul romînesc „Alo, ați 
greșit numărul 1“

Cînd știi cu ce 
sâ începi

un. în vreme ce tineri 
și vîrstnici, spectatori 
și artiști amatori, ur
măresc peripețiile în
drăgostitului student 
la conservator, hai sâ

vedem cum a fost pregătită a- 
ceasta duminică.

Să nu vă închipuiți că în via
ța culturală a tineretului din 
Grja, ziua de 9 octombrie a 
fost un eveniment neobișnuit. 
Cîrjenii au avut mereu aseme
nea manifestări cultural-sportive, 
de masă, care îmbină acțiuni in
structive cu distracțiile și jocu
rile de tot felul. Programul a 
fost stabilit de către organiza
ția U.TlM., avînd sprijinul perma
nent al organizației de partid. 
A fost u-n program alcătuit 
pînă în cele mai mici amănunta 
în așa fel incit a prevăzut de io 
bun început, ee urma să se pe
treacă in fiecare ceas al du
minicii.

Cheia succesului a fost repar
tizarea concretă a sarcinilor 
unui mare” număr de utemiști. 
Și anume, s-au împărțit atribu
țiile după priceperea și înclina
țiile fiecărui tinăr. Firește că a- 
ceștia, la rîndui lor și-au mobi
lizat colectivele de muncă res
pective. Așa, lan Strătică și cu 
Gheorghe Costandache a-u avut 
sarcina mobilizării tineretului la 
muncă patriotică, Mariana Ru
gină bibliotecara căminului, s-a 
ocupat de pregătirea participan- 
ților la discuțiile finale din 
cadrul concursului „Iubiți car
tea". Ion Tuchilă, Cristea Con
stantin, Ionel Stratulat și Nico
lae Bunescu s-au îngrijit de în
trecerile și jocurile sportive. Șl 
așa mai departe. S-a dat cuve
nita atenție pregătirii organiza
torice. Pentru ca să se asigur© 
o eficacitate cit mai mare ac
tivității de muncă patriotică, co
mitetul U.T.M., împreună cu res
ponsabilii brigăzilor, au luat le
gătură, din timp, cu sfatul popu
lar al comunei și au stabilit 
punctele de lucru. La fel, echipa 
în compania căreia aveau să 
joace fotbaliștii din Cîrja, a 
primit la vreme „provocarea". 
Și programul artistic, evident, 
s-a bucurat de un număr de re
petiții care să asigure echipelor 
succesul deplin. Iar afișe com
puse ingenios, răspîridite în locu
rile cele mai umblate, au vestit 
din vreme conținutul manifestă
rilor. „Ce poți vedea azi?" - iată 
titlul unui astfel de afiș.

A fost o experiență pozitivă 
de care vor beneficia viitoarele 
duminici cultural-sportive din 
satele raionului Murgeni. Căci 
activiștii comitetului raional 
U.T.M., care au petrecut ziua 
de 9 octombrie în mijlocul tine
rilor din comuna Cîrja se vor 
strădui să extindă această ex
periență.

...Orele 22. Studentul îndră
gostit, ușuratecul Mircea Mancaș, 
a început să se... îndrepte - și 
cu asta filmul s-a isprăvit. Dar 
nu și duminica tinerilor din 
Cîrja. In locul ecranului, pe 
scenă se instală orchestra.

— Poftiți la dans I
Plăcută invitație.
Și astfel, după ce a orinduit 

țigla pe acoperișul școlii, după 
ce a ieșit al doilea la ciclism 
și primul la „fuga în sac", după 
ce i-a „încălzit" de minune pe 
ortacii lui de jocuri populare, 
lată-1 pe Ionică Boțu cum își 
caută perechea la „dansul ini
mioarelor". Căci, firește, reuniu
nea nu e lipsită de surprize. Ce 
se găsește oare în pachețelele 
atît de ispititoare înșirate pe o 
sfoară și către care te îndrepți 
legat la ochi ? Dacă „ai noroc* 
— bomboane, dacă dimpotrivă, 
ești „ghinionist", te alegi cu o 
ceapă sau cu um cartof. Con
cursuri spontane, improvizate, 
au hotărît pe cei moi buni dan
satori. S-ar fi zis că duminica 
nu voia să-șl mai ia rămas bun 
de la satul cu vatra statornicită 
acolo, lingă bălțile Prutului...

La ora cînd, în alte vremuri, 
Ia capătul unei duminici triste 
și pustii pe cite un fecior îl 
culegeau ai lui din șanțurile be
ției și înjosirii sale, tinerii co
lectiviști încheiau cu voioșie și 
demnitate o zi de odihnă, plină 
de bucuriile tinereții.

O datorau socialismului.

V. cabulea 
ȘT. IUREȘ

Foto : N. STELORIAN



LUNA PRIETENIEI
ROMINO-SOVIETICE

Vizitele delegației sovietice
După vizitele făcute în di

ferite localități din țară, 
membrii delegației sovietice 
de oameni de cultură, care 
participă la manifestările din 
cadrul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice s-au reîntors în 
Capitală.

Vineri 
Meseațev, 
Asociației 
to-romîne, 
te al Societății unionale pen
tru răspîndirea cunoștințelor 
politice și științifice, conducă
torul delegației, a făcut o vi
zită la sediul Societății pen
tru răspîndirea științei și cul
turii, unde a avut o întreve
dere cu membri ai prezidiului 
Consiliului 
S.R.S.C.

după-amiază, N. N. 
vicepreședinte al 

de prietenie sovie- 
prim-vicepreședin-

de conducere al

A. A. Mihailov, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., directorul 
Observatorului astronomic de 
la Pulkovo, a ținut la Casa 
oamenilor de știință o confe
rință despre succesele științei 
sovietice în domeniul cosmo
nauticii.

Prof. dr. E. A. Vasiukova, 
vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
director al Institutului unio
nal de endocrinologie expe
rimentală, a făcut o vizită la 
Consiliul național al femeilor, 
unde a fost primită de tov. 
Maria Rosetti, președinta 
Consiliului național al femei
lor și de membre ale secre
tariatului.

Primirea la Consiliul 
de Miniștri a membrilor 

delegației sovietice 
invitați în Republica 

Populară Romînă 
cu prilejul 

Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

(Agerpres)

Alte manifestări
în Capitală și în țară con

tinuă manifestările 
erate Lunii prieteniei 
sovietice.

consa- 
romîno-

★
în aula Bibliotecii 

universitare din Capitală, a 
avut loc vineri seara un sim
pozion cu tema „Extinderea 
automatizării în industria so
vietică, expresie a tehnicii 
modeme". Au vorbit acad. 
Grigore Moisil și ing. Tudor 
Tănăsescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne.

La Casa de cultură a tine
retului din raionul Gh. Gheor
ghiu-Dej a avut loc conferința 
intitulată „U.R.S.S., pe primul 
loc la Olimpiada de la Roma".

★
In regiunea Ploești, circa 

100.000 de oameni ai muncii 
din întreprinderi, schele pe
trolifere, rafinării și de la 
sate au participat în aceste 
zile la numeroase manifes
tări consacrate lunii marii 
prietenii. La Ploești, Tirgo- 
viște, Buzău, Mizil, au avut 
loc simpozioane și conferințe 
avînd ca temă „Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
oglindită în literatură", ,^Scrii
tori romînt despre Uniunea 
Sovietică", „Lenin și revolu
ția" etc. Caravanele între
prinderii cinematografice 
gionale prezintă la sate 
cluri de filme sovietice

♦
în Orașul și regiunea 

Consiliul regional A.R.L.U.S., 
în colaborare cu secția de în- 
vățămînf și cultură a sfatului 
popular regional a organizat, 
pentru elevii școlilor medii, 
un concurs cu temele „Figuri 
de comuniști în literatura so
vietică" și „Noutăți In vitrina 
literară sovietică". în orașele 
Bîrlad și Huși au fost or
ganizate expoziții volante cu 
temele „învățămîntul, bun al 
maselor de oameni sovietici" 
și „Pictura clasică rusă". 
La cinematograful „Maxim

centrale

re
ci-

Iași,

-----•-----

Tinerii Constantin Duțulescu 
și Gheo-rghe Radu, operatori 
principali la secția de eva
porare a Fabricii de tonanți 
.Argeșul", din Pitești, in 
«momentul predării și res
pectiv preluării schimbului.

Gorki" din Iași, „Victoria'* 
din Bîrlad, precum și la cine
matografele din Tg. Frumos, 
Podul Iloaiei și Hîrlău se des
fășoară în această săptămînă 
„Festivalul filmului sovietic".

★
Constructorii navali gălă- 

țeni reuniți într-o adunare 
au trimis un mesaj de prie
tenie colectivului de mun
că al șantierului naval 
„Krasnoe Sormovo" din Gorki, 
felicitîndu-i cu prilejul Lunii 
prieteniei romTno-sovietice și 
al celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie.

★
Oamenii muncii din 

meroase întreprinderi ale
giunii Baia Mare au asistat 
la expuneri consacrate reali
zărilor din cadrul septenalu- 
lui sovietic. La Casa de cul
tură din orașul Baia Mare 
a fost organizată expoziția 
„Tehnica nouă în slujba în
deplinirii septe naiului".

din

nu- 
re-

Vineri octombrie 1960, to
varășul Alexandru Bîrlâdeanu, 
vicepreședinte al Consiliului do 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, a primit la Consiliul de 
Miniștri pe membrii delegației 
sovietice invitați î,n țara noastră 
pentru a participa la manifestă
rile organizate în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Din delegație fac parte : Ni
kolai Nikolaevici Meseațev, vice
președinte al Asociației de prie
tenie sovieto-romîne, prim-vice- 
președinte al Societății unionale 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
politice și științifice, candidat în 
științe juridice, conducătorul de
legației ; prof. dr. Ecaterina Alek. 
seevna Vasiukova, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie sovie
to-romîne, director al Institutu
lui unional de endocrinologie ex
perimentală ; Aleksandr Alek- 
sandrovici Mihailov, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe a Uniunii Sovietice, doctor 
în științe astronomice, directorul 
Observatorului Pulkovo, președin
tele comitetului de astronautică ; 
Ivan Ivanovici Merjavin, maistru 
petrolist din R.S.S.A. Tătară.

La primire au luat parte tova
rășii Paul Nieulescu Mizil. mem
bru al C.C. al P.M.R. și Ion Mo* 
raru, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Uzinele „tlectroputere 
sînt una drn numeroasele 
uzine create de regimul de
mocrat-popular. Fotoreporte
rul nostru a surprins pe pe
licula una din secțiile uzi
nelor — bobincjul, dotată cu 

utilaj modern.

Primirea ambasadorului 
Republicii Socialiste 

Cehoslovace de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al Republicii 
Popu'are Romîne

Vineri 14 octombrie a. c. 
ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Romîne, Avram Bu- 
naciu, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R S. Ceho. 
slovace Ia București, Jaroslav 
Sykora, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
de acreditare.

Cum educăm la școlari 
spiriful de răspundere față de învățătură

(Urmare din pag. l-a)

că îndeplinesc în producție 
și în ce măsură le sînt nece
sare cunoștințele căpătate la 
școală pentru a-și îndeplini 
în bune condiții sarcinile pro
fesionale. Ei bine, am fost 
uimită de rezultatele obținu
te. Plini de mîndrie pentru 
realizările părinților lor, co
piii au povestit atît de multe 
despre munca acestora că, au
rind evocate cele mai felurite 
meserii, ți se părea că asculți 
un adevărat poem al creației 
omenești. Înfățișați în cuvin
te simple, adeseori stîngace, 
strungarul, topitorul, forjorul, 
țesătoarea, chimistul, șoferul, 
medicul, 
dunaseră 
tru a le 
exemplul 
zentare cît mai sugestivă a 
muncii In toată vastitatea și 
măreția ei. Și atunci cînd am 
întrebat : dar elevii din clasa 
noastră cum muncesc, răs
punsul a venit firesc : elevii 
învață ! Aceasta este munca 
lor.

Dar și mai folositoare obiec
tivului pe care-l 
au fost relațiile 
privire la felul în 
tințele primite în 
tribuie la reușita 
rinților lor. Aceștia le-au în
fățișat copiilor diferite aspec
te din munca lor în care cu
noștințele căpătate în școală 
le-au fost strict necesare. Ei 
au înțeles mai bine legătura 
dintre muncă și învățătură, 
atît de necesară formării sen
timentului răspunderii.

tură. De aceea, în aprecierea 
realizărilor și lipsurilor la 
învățătură, trebuie să antre
năm întregul golectiv, să for
măm în clașă o opinie pu
blică activă și eficientă. Să 
nu confundăm simțul de răs
pundere, .cu ambiția, vedetiștă 
pe care din păcate unii pă
rinți o cultivă la copiii lor.

INFORMAȚII

constructorul, se a- 
parcă în clasă pen- 
oferi copiilor, prin 
vieții lor, o repre-

urmăream 
copiilor cu 
care cunoș- 
școală con- 
muncii pă-

MIHAI V. — instructor su
perior de pionieri : Pentru a 
îndeplini scopul propus este 
necesar să orientăm cît mai 
mult activitatea elevilor spre 
colectiv. Numai socotindu-și 
munca o părticică din munca 
întregului colectiv al 
își pot forma

clasei, 
elevii simțul 

răspunderii față de învăță-

iNCEPtND DE AZI 
Ia

CINEMATOGRAFUL

Patria

după romanul cu același titlu 
de Mihail Șolohov

cu
PIOTR CERNOV. EVGHENII MATVEEV, LIUDMILA HI 

TIAEVA, PIOTR GIEBOV, FEODOR SAMKOV
Scenariul : Iurii Lukin 

F. Sahmagonov 
Regia : A. Ivanov 
Imaginea : V. Fast o vid 
Muzica : O, Karavaiciuk

InmTnarea Ordinului „Steaua Republicii 
Populare Komîne“ clasă I 
tovarășului Mihail Roșianu

Vineri la amiază, la Prezi
diul Marii Adunări Naționale, 
a avut loc solemnitatea înmî- 
nării Ordinului .,Steaua Repu
blicii Populare Romîne “ clasa 
I tovarășului Mihail Roșia- 
nu, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Bulgaria, distins pen. 
tru îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească și 
pentru contribuția adusă la 
opera de construire a socia
lismului, cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani.

La solemnitate 
parte tovarășii Ion 
Maurer, Emil

Alexandru Moghioroș, Janos
Fazekaș. Gheorghe Stoica. A-

- * ' al •
de

au luat 
Gheorghe 
Bodnăraș,

vram Bunaciu, membri 
C.C. al P.M.R., activiști 
partid și de stat.

După citirea decretului 
decorare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio, 
nale, a înmînat tovarășului 
Mihail Roșianu înalta dis
tincție.

Cei prezenți l-au felicitat 
călduros Pe tovarășul Mihail 
Roșianu. pentru înalta distin
cție primită.

da

(Agerpres)

DAN R. — învățător la cl. 
a IV-a: Intr-adevăr, organiza
ția de pionieri dă un ajutor 
deosebit de prețios pentru 
realizarea obiectivului peda
gogic pe care-l discutăm aci 
prin contribuția sa la educa
rea elevilor în spiritul mora
lei comuniste, al patriotismu
lui socialist și internaționalis
mului proletar. Iată un as
pect interesant observat la 
elevii din clasa a IV-a. majo
ritatea lor purtători ai crava
tei roșii. Dacăi întrebam în 
clasa I sau a II-a de ce trebuie 
să se străduie, să învețe bine, 
ei răspundeau de obicei — „ca 
să se bucure mămica și tăticu 
și să mă laude“ sau „ca să-mi 
dea o bicicletă" sau „pentru 
că așa ne-a spus tovarășa în
vățătoare", „pentru că și fra
tele meu învață bine“. După 
cum vedeți, motivele se refe
reau la situații concrete, re- 
strînse, care exprimau expe
riența lui de viață personală.

Dar din acest an școlar con
stat la elevii mei alt fel 
de motivații: cele cu carac
ter de datorie socială. Pio
nierii mei au motivat nece
sitatea de a fi elevi fruntași 
prin obligația de a-și înde
plini legămîntul pionieresc, 
prin datoria față de Republica 
Populară Romînă și Partidul 
Muncitoresc Romîn.

însă cumpătul răspunzînd că 
învățătura este munca lui și 
că el învață tocmai pentru a 
putea făuri mai tîrziu tot ce 
este necesar oamenilor.

Cei de față sînt foarte im
presionați. Ei răspîndesc în 
lumea jucăriilor, animalelor 
și florilor vestea că micul lor 
prieten a început să munceas
că. Ei se leagă să-1 ajute pe 
școlar să învețe cît mai bine.

Dirigintele clasei a V-a: 
Pentru clasele mai mari se 
poate folosi cu bune rezul
tate convorbirea etică.

De obicei, pornim de la un 
fapt concret oferit de analiza 
săptămînală a muncii, de via
ța de zi cu zi a clasei sau de 
comportarea copilului în fa
milie. Eu mă mulțumesc să 
pun problema în discuție. 
Restul fac elevii aducînd în 
discuție aspecte din experien
ța lor personală. Apoi tragem 
concluzia care este aproape 
totdeauna urmată de rezultate 
practice. Asemenea convor
biri am dedicat și problemei 
discutate aici.

IOANA T., învățătoare la 
clasa I. Noi, educatorii, a- 
vem pentru munca de educa
ție comunistă a elevilor. și 
mai ales a celor mici, un aliat 
prețios despre care nu s-a 
vorbit aici: imaginația lor. 
Se cunoaște atenția pe care o 
acordă copiii povestirilor, poe
ziilor, cîntecelor, plăcerea cu 
care desenează. Eu m-am gîn- 
dit că, mai ales la clasele 
mici, pregătirea unui copil pe 
plan afectiv prin material cu 
caracter literar și ilustrativ 
va ajuta formarea unei atitu
dini juste față de învățătură. 
Dorind să i fac pe elevii mei 
să înțeleagă faptul că învăță
tura este o muncă, am pregă
tit încă de la începutul anului 
școlar mici poezii și povești 
pe această temă. într-una din 
aceste povești este înfățișat un 
școlar din clasa I care se 
pregătește să-șj facă primele 
lecții din viața lui. Aflînd des
pre aceasta vin pe rind să-l 
vadă cei care populează micul 
său Univers, vechii tovarăși de 
jocuri : frățiorul, pisicuța, A- 
zorel, o vrăbiuță, jucării fe
lurite și alți vizitatori asemă
nători. Unii vizitatori, neînțe- 
legînd noua situație socială a 
prietenului lor îi propun să se 
joace, ca pe vremuri. Ei îl 
imbie cu tot felul de jocuri, 
dar noul școlai* refuză, expli- 
cîndu-le că acum a început și 
el să muncească așa cum fac 
părinții lui. Unul din cei de 
față îl ironizează, ce muncă 
poate face un copil atît de 
mic ? Poate scoate cărbune 
din pămînt. clădește case, 
produce vreun lucru folositor 
anului ? Școlarul ny.|i pierde

Directorul adjunct: Una 
din aceste convorbiri la care 
am asistat și eu a fost dedi
cată luptei împotriva medio
crității. Socotesc această ini
țiativă deosebit de interesan
tă. După părerea mea, medio
critatea este o piedică, adese
ori greu de urnit, în calea 
educării spiritului de răspun
dere. Există încă destui elevi 
care se mulțumesc să obțină 
note de trecere, deși ar putea 
obține note bune.

încredințați de adevărul ve
chiului dicton care spune că 
„rîzînd se întreaptă obiceiu
rile", noi am chemat în ajutor 
satira și umorul. Pionierii din 
școala noastră au organizat o 
adunare tematică intitulată 
„în țara Iui cinci și șase". Fo
losind cuplete, scenete, mono- 
loage, cîntece satirice ei au 
adus în fața opiniei publice 
pe acei elevi care se mulțu
meau să se mențină la supra
față, înotînd în apele stătute 
ale mediocrității. Severitatea 
pe care preadolescenții știu să 
o pună în aprecierile lor a dat 
aci bune rezultate iar rîsul 
s-a dovedit un aliat prețios.

INSTRUCTORUL SUPE
RIOR DE PIONIERI: Tot ca 
o contribuție la lupta împo
triva mediocrității trebuie a- 
mintit numărul tematic al ga
zetei de perete intitulat „Ce 
vei răspunde ~ 
Pornind de la tema 
Partidul te va întreba cum îți 
îndeplinești sarcinile ce vei 
răspunde", pionierii au alcă
tuit un adevărat bilanț al 
activității lor. Discuțiile pur
tate în detașamente cu pri
vire la acest număr s-au do
vedit deosebit de prețioase.

★
Procesul-verbal al ședinței 

cercului pedagogic este desi
gur mai întins. Eu mă opresc 
aci. Am înțeles cauzele greu
tăților întâmpinate, dar mai 
ales am aflat că nu eram de
loc singurul pedagog preocu
pat de educarea spiritului de 
răspundere la elevi. în toate 
școlile patriei noastre peda
gogii educă oameni ai viito
rului care vor putea oricînd 
să răspundă cu conștiința da
toriei împlinite, atunci cînd 
Republica și Partidul îi vor 
întreba cum și-au îndeplinit 
datoria,

între 8 și 15 octombrie, un 
grup de delegați din Austria, 
Franța. Italia, Olanda, R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. F. Iugoslavia, Suedia, 
Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică, țări mem. 
bre ale Comitetului de Ener
gie Electrică din cadrul Co
misiei Economice pentru Eu
ropa a O N.U., împreună cu 
Pierre Svette, directorul Di
viziei de Energie Electrică a 
Comisiei Economice pentru 
Europa a O.N.U., au făcut o 
călătorie de studii în țara 
noastră, la invitația Ministe
rului Industriei Grele

La începutul călătoriei, oaspe
ții au fost primiți de tov. 
Nicolae Gheorghiu, adjunct 
al ministrului Industriei Gre
le, care le-a făcut o prezen
tare a realizărilor obținute în 
țara noastră în domeniul elec
trificării și a perspectivelor 
de dezvoltare a industriei 
noastre energetice în următo
rii 15 ani. Apoi, participanții 
la călătoria de studii, însoțiți 
de reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Industriei Grele 
și de specialiști, au vizitat o 
serie de centrale electrice și 
întreprinderi industriale.

Vineri seara, cu ocazia în
cheierii călătoriei de studii. 
Ministerul Industriei Grele, a 
oferit, în saloanele Hotelului 
Athenee Palace, o masă 
cinstea participanților.

★
Vineri la amiază s-au 

cheiat lucrările simpozionului 
asupra afaziei (tulburărilor 
de vorbire) organizat de Aca. 
demia R. P. Romîne — Insti
tutul de neurologie „I. P. 
Pavlov", în colaborare cu A- 
cademia de științe medicale a 
U.R.S.S. — Institutul de 
neurologie și Academia de 
științe a R. P. Polone — Co
mitetul pentru studiul tulbu
rărilor de vorbire.

★
La invitația Institutului de 

cercetări pentru cultura po
rumbului și a Ministerului A- 
griculturii, a sosit în Capi
tală prof. dr. A. Bradolini, 
director adjunct al stațiunii 
experimentale de cultura po
rumbului din Bergamo (Ita
lia), împreună cu G. Santini, 
cercetător la aceeași stațiune.

★
Vineri dimineață a părăsit Ca

pitala o delegație a Comitetului 
național romîn pentru Consiliul 
Internațional al Muzicii care va 
participa la lucrările celei de a 
Vlll-a Adunări Generale și ale 
Congresului anual al Consiliului 
Internațional al Muzicii, ce vor

avea loc la Paris între 17-22 oc
tombrie 1960.

Delegația este formată din 
compozitorul Laurențiu Profeta 
și artista emerită Arta Florescu.

•k
La invitația Academiei R.P. 

Romîne ■< 
cunoscutul 
demicianul 
înembru al 
a U.R.S.S.

a sosit în Capitală 
l critic de artă, aca-

M. V. Alpatov, 
Academiei de arte

La Casa
(Urmare 

din pag. I)

I

(Agerpres)

Din cele peste 1.800 de a- 
partamente terminate și date 
anul acesta în folosință în 
orașele și centrele muncito
rești din regiunea Hunedoara, 
o parte însemnată au fost fi
nanțate cu investiții din fon
dul întreprinderii. La Hune
doara și Călan, unde se ri
dică noi orașe muncitorești și 
în centrele Teliuc, Ghelar și 
Simeria, au fost cheltuiți 
anul acesta din fondul între
prinderii, pentru construcții 
de locuințe, peste 12 milioane 
Iei.

Străduindu-se să gospodă
rească cît mai bine aceste 
fonduri, constructorii de lo
cuințe au întreprins o serie 
de acțiuni ca: reducerea pier
derilor planificate la mate
riale de construcții, mecani
zarea anumitor lucrări, orga
nizarea lucrului în lanț după

metode înaintate și altele, 
urmare, pe marile șantiere 
locuințe de la Hunedoara 
Călan, prețul de cost al

Ca 
de 
Și

, - . 'j
cuințelor terminate anul ace
sta a fost redus, față de de- ■ 
viz, cu aproximativ 1.000 lei 
pe apartament.

(Agerpres)

Record 
în forajul 

de adîncime

memorialâ „Iile Pintilîe"

este elevă în clasa a 
noua la liceul seral, 
primul băiat in clasa 
a zecea. iar ultimul 
în clasa a unspreze
cea. Dumitru Cozman 
este responsabilul u- 
nei brigăzi de tineret 
fruntașe. Marin Bru
mă este o bună fre- 
zoare și o talentata 
animatoare a echipei 
artistice. Dar despre 
care dintre ei nu se 
pot spune lucruri a’ 
semănătoare — rezul
tat al vieții libere și

fericite pe care o tră
iesc ?

Și cînd Gh. Moș- 
neguțu. secretarul or
ganizației U.T.M.. se 
oprește în fața cărții 
de impresii. în stingă 
și în dreapta căreia 
fae de gardă turnăto
rii Eugen Asavei și 
Titus Popa de la Ate
lierele C.F.R.. simți, 
citești pe chipurile ti' 
nerilor dragostea, a- 
dîncttl respect pe 
care îl poartă, memo
riei eroului comunist, 
Ilie Pintilie.

Vizita s-a terminat. 
Tinerii părăsesc casa- 
muzeu și se îndreaptă

acum, spre casă, alții 
spre lacurile de mun
că, sau la școală. Dar 
pentru toți vizita a- 
ceasta a însemnat o 
adevărată lecție de 
istorie plină de în
vățăminte care-i va 
ajuta să devină mai 
harnici, mai curajoși, 
mai fermi în lupta cu 
greutățile, hotărîți să 
se ridice prin activi
tatea lor de zi cu zi 
la înălțimea cerințe
lor epocii noastre 
socialiste, pentru care 
și-au jertfit viața cei 
mai buni fii ai po’ 
porului nostru.

Pentru sporirea rezervelor de 
țiței petroliștii din cadrul Trus
tului de foraj Pitești extind fo* 
rajul la mare adîncime, Pînă în 
prezent, ei au săpat numeroase 
sonde Ia adîncimi de 2.500 și 
de peste 3.000 metri. Brigada 
condusă de Constantin Stan de 
exemplu, de la întreprinderea 
de foraj Bascov a săpat o sondă 
la o adîncime de 3.560 ni fără a 
tuba coloana intermediara. In fe
lul acesta s-au economisit mate' 
rial tubular și alte materiale în 
valoare de peste 1 milion lei. A' 
eest record în forajul de adinei* 
me a stîrnit interesul petroliști' 
lor din alte schele din țară. 
Pentru a spori viteza de lucru la 
săparea sondelor petroliștii din . 
această regiune extind forajul cu 
turbina. De la începutul anului 
și pînă în prezent ei au foraj cu 
turbina 16.320 m. Datorită creș* 
terii vitezelor comerciale și re
ducerii consumului specific de 
materiale, Trustul de foraj Pi- 
tești a realizat în primele opt 
luni ale acestui an economii pes
te plan în valoare de 7.611.000

(Agerpres)

de țtatzî,/DețLaite

Partidului
„Dacă

După cum ne informează 
genericul, filmul a fost reali
zat după romanul lui Iurii 
Dold-Mihailik „Lupți și de 
unul singur". Titlul roma
nului atrage atenția asupra 
situației deosebit de primej
dioase în care se află eroul 
principal — locotenentul An
ton Goncearenko, strecurat 
sub numele de Henrik von 
Goldring în mijlocul condu
cătorilor unor unități ale ar
matei naziste. Goncearenko- 
Goldring se află într-adevăr 
singur între ofițerii fasciști 
dar el nu este izolat tocmai 
fiindcă știe să se sprijine pe 
populațiile asuprite din teri
toriile ocupate de hitleriști, 
își cîștigă repede încrederea 
oamenilor simpli. Deosebit de 
interesantă este — legat de 
aceasta - evoluția personaju
lui Monica, o tânără patriotă 
care ajută partizanilor în ac
tivitatea lor. La început, 
Monica îl urăște pe Henrik, 
văzînd în el unul din cotropi
torii țării ei. Purtarea ome
nească, plină de căldură a 
acestui ofițer „fascist" atît de 
deosebit de colegii lui, topește 
însă gheața din inima fetei. 
Cunoscuta actriță sovietică 
Zinaida Kirienko (pe care am 
mai văzut-o în „Pe Donul 
liniștit", „Poemul mării”, 
„Soarta unui om”, „Coțofana 
hoață") gradează de minune 
transformările care se petrec 
în sufletul Monicăi, oglindin- 
du-le pe fața ei. Obrazul fe
tei acesteia este în prezența 
lui Henrik von Goldring de 
o imobilitate forțată, pentru 
ca pe parcurs, să se destindă 
fără a reuși însă să camu
fleze unele tresăriri tncrînce- 
nate. Sînt clipele cînd Monica

se revoltă, în puritatea ei, 
împotriva pornirilor de sim
patie față de omul pe care-l 
socotește vrăjmaș. Mai târziu, 
ea își lasă ochii să-i zîmbeas- 
că încrezători lui Henrik de
oarece a priceput că el nu e 
un criminal mîrșav ca fas
ciștii, iar în clipa cind își dă 
seama, fără a ști precis des
pre ce este vorba, că Gol- 
dring acționează în felul său 
împotriva nazismului, își dă 
frîu liber sentimentului, re- 
cunoscindu-și ei, și dîndu-i și 
tânărului ofițer să înțeleagă, 
că-l iubește. Fiind urmărită, 
Monica fuge cu o bicicletă dar

e ajunsă de camionul condus 
de călăul Sangel, și ucisă. 
Fața ei păstrează însă pînă în 
ultima clipă expresia de fe
ricire pentru dragostea împli
nită, pentru faptul de a-și fi 
adus contribuția la eliberarea 
patriei ei.

Cum a reușit Goncearenko 
să-i înșele atît timp pe hitle- 
riști, să le cîștige încrederea 
pentru a le putea smulge se
cretele ? In primul rind tâ
nărul ofițer s-a dovedit a fi 
nu numai un om integru, de
votat pînă la capăt poporului 
său, ci și un om cu o mare 
disciplină interioară cu o pu
ternică stăpînire 
capacitatea de a 
rapide și eficace, 
cat 
toate 
dring 
luat-o 
cuibul

de sine, cu 
lua hotărîri 
El și-a edu- 
însușindu-șimemoria,

datele spionului Gol- 
a cărui identitate a 
pentru a pătrunde în 

fasciștilor, și răspunde

la întrebările 
cu amănuntele 
și precise pe 

Atunci

cu exactitate 
Iov, uimindu-i 
caracteristice 
care li le servește, 
cind naziștii pun la cale fel 
de fel de provocări spre a-l 
verifica, Goldring, vigilent, ur- 
mărindu-și cu tenacitate ținta, 
nu se demască ci acționează 
ca un „fascist" convins, ciu- 
ruind de gloanțe un agent al 
gestapoului care s-a dat drept 
spion englez.

Goncearenko-Goldring are 
o ură nestinsă împotriva fas
cismului, a modului de viață 
hitlerist și a descompunerii 
morale a ofițerilor din rîndul

Wehrmachtului dar, în ace
lași timp, știe — în interesul 
misiunii sale — să să se pre
facă a fi adept al acestor mo
ravuri și știe să întoarcă ar
mele fasciste chiar împotriva 
fasciștilor, profitând de intri
gile și rivalitatea dintre unii 
funcționari naziști, corupîn- 
du-i pe alții ș.a.m.d. Cu to
tul alta este atitudinea lui 
față de oamenii simpli, față 
de poporul împilat. Pe un 
ostaș german îl salvează de o 
moarte sigură și astfel își face 
un prieten care-l va ajuta a- 
desea. Eliberează partizanii pe 
care are misiunea să-i ucidă 
și aceasta îi atrage simpatia 
și sprijinul populației locale. 
Pe cît de uman se poartă el 
cu oamenii de rind, cu cei ex
ploatați și batjocoriți, pe atât 
de necruțător este față de hit- 
leriști și cozile lor de topor. 
Cind află că șeful gestapou-

lui, Gartner, îl bănuiește, nu 
mai stă pe gînduri, și-i pune 
o bombă la masa ce-i era re
zervată la restaurant, iar 
atunci cînd perfidul Sangel îl 
încolțește, îl împușcă, fără re- J 
mușcări, conștient că a răzbu--^' 
nat astfel moartea a mii de 
oameni nevinavați.

In felul acesta reușește 
Goncearenko să intre in pose
sia planurilor unei uzine se- 
cvete de armament și, cuce
rind încrederea lui Edvard 
Strong - un savant forțat de 
naziști să lucreze pentru ei — 
află cum poate fi distrusă 
această uzină. Datele culese 
sînt transmise printr-o rețea 
bine pusă la punct comanda
mentului sovietic, și aviația - 
bombardează stăvilarul ceea 
ce ave drept urmare, inunda
rea și nimicirea uzinei. Arme- 
le aducătoare de moarte nu 
vor mai secera șoldații care 
luptă pentru eliberarea 
poarelor.

Rolul lui Goncearenko-Gol- 
dring este interpretat de ac
torul Vadim Medvedev, care 
a jucat și în trilogia „ Calva
rul" după romanul cu același 
nume de Alexei Tolstoi. Med
vedev se dovedește a fi un 
actor cu resurse variate care 
face pe deplin față cerințelor 
specifice ale genului filmelor 
de aventuri. Momentele cheie, 
acțiunile spectaculoase ca și 
subtilele scene de încordare 
psihologică, Medvedăv le in
terpretează cu spontaneitate 
și elan cuceritor. Și acesta 
este unul din motivele care 
fac ca filmul să se bucure de 
un mare succes, mai ales in 
rîndul tinerilor spectatori.

B. DUMITRESCU



Plecarea lui

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
i in dimineața zilei de 13 octombrie

NEW YORK 14
în dimineața zilei _ .. _____ ____ ____ _ _____ r__ _ _____
plenara a Adunării Generale a O.N.U. în cadrul discutării problemei 
„Despre primejdia care amenință pacea generală ca urmare a acțiu
nilor agresive ale S.U.A. împotriva Uniunii Sovietice**.

(Agerpres), — TASS transmite cuvîntarea rostită 
de 13 octombrie 1960 de N. S. Hrușciov la ședința

nilor agresive ale S.U.A. împotriva
Domnule președinte I
Domnilor delegați !
înainte de a-mi începe cuvîn

tarea în problema acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A., problemă în 
legătură cu care mi-a acordat 
cuvîntul domnul președinte, 
aș dori să spun cîteva cuvinte 
în replică. Nu sînt nici eu lipsit 
de acest drept și vreau să mă fo
losesc de e.1. Doresc să spun și 
să reafirm pe scurt că domnul 
care 
este 
rat. 
bure 
tatea 
știința sa. Va înțelege în 
just lucrurile 
just. Dar evident că pentru a- 
ceasta este nevoie de timp. La 
noi există proverbul „Fiecare 
legumă la timpul ei". Tot așa 
și cu acest domn care se află 
probabil în procesul de coacere. 
Cred că se va maturiza și va în- 
înțelege în mod just problemele 
(Animație în sală, aplauze).

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a hotărît 
să includă pe ordinea de zi a 
celei de-a XV-a sesiuni pro
blema primejdiei care amenință 
pacea generală ca urmare a ac
țiunilor agresive ale S.U.A. îm
potriva Uniunii Sovietice. Nu 
este un punct obișnuit de pe or
dinea de zi a Adunării, ci o 
problemă excepțională, provoca, 
tă de acțiuni incompatibile cu 
relațiile normale dintre state 
atunci cînd acestea nu se află 
în stare de război.

Se știe că autoritățile america
ne au trimis nu o dată avioane 
de spionaj în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice. La 1 mai 
1960, 
de la
C u or 
rican 
truns 
țării noastre și a fost

Președintele S.U.A., 
wer, nu numai că nu 
tat scuze țării noastre 
cest act brutal de agresiune, dar 
a declarat chiar că zborurile de 
acest fel' constituie o politică 
oficială a Statelor Unite ale A- 
mericii.

Mai mult decît atît, după 
două luni, un alt avion militar 
american „RB-47“ a pătruns în 
spațiul aerian al țârii noastre 
și din nou insolentul agTesor a 
fost doborît.

Aceste acțiuni ale Statelor U" 
nite ale Americii au o influență 
nefastă asupra întregii situații 
internaționale și implică primej- 
d'a unor nenorociri incalcula
bile.

După cum am mai declarat 
la 23 septembrie de la această 
tribună, guvernul sovietic consi
deră că problema acțiunilor 
agresive ale Statelor Unite ale 
Americii împotriva Uniunii So
vietice trebuie discutată chiar 
în ședințele plenare ale Adunării 
Generale.

Vă rog să aveți în vedere 
aceasta nu este o plîngere 
Uniunii Sovietice. Nu. noi nu 
plîngem. Uniunea Sovietică este 
suficient de puternică pentru a 
apăra singură interesele țării 
sale,

Prezentăm însă această proble
mă examinării Adunării Gene
rale pentru că Statele Unite ale 
Americii și-au arogat dreptul de 
a acționa contrar dreptului in
ternațional.

Guvernul Statelor Unite spune 
că aceste zboruri de spionaj, a- 
ceste incursiuni agresive sînt ne
cesare pentru securitatea țării. 
Statele Unite fac acest lucru, pa
sămite, pentru că au dreptul 
să-și asigure securitatea, violînd 
frontierele altor țări și nesoco. 
tind normele internaționale. 
Așadar, Statele Unite vor să 
impună în relațiile inter-

nu
caz dispe- 

el un sim-

reprezintă Filipinele 
totuși 

Există 
sănătos 
să se consolideze în

un
la
care are posibili- 

con. 
mod 

și le va judeca

Sovietice. La 1 mai 
chiar în ajunul conferinței 
Paris a șefilor guvernelor 

patru «tale un avion ame- 
de spionaj „U-2“ 
adînc în spațiul

a pă- 
aerian al 

doborît.
Eisenho- 

a prezen- 
pentru a-

că 
a 

ne

naționale bunul lor plac. Toc
mai de aceea această problemă a 
căpă’at un caracter deosebit. Re
pet, aceasta nu este o dispută 

problema 
indepen- 

problema 
de a res- 
suverani-

între două state ci 
drepturilor statelor la 
dență și suveranitate, 
obligației fiecărui stat 
pecia independența și 
Utea celorlalte state

Zborurile agresive ale avioane
lor americane au violat nu nu
mai suveranitatea statului nostru, 
ci și suveranitatea unei serii de 
alte state Ele au violat neutrali
tatea Afganistanului, au 
suv runitatea Austriei 
au violat suveranitatea 
giei, Pakistunului, Turciei. Dar 
aceste state, cînd au aflat despre 
zbor au protestat in mod oii- 
cial pe lîngă Statele Unite. A 
protestat la timpul ei și Austria, 
cînd a fost violată neutralitatea 
ei. în protestele lor guvernele 
acestor țâri au declarat că Sta
tele Unite nu s-au consultat cu 
eie, nu au cerut permisiune pen
tru săvîrșirea unor zboruri de 
spionaj deasupra teritoriilor lor.

Dacă nu se va pune total și 
definitiv caplt acțiunilor de acest 
fel ale agresorilor, dacă aceștia 
nu vor fi condamnați, se va pu
tea crea impresia că Adunarea 
Generală aprobă acțiunile de 
acest fel ale S.U.A. și deci le în
curajează să săurșească noi ac 
țiuni agresive. Procedind astfel 
ea ar aduce un mare prejudiciu 
dreptului internațional, pentru 
că, s'ar legaliza dr.ptul oricărui 
siat de a iolosi astfel de metode. 
Iar acest lucru, la rindul său, 
poate face ca fiecare stat sâ fie 
nevoit să se bizuie numai pe el 
însuși, pe propriile sale forțe, in 
ceea ce privește apărarea suvera
nității sale. Dar orice om cu ju
decata sănâtoa5ă înțelege eâ acest 
lucru poate avea d ept rezultatei 
forței sâ i se opună fo.ța. și a- 
ceasta înseamnă în ultimă instan
ță război. Orice țară poate să 
aprecieze cum crede incursiunea 
avioanelor, o poate apreva ca o 
agresiune armată, și. prin urma
re. să răspundă la această in
cursiune printro contralovitură.

Daci pe teritoriul altei țări 
sînt trimise in scopuri agresive 
f.e trupe fie avioane, aceasta 
constituie o incursiune militară 
a unei țări pe teritoriul alic. țări. 
Așa trebuie apreciate cazanie de 
pătrundere agresivă a unor ar 
tioane americane deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice.

Dacă o parte iși asumă răspun
derea începerii războiului. cea
laltă parte are dreptul la apăra
re, Ea este nevoită în acest caz 
să-și apere suveranitatea și să 
respingă incursiunea inamicului, 
să dea o contralovitură agresoru
lui și bazelor de la care agreso
rul săvîrșește incursiunea.

Iată asupra căror aspecte ale 
acestei probleme aș dori să vă 
atrag atenția stimați domni dele
gați ’•

în legătură cu discutarea pro
blemei zborurilor agresive ale 
avioanelor americane aș vrea să 
exprim următoarea dorință a gu-> 
vernului sovietic.

Orice conflicte între țâri, chiar 
și războaiele sîngeroase, se ter
mină în cele din urmă prin în
cheierea unui tratat de pace. Din 
fericire, cu Statele Unite ale 
Americii nu ne-am războit nici* 
odată. Face excepție doar agre
siunea săvîrșită împotriva noas
tră de către Statele Unite imei 
diat după Revoluția din Octom
brie. Atunci S.U.A. au trimis 
trupe pe teritoriul nostru, în a- 
jutorul putredului regim răstur
nat al moșierilor și capitaliștilor. 
Dar aceste trupe au fost izgonite 
de pe pămîntul nostru de tînăra 
Armată Roșie a Uniunii Sovieti* 
ce. De atunci nu numai că nu au 
fost ciocniri militare între noi.

violat 
neutre, 
Norte-

dar am luptat chiar împreună în 
războiul cel mai sîngeros — îm
potriva Germaniei hitleriste — și 
am obținut victoria în această 
luptă comună.

astăzi facem totul și vom 
face și pe viitor totul pentru a 
asigura nu numai pacea intre po
poarele Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii. ci și 
prietenia dintre popoarele noas
tre și guvernele noastre. Consi
derăm acest lucru pe deplin po
sibil, dacă și cealaltă parte va 
dori același lucru. Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii 
se află la o mare depărtare una 
de alta și atît o țara cit și cea
laltă sint bogate, au o economie 
dezvoltată. Ambele noastre țâri 
poseda totul pentru a «e dezvol
ta și pe viitor fiecare în direcția 
sa. in direcția aleasă de popoa
rele Uniunii Sovietice și de po
porul Statelor Unite ale Ameri
cii.

Ne dăm seama câ discutarea în 
Adunarea Generală a problemei 
acțiunilor ag-esive aâvîrșite de 
către Statele Unite aie Americii 
față de Lniunea Sovietici, va fi 
folosită de anumite cercuri pen
tru a încinge atmosfera ..războiu
lui rece". De aceea guvernul ao- 
vietir ar dori. în ceea ce îl pri
vește. sâ faci totul pent u a eu 
•e încorda in continuare relațiile 
eovieto-americane. Dacă guvernul 
Statelor Unite ale Americu ar 
declara in Adunarea Generali câ 
regretă actele agresive aâcirșUe 
împotriva Uniunii Societ^e șs a 
altor țâri șt astguru d pe c.itrsr 
guvernul S.L ^4. r« respecta cu 
strictețe prevederile dreptului tn- 
ternafionol. to respecta suverant- 
tatea Uniunii Sovietice fi a tutu
ror celorlalte țâri, noi am privi 
cceasiâ asigurare ea o recunoaș
tere de către Statele Unite mo 
Americii a faptului ci eu au 
dreptate in această problemă, si 
ne-am considera satis,icuți. Ca 
areasla capitolul rar putea in- 
cîie.a și nu am insista asupra 
d.sculării acestei probleme, in 
felul acesta s-ar curăța atmosfera, 
rar micșora încordarea interna- 
ționsli, s-ar putea rezolva mai 
repede problemele care sint ia 
ordinea zilei și îndeosebi pro
blema dezarmării.

Dacă guvernul Statelor l nite 
ale Americii nu va dori să dea 
dovadă de bunăvoință, nu va 
condamna practica trimiterii a- 
vioanelor «ale de spionaj ia 
Uniunea Son etică ** ia alte (in. 
Organizata Natisailcc Lnxle tre- 
boie aâ tnodmae cit ac paste 
de arvrr aceste arbaei a<xe*.«e_ 
in'.rocit este vorba de 
absolut firi precedent dia par
tea uneia dintre cele mai mari 
puteri împotriva altor țâri, iaa- 
plicînd cele mai aerioase conse
cințe pentru paeea generali fi 
pentru securitatea popoarelor.

Această politică a S.U A tre
buie condamnată și curmata pen
tru ca incidentele provocatoare 
de acest fel sâ nu duca lumea 
în pragul războiului. Zborurile 
agresive americane constituie de 
fapt chiar un pas dincolo de 
acest prag.

lată de ee nu trebuie sâ se 
admită ca problemele cele mai 
acute și profund principiale, de a 
căror rezolvare depinde soarta 
păcii, sâ fie lăsate pe plan se
cundar, iar tribuna Adunării Ge
nerale aâ fie pusă la dispoziție 
pentru discutarea născocirilor_____  _______  născocirilor 
apărătorilor zeloși ai „războiului 
rece”. Aceasta ar fi o adevărată 
rușine pentru O.N.U. Popoarele 
care doresc întărirea păcii și în
sănătoșirea situației internaționa
le vor condamna atunci cu aspri
me ceea ce se fare la O.N.U., și 
vor avea dreptate.

Guvernul aovietie nu dorește să 
se întîmple așa ceva. El dorește 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să justifice speranțele popoarelor 
și să acționeze ca instrument 
rios de întărire a păcii și ca stră
jer devotat al drepturilor suve
rane ale statelor.

NEW YORK 14 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 13 octom
brie ora 23,47 (ora New Yor- 
kului), N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a condus de
legația sovietică la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U, a plecat spre pa
trie.

împreună cu N. S. Hrușciov 
au plecat din New York cu un 
avion „TU-114** 7V. **
nu, șeful delegației 
nene, K. T. Mazurov, șeful de
legației R.S.S. Bieloruse, A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor

N. S. Hrușciov
Externe al U.R.SS, J. Kadar, 
șeful delegației ungare la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Pe aeroportul Idlewilde din 
New York, N. S. Hrușciov a fost 
condus de: V, A. Zorin, repre
zentantul
Sovietice la 
nilor Unite, 
ambasadorul 
Unite, L. F.
nistrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene, K. V. Kiseliov, 
ministrul Afacerilor Externe al

F. Podgor- 
R.S.S. Ucrai,

permanent al Uniunii 
Organizația Națiu- 

M, A, Menșikov, 
U.R.S.S. în Statele 
Palamarciuk, mi-

spre patrie
R.S.S. Bieloruse, A. Rapacki, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, și de membri ai 
coloniei sovietice din New York.

Șeful guvernului sovietic și-a 
luat rămas bun cu căldură de la 
toți cei care au venit sâ.l con
ducă. înainte de plecare el a fă
cut o declarație. Pină la pleca
rea avionului N. S. Hrușciov a 
glumit cu cei care au venit să-l 
cond'ică și a urat tuturor mem
brilor coloniei sovietice din New 
York fericire și succese in acti
vitatea lor.

La rindul lor cei de față i-au 
urat lui N. S, Hrușciov sănătate, 
călătorie plăcută și fericire.

Lucrările Congresului ILLS.

Declarația făcută de N. S. Hrușciov 
pe aeroportul din New York

lea dezarmării generale și 
complecte.

Mă refer în 
țările asiatice 
oarece poziția 
parte din blocurile militare a- 
tresive N.A T.O., S.E.A.T.O. 
și C.E.N.T.O, este cit se poate 
ce limpede. Ele sint împotriva 
cezarmării, ele sint doar pen
tru un control asupra înarmă
rii, iar aceasta, desigur, nu 
este dezarmare in condițiile 
unui strict control internațio
nal a cărei realizare o urmă
rim cu insistență.

Credem că va veni 
ciad popoarele tuturor 
ver in^eiege pe ueplin 
ta tea lnp.ea active pentru de
zarmare. iși vor manifesta vo
ința și atunci dezarmarea va 
fi înfăptuită In ceea ce o pri
vește, Uniunea Sovietică este 
gata să facă totul pentru a se 
reaxira dezarmarea generală și 
comp.eciă și vcm saluta din 
teaxa inima o asemenea hotă 
rire.

.Ni *e reproșează că facem 
propagandă. Dar este oare 
pvxanda faptul că am pre- 
zes.at propuneri concrete cu 
privire la dezarmare și că sin- 
irzn gata sa distrugem arma- 
KMBfeie ca condiția ca șâ eea- 
La-iă parte sâ procedeze fa fei?

ALtteai gata să discutăm in 
d*i ccnczet această p/oble- 
raa. peatra a se lua hotăr.x-i 
caasete care sâ pana capăt 
cano înarmărilor și să creeze 
taase condițiile necesare anei 

Unișihe a oamenilor 
preaor și viitor.

iporim in moa sincer ea 
bosaeie dintre state să 
snase en cesâvirșire.

F.erxrd din New lork

primul rînd la 
și africane de- 
țârilor care fac

t im pul 
țărilor 

necesi-

ia

râi
Le

OJâ C.
Ev ca

Sosirea lui N. S. Hrușciov 
la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 14 oc
tombrie. ora 17.09 s a înapoiat 
la Moscova venind ce -a New 
York cu un avion 
Nikita Sergheevic: 
președintele Consiliului 
Miniștri al UJLS-S. care 
condus delegația sovietică

jru.iir 
Hrușciov, 

ce 
a 

la 
cea de-a XV a sesiune a Adu. 
nării Generale a O.N.U.

împreună cu N. S. Hruș
ciov au sosit la Moscova Ja
nos Kadar. conducătorul dele
gației R. P- Ungare cea

Ședințele de joi după-amiază 
și vineri dimineață

dej XV a <es:-^:e a Aduulrii 
Generale. X koiai Podgoraii. 
c:-djdxr-: dtesa;;e- RSS 
Uerî-rere. Kiri; Marjrov, 
corzi jciwj: deiega; e: B-SS. 
B:exr-jse, Aadre: Gromiko, 
mirirj-x Aîacerilor Externe 
al U R S S

Pe aeropcrfdl Vnukovo^ 
N S Hrjcxw fi tovarăși: ca
re au călâioc-.t Împreună cu 
el au fost In timp in ați de 
Averk: Aristov. Leonid Brej- 
r.ev, Ekaterina Furțeva. Niko
la: Ignatov. Frol Kozlov,
Alekse: Koslghtn, Nuritdin 
Muh.tdinor. Dmitri Po'.eanski, 
M:h*J Sus'.ov. Nikolai Șver- 
nik. Piotr Pospelov, Demian 

Kalnberzin, 
Si alte

din aceste 
să aibă a- 
in dauna

ții fiecărui stat și fiecărui 
grup de state, pentru că in pre
zent în lume s au conturat în 
mod precis trei grupuri de 
state — socialist, imperialist și 
neutru. Nici unul 
grupuri nu trebuie 
vantaje la O.N.U. 
celorlalte două.

Uniunea Sovietică nu va ac
cepta dezarmarea cit timp nu 
va exista siguranța că forțele 
armate internaționale, a căror 
creare se prevede în legătură 
cu rezolvarea’ problemei de
zarmării, se vor afla in mîini 
sigure și nu vor fi folosite in 
dauna vreunui stat sau grup 
de state.

In încheierea cuvîntării mele 
aș dori să mulțumesc sincer 
locuitorilor orașului New York 
pentru bunăvoința și atitudi
nea binevoitoare manifestate 
față de mine și ceilalți membri 
ai delegației noastre. In acea
stă perioadă am primit de la 
americani numeroase scrisori 
și telegrame. în aceste scrisori 
și telegrame ca și cu prilejul 
intiinirilor personale, america
nii m au asigurat de atitudi
nea lor binevoitoare față de 
poporul nostru, față de țara 
noastră, și eu le-am răspuns 
in mod sincer prin aceeași ati
tudine.

Desigur că au existat și oa* 
men; e?re au turbat de furie, 
așa-rioi particiuanți la piche
te. indivizii plătiți, dar îmi 
dau fcarte bine sc2ma că a- 
eeste lepădături ale societății 
r.u reprezintă poporal ameri- 
crn.

Sint sigur că se va depăși 
etapa de răceală in relațiile 
dintre țările noastre in urma 
arț'uni’or necugetate ale auto- 
rită*;lor din S.U.A. care au 
trimis două avioane in spațiul 
rerian al Uniunii Sovietice. 
Va v-ni • vreme cind popoa 
r*4e si guvernele tlrilw noas
tre rs? trtă ai «nai in pace, 
dar fi ka pe-I e*eaie_

Aa si vaa face totul
iu această d-reetâe și așteptăm 
eu si guve-nui Statelor Unite 
ale Americii să răspundă prin 
arvuni corespunzătoare.

în ceea ce privește senti
mentele de prietenie ale po
porului american, grija lui 
față de pace, nu ne-am îndoit 
niciodată și nici nu ne îndoim 
de ele.

Avem o încredere fermă in 
pac? si in prietenia între toate 
popoorrie și luptăm în per
manență pentru ele.

BAGDAD 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La ședințele 
din după amiaza și seara zi
lei de 12 cctombrie ale Con
gresului Uniunii Internațio
nale a Studenților de la 

Bagdad au luat cuvîntul re
prezentantul Federației stu
denților din Africa Neagră în 
Franța, precum și delegații 
studenților din R. P. Mongo
lă, Guiana Franceză, Chile, 
Ghana, Singapoore, Irak, In
dia. Bulgaria, Grecia, Bolivia, 
Peru, Spania și alții.

în cuvîntările lor, mulți 
dintre vorbitori au condam
nat activitatea scizionistă a 
conducerii secretariatului da 
coordonare a Organizațiilor 
studențești naționale.

Participanții la congres ău

adoptat textul unor telegrame 
adresate guvernelor Cameru
nului. Laosuliii și Congoului. 
în telegrama adresată guver- 
nu’ui Camerunului Uniunea 
Internațională a Studenților 
declară că se solidarizează cu 
lupta poporului african împo
triva colonialismului. în tele
grama adresată șefului guver
nului neutru al Laosului se 
spune că Uniunea Internațio
nală a Studenților sprijină 
acest guvern. în telegrama 
adresată lui Patrice Lumumba 
se spune că cel de-al șaselea 
congres al Uniunii Internațio
nale a Studenților de la 
Bsgdad îl salută ca pe sin
gurul șef al guvernului legal 
al Republicii Congo.

Dezbaterile din
ATENA 14 (Agerpres) - TASS 

transmite: în ședința din 12 oc
tombrie a Parlamentului grec <au 
început dezbateri în legătură cu 
recentele declarații demascatoa
re ale lui Merten fostul guver
nator hitlerist al Greciei de nord. 
După cum se știe, în declara
țiile făcute presei vest-germane 
și grecești Merten arăta că pri
mul ministru Karamanlis, mi
nistrul Afacerilor Interne, Mac
ris, și soția acestuia au fost a- 
genți plătiți ai autorităților de 
ocupație germano-fasc-iste. Potri
vit declarației lui Merten, The- 
melis, mia i-sful adjunct de răz
boi, care tn timpul războiului a 
fost guvernator hitlerist în Polla, 
a colaborat și el cu autoritățile 
germane.

Kanellopulos, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
care a luat cuvîntul primul în 
cadru] ședinței, a încercat să ca
lifice acuzațiile aduse de Merten 
drept ,,ridicole" și calomnioa
se". El nu a putut însă să pre
zinte n'ci un fel de date con
crete care să dezmintă aceste a- 
cuzații.

Kanellopulos a propus de fapt

Parlamentul grec
să se renunțe la verificarea a- 
mănunțită a faptelor expuse ds 
Merten deoarece, după cum a 
spus el, acestea sînt o calomn e 
vădită a unui criminal de războ’. 

Passalidis. liderul partidului 
EDA, a subliniat că problema 
foarte importantă ivită în urma 
acuzațiilor aduse de Merten 
,,suscită interesul poporului 
grec" și că această problemă na 
poate fi trecută sub tăcere. El a 
criticat aspru guvern-ul, care în 
timp ce îl eliberează pe Merten 
și manifestă bunăvoință față da 
alți criminali, persecută pe Gle- 
zos și pe alți lupîători ai rezis
tenței împotriva hitlerismului. A- 
ceste cuvinte au fost primite da 
numeroși deputați cu ovații și cu 
strigăte de .,Trăiască Glezos l“.

Passalidis a cerut imediata de
misie a lui Themelis și Macris.

Liderii partidelor burgheze de 
opoziție — Venizelos, Tsirimo- 
kos, Zorhas - care au luat cu
vîntul în cadrul discuțiilor, au 
cerut anchetarea amănunțită a 
acestei probleme

Tsirimokos și Zorbas au cerut 
demisia lui Themelis și Macris.

Dezbaterile continuă.

Ședința Comitetului 
pentru problemele sociale, 

umanitare și culturale
NEW YORK 14. — Trimisul 

«-pecial Agerpres transmite : 
în cursul dimineții de joi s a 
întrunit Comitetul nr. 3 pen. 
tru problemele sociale, uma
nitare și culturale. Comitetul 
discută în prezent punctul in
titulat ,.Raportul Consiliului 
Economic și Social» care tra-

tează despre activitatea Con
siliului în diferite domenii so- 
cial-umanitare .

în cadrul discuțiilor care 
au avut loc joi dimineața a 
luat cuvîntul reprezentanta 
Republicii Populare Romine, 
Dina Cocea.

Procesul foștilor conducători 
ai Turciei

ISTANBUL 14 f.Agerpres) - 
TASS transmite: în diminea
ța z.’.ei de 14 octombrie pe 
insula Iassî Ade situată în 
Marea Marmara a început 
procesul foștilor conducători 
ai guvernului turc și frunta
șilor fostului partid democrat 
de guvernămînt răsturnați în 
urma loviturii de stat din 
mai 1960.

Printre acuzați se află 
fostul președinte al Turciei 
Cela! Bayar. fostul prim-mi
nistru Adnan Menderes și

membrii guvernului său, de- 
putați în Medjlis — membri 
ai Partidului democrat. Nu
mărul total al celor implicați 
în proces se ridică la 500 de 
persoane. Ei sînt acuzați de 
încălcarea Constituției, delapi. 
darea fondurilor statului, de 
săvîrșirea a numeroase abu
zuri, de corupție etc. Pentru 
o serie de inculpați, printre 
care Bayar și Menderes, ac
tul de acuzare cere pedeapsa 
cu moartea.

IHIIIIIllliiHiminiimiitiiM

Avocați neinspirați ai colonialiștilor

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
Ședința din după -amiaza zilei 
de 13 octombrie a Adunării 
Generale a O N U. a început 
la ora 15,25 (ora locală).

în cadrul ședinței a conti
nuat examinarea procedurii 
discutării de către Adunarea 
Generală a punctului cu pri
vire la primejdia care amenin
ță pacea generală ca urmare 
a acțiunilor agresive săvîrșite 
de Ș.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice. Primul care a luat 
cuvîntul a fost A. Rapacki, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone.

După cuvîntarea reprezen
tantului Poloniei, s-a dat cu
vîntul lui N. S. Hrușciov.

în cadrul dreptului de re
plică. el a rostit o strălucită cu- 
vîntare care a fost ascultată 
cu o uriașă atenție și prin care 
a răspuns reprezentantului a- 
merican. N. S. Hrușciov a 
spulberat cu totul „argumen
tele" cu ajutorul cărora dele
gatul american- a încercat să 
ascundă acțiunile agresive ale 
Statelor Unite împotriva Uniu
nii Sovietice. Răspunzînd la 
afirmația reprezentantului a- 
merican că Statele Unite nu 
ar fi. întreprins o agresiune 
împotriva tinerpi Republici 
Sovietice după Revoluția din 
Octombrie, N. S. Hrușciov i a 
recomandat să citească măcar 
memoriile generalului care a 
comandat trupele de interven- 
ționiști americani din Siberia.

în ceea ce privește referirile 
la faptul că Consiliul de Secu
ritate, examinînd protestul 
U.R S.S. împotriva pătrunderi
lor provocatoare ale unor a- 
vioane americane, a refuzat în 
două rînduri să recunoască 
caracterul legitim al acuzației 
de agresiune adusă de Uniu
nea Sovietică Statelor Unite, 
a spus N. S. Hrușciov, răspund 
că tocmai de aceea Uniunea 
Sovietică se adresează acum 
Adunării Generale.

După ce a expus faptele le
gate de trimiterea avionului 
de spionaj in Uniunea Sovie
tică. șeful delegației sovietice 
a subliniat că asemenea acte 
provocatoare implică pericolul 
grav al dezlănțuirii unui răz
boi termonuclear.

N. S. Hrușciov a arătat care 
a fost rolul guvernului ameri
can și al președintelui, perso
nal, în zădărnicirea conferin
ței la nivel înalt. Reprezentan
tul american a încercat să în
trerupă declarația șefului gu
vernului sovietic sub pretextul 
că este jignitoare pentru pre
ședintele Sțatelor Unite. Pre
ședintele sesiunii Adunării Ge
nerale. Boland, a declarat, 
însă, că în declarația lui N. S. 
Hrușciov nu vede nimic care 
să-l jignească pe președinte. 
Deși reprezentantul american 
a repetat încercarea de a-1 în
trerupe pe șeful delegațieț so
vietice, Boland l-a lăsat pe

N. S. Hrușciov să-și continue 
cuvîntarea.

în încheiere, șeful guvernu
lui sovietic a subliniat din nou 
necesitatea soluționării cit 
mai grabnice a problemei de
zarmării. El a dat citire textu
lui propunerilor sovietice în 
această problemă, prezentate 
spre examinarea Comitetului 
nr. 1. N. S. Hrușciov a subli
niat că Uniunea Sovietică este 
gata să soluționeze in mod 
concret problema dezarmării 
ținind seama de propunerile 
celorlalte țări. Dar, a averti
zat el. dacă in Comitetul nr. 1 
nu se va discuta problema de
zarmării ci problema contro
lului asupra înarmării, Uniu
nea Sovietică nu intenționează 
să participe nici la lucrările 
acestui comitet, nici la cele 
ale vreunui alt comitet care 
ar fi folosit numai ca paravan 
pentru înșelarea opiniei pu
blice.

Președintele Boland a pus 
apoi la vot amendamentul so
vietic la recomandările Comi
tetului General. Pentru pro
punerea sovietică cu privire 
la discutarea în plenara Adu
nării Generale a problemei 
primejdiei care amenință pa
cea generală ca urmare a ac
țiunilor agresive săvîrșite de 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice au votat 10 delegații 
(Albania, Bielorusia, Bulgaria, 
Cuba, Cehoslovacia, Polonia,

Romînia, Ucraina, Ungaria, 
U.R-S.S.) împotriva aces
tui amendament au votat 
54 de delegații (S U.A., Anglia, 
Spania. Portugalia și altele). 
33 de delegații s au 
(Austria, Birmania, 
Finlanda. Indonezia, 
geria și altele).

♦
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— Ședința plenară a Adunării 
Generale a O.N.U. din dimi
neața zilei de 14 octombrie 
s-a deschis prin discursul mi
nistrului Afacerilor Externe 
al Uniunii Sud-Africane, E. 
Louw.

Reprezentantul Salvadoru
lui, Miguel Rafzel Urquia, 
menționînd că destinele păcii 
se află în miiivle marilor pu
teri — în primul rînd U.R.S.S. 
și S.U.A. — s-a pronunțat pen
tru „reluarea cit mai grabnică 
a tratativelor între cele două 
mari puteri sub egida O.N.U".

Delegatul costarican, Gon
zalo Ortiz Martin, a vorbit 
despre greutățile pe care le 
întîmpină economia țărilor 
Americii Latine.

Apoi, în baza dreptului de 
replică, au luat cuvîntul re
prezentanții Libanului, Co
lumbiei și Liberiei.

Următoarea ședință plenară 
a Adunării Generale va avea 
loc în dimineața zilei de 17 
octombrie.
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Pe aeroport se 
meroși reprezentanți ai 
meniior muncii din 
diplctnați sorini, 
tanți ai presei.

Apariția tui N. S. 
și a tovarășilor care au călă
torit împreună cu el a fost 
timpinatA de cei prezenți 
aplauze furtunoase.

N. S. Hrușciov a salutat 
conducătorii partidului comu. 
nist și guvernului sovietic, pe 
miniștrii șj diplomații străini. 
El a salutat cu căldură pe 
moscoviți. care i-au răspuns 
agi tind buchete de flori.

La ora 17.42 convoiul 
mașini 
portul 
mașină 
ciov și

De-a 
treceau 
naseră 
meni, iar pe măsura 
rii de Moscova numărul 
creștea mereu. Prin fereastra 
deschisă a automobilului său 
Nikita Hrușciov saluta cu mi
na pe cei care au venit să-1 
întâmpine.

Numeroși locuitori ai Mos
covei au ieșit in întâmpinarea 
lui N. S. Hrușciov cu buchete 
de flori, baloane colorate și 
pancarte pe care erau scrise 
cuvinte de salut.

Mij de oameni au urmărit 
convoiul de automobile și au 
salutat pe șeful guvernului so
vietic de la balcoanele ca
selor.
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lor

oloniaHștii suferă la 
O,N.V. o ciudată meta’ 
morfozâ. înainte de a urca 

la tribună împrumută la garde
robă o blănuță de mielușel și își 
ascund cu grijă colții. Cînd îi 
asculți ți se fringe inima. Cu la
crimi in ochi se jură că nimic 
nu le este mai scump pe lume 
decît libertatea popoarelor colo
niale. Jurăminte, lacrimi ți iarăși 
jurăminte. Rostite la tribună, la 
recepții, in convorbirile din bi~ 
rourile încăpătorului sediu al 
O.N.U. și în afara lui. Aproape 
să nu-i mai recunoști pe domnii 
colonialiști. Ghinionul lor este că 
oamenii au o memorie bună. 
Apucăturile colonialiștilor nu 
pot fi uitate. Trecutul îi acuză. 
Prezentul la fel. In țări ce odi
nioară înfloreau au adus sărăcia. 
Au jefuit bogățiile unor uriașe 
continente. Sutelor de milioane 
de africani, asiatici și sud-ameri- 
câni le-au hărăzit nemiloși, mize
ria. ignoranța, foametea cumplită 
și noaptea fără de sfîrșit a sufe
rinței. Iar acum, ,cînd de pe în
tinse teritorii au fost alungați, 
cind sfirșitul li se anunță vertigi
nos. domnii colonialiști le cer vic
timelor lor să uite totul. Ba mai 
mult, cer să le poarte recunoș
tință pentru că i-au jefuit, ucis, 
împilat.

Colonialiștii au la O.N.U. 
și niște avocați ai lor, ființe do
cile ce nu strălucesc prin inven
tivitate. Aceștia au obligația să 
țină isonul patronilor, să sugere
ze impresia că urletul lupului 
este o melodioasă cintare de 
privighetoare. Cind la O.N.U. a 

inclu
zi a 

propu- 
lichi-

început să se discute 
derea pe ordinea de 
Adunării Generale a 
nerii sovietice privind 
darea totală a colonialismului, 
colonialiștii au preferat să-și tri
mită în scenă mai intîi avocații. 
Unul — reprezentantul statului 
Haiti — a afirmat spre hazul ge
neral că criticarea colonialismului 
ar... dezorganiza O.N.U. Nici 
chiar Cațavencu n-ar fi reușit să-l 
egaleze in ridicol pe haitianul cu 
pricina. Un alt avocat — de astă 
dată reprezentantul Filipinelor 
— a purces la o diversiune de 
proastă inspirație : a readus în 
discuție vechea gogoriță america
nă a „națiunilor captive” din

răsărit. Oratorul filipinez a văr
sat lacrimi de crocodil pentru 
aceste națiuni și și-a permis afir
mații ce încalcă normele elemen
tare de conduită la tribuna 
O.N.U,

Acest avocat al colonialismului 
și-a primit replica cuvenită. Dar 
pentru că îl preocupă „națiunile 
captive** o să ne permitem să ne 
referim la o națiune care este 
cu adevărat captivă. E vorba de 
chiar poporul Filipinelor, Din 
capul locului, ca să eliminăm 
orice fel de dubii in privința 
afirmației noastre, o să cităm ce 
a declarat in acest an o persoană 
în cunoștință de cauză care nu 
este alta decit Carlos Garcva. pre
ședintele Filipinelor : „In lume 
nu există probabil altă țară in
dependentă unde controlul străi
nilor asupra economiei naționale 
să fie atiț de larg și general ca 
in Filipine. De fapt, această si
tuație face ca independența noas
tră să fie ridicolă și absurdă. 
Atita timp cit se va menține a- 
ceastă stare de lucruri vom că
mine în multe privințe o țară 
colonială'”. Această declarație a 
președintelui filipinez a fost 
transmisă de către agenția ame
ricană Associated Press. Dar să 
complectăm: „străinii** de care a- 
mintea cu discreție președintele 
nu sint alții decit monopoliștii a- 
mericani care în materie de asu
prire colonială a Filipinelor —• 
după 45 de ani de sălbatică do
minație — nu au schimbat decît 
firma, 27,5 la sută din suprafața 
arabilă a țării este ocupată de 
baze militare americane. Aproape 
jumătate din avuția națională a 
țării este acapaiată de monopolu
rile americane. Unul din publiciș
tii filipinezi scria că tratatele cu 
S.U.A. „au adus pe filipinezi în 
situația de cetățeni de categoria 
a doua în propria lor țară**. Să 
ne amintim că acum citeva luni 
cind Eisenhower a sosit Ia Ma
nila, pe aeroport (potrivit relată
rilor agenției Associated Press) 
puteau fi văzute afișe cu inscrip
țiile : „Vrem libertate economi
că ! America, să ne satisfaci re
vendicările !n.

Alegîndu-și'l pe reprezentantul 
filipinez drept avocat. S.U.A. nu 
au procedat cu ințelepciune. 
Simpla prezență la tribună a fi-

lipinezului a amintit celor cu 
conștiința curată de această veri’ 
tabilă colonie americană din Pa
cific, ceea ce nu a servit inten
țiilor Departamentului de Stat.

Și patronul yankeu c vorbit la 
tribuna O.N.U. continuînd ridi. 
cola reprezentație. Cu jură
minte, lacrimi și iarăși ju
răminte, N-a vorbit însă de 
morții din Algeria, de temnițele 
supraîncărcate din Angola, de 
plutoanele de execuție din Ke
nya, de mizeria din Porto Rico. 
în schimb nu reușea să-și as
cundă iritarea produsă de istorica 
propunere sovietică, neputința în 
fața energiei cu care reprezentan
ții a zeci de popoare cereau să 
se pună capăt colonialismului, să 
se aprobe minunata inițiativă a 
U.R.S.S. Și gălăgiosul orator o- 
merican a bătut dezorientai în 
retragere : a acceptat cererea 
unanimă ca propunerea U.R.S.S. 
privind lichidarea colonialismului 
să fie discutată în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. și să nu fie în
gropată într-un obscur comitet — 
cum cerea cu insistență chiar 
dumnealui cu numai citeva ore 
în urmă. Reprezentantul ameri
can n-a avut încotro : a trebuit 
să se resemneze cu amarnica in- 
frîngere. părăsit fiind și de cei 
pe care îi considera alinți credin
cioși, Infringer ea de la O.N.U., 
netă și categorică, poate servi 
drept obiect de reflecții la De
partamentul de Stat al S.U.A., 
obișnuiț cîndvo să hotărască sin
gur soarta dezbaterilor O.N.U.

Blănița de mielușel nu-i sufi
cientă, domnule colonialist Oa
menii s-au învățat să te desco
pere sub orice camuflaj. Oame
nii vor ca pentru totdeauna spe
cia respingătoare cunoscută sub 
numele de colonialist să dispară. 
Să dispară odată cu mizeria și 
suferințele pe care sule de mi
lioane de oameni din Asia, Afri
ca și America Latină le-au îndu
rat și le mai îndură încă.. Votul 
de la O.N.U, este plin de semni
ficații.

Nici un vicleșug oratoric, 
diplomatic sau economic — nu-i 
va salva de la pieire pe colonia
liști. Să se știe !

EUGENIU OBREA
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