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Cu prilejul trecerii prin Franța 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

— Dineul oferit de ministrul R. P. Romine la Paris —

Ultime verificare. Operațiile corespund întocmai schiței teh
nice. Moistrul Gheorghe Căldare împreună cu Chițu loan, ve
rifică operațiunile de uzinare executate cu noua mașină 
agregat pentru găurirec arbore lui cotit, mașină concepută și 
realizată de către colectivul de ingineri și tehnicieni al Uzinelor 

de tractoare „Ernst Thălmann**  din Orașul Stalin.

Foto : A. VIERU

In întîmpinarea 
celui de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor
Succese ale tinerilor 

lamlnoriști
în aceste zile, muncitorii la- 

mir.oriști de la atelierul re- 
ductor al Uzinelor .Republi
ca» din Capitali se intrec in 
cinstea celui de al IV lea Con
gres al Sindicatelor pentru 
obținerea titlului de brigadă 
făptașă. In acest sens, au fost 
Hflpularizate In rindurile 
membrilor celor cinci brigăzi 
de producție (3 dintre ele sînt 
de tineret) metode și inițiative 
avansate de muncă printre 
care cele pornite de tineri de 
la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“, Combinatul metalurgic 
Reș'ți și Uzinele ,»Wilheim 
Pieck» din Brăila.

— circa 180.000 lei — le-au în
registrat membrii brigăzii I-a 
din care face parte și tînărul 
maistru sondor Gheorghe Pre
da, inițiatorul acțiunii. Son
dorii se întrec pentru a ob
ține noi succese în cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor. Cele 5 brigăzi de 
sondori au reparat pînă acum 
40 de sonde. Din acestea 15 
sonde sînt redate producției 
din fondul inactiv. Tinerii 
sondori din cadrul grupelor 
sindicale au hotărît ca sonda 
619, abandonată cu mulți ani 
în urmă, s o redea producției 
prin muncă patriotică. După 
2800 ore muncă voluntară (cu 
care prilej tinerii au economi
sit 20.000 lei) sonda 619 pro-

Aplicarea acestor inițiative 
in munca tuturor brigăzilor, a 
făcut ca în ultima perioadă 
să se realizeze peste plan 452

duce țiței în cantități mult 
sporite față de producția pe 
care a avut-o la început.

DIN FIER VECHI, 
OȚEL NOU

în Întreaga țară tineretul participă la acțiunea patriotică 
de colectare a metalelor vechi. Rod al strădaniei acestora, 
numeroase cantități de fier vechi iau zilnic drumul oțelă- 
riitor patriei. în unele locuri însă acțiunea de colectare a 
metalelor vechi se desfășoară într-un ritm necorespunzător, 
în perioada care urmează este necesar ca organizațiile 
U.T.M, să organizeze noi acțiuni pentru antrenarea tinerilor, 
a elevilor și școlarilor la colectarea fierului vechi.

și septomini de colectare c me
talelor vechi, experiență insufi
cient generalizată.

PARIS 18 De la trimisul 
special Agerpres :

Cu prilejul trecerii prin 
Franța, în drum spre patrie, a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, conducătorul delega
ției romîne la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., precum și a tovarăși
lor Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec, ministrul R. P. Romî
ne la Paris, Constantin Nicuță, 
a oferit marți seara un dineu.

Au luat parte numeroase 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale din 
Franța printre care Eugene 
Van der Meersch, deputat, 
președintele grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie Franța-Romînia din A-

dunarea Națională; Jean-Louis 
Vigier, senator, președintele 
grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Franța-Ro*  
mînia din Senat; Emmanuel 
d’Astier de la Vigerie, fost 
ministru, membru al Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Pă
cii; Pierre Cot. fost ministru; 
scriitorii Louis Aragon și Elsa 
Triolet; Marcel Pellenc, fost 
ministru, senator ; Raymond 
Barbet, primarul orașului 
Nanterre ; Jacques Raphael 
Leygues, deputat, fost minis
tru; Henri Laugier, profesor 
universitar ; Genevieve Ta- 
bouis, ziaristă; Jean Thibot, 
președintele societății „Fives 
Lille Cail**;  Roger Boutteville, 
președintele Societății alsacie- 
ne de construcții mecanice ;

Jean Claude Servan Schreiber, 
directorul ziarului „Les Echos", 
deputați, profesori universitari, 
oameni de afaceri, ziariști.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, precum și tovarășii 
Leonte Răutu și Ștefan Voi
tec s au întreținut în mod 
cordial cu oaspeții.

★
în aceeași zi tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Le
onte Răutu și Ștefan Voitec 
au avut ca oaspeți la dejun pe 
tovarășii Waldeck Rochet, 
Etienne Fajon, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Francez, și 
Gaston Plissonnier, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez.

tone de țeavă redusă și să se 
economisească peste 27.000 
lei. Fruntașă este brigada co- 
mun’stu’ui Dobrescu Marin.

L. P.

Sonda redate 
producției

fffLOEȘTI (de la corespon- 
Sftul nostru). — La începu
tul anului Gheorghe Preda, 
maistru sondor în brigada de 
r-parații sonde din schela O- 
chiuri, regiunea Ploești. a 
luat in țiativa ca printr o mai 
bună folosire a materiale
lor, a sculelor, cimentului 
și recuperarea materialului 
i-mnos de la sondele vechi, 
f ecare brigadă să econo
misească 100.000 lei. Re
cent, grupe.’e sindicale din ca
drul brigăzilor de reparații 
sonde din această schelă, au 
analizat felul în care s-a ex
tins această inițiativă. Bilan
țul este îmbucurător : în nu
mai 9 luni, cele 5 brigăzi de 
reparații au realizat economii 
în valoare de aproape 600.000 
lei. Cele mai mari economii

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru). — Dumi
nica, în Orașul Stalin, din iniția
tiva organizațiilor de bază 
U.T.M., un număr de peste 6000 
elevi din școlile elementare ți 
medii au colectat 50 tone de fier 
vechi. In această acțiune s-au e- 
vidențiat elevii de la Școala me
die nr. 4, Școala de 7 ani nr. 10, 
Școala unificată de 7 ani nr. 6 
ți altele care au colectat cite 
5000 kg fier vechi.

In întreaga regiune, săptămîna 
trecută s-au colectat 181 tone fier 
vechi. In fruntea acțiunilor se 
află tinerii din raioanele Făgă
raș, Sibiu. Codlea și Tirnăveni.

ir
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Organizația 
U.T.M. de la stația de revizie 
de vagoane C.F.R. Burdujeni 
cuprinde puțini tineri. Pentru 
toți cei 20 de utemiști de aici, 
chemarea patriotică de a co
lecta și preda cit mai multe 
metale vechi a devenit însă 
o preocupare permanentă. Nu
mai în ultimile 2 luni, mem
brii organizației U.T.M. au co
lectat 9 tone de metal. Trei 
dintre ei, utemiștii Dumitru 
Romaniuc, Mircea Martiniuc 
și Aurel Simionuc au colectat 
în comun peste 6000 de kilo
grame de fier vechi.

★
TG. MUREȘ — (de la cores 

pondentui nostru).
Tinerii din raionul Tg. Mureș 

au colectat și predat in acest 
an aproape 100.000 kg de me
tale vechi. Utemiștii și pionie
rii din Dumbrâvioara, de pildă, 
au colectat peste 9300 kg fier 
vechi, tinerii muncitori forestieri 
din Cimpul Cetății, aproape 
4300 kg iar tinerii din secția de 
prefabricate de la Ungheni pes
te 4100 kg metal vechi.

Acțiunea de colectare a me
talelor vechi n-a fost însă or
ganizată în mod temeinic în 
toate organizațiile de bază din 
raion. Organizațiile U.T.M. din 
Să bed, Adrianul Mic și Adrianul 
Mare, G.A.C. Chinari, Corbești

In biblioteca tehnică
în sala de lectură a bibliotecii 

tehnice de la Uzina „Electropu- 
tere” din Craiova zilnic pot fi 
întîlniți numeroși ingineri, tehni
cieni și muncitori consultînd re
viste tehnice de specialitate ce 
vin din U.R.S.S.. sau împrumu- 
tînd volume din literatura tehni
că sovietică.

La această bibliotecă sosesc 
regulat 33 de reviste tehnice so
vietice, printre care ..Electricita
tea”, ,.Construcția de mașini”, 
,.Turnătoria”, „Mașini unelte și 
scule”, „Tracțiunea electrică” 
etc. De asemenea biblioteca po
sedă peste 22.000 volume din li
teratura tehnică a constructorilor 
comunismului.

(Agerpres)

și din alte sate nu s-au înca
drat încă in acțiunea de colec
tare a metalelor vechi, iar cite 
organizații U.T.M. cum sînt cele 
din IcJand și Găești — au co
lectat în acest an cantități foar
te mici (100-110 kg), deși exis
tă suficiente posibilități pentru 
aceasta.

Cauza acestor lipsuri constă 
în aceea că membrii Comitetu
lui raional U.T.M. Tg. Mureș 
nu au luat măsuri concrete pen
tru antrenarea tuturor tinerilor 
in această acțiune patriotică. 
Există in rindul organizațiilor 
U.T.M. fruntașe o experiență 
pozitivă in organizarea unor ac
țiuni cum este inițierea unor zile

♦
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
La începutul acestui an, co. 

mitetul raional U.T.M. Ilia s-a 
angajat să mobilizeze tineretul*  
pentru a colecta și preda canti
tatea de 65 tone fier vechi. An
gajamentul a rămas însă pe hîr- 
tie. Din cantitatea planificată 
nu s-au colectat pină în prezent 
decît 11 tone (dintre care doar 
...3 tone adunate de tinerii din 
sate).

Puține acțiuni au întreprins în 
această privință și organizațiile 
U.T.M. din raionul Brad. Pină 
în prezent tinerii din acest ra
ion au strins numai 320 tone 
fier Vechi cu toate ci posibilită
țile permiteau depășirea cu mult 
a acestei cifre.

Este necesar ca în această 
perioadă un efort mai mare să 
aducă la acțiunea de colectare 
a metalelor vechi elevii și șco
larii din acest raion.

In acest an tinerii din raionul „Tudor Vladimirescu” din Capi
tală s-au angajat să colecteze și să expedieze oțelâriilor Martin 
1250 tone de fier vechi. Pină in prezent ei au colectat doar 850 
de tone. Unele organizații de baza U.T.M., printre care cele 
din întreprinderea „Ilie Pintilie” și fabrica de ace n-au folosit 
toate condițiile pe care ie au per.tru a-și îndeplini angajamentul.

Posibilități pentru colectarea unei cantități mai mari de fier 
vechi există. In raion sint încă numeroase surse de metale vechi 
nefolosite. Dacă fiecare din cei aproximativ 25.000 tineri din 
raion ar colecta în 2 săptămini cite 4 kg. de fier vechi aceasta 
ar insemna :

Ședinja 
Comitetului National 

pentru aniversarea 
a 100 de ani de la 

înființarea Universităfii 
„Al. I. Cuza" din lași

Marți, 18 octombrie, a avut 
loc ședința Comitetului Națio
nal pentru aniversarea a 100 
de ani de la înființarea Uni
versității „Al. I. Cuza“ din 
Iași.

Ședința a fost deschisă de 
tov. Ilie Murgulescu, mini
strul învățămîntului și Cultu
rii. Tov. Ion Creangă, recto
rul Universității „Al. I. Cuza* 4, 
a prezentat o informare în le
gătură cu pregătirile făcute 
în vederea aniversării. Tov. 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și 
Culturii, a expus planul de 
măsuri privind festivitățile 
centenarului.

Comitetul a adoptat măsu
rile privind festivitățile cen
tenarului Universității „Al. I. 
Cuza* 4-Iași.

Desen de : A. CALISTRAT

Bibliotecarul satului 
si munca cu cartea

N-am mai recunoscut satul 
Nu-l văzusem de cîțiva ani. 
In centrul lui, unde, pe vre
muri, alături de așa-zisa casă 
culturală, se întindea un 
imens teren sterp — „tirgul 
de marțea" — cum i se spu
nea, a apărut un parc. Pe 
stîlpul de telegraf străjuiește 
difuzorul de radio. Alături, 
afișierul anunță, prin pro
gram tipărit, spectacolele cine
matografului din comuna Mo- 
ciu, raionul Sărmaș: trei filme 
pe săptămînă. Ceva mai jos 
de căminul cultural se află 
biblioteca, școala, librăria. 
Centrul comunei este, cum 
s-ar spune, centrul cultural.

Graficul de pe peretele bi
bliotecii, te informează că în 
lunile din urmă, cititorii per- 
manenți se ridicau la peste 
500 lunar. Cum este îndru
mată însă lectura acestor ci
titori ?

Biblioteca e bine înzestrată. 
Are peste 7000 de volume : li
teratură politică, beletristică, 
științifică.

Un bibliotecar bun, la o 
asemenea bibliotecă, ar putea 
valorifica admirabil aceste po
sibilități. In această comună 
bibliotecară este Boko Csilla, 
o tînără care a terminat școa
la medie și și-a căutat o ocu
pație. A găsit-o: in satul 
natal, la bibliotecă. Și s-a de
clarat mulțumită. Putea să fie 
la fel de bine și funcționară 
la poștă. N-ar fi refuzat. Nu 
face din munca de bibliote
cară o mare pasiune, ci pur și 
simplu o ocupație. Or, intr-un 
sat, lă o bibliotecă, un biblio
tecar trebuie să fie in primul 
rînd pasionat de munca sa, 
îndrăgostit de cărți, dornic ca 
aceste cărți să facă ocolul sa
tului. Bibliotecara noastră 
nu-și cunoaște însă cărțile, ci
tește puțin, i-ar veni greu să 
vorbească ceva mai mult des
pre conținutul unei cărți. Dă 
cărți, dacă i se cer. Și nici 
acest oficiu nu-l face ca lu- 
mea. Cînd și cînd o găsești la 
bibliotecă, restul timpului și-l 
pierde prin sat cu nimicuri, 
întrebările dacă studiază ce
rerea de carte, dacă știe ce 
doresc tinerii, dacă ea le oferă 
tocmai acele cărți care au fost 
apreciate de cititori, ce face 
pentru popularizarea cărții în 
rindul sătenilor, nu-și au 
rostul. Sînt lucruri mult prea 
depărtate de preocupările ei.

Un tînăr a venit la biblio
tecă după cărți tocmai din 
Suat, un sat depărtat de co
muna Mociu. A venit într-o 
duminică. Voia să citească 
„Șoseaua Volokolamskului". 
Citise undeva o prezentare 
succintă a acesteia și i-a trezit 
interesul. Tinea morțiș s-o ci
tească. lntimplător cartea nu

Noul combinat de vinificație 
de la Tohan-, regiunea Ploești, 
este utilat cu aparataj de înaltă 
tehnicitate și are o mare capa
citate de prelucrare a strugu
rilor și depozitarea vinului. Li 
fotografie : inginerul șef Vcsile 
Negritu și laboranta Atena Chi- 
vulescu examinează o probă 

de vin.
Foto : AGERPRES

Elevii — gospodarii școli l
De cîțiva ani eutodeservirea a 

devenit o preocupare impor
tantă a multor școli. Am ascul
tat multe discuții pe această 
temă : intre profesori, între 
elevi și între părinți. Majoritatea 
acestora erau convinși de utili
tatea generalizării autodeservi
rii în școli. Gospodărirea, păs
trarea fiecărui lucru din școa
lă ce ți-a fost dat spre folo
sință, valorează infinit de mult 
în formarea viitorului om de 
miine. Aceasta complectează de 
minune procesul de educare in 
spiritifl respectului și al dragos
tei pentru muncă, pentru bunul 
obștesc care aparține întregii 
societăți, întregului popor.

Ce înseamnă de fapt auto- 
deservirea ? Să ai grijă de 
clasă, de școa-lă, de internatul 
in care locuiești, de tot ce îți 
stă la dispoziție pentru a învăța. 
Școlile sînt astăzi ale tineretului 
școlar și ale acelor care vor 
veni după ei să învețe. Ele tre
buie îngrijite, păstrate, așa cum 
îți îngrijești un bun al tău, care 
iți aparține, așa cum îți gospo
dărești propria-ți casă. Aceasta 
este o chestiune de mindrie de 
gospodar. Cînd ai pășit în clasa 
unde vei învăța un an, în școala 
in care vei sta cîțiva ani, ai 
sentimentul locatarului care a 
primit cheile unui apartament 
unde va locui. In fond aici, in 
școală, copilul își petrece anii 
cei mai frumoși - anii în care el

La început, cu trei ani în urma 
autodeservirea se limita la rea
lizarea de către elevi a unor 
sarcini gospodărești mărunte. 
Elevii colaborau cu personalul 
cantinei la servirea mesei, erau 
atenți ca in clase să nu se 
arunce hîrtii pe jos, în unele 
clase, înainte de a pleca în va
canță, elevii își curățau clasa. 
La sfîrșitul primului an de la in
troducerea autodese^irii, elevii 
au făcut singurf curățenia gene
rală a întregii școli, au lăsat 
clasele curate pentru anul școlar

Din experiența Complexului școlar 
din Bîrlad în organizarea autodeservirii

se pregătește pentru munca, 
pentru viață.

Aș porni de la un exemplu 
din școala noastră — Complexul 
școlar din Bîrlad. Peste 2000 de 
tineri învață intr-o clădire mo
numentală, ridicată prin grija 
partidului pentru fiii oamenilor 
muncii din oi riad și din alte 
localități ale țării. Complexul 
găzduiește o școală medie de 
cultură generală, un institut pe
dagogic de învățători, o școală 
pedagogică de 6 ani cu o secție 
de educatoare, o școală de me
serii. In cadrul 
complexului sînt 
numeroase la
boratoare, ate
liere utilate ‘mo
dern, internat, cantină etc.

Din prima zl cînd ne-a fost 
dat in folosință complexul, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, conducerea școlii și or
ganizația U.T.M. au trecut la 
organizarea autodeservirii. „Prin 
introducerea autodeservirii vom 
realiza economii" au spus atunci 
unii tovarăși. Desigur și acesta 
este un aspect important al pro
blemei, dar nu esențial. Noi 
ne-am pro-pus să folosim auto- 
deservirea ca factor important 
în formarea unei atitudini noi, 
socialiste, față de muncă, față 
de școala în care învață, de 
bunurile folosite de elevi în pro
cesul de învățătură.

care avea să înceapă, aducind 
școlii economii de peste 100.000 
lei.

Ne-am dat însă seama că, li- 
mitîndu-ne doar la aceste lucruri 
știrbim din eficacitatea educati
vă a autodeservirii. Ne-am gin- 
dit de aceea, cum să îmbogă
țim experiența dobîndită, cum 
să înlăturăm neajunsurile ce se 
făcuse simțite. Am pornit in or
ganizarea autodeservirii de la 
principiul că trebuie să-i obiș
nuim pe elevi să îndeplinească 
ei singuri o seamă de treburi 
care le sînt lor înșile necesare. 
De ce, de pildă; să le facă 
cineva patul în care au dormit, 
de ce să le curețe cineva ca

mera unde locuiesc, spălătorul 
unde se spală ? Aceste lucruri 
vor trebui să le facă singuri o 
viață întreagă și trebuie deci 
să se obișnuiască cu ele de la 
vîrsta școlară. Elevii au ajuns 
singuri la concluzia că aceste 
treburi gospodărești trebuie în
deplinite de către ei. Și a 
început să le placă mult noua 
postură de elevi-gospodari ai 
școlii lor. In concluzie, s-a 
luat hotărirea ca, experimental, 
o parte din dormitoare să fie 
date in păstrarea locatarilor — 

elevii. Fiecare 
dormitor a fost 
predat elevilor 
cu proces ver
bal și preluat la 
sfîrșitul anului

in baza aceluiași proces verbal. 
Și elevii și-au îngrijit bine dor
mitoarele : au format echipe de 
serviciu, au stabilit un sistem de 
control, și-au ornamentat came
rele cu gust. La fel s-a procedat 
și cu o parte din clase. Am por
nit de la ideea că așa cum ele
vul își îngrijește singur camera 
sau colțișorul unde învață acasă 
așa trebuie să procedeze și 
la școală, în clasa lui. De 
ce să facă altcineva curățenie 
intr-o sală care le-a folosit ele
vilor, timp de cîteva ore, pentru 
învățătură ? De multe ori toc
mai de la acest așa-zis lucru 
mărunt se naște la unii copil 
ideea că totul li se cuvine și

nimic nu li se eene, Elevii au pri
mit cu multă bucurie inițiativa 
de a-și îngriji singuri clasele.

Acei care au urmărit atent 
desfășurarea autodeservirii în 
școală au putut constata un fe
nomen îmbucurător. Elevii care 
îndeplineau singuri o seamă de 
sarcini gospodărești, în folosul 
lor și al colectivului, deveniseră 
foarte grijulii cu toate bunurile 
ce le erau încredințate spre fo
losință. învățau să prețuiască și 
să respecte munca pentru că ei 
înșiși munceau. Apăruse în rin
dul elevilor o opinie puternică 
împotriva acelora care nu res
pectau efortul colectivului, mun
ca lui. Numeroase au fost adu
nările generale U.T.M. în care 
s-a dezbătut problema grijii pe 
care o manifestă colectivul față 
de școală, de bunurile ce-i sînt 
puse la dispoziție. S-au scris ar
ticole la gazetele de perete, au 
apărut caricaturi, postul utemist 
de control a adus o serioasă 
contribuție, prin raidurile orga
nizate, la bunul mers al autode
servirii.

La sfîrșit de an, clasele frun
tașe în acțiunea de autodeser-

ILIE GHIOROAIE 
director de studii la Com
plexul școlar din Bîrlad

(Continuare în pag. 3-a)

era în bibliotecă. I s-a dat 
altă carte, prima carte care a 
căzut sub privirile biblioteca
rei.

— Dar despre ce este vorba 
în carte ? - a întrebat tînărul.

— Nu știu — i s-a răspuns.
Băiatul a mai încercat, poa

te că bibliotecara o să-i dea o 
carte pe care o cunoaște și 
care o să-i placă și lui. Dar 
încercările au fost zadarnice.

Cum se pot întîmpla lucru
rile acestea într-un sat unde 
sînt peste 20 de învățători și 
profesori ? Biblioteca ar tre
bui să fie aiqi unul din orga
nismele importante ale vieții 
culturale, iar bibliotecarul cel 
mei bun prieten al țăranilor 
muncitori. Prin bibliotecar 
toate cărțile din bibliotecă ar 
trebui să ajungă la țărani. 
Cite activități nu s-ar putea 
organiza la bibliotecă pentru a 
face ca numărul cititorilor 
permanenți să crească, să spo
rească numărul cărților citite. 
Bibliotecara este utemistă, co
mitetul U.T.M. din cotnună ar 
putea-o mobiliza să desfășoare 
la bibliotecă o activitate deo
sebită pentru a atrage cit mai 
mulți tineri la concursul „Iu
biți cartea". în mod special 'ar 
trebui organizate recenzii pe 
marginea cărților recoman
date in cadrul concursului. De 
asemenea, finind seama de 
specificul comunei care are 
sate răspindite pe o întindere 
mare, bibliotecara ar trebui 
să organizeze biblioteci de 
casă și să urmărească activi
tatea acestor biblioteci.

în cadrul bibliotecii însăși 
trebuie să existe o activitate 
mai bogată. La 'bibliotecă ar 
trebui să se facă prezentări 
de cărți, să existe aici un pa
nou cu scurte recenzii ale căr
ților pe care bibliotecara le 
recomandă cititorilor. învăță
torii și profesorii să vină pe 
aici, în timpul liber, să stea 
de vorbă cu cititorii. Bibliote
cara s-ar putea gîndi la aceste 
lucruri. Dar mai ales s-ar pu
tea gîndi organizația U.T.M. 
din sat. Angajamentele repe
tate ale bibliotecarei nu sînt 
suficiente. Mai ales că nu le 
respectă. Bibliotecara a făcut 
în vară un curs de bibliote
cari, este absolventă a școlii 
medii. Ar avea deci pregăti
rea să ducă in bune con
diții munca ce i-a fost încre
dințată. Trebuie să se dedice 
însă cu mai multă seriozitate 
acestei munci, să se pregă
tească continuu, să citească, 
să-și înțeleagă sarcina ce o 
are ca o datorie socială, și nu 
ca o treabă funcționărească, 
birocratică. Comitetul U.T.M. 
trebuie să intervină concret, 
s-o ajute pe bibliotecară să 
înțeleagă ce obligații are, cum 
trebuie să-și ducă munca, să-i 
atragă pe învățătorii și profe
sorii utemiști la treburile bi
bliotecii pentru ca miile de 
cărți să ajungă la cititori, să 
ajungă acele cărți care răs
pund preocupărilor țărănimii 
muncitoare și sînt alese dupi 
specificul acestei categorii de 
cititori.

LUCREȚIA LUSTIG

Pe șoseaua București-Pitești

Foto : V. ALEXANDRU



ÎNCOTRO privește SA T UL
L. Isbiceni. eomuni tnar« 

ți bogat*  din cimpla 
Olteniei, toamna aceas
ta pare să fie ca ți cea 

trecută. Numai preocupările 
oamenilor, izvorile din firea 
lucrurilor ce s-au statornicit 
in comună, parcă sint altele, 
deosebite. Colectiviștii au 
mai mult porumb de cu
les, și pentru asta a tre
buit să construiască noi 
hambare, au mai muii de arat 
și de insămințat, recolta de 
orez este mal bogată decit in 
toate celelalte toamne și pen
tru asta a trebuit să asigure 
mai multe mijloace de trans
port. Brigadierii și contabilii 
gospodăriei au ceva mai mult 
de soootlt in vederea Împăr
țirii veniturilor.

Dar toate acestea sint fapte 
tirețtl, care se petrec in fie
care toamnă; de bună seamă 
in alte proporții.

Cei din afara gospodăriei, 
privesc cu mai mult interes 
spre gospodăria colectivă ; fa
milia mare a colectiviștilor 
se dezvoltă primind mereu 
noi membri. Este și acesta un 
proces obișnuit.

Noi sint unele amănunte. 
Parcă mai mult decit altă 
dată in discuțiile țăranilor În
tovărășiți și cu gospodărie in
dividuală, in gindurile lor, in 
frămînt&rile lor este prezentă 
gospodăria colectivă. Ea și-a 
găsit spre sufletul acestor oa
meni căi diferite.

tefan N. Subașu nu s-a 
înscris pină acum in 
gospodăria eolectivă

pentru că — zice el — tre
buia mal intti să-și mărite fe
tele. El nu Înțelegea deloc 
cum s-ar putea să-și mărite o 
fată fără să-i dea zestre, să-i 
dea pămint, vite. Iată insă 
că o intimplare din toam
na asta l-a pus pe ștefan Su
bașu pe ginduri. Văru-său, 
Gheorghe St. Subașu, colecti
vist, ți a măritat fata, pe Fica. 
cu Ion al lui Nicolae Aspru. 
Colectivist și ginerele. La 
nuntă au fost 500 de invitați. 
Mireasa a avut ea zestre mo
bilă neagră, lenjerie, 24 de 
ștergare cusute cu arnici — 
toate in valoare de peste 7900 
lei. In plus 120 de zile — 
muncă. Socotite după regi
strele gospodăriei, aceste zile- 
muncă inseamnă: 480 de kg. 
griu. 840 kg. porumb, 24 kg. 
zahăr, miere, cartofi, ulei, 
ceapă și 1800 lei. Tinăra fa
milie iși incepe viața cu ham
barele pline și cu casa aranja
tă.

Ștefan N. Subașu a socotit 
și el toate acestea. Poate de 
aceea 11 găsești in zilele aces
tea mereu pe la gospodărie, 
mereu stind de vorbă eu co
lectiviștii, sau in mijlocul sa
tului. acolo unde se adună 
seara la sfat țăranii, ameste
cat in discuțiile despre gospo
dăria colectivă.

să pună atîtea îngrășăminte 
chimice, să prășească de patru 
ori mecanic și manual, să facă 
polenizarea artificială, să com
bată dăunătorii, să irige cul
turile — astea toate nu le 
poate face Florea T. Velica 
singur, nici odată pe petecul 
lui de pămint. El și a dat 
seama că toate acestea nu se 
pot face decit în gospodăria 
colectivă.

intr-o seară Florea Velica a 
trecut pe lingă grajdurile gos
podăriei colective — 
strucții mari, trainice.

— Ar mai fi cîte ceva 
făcut pe aici — și-a zis el. Gu
noiul de grajd ar trebui strîns 
într-o platformă stivuită bine, 
că îngrășămîntul ăsta e unt, 
nu glumă. Și-ar trebui stîrpite 
buruienile din jurul grajduri
lor și în locul lor să punem 
fiori.

De la o 
dunațl In 
sfat spun:

— După 
ba, Florea 
dreaptă spre gospodăria colec
tivă. Asta e ceva !

— Eu — zice tot acolo tină- 
rul Linca Șt. Crăciun — cred 
că n o să mai stau mult pe 
de lături. Vara aste mi-am pe
trecut-o mai mult pe acolo pe 
la gospodărie. îmi place. M-am 
interesat de una, de alta, am 
stat de vorbă cu oamenii, 
m-am dumirit și eum e cu 
ziua-muncă. Dacă ești harnic, 
într-o zi de lucru poți să faci 
și două zile-muncă. Da' dară 
alergi după multe zile-muneă 
și faci lucru de mintuială. nu-i 
bine. Și Linca Șt. Crăciun le 
face celor de față teoria zii ei- 
muncă.

In ultima vreme au mai 
făcut cereri de înscriere 
in gospodăria colectivă 

Încă 14 țărani muncit ari,
— Și zi, ai venit și tu, măi 

Costică — 1 se adresează 
Gheorghe Rimaru. secretarul 
organizației de bază U.TJA. 
lui Constantin M. Bulie. A- 
veam nevoie de un tâmplar, 
de un meseriaș bun ea tine.

— Am venit. Știam eu că 
aveți nevoie de mine, dar și 
eu am nevoie de voi. 
cite știu o să am mult de lu
cru aici. Avem de construit 
niște grajduri, magazii, pătule, 
puiernițe. Păi, o să mă apue 
de lucru.

La Isbioeni, toamna aceasta 
este ca și cea trecută și ca și 
celelalte. Nn e nou nici 
faptul că cei din afara gospo
dăriei, privesc eu interes gos 
podăria colectivă și că tot mai 
mulți vin In marca familie 
a colectiviștilor. Este un po-

vreme, oamenii a- 
mijlocul satului la

Din folclorul nou
t oessec : c >â-oc:oare cum n-a -nai fost.. La Curcan, n rcionui Oltenița, s-a inaugurat de cunnd o noua goș- 

pooâ'< colectivă. 301 familii unit in gospodărie cele 1210 hectare. O noua viață incepe pentru colectiviștii din Curcani.
lolă-i ocurn uniți in gospooc.-e ți in horă. Foto ,s STE,NER

Colea-n vale-n
lunculițd ANCHETA I 

NOASTRĂ

A.

DE CE M-AM ÎNSCRIS IN G. A. C.

Pămînt „sărac" 
și pămînt „bogat"

Ca și anul trecut, ca și 
acum doi ani, cind șl-a 
cintărlt bucatele, Florea 

T. Velica a văzut că el a scos 
de pe fiecare hectar cu eiteva 
sute de kilograme mai puțin 
decit gospodăria eolectivă. 
Trăgea nădejde că măcar anul 
acesta, cind și-a pus ambiția 
ia încercare, să scoată cel pu
țin cit colectiviștii. Degeaba. 
Iată cifrele: gospodăria colec
tivă — griu peste 2.200 kg. la 
hectar, porumb 3000 kg. la
hectar; el — griu 1.200 kg. la 
heetar, porumb 1800 kg. la
hectar. Și doar și-a dat oste
neala omul. Dar tu, de
unul singur, oriclt de iscusit 
și de harnic ai fi, n-ai să poți 
niciodată să-ți măsori puterile 
cu puterea gospodăriei colec
tive.

Să are ou tractoarele, să 
pună numai sămintă de soi,

• Vizitînd gospodăriile 
colective vecine - Giștești. 
Gorneni și altele, tot mai 
mulți întovărășiți din co- 
muna Mihăilești. raionul 
Domnești au făcut cereri 
de înscriere în G.A.C. De 
curînd, în satul Drăgănescu 
din această comună s-a 
inaugurat gospodăria agri
colă colectivă „23 August" 
în care au intrat toti înto- 
vărășițli din sat.

• Producțiile mari obținu
te de colectiviștii din rolul 
Rominești, raionul Ploețti. 
veniturile acestora la ziua- 
muncă- i-au lacul pe înlo- 
varășiții din comuna Bârcâ- 
nești sâ~ji îndrepte tot mai 
mull privirile spre gospodă
ria colectivă. Dornici să facă 
și ei parte din această mare 
familie, mulți țărani întovă
rășiți au făcut cereri de in
trare in gospodăria colectivă 
,-Viața Nouă" din Romine,ti. 
Printre cei peste 45 de înto
vărășiți care au intrat în co
lectivă tn ultima vreme se 
află și 12 utemiști.

• Gospodăria colectivă 
din Corabia, regiunea Cra. 
iova, deși nouă, s-a dezvol
tat mult și și a creat mai 
multe ramuri de producție 
aducătoare de venituri. 
Ca urmare, valoarea zilei - 
muncă a crescut de la 20 
de lei în anul trecut, la 37 
de lei în anul acesta. Bu 
năstarea colectiviștilor i-a 
convins pe numeroși țărani 
muncitori din afara gospo
dăriei să se alăture acestei 
mari unități agricole soci a 
liste.

în toamna aceasta 234 
de familii de țărani mun
citori au făcut cerere 
de înscriere în gospodăria 
colectivă „Unirea" din Co 
rabia.

Da pi

fCvles dtn comiM Bdbe^i- 
Bîxfrrțs. regiunea Ptte«r» L

3» de i

pentru

Foc ; G Mi HAI

l fi eu

I 2 33 
«X «5

osDodăria colectivă 
mei luminat. să 

rweți mereu, să 
închis In tin#, 

treabă 
ji în
treabă

mai stat pe ginduri și uite că 
aseară s-a înscris.

Sînt tore bucuros. Duminică 
fac nunta. Nu veniți și dum
neavoastră ?

în 
ei 

ceva în gin<J și sa nu realizeze.

Cu câtva timp in urmă, 
intr-o dimineață de 
vară, în comuna Dom 

nești, regiunea București, era 
mare însuflețire. Peste cinci
zeci de țărani muncitori, băr
bați și femei care făceau parte 
din cele trei întovărășiri din 
comună se pregăteau pentru c 
călătorie pe care o așteptaseră 
cu nerăbdare de multă vreme 
Se pornea in vizită la colecti
viștii din Ceacu.

Alături de comuniștii din 
sat. de cei mai buni țărani in 
tovârășiți care luau parte la 
această vizită, se vedeau și fe
țele îmbujorate ale citorva ti 
neri : Eugen Constantin, secre 
tarul organizației U.T.M. dir. 
comună, Elena Dorobanțu. Ma 
ria Stoica, Georgeta Ivan F 
alții. Aceștia erau cîțiva dintre 
cei mai buni tineri pe car 
comitetul comunal U.T.M. 
propusese să ia parte la a 
ceastă vizită ca să poată pc 
vesti mai apoi tinerilor d: 
sat, rudelor, vecinilor, priete 
oilor, cele văzute acolo.

Colectiviștii din Ceacu i-a 
primit ca pe niște adevăr a: 
prieteni și le au arătat tot c< 
aveau, tot ce dobândiseră e 
de cînd se uniseră în gosp< 
daria colectivă. Au mers im 
preună în sectorul zootehnic ș 
au văzut vacile de rasă p< 
care colectiviștii le ingrijes< 
aș-'i cum scrie la carte și de lt 
care obțin venituri foarte 
mari, au vizitat atelierele gos 
podăriei, au fost și pe cîmp 
și au văzut culturile care. în
grijite după toate regulile a

— fi nu rămînea nici unul 
urma. Nu exista să-și pună

Muncind 
în gospodărie

Gheorghe Stupe

Ion Dumitrațcu

- Uite de ce m-am înscris eu. 
Am stat și am judecat, am soco
tit ca a șah, fiecare mișcare. 
Gospodare colectivă aduce țâ
ra oului venituri mult mai mari. 
Asta e dor. Dar, in afară de 
oceasta. lucrul ce: mai bun e câ 
©colo primește f.ecare după cit 
a muncit E lucrul cel mai drept. 
Fiecare să trăiască după cit e 
de harnic. Aici intr-adevăr se 
vede cine e harnic și cine nu.

Acum — continuă el — trăiesc 
moi bine cei cere muncesc 
moi bine. Uite un caz : Chi- 
îionu Gheorghe a lucrat mai 
puțin la gospodărie. A tot lălăit

Vosile C Stanciu

Tcic isă. cua*  s«nt unii bătrini, 
r-c r-ut sâ se înscrie și nici nu 
- a oct pămint ca să mc pot 
i "scrie singur. îmi părea rău. 
E oor s-c-ntimplct să-mi pla
ce o fată de fa colectiv, m-am
mjurct și-om devenit colecti
vist Tex, o mai stat el ce-a

După vizita la
grotehnke, vesteau recolte bo
gate-

A pot mergir.d prin sat a ten 
ția ie-a fost atrasă de foarte 
multe case noi, casele coJectr 
viști’or. Au intrat înăuntru și 
au văzut cum trăiesc aceștia : 
masă Îmbelșugată. mobilă 
nouă, aparate de radio, cineva 
iși cumpărase și televizor

Așa au aflat întovărășiții 
din Domnești că între venitul 
personal al colectiviștilor și 
iverea obștească există o 
strânsă legătură. în 
1956. spre exemplu, 
fondul de bază al 
gospodăriei colective 
im Ceacu nu era de 
dt de 2 milioane lei. 
Iar valoarea zilei 
nuncâ a fost atunci 
ie 36 Iei. La numai 
rei ani de zile, in 
959. colectiviștii au mărit fon 
ui de bază la aproape 5 mi- 
oane let
Cind au ajuns după acee*  

un nou pe la casele lor, tine 
ii întovărășiți din Domnești 
•u povestit zile întregi rude- 
□r, prietenilor, cunoscuțilo. 
ele văzute.

— în fiecare zi trebuia să c 
au din nou de la cap cu po 
estitul. îmi spunea deunăzi 

tovarășa Elena Dorobanțu. 
Mai intii le-am spus celor de

acasă ce am văzut, apoi au 
venit rudele, prietenii. Ion 
Colea. Florea Ristescu și Con
stantin Ristescu. vecinii mei, 
au fost printre primii care au 
Scut cereri de înscriere în 
gospodăria colectivă.

— După vizita de la Ceacu. 
mi-a spus și secretarul orga
nizației de bază U.T.M., Eu
gen Constantin. întovărășiții 
din Domnești și au dat și mai 
mult seama că oricît am mun
ci noi de bine în întovărăși-

G.A.C.
la Ceacu, 
început să 
mai mult ce- 

gospodăria co

în 
se

colectiviștii de 
Domnești au 
înmulțească și 
rerile pentru 
lectivă.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Comitetul comunal 
U.T.M. a mai trimis și în alte 
rânduri tineri la alte gos 
podarii colective să vadă cum 
muncesc colectiviștii, ce veni
turi au. Așa au mai fost cei 
din Domnești la gospodăria 
colectivă ’ -

Din experiența Comitetului comunal 
U.T.M. Domnești, regiunea București 
în atragerea tinerilor întovărășiți 

tpre gospodăria colectivă

rile noastre tot n-o să obți
nem rezultatele colectiviștilor. 
In adunările generale ale or
ganizației noastre de bază 
U.T.M., în discuții organizate 
pe grupuri, tinerii care au 
văzut „cu ochii lor“ cum tră
iesc șj muncesc colectiviștii 
le au spus și celorlalți care nu 
luaseră parte la vizită că pen
tru a obține și noi asemenea 
rezultate trebuie să înființăm 
in sat o gospodărie colectivă.

N-a fost de loc întîmplător, 
deci, că după vizita făcută la

din Valea Roșie, 
unde de asemenea au 
văzut că rezultatele 
sint cu mult mai 
bune decît la ei în 
întovărășire și de fie 

ei făceau 
judecau, 

acasă și 
celorlalți

care dată 
comparații, 

Veneau 
povesteau 
tineri, răspundeau la 

întrebările puse de aceștia 
și pînă la urmă făceau îm
preună cererea de înscriere 
în gospodăria colectivă. După 
aceste vizite s-a ivit și ideea 
unei brigăzi artistice de agita
ție, în programul căreia să se 
vorbească despre rezultatele 
bune ale gospodăriilor colecti
ve vizitate. Zis și făcut. în 
foarte scurt timp, tinerii din 
echipa artistică a căminului 
cultural din Domnești au și 
apărut pe scenă cu brigada, 
în felul acesta, rezultatele

degeaba zile întregi. Ei, acum 
cînd se impart produsele pri
mește mai puțin decit alții, care 
ou rrunct bunăoară Gheor- 
ghiu Dumitru, Ion Puianu, Ni- 
□ofae Faroes și dți nu sint..

Ion Topalâ

- Ca să vă spun drept ce 
mi-o plăcut mie mai mult și 

mai mult la gospodăria colec
tivă e că acolo toate sînt aran
jate, chibzuite așa ca sâ 
meargă in plin. Cum să vă 

mai ceva ca intr-un 
Oamenii lu

pe echipe, toți știu di
ce au de făcut. Chiar

spun eu, 
stup de albine, 
crează 
nainte 
acum, la culesul porumbului... 
Era o
Mă uitam la ea și ziceam că 
o sâ dureze vreo două sâptă- 
mini culesul. Da de unde. In 
trei zile colectiviștii au dat-o 
gata. Știi cum mergea treaba ? 
Parco era o mașinărie. Unii 
culegeau știuleții, alții cărau 
cu căruțele, alții tăiau cocenii

tarla cit vezi cu ochii.

gospodăriilor colective din 
Ceacu, din Valea Roșie, din 
Grădinari, au fost populari
zate în fața întregului sat și 
oamenii au avut despre ce 
vorbi, au avut cu ce să 
compare rezultatele obținute 
de ei în întovărășire.

Acum aproape trei săptă- 
mîni, în comuna Domnești 
s-a inaugurat gospodăria a- 
gricolă colectivă. Peste 900 
de familii s-au unit și au por
nit pe un drum nou. Când 
am vrut să stau de vorbă cu 
cîțiva tineri colectiviști, n-am 
avut de unde să-i iau fiindcă 
plecaseră din zori la treabă. 
Trebuia să elibereze terenul 
de coceni, să însămînțeze. 
Din cele 560 hectare pe care 
vor să le pună anul acesta cu 
grîu, aproape 300 hectare sînt 
deja însămânțate. încă din 
primele zile după înființare, 
organizarea muncii, buna rîn- 
duială au început să-și spună 
cuvîntul. Este ceea ce tinerii 
din Domnești au văzut în vi
zitele făcute la Ceacu, la Va
lea Roșie, ceea ce și-au dorit 
ei cînd au făcut acest pas ho- 
‘ărît spre bunăstare.

PETRE GHELMEZ

Mă rog, unde-s atîtea capete 
de gospodari, cum sâ nu mear
gă bine treaba ? Ei, pe ur>mâ 
mai sint și mașinile și agroteh
nica. Știi, e ceva care te far
mecă. Și-i și frumos să lucrezi 
acolo. Nu mai pleci pe cîmp 
qșa de unul singur, huhurez, 
să stai o zi întreaga numai tu 
și greierii. Lucrezi laolaltă 
toți, pleci odată cu 
rizi, mai glumești, mai 
simți că trăiești intre

cu 
ei, mai 
cînți și 
oameni.

Am fi putut să mai _ 
întrebarea aceasta și altor ti
neri de aici șj am fi primit 
răspunsuri tot atit de sigure. 
Near fi spus poate și alte 
lucruri noi. am fi aflat și alte 
cauze pentru care tinerii 
Pogana se simt atrași 
gospodăria colectivă.

Dacă pe toți îi atrage pers
pectiva unei vieți mai îmbel
șugate are totuși fiecare un 
motiv al lui, ceva care-i place 
Iui în mod deosebit la gospo
dăria colectivă, pentru că gos
podăria colectivă răspunde 
unui nesfârșit număr de 
rințe și visuri 
țărani.

MIHAI

pasem

din 
spre

do-
ale tinerilor

CARANFIL

Era seară. Împreună cu comu
nistul Vosile Ștefan mă înapoiam 
de la unul din loturile întovără
șirii 'agricole din satul Balta, rar 
ionul Craiova, unde recoltatul 
sfeclei de zahăr era pe sfîrșite. 
Călcăm agale, pe pămîntul răr, 
nisipos.

— Aveți un sol cam slăbuț, 
observ eu.

— Te uiți că e cam nisipos ? 
Ei, află că pămîntul nostru nu c 
de loc sărac. Uite, anul acesta 
am obținut recolte destul de 
bune; 1400 kg la hectarul de 
grîu, 2000 kg la cel de or 
proape 16.000 kg la sfeclă.

Păi înainte pomeneam na
recolte ? Grîu aproape că nici nu 
puneam pe locurile acestea. Băl- 
tenii noștri ziceau că nu-i priește 
nisipul...

„înainte” pentru Vasile Ștefan 
înseamnă anii cind cei din Balta 
slugăreau zi și noapte la Ilie 
Niculescu, bogătașul satului. Pe 
atunci, hectarul de griu sau cel 
de secară nu dădea nici 1000 
kg de boabe. Sfecla nu se culti
va. Pămintul se lucra neștiințific, 
cu mijloace rudimentare. De 
aceea pentru sătenii din Balta el 
era sterp, sărac.

Cu nvai mulți ani în urmă oa. 
menii din sat, urmind îndemnul 
și exemplul comuniștilor, au în
ființat întovărășirea agricolă. Au 
început să muncească pămintul 
in comun, să folosească tractoa
rele, celelalte mașini agri‘̂ ^ și 
producția de cereale a cre^Jpde 
parcă nu era vorba de același 
pămînt „s&rac” de la Balta.

— Și încă tot n-am lucrat noi 
așa cum scrie la carte, continuă 
tovarășul meu de drum. Mai ales 
n-am folosit ingrășăminiele. Dacă 
am fi împrăștiat gunoi de grajd 
și ingrășăminte chimice, recolta 
ar fi fost și mai bună.

— Ce te face să crezi asta ?
— Cum, ce mă face ? Rezul

tatele obținute de colectiviștii din 
Bratovoești. Terenul este cam a- 
celași, clima la fel, dar produc
țiile lor de grîu, orz și porumb 
ne depășesc cu cîte 200—300 kg 
la hectar. Nu mai vorbesc de 
sfeclă, unde ne-au întrecut cu cî- 
teva tone la hectar. Da, da, tre
buie să ne facem și noi pământu
rile mai „bogate1*...

— Șt ce aveți de gind să fa
ceți, pentru asta ?

— Să facem și noi o gospodă
rie colectivă ! Mulți întovărășiți 
au și făcut cereri de înscriere. 
Avem aproape 40 de cereri pînă 
in prezent cu fiecare zi numă. 

I rul lor sc mărește. Oamenii fac 
o socoteală sim pli dt tot : dacă 

\ inamte cind ■> foloseam tractor 
! ml ți mașinile agricole de-abia 

ridicam, in anu buni. 1000 kg 
cereale la hectar și astăzi ridicăm 
1400—1500 kg și dacă tot de pe 
asemenea pămînluri, cei din Bra- 
tovoeștâ, colectiviștii obțin cu 
cîte 200—300 kg mai mult, pen
tru că ei lucrează după agroteh
nică, folosesc îngrășăminte chi
mice și naturale, pun in pămint 
numai sămînță de soi, înseamnă 
că muncind mai bine în gospo
dăria colectivă și noi vom ridica 
la fel. Asta, în mod sigur I 
Pentru că pămîntul va fi mai 
„bogat”.

G PETRE

ce să nu știe 
tot satul?

Gospodăria agricolă colectivă 
„Al Il-lea Congres al P.M.R.“ 
din comuna Bascov, raionul Pi
tești, a obținut an de an rezul
tate bune în toate ramurile de 
producție. Anul trecut, colecti
viștii din Bascov au obținut 
peste 5000 de kilograme porumb 
boabe la hectar și peste 50.000 
kg sfeclă de zahăr. Rezultate 
bune s au obținut și în sectorul 
zootehnic. Producția de lapte 
pe cap de vacă furajată a 
fost de 2.100 l, iar sporul de 
greutate la porcine a fost cu 100 
grame superior celui planificat.

Anul acesta rezultatele au 
fost și mai bune decît în anii 
precedenți. Producția de po- 
rumb-siloz a fost de peste 
35.000 kg la hectar, iar cea de 
porumb boabe de 5.200 kg. Pro
ducții sporite s-au obținut și 
la sfecla de zahăr, cartofi, zar
zavaturi și altele.

în aceeași comună există și 
două întovărășiri agricole, ale 
căror rezultate sînt inferioare ce
lor obținute în gospodăria co
lectivă. Mulți dintre întovărășiți 
și-au dat seama de superiorita
tea muncii în colectivă și, 
urmare, anul acesta au intrat 
gospodărie încă 60 de familii 
țărani întovărășiți.

Printre întovărășiți se află și 
un număr însemnat de tineri. 
Mulți dintre tinerii întovără
șiți, deși trăiesc în același 
sat, cunosc însă prea puțin 
despre gospodăria colectivă. De
sigur, era o datorie, o sarcină a 
comitetului comunal U.T.M să 
facă cunoscute succesele gospo
dăriei colective. Acesta nu a fă
cut însă nimic ca să-i ajute, să-i 
îndemne să se apropie de gospo
dărie. Dacă ar fi existat cit de cit 
interes pentru aceasta, comite-

ca 
în 
de

>

tul comunal TJ.T.M. ar fi puiuț 
face multe lucruri interesante. 
Ar fi putui, de pildă să orga
nizeze întâlniri între tinerii co
lectiviști și întovărășiți, întâl
niri, cu prilejul cărora tinerii 
întovărășiți ar fi putut cunoaște 
mai concret modul cum e or
ganizată și cum se desfășoară 
munca în gospodăria colectivă, 
în adunările generale ale or. 
ganizațiilor U.T.M, din cele 
două întovărășiri ar fi pu~ 
tui să fie invitați cîțiva tineri 
colectiviști cu rezultate bune in 
producție, care să vorbească 
despre munca lor, despre rezul
tatele lor. S-ar fi putut confec
ționa panouri comparative care 
să oglindească rezultatele supe
rioare din G.A.C., producțiile 
mari de porumb, sfeclă de za
hăr. lapte. Prin aceasta s-ar fi 
oferit tinerilor posibilitatejp^de 
a vedea, prin graiul cifrelom^r^ 
sînt avantajele pe care le oferă 
gospodăria colectivă. De aseme
nea, la sărbătoarea împărțirii a- 
vansurilor la gospodăria colecti
vă ar fi putut fi invitați și t 
neri întovărășiți din comună 
pentru a-și da seama d? valoarea 
zilelor-muncă din gospodăria co
lectivă, pentru a-și confrunta ve
niturile pe care le obțin ei in 
întovărășire cu cele ale colecti
viștilor.

Iată doar eiteva forme atrac
tive, tinerești, pe. care dacă le 
va folosi in activitatea sa pe 
viitor, comitetul comunal t -T M. 
din Bascov și-ar putea aduce 
contribuția sa la cunoașterea 
mai concretă de către tinerii în
tovărășiți a rezultatelor superi 
oare pe care le obține gospodăria 
colectivă

N. FATU



Luna prieteniei 
romino-sovietice

Inaugurarea Casei prieteniei 
romîno-sovieiice la Cluj

Marți seara a avut loc la 
Cluj festivitatea inaugurării 
Casei prieteniei romîno-so- 
vietice.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, re
prezentanți ai Consiliilor re
gional și orășenesc A.R.L.U.S., 
numeroși oameni ai muncii.

Festivitatea a fost deschisă 
de prof. univ. Al. Roșea, pro
rector al Universității ..Babeș- 
Bolyai* *,  vicepreședinte al Con
siliului regional A.R.L.US. 
Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de tov. Marin Florea Io 
nescu, vicepreședinte al Con-

nu găsesc ieșire din această si
tuație. La prima vedere, privind 
astfel subiectul, avem de-a face 
cu un banal triunghi conjugal. 
Și totuși nu eașa, de loc nu este 
așa ! Dragostea lui Gurov pentru 
Anna Sergheevna nu e de loc tn- 
tîm plat oare, după cum nu e în- 
timplător că el e căsătorit eu o
femeie pe care n-o iubește. Le
gile aspre ale vieții în societatea 
burgheză l-au condamnat pe Gu
rov la nefericire, l‘au condamnat 
pe el. care <a studiat literele fi 
care cînta frumos la pian, să de
vină un simplu funcționar de 
bancă, l-au condamnat să se că
sătorească cu o femeie urîtă și 
plicticoasă care era în schimb 
bogată. Dragostea lui curată pen
tru Anna Sergheevna este singu
ra rază luminoasă in viața lui 
plictisitoare și cenușie. Același 
lucru este valabil și pentru Anna 
Sergheevna care a fost obligată 
de părinți să se căsătorească cu 
un filistin slujbaș țarist, un „la
cheu" după cum îl caracterizea
ză chiar ea.

Și iată cum vine Heifitz și 
scoate la iveală pe ecran lot ade
vărul care se ascunde cu dibă
cie iu străfundurile acestei po
vești aparent banale. în primul 
riad : atmosfere. Totul concurea
ză in acest film pentru a ilustra 
meschinăria vieții burgheze fi 
mic-burgheze din Rusie țarista. 
Acțiunea se petrece în bună par
te in Crimeea. ua minunat colț 
natural, dar regizorul are grijă 
să așeze mereu în calea aparatu
lui de filmat butoaie de scrum
bii, burtă veni plictisiți, jan
darmi idietizați de meseria lor, 
acoperind frumusețile peisajului 
cu valul acesta al vulgarității 
mic-burgheze, așa cum sugerează 
Cehov că era acoperita însăși 
viața eroilor săi.

Numeroase manifestări în Capitală 
și în întreaga țară

Cu prilejul Lunii prieteniei romina-soviciice, in Capitală si 
In țară continuă să aibă loc numeroase manifestări consa
crate realizărilor oamenilor sovietici.

în aula Facultății de știin
țe juridice din CAPITALA, 
numeroși muncitori, tehnici
eni, ingineri, oameni de știin
ță, au asistat marți seara la 
expunerile făcute de acad. 
Gr. Moisil, prof. T. Tănă- 
sescu, membru corespondent 
al Academiei R P. Romir.e 
și ing. Gh. Deceanu, director 
al întreprinderii ,,Termoteh- 
nica“, în cadrul simpozionu
lui cu tema ,.Automatizarea, 
mijloc principal al progresu
lui tehnic în U.R.S.S.*.

★
în sala din Calea Victoriei 

118 a avut loc conferința ing. 
Mircea Lupan cu tema „Pro
cedee noi sovietice de confec
ționare a prefabricatelor*.

★
La Casa raională de cultură 

23 August, dr. G. Anastasescu 
și dr. N. Turcu au vorbit in 
cadrul unui simpozion despre 
„Noile realizări ale medicinii 
sovietice*.

★
La casa de cultură „Petoffi 

Sandor", tov. D. O ane ea. cer
cetător științific la Facultatea 
de geologie și geografie, a 
vorbit în fața unei numeroase 
asistențe, despre ..Transfor
mări pe harta R S S Cazahe 
în anii septenaJului".

★
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice din CRAIOVA,

Turneu I Teafruluî 
.A. S. Pușkin” la Cluj 
Colectivul Teatrului Academic 

de Dramă ,,A. S. Pușkin” din 
Leningrad a dat marți seara pe 
scena Teatrului Național din 
Cluj ultimul spectacol cu piesa 
..Cadavrul viu**  de Lev Tolstoi. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Spectatorii elu- 
jeni au răsplătit cu entuziaste 
aplauze măiestria artiștilor le- 
ningrădeni. Artiștilor sovietici li 
s-au înmînat buchete de flori.

în cursul dimineții un grup de 
artiști ai Teatrului „A. S. Puș- 
kiu” s-a întîlnit la clubul Casei 
Universitarilor cu oameni de artă 
clujeni, înțîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie. Colectivul Teatrului „Puș
kin” a vizitat în cursul zilei Sala 
Sporturilor, Casa de cultură a ti
neretului și Grădina Botanică.

★
Marți seara, mezzosoprana Iri

na Arhipova, solistă a Teatrului 
Mare din Moscova, a interpretat 
rolul titular din opera „Carmen" 
de Bizet, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine.

Publicul bucureștean a aplau
dat cu căldură pe. artista sovie
tică pentru măiestria artei sale 
interpretative.

( Agerpres)

A
apoi D. K. Zvonkov.

siliului General A.R.L.U.S. 
vorbit 
prim-secretar al Amabasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești. care și a exprimat în
crederea că noua Casă a prie
teniei rom.îno-sovi etice va 
avea un rol important în 
strîngerea legăturilor frățești 
dintre popoarele romin și so 
vi etic.

A fost prezentat apoi un 
program artistic, la care și-au 
dat concursul artiști ai operei 
clujene și orchestra de mu
zică populară a Filarmo
nicii de stat din localitate.

(Agerpres)

numeros public a luat parte 
la conferința ..Brigăzile de 
muncă comuniste sovietice, 
exemplu pentru constructorii 
socialismului din țara noas
tră “. A vorbit tov. ing. Petre 
Căprărescu de la Uzinele „7 
Noiembrie- din Craiova.

*
La Casa raională de cultură 

din TÎRGOVIȘTE a avut loc 
conferința intitulată ..Con
tribuția Uniunii Sovietice la 
dezvoltarea dreptului in
ternațional*.  Tot în orașul 
Tîrgoviște a fost deschisă ex
poziția cu tema: „Realizări 
ale medicinii sovietice pe 
drumul apărării sănătății oa
menilor muncii*.

★
în 33 de uzine și întreprin

deri din REGIUNEA AUTO 
NOMA MAGHIARĂ ținut 
conferința : „Știința și tehnica 
sovietică în slujba septenaiu
lui*.  în aproape 100 de sate 
din regiune s au ținut confe
rințe despre situația interna
țională și lupta Uniunii So
vietice și a țărilor socialiste 
pentru menținerea păcii, 
despre dezvoltarea agricultu
rii Uniunii Sovietice. Aceste 
conferințe au fost ascultate 
de peste 25 000 de oameni ai 
muncii romini. maghiari și de 
alte naționalități- De aserr.e 
cea. in 32 de uzine s-au or 
gamzax expoaiții de fotografii 
cespre realizările Uniunii So
vietice.

(Agerpre»)

O scenă din filmul „Doamna cu cățelul?

Numirea 
noului ministru 
al R. P. Romine 

in Italia
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Pompiliu Macovei a fost numit 
în calitate de trimis extraoi’dinar 
și ministru plenipotențiar al Re
publicii Populare Romine în Ita
lia. în locul tov. Ștefan Cleja, 
care a primit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Seară închinată poetului 
polonez Juliusz Slowacki

Sub auspiciile Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă. marți a 
avut loc la Casa Scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" din Capitali 
o seară literară închinată scriito
rului polonez Juliusz Sloicaeki.

Au luat parte scriitori, critici 
literari și alți oameni de cultură.

Au asistat Janusz Zambrowicz. 
ambasadorul R, P. Polone la 
București și membri ai ambasa
dei.

Curîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Demaște ne 
Botez, membru in Biroul Uniu
nii Scriitorilor. Despre viața fi 
opera acestei figuri remarcabile 
a literaturii polone și universale 
a vorbit prof. univ. Ion, Chițimia. 
Poeții Miron Radu Paraschives- 
cu și Traian îancu, precum fi 
Mihai Mitu. asistent la Faculta
tea de Filologie — au citit în 
tălmăcire proprie fragmente din 
opera marelui scriitor polonez.

Cu acest prilej, s-a inaugurat 
expoziția ..Viața ți opera lui 
Juliusz SU Ja*.

(Ager preș)
----- •------

Informații
Prof. dr. Soedjono Poespo- 

nagoro. rectorul universității 
din Djakarta, care se află in 
țara noastră la invitația In
stitutului romin pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
a avut marți o întâlnire cu 
acad. M. Ralea. președintele 
I.R.R.CS. în cursul zilei de 
marți oaspetele a vizitat spi
talul de copii ..Emilia Irza", 
Institutul de expertiză și re
cuperare a forței de muncă. 
Institutul de petrol și gaze și 
a avut o întrevedere cu O. 
Berlogea. adjunct al ministru
lui Sănătății Și Prevederilor 
Sociale.

*
Nicolae Heriea,

La cercul de artă plastica al Școlii populare de artă din

„'Doamna eu. eafelut“
Poate că dintre toate lucrările 

clasice, cele ale lui Cehov sini 
cel mai greu de ecranizat. Ne 
referim mai puțin la operele sa
tirice fi mai ales la nuvelele lui 
de amploare. Nu e ușor să faci 
sesizabil spectatorului, acel fior 
subteran care le străbate. Și to
tuși cineaștii sovietici au reușit să 
realizeze filme după opere ceho- 
riene de o monumentală forță 
artistica. N-avem decît să ne a- 
mințim de ..Ordinul Anna", de 
„Zvăpăiata". Iată acum un film 
realizat după una din cele mai 
gingașe opere dăruite de Cehov 
fi caro, după cuta mărturisesc 
contemporanii lui. îi era deosebit 
de dregi — ..Doamna e» cățe
lul". Regizorul Iosif Heifitz era 
fără i nd o ta ta arizat de greutatea 
întreprinderii sale și, de aceea, 
și-a mobilizat toate resursele 
spre a putea crea un film cit 
stai aproape de opera care-i stă 
la bază.

ta fond în Doamna cu cățe
lul" ca și in multe elie lucrări ale 
marelui scriitor, nu se intimplă 
nimic seu aproape nimic și cen
trul de greutate cade asupra at
mosferei. « subtilelor mișcări su
fletești, a rafinatei portretistici. 
Or. nu vom spune un lucru nou. 
amintind că filmul înseamnă miș
care. dinamism. Ținînd seama de 

aceasta și de cele arătate mai sus, 
apare foarte limpede cite dificul
tăți a intimpinat Heifitz. Și to
tuși ie-a biruit. Magistrul le-a 
biruit.

După cum se știe, in nuvela e 
vorba de un oarecare Gurov 
care, aflîndu-se in eoncediu in 
Crimeea, se îndrăgostește de o 
oarecare Anna Sergheevna. care 
e, ca și el. căsătorită. Se iubesc, 
se intîlnesc din cind în ci nd fi

Cronica filmului

Pitești.
Foto : N. STELORIAN

Este vorba apoi de jocul acto
rilor care, îndrumați de regizor, 
au dat o interpretare excepționa
lă eroilor celebrei nuvele. Gurov 
este un om cinstit dar nu e un 
îndrăzneț, un luptător capabil să 
iasă din mocirla traiului său. în
tocmai așa ni'l descrie și Bata
lov, arătîndu-ni-l pe Gurov șovăi
tor și dezamăgit, scirbit de mur
dăria din jurul lui dar nevăzînd 
nici o ieșire din această situație, 
în această scenă Batalov de
termină minunat prin gesturi 
dezamăgirea lui Gurov — dar fi 
neputința lui, adoplind față de 
personaj poziția critică ce o avea 
și Cehov față de acești oameni 
cumsecade, dar incapabili să stri
vească ticăloșia din jurul lor.

Un personaj care apare episo
dic, soțul Annei Sergheevna, este 
conturat cu o asemenea precizie 
de actor, epitetul de „lacheu9* i 
se potrivește atîf de bine, incit 
provoacă parei a repulsie orga
nică spectatorului mai ales cind 
îl vede cum se înclină slugarnic 
pînă și în fața mănușilor guver 
natorului.

în al treilea rînd, trebuie vor- 
bit despre unghiurile de filmat și 
anumite efecte plastice cu ajuto
rul cărora realizatorii (regia t 
Heifitz, operatorii A. Moskvin 
și D. Moshiev) creează simboluri 
de mare valoare. Gurov merge 
abătut de la servici acasă și in
vers, cu tramvaiul cu cai. ta un 
moment dat aparatul se oprește 
asupra liniilor de tramvai, para
lele și nesfirșite, intre care mer
ge obosit fi abrutizat calul. A' 
ceste este simbolul vieții lui Gu
rov. lipsite de orizont, care merge 
iot mereu parcă între aceste 
două plictisitoare linii ce nu duc 
nicăieri. care »irî oferi nici o 
perspectivi. Sau s fir și tul filmu
lui. Gurov pleacă de la hotelul 
unde ra intilnit cu Anna Ser- 
gheevna ți privește încă o dotă 
fereastra la care stă iubita lui. 
lată fereastra la cure se vede 
silueta firavă a Annei Sergheevna 
(le Sewina); o fereastră strinsâ, 
înghesuita. turtită parei da două 
corpuri mari și mo ho rite ala ho
telului așa cum ți dragostea lor 
este apăsată, încătușata. batjoco
rita de canoanele lumii burgheze, 
meschine și deșarte.

Fără îndoială câ ..Doamna cu 
cățelul" se înscrie printre cele 
mai bune ecranizări după operele 
marilor scriitori ai poporului rus. 
Tocmai de aceea a ți fost pre
miat la Festivalul de la Cannes.

B. DUMITRESCU

In regiunea lași

Vie activitate culturală
în regiunea Iași, ca și în 

toate celelalte regiuni ale ță
rii*  activitatea cultural-artis- 
tică cunoaște o continuă și 
rodnică dezvoltare.

în acest an, în regiunea 
Iași pentru nevoile culturii se 
cheltuiesc peste 33 milioane 
lei. în satele și comunele re
giunii s-au dat în folosință 
anul acesta 8 cămine cultu
rale, numărul acestor așeză
minte ajungînd acum la a- 
proape 1.100. De la începutul 
anului au fost înființate de 
asemenea zeci de noi biblioteci, 
care au fost dotate cu cărți 
și mobilier în valoare de 
peste 2 milioane lei.

Pe lingă căminele culturale 
din regiune funcționează în 
prezent aproape 150 cinema

Nou record mondial
Sportiva sovietică Irina 

Press a stabilit un nou record 
mondial de excepțională va
loare in proba de pentatlon. 
Participlnd la campionatul 
unional de atletism pe echipe, 
care are loc la Kiev, Irina 
Presa a realisat marii <912 
puncte, performantă ce corec- 
tează cu 13 puncte vechiul re
cord al lumii care-i aparținea.

In cele 5 probe Irina Press 
a obținut următoarele rezulta
te: 200 m plat - 24“7/I0; 80 m 
garduri — 10“8/10; greutate — 
15,34 m; înălțime — 1,63 m: 
lungime — 5,58 m. La Jocurile 
Ollmpioe de la Roma, Irina 
Press * ocupat primul loc in 
proba de 80 m garduri.

Șah
în urm disputării partidelor 

întrerupte, meciurile netermi-niate 
din primul tur «1 Olimpiadei de 
șah de la Leipzig $-<au soldat cu 
următoarele rezultate : R. P. Bul
garia — R. P. F. Iugoslavia
2— 2; R. D. Germană — Malta
3— 1; Indonezia — Izrael 2 lh—
1 V2; R. P. Polonă — Austria
2 Vî”! Vj»’ Tunisia — Danemar

Elevii — gospodarii școlii
(Urmare din pag. I-a) 

vire au primit ca premiu cite o 
mică bibliotecă.

Anul acesta avem toate posi
bilitățile să lărgim această acti
vitate, împreună cu organizația 
U.T.M., cu comitetul de părinți, 
sub conducerea organizației de 
pa rtid, ne-am con sfătuit cum să 
folosim .mai bine experiența 
pe care am căpătat-o. Ast
fel, in acest an școlar, toa
te clasele vor fi date în grija 
elevilor. Ei le vor curăța, le vor 
îngriji, se vor organiza în acest 
scop echipe de serviciu, echipe 
de control. Dormitoarele, de a- 
semenea, vor fi date țn grija ex
clusivă a elevilor interni. Ne-am 
gîndit apoi ca anumitor clase să 
li se încredințeze spre îngrijire 
laboratoarele, atelierele școlare, 
biblioteca, sălile de meditație. 
Cîteva claie. prin rotație, să 
aibă grijă de curtea școlii. Apoi 
pe lingă maiștrii de ateliere 
s-au format brigăzi de elevi care 
se vor îngriji de toate repara
țiile ce vor fi necesare școlii : 
reparații de mobilier, de instala
ții ; o brigadă va avea în grijă 
instalația electrică a școlii. In 
acest fel, pe lîngă că fac un 
lucru util pentru școală, eîevii 
aplică cunoștințele căpătate în 
atelierul școlar,'capătă temei
nice deprinderi practice. Unii 
își vor pune, poate întrebarea : 
aceste treburi nu-i obosesc pe 
elevi, nu-i sustrag de la învăță
tura ? Experiențe noastră a a- 
fătat că nu, autodeservirea bine 

tografe sătești, de trei ori m 
mult decît acum zece ani.

O remarcabilă activita 
desfășoară la sate cele pes 
1.000 formații artistice de cc 
jocuri, teatru, fanfare, t 
rafuri. Numărul acestora îi 
trece în prezent cu 330 pe ce 
de acum 10 anî.

Manifestările ce au loc : 
căminele culturale de la sa- 
se bucură de larga participai 
a țăranilor muncitori.

Astfel numărul celor cai 
au urmărit în primele nor 
luni ale anului în curs acesi 
manifestări este aproape c 
70.000 mai mare decît cel di 
perioada corespunzătoare 
anului 1950.

(Agerpres)

ca 4—0; R, S. Cehoslovacă ■ 
R, P, Mongolă 2 i/a—1 Sw 
dia — Anglia 2—2; S.U.A. • 
R. P. Romînă 3—1 (Radovici 
pierdut la D. Byrne); Spania - 
Ecuador 4—0; Belgia — Iriand 
3-1.

Patinaj artistic
La cererea publicului^ ansarr 

blul maghiar de patinaj artiști 
iși prelungește turneul in tar 
noastră cu spectacolul revist 
,.Așa s-a născut dragostea" pin 
duminică 30 octombrie inclușii 
Pentru zilele de 20, 21, 22 și 2 
octombrie biletele de intrare s 
pot procura la casele de bilet 
din str. l_ Vidu și C.C.A. Inst 
tufiile șl întreprinderile pot r, 
dica bilete și de la I.E.B.S. (sti 
Vașile Conta nr. 13 — etaj 7).

Fotbal
Echipa selecționată de fotbal , 

R. P. Ungare va întnlni la 30 oc 
tomibrie la Bruxelles echipa re 
prezentativă a Belgiei. In vede 
rea acestui meci au fost selecție 
națt următorii jucători : Gros ies 
Szentmihaly (iportari), Szoekt 
Sipos, Novak (fundași), Bund 
zsiak. Berendi, Solymosi (mijlo 
cași), Șandor, Vasas, Tichy. Mol 
nar. Albert, Taliga Borbas II 
Toth (înaintași).

organizată, duce, dimpotrivă, l< 
relaxare, elevii se destină îm 
bînînd învățătura cu munc< 
gospodărească. Noi chibzuir 
însă foarte mult asupra fiecă 
rei activități pe cane o orga ni 
zărn astfel ca aceste trebur 
gospodărești să fie progra 
mate numai în timpul libei 
cină elevii au terminat învăță 
tuna, cînă nu sînt obosiți după < 
zi ăe școală. De altfel, elevi 
participă Ia activitățile gospo 
dorești prin rotație, pe echipe

Și în anul școlar trecut s-< 
desfășurat o întrecere pentri 
realizarea sarcinilor gospodă 
rești în cadrul acțiunii ăe au 
toăeservire. Anul acesta însc 
ne-am propus să dezvoltări 
ceea ce am. realizat pînc 
acum. Vom stabili obiecti 
vele întrecerii, un sistem d< 
control. Ne-am gîndit și Ic 
unele mijloace de stimulare < 
celor ce-și fac datoria. Pe lîngc 
organizarea schimburilor ăe ex 
periențâ între clase, între dormi 
toare cu care ocazie von 
evidenția elevii și clasele frun 
tașe în munca. ta stația ăc 
radioamplificare vor avea loc 
emisiuni speciale consacrate a- 
cestei acțiuni. importante. Briga
da artistică ăe agitație a com
plexului își va alcătui și ea 
programe pe aceasta temă.

Toate aceste activități ne voi 
ajuta să realizăm obiectivul pro
pus ca școala să fie gospodă
rită în exclusivitate de cei care 
o folosesc — elevii.

15 ani de la Conferința 
națională a P.C.R.

Se împlinesc 15 ani de la 
Conferința națională a 
Partidului Comunist Ro‘ 

mîn care a avut loc in zilele 
de 16-19 octombrie 1945. La 
numai un an după înfăptui
rea insurecției armate din au
gust 1944 și la citeva luni după 
instaurarea primului guvern 
democratic din istoria Romî- 
niei, Conferința națională era 
chemată să analizeze proble
mele fundamentale ale politi
cii partidului, să înarmeze 
partidul, oamenii muncii cu 
un program de luptă în vede
rea desfășurării mai departe 
a revoluției populare.

Raportul prezentat la Con
ferința de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej este o expresie 
v.j și strălucită a marxism 
leninismului creator. Raportul 
conține o analiză multilatera
lă și profund științifică a pro- 
b emeior complexe ce se pu
neau în fața partidului. Apli- 
cînd învățătura marxist-leni- 
nistă, indicațiile Congresului 
al V-lea al P.C.R. la noile con
diții istorice create în țara 
noastră în procesul desfășură
rii revoluției populare, rapor
tul și hotărîrile adoptate de 
Conferință pe baza lui, au tra
sat drumul care avea să ducă 
în țara noastră la desăvârși
rea revoluției burghezodemo- 
crate și la trecerea nemijlo
cită în cea de a doua etapă a 
revoluției, etapa socialistă.

Pornind de la analiza situa
ției interne și internaționale 

a Rominiei, de la aprecierea 
justa a relațiilor de clasa și a 
raportului de forțe intre clase, 
Conferința națională a demas
cat cu tărie poziția antinațio
nală a partidelor „istorice" 
contribuind la izolarea lor de 
mase. în același timp, Confe
rința a chemat la unirea tu
turor forțelor patriotice în 
lupta pentru dezvoltarea de
mocratică a Rominiei și pen
tru zdrobirea forțelor reacțiu- 
nii, care încercau să împiedi
ce mersul înainte al țării. O 
mare însemnătate pentru dez 
voltarea ulterioară a revolu
ției populare au avut măsu
rile adoptate de Conferința na
țională privind întărirea con
tinuă a partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
care, după două decenii de 
prigoană cruntă iși desfășura 
acum activitatea în condiții le 
gale ; indicațiile și tezele ela 
borate de Conferință privind 
ridicarea rolului conducător al 
clasei muncitoare, alianța 
muncitorească-țărănească. con
solidarea Frontului Unic Mun
citoresc și pregătirea înfăptui
rii unității politice a clasei 
muncitoare, ca și indicațiile 
privind căiie de întărire a 
Frontului Democrației < Popu
lare, a prieteniei frățești din
tre poporul romin și naționali
tățile conlocuitoare, au avut o 
deosebită importanță pentru 
desfășurarea revoluției popu
lare în patria noastră.

Concentrînd eforturile ma

selor populare în direcția 
luptei pentru sprijinirea gu
vernului democratic. Conferin
ța națională a P-C-R. a trasat 
ca sarcină principală refacerea 
economică a țării și dezvol
tarea producției.

Sarcinile care se puneau în 
acest domeniu erau deosebit 
de complexe și grele. După 
cum se știe, ceea ce caracte
riza economia națională a Ro
miniei în timpul regimului 
burghezo-moșieresc era carac
terul ei înapoiat, agrar. In 
1938, în structura venitului na
țional partea realizată de in
dustrie nu reprezenta decît a- 
proximativ o cincime. Deși 
dispunea de resurse naturale 
însemnate, țara noastră nu și 
dezvoltase o industrie grea co
respunzătoare, ceea ce adîncea 
starea ei de dependență față 
de marile state industriale și 
împiedica valorificarea bogă
țiilor țării și a capacității 
creatoare a poporului. Ca ur
mare a slabei dezvoltări in
dustriale, Romînia plătea în 
1938 de 10 ori mai scump o 
tonă de mărfuri importate de
cît primea pentru o tonă de 
mărfuri exportate. Venitul na
țional pe cap de locuitor era 
de 13 ori mai mic decît în 
Belgia și se afla numai cu pu
țin deasupra nivelului țărilor 
coloniale.

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, rămînerea în 
urmă a economiei Rominiei 
se adîncise și mai mult; Ia 

sfirșitul războiului, economia 
națională era ruinată și dezor
ganizată. Numai pagubele 
cauzate prin subjugarea țării 
de către Germania hitleristă 
echivalau cu bugetul statului 
pe 12 ani. Producția industria
lă și agricolă se afla sub ni
velul antebelic. în așa fel in
cit în 1945 venitul național nu 
reprezenta mai mult de 50 la 
sută din nivelul anului 1938- 
Cursa inflaționistă în phnă 
desfășurare înrăutățea și mai 
mult condițiile de viață ale 
populației. In raport cu situa
ția din luna august 1939. pu
terea de cumpărare a maselor 
scăzuse la aproape 1/5. Acea 
sta era moștenirea economică 
pe care regimul burghezo-mo
șieresc o lăsase în urma lui !

Pentru lichidarea acestei de
zastruoase moșteniri și reface
rea economică a țării. întregul 
popor muncitor. în frunte cu 
clasa muncitoare, și-a strîns 
rîndurile în jurul partidului și 
a guvernului democratic al ță
rii. Deși sufereau lipsuri foar
te mari, neavînd uneori nici 
cele necesare traiului, oame
nii muncii de la orașe și sate 
munceau cu abnegație spre a 
vindeca rănile războiului. A- 
vîntul patriotic al maselor 
conduse de P.C.R. înfrîngea 
treptat greutățile epocii post
belice. Un sprijin hotărîtor a

corda țării noastre în acest 
efort eroic, Uniunea Sovietică.

Năzuințelor poporului de 
a-și făuri orînduirea sa popu
lară, de a consolida indepen
dența națională a țării și a și 
asigura condiții mai bune de 
trai, li se opuneau însă coali
ția burghezo-moșierească și 
monarhia, sprijinite de cercu
rile imperialiste agresive. Pen 
tru a submina guvernul de
mocratic instaurat la 6 Mar 
tie 1945, reacțiunea internă 
care deținea poziții dominan
te în viața economică și capi
talul străin, care de asemenea 
deținea poziții importante și 
reprezenta interesele cercu
rilor imperialiste, organizau 
specula și sabotajul economic 
pe scară largă.

în aceste grele condiții eco
nomice și de ascuțită luptă 
de clasă. Conferința națională 
a P.C.R., conducerea le
ninistă a partidului în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
au orientat lupta poporului 
spre rezolvarea celor mai ur
gente sarcini : folosirea inte
grală a capacităților de pro 
ducție din industrie și în 
primul rînd a industriei de 
stat, trecerea la producția de 
pace, desăvîrșirea reformei a- 
grare și sporirea producției a- 
gricole, dezvoltarea coopera
ției, refacerea transporturilor, 
rezolvarea problemelor de a 
provizionare etc. Este meritul 
istoric al partidului, că ale- 
gînd din multitudinea de pro
bleme care se puneau în acea 
perioadă pe acelea cu a căror 
soluționare trebuia în mod ne 
cesar să se înceapă, nu s-a 
limitat numai la sarcinile de 
moment, ci a orientat cu clar
viziune științifică spre viitor 
întreaga dezvoltare economică 
a țării. Astfel, mobilizînd ma 
sele în lupta pentru ridicarea 

producției și refacerea țării 
sub toate aspectele și în toate 
domeniile vieții economice 
(industrie, transporturi, agri
cultură, comerț- prețuri, cre
dite, finanțe publice). Confe 
rința națională a subkmat că 
aceste sarcini sînt cu atât mai 
mari și mai grele cu cît 
,na e6te vorba numai de a 
reface ceea ce s-a distrus, ei 
și de a eonstrui și dezvolta 
economia Rominiei *.

In această direcție, un rol 
botărîtor pentru întreaga dez
voltare ulterioară a economiei 
naționale l a avut elaborarea 
programului de industrializare 
a Rominiei Nimicind pseudo- 
teoriile economiștilor burghezi 
care vorbeau despre caracte
rul „eminamente agricol*  al 
economiei rom in ești, cu
scopul de a menține Romînia 
în situația unei anexe agrare 
și de materii prime a marilor 
puteri imperialiste. Conferința 
națională a demascat cu tărie 
esența profund reacționară și 
antinațională a acestor pseu 
do-teorii. Patriotismul înflă
cărat al comuniștilor răsuna 
cu mîndrie prin glasul tovară
șului Gh. Gheorghiu Dej la 
tribuna Conferinței naționa
le : „împotriva acestor
teoreticieni reacționari, care 
căutau să facă din țara 
noastră un apendice al 
marilor state industriale, 
ne-am ridicat dintotdeauna 
uoi, marxiștii, comuniștii, sus 
ținînd că progresul țării 
noastre este în directă și ne
mijlocită legătură cu progre
sul industrializării țării și că 
de tăria industrială a țării de 
pinde in mare măsură însăși 
independența statului nostru**.  
Făcînd o profundă analiză le
ninistă a posibilităților pe ca
re țara noastră le are spre 
a și dezvolta multilateral eco

nomia, Conferința națională 
a P.C.R. a trasat liniile pro
gramului de industrializare a 
Rominiei. pe baza dezvoltării 
cu precădere a industriei 
grele.

Arătind câ aproape totalita
tea problemelor economice 
care se ridică în fața noastră 
pentru viitor se leagă de dez 
voltarea industriei grele, tova
rășul Gh. Gheorghiu Dej sub
linia cu acel prilej : „O indus
trie grea puternică, bazată pe 
folosirea rațională a bogățiilor 
naturale ale țării și dezvolta 
tă pe linia nevoilor interne și 
a posibilităților izvorite din 
legături comerciale trainice 
cu vecinii, constituie pivotul 
In jurul căruia întreaga eco
nomie a țării va dezvolta 
în condiții noi".

Prin industrializarea țării 
— preciza Conferința națio
nală a P.C.R, — se vor crea 
condițiile necesare valorifică
rii bogățiilor naturale ale ță
rii, utilizării depline a capaci
tății de hieru a poporului, ri
dicării nivelului de trai al 
maselor șj îndeplinirii de că
tre Romînia a rolului pe care 
ea poate și trebuie să-l joace 
în această parte a lumii. în 
legătură cu valorificarea po 
sibilităților pe care țara noas
tră le are în vederea dezvol
tării accelerate a forțelor sale 
de producție, tovarășul Gh. 
Gheorghiu Dej sublinia că o 
problemă care trebuie înscrisă 
între sarcinile de perspectivă 
privește electrificarea țării.

Sarcinile trasate de Confe
rința națională a P.C.R. în 
octombrie 1945 au fost tradu
se cu consecventă în viață. 
Aceasta a dus nu numai la 
infringer ea sabotajului reac 
țiunii. la refacerea și dezvol
tarea economiei naționale, dar 
și la consolidarea puterii de 

stat populare, la schimbarea 
raportului forțelor de clasă 
din Romînia în favoarea pro
letariatului și a aliațiior săi, 
la zdrobirea forțelor politice 
ale burgheziei și moșierimii, 
la lichidarea stării de depen
dență față de țările imperia
liste. Consolidarea pozițiilor 
politice șj economice ale cla
sei muncitoare și aLaților ei, 
unirea maselor largi ale po
porului sub conducerea parti
dului, au permis ca în anii 
următori să se ajungă la acel 
stadiu al raportului de forțe 
care a făcut posibilă elimina
rea din guvern a ultimilor re
prezentanți ai burgheziei, a- 
lungarea monarhiei și procla
marea Republicii Populare 
Romîne.

în cursul celei de-a doua 
etape a revoluției și în con
cordanță cu cerințele noi pe 
care procesul transformărilor 
revoluționare le impunea, 
partidul a dezvoltat cu con
secvență și în mod creator 
programul industrializării Ro
miniei.

Călăuzindu-se de învățătura 
leninistă privitoare la legile 
construirii bazei economice a 
socialismului, partidul a apli
cat cu fermitate politica de 
industrializare socialistă a 
țării, care a reprezentat firul 
călăuzitor al planurilor de 
stat elaborate în întreaga pe
rioadă, în decursul căreia au 
fost lichidate clasele exploa
tatoare șj desființată pentru

COSTIN MURGESCU
Director adjunct al Institu
tului de Cercetări Economice 

al Academiei R.P.R,

(Continuare în pag. 4us)



De peste hotare
La Baden

Deschiderea lucrărilor 
celei de-a doua întîlniri

Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

Ședinfa plenara clin 17
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— In ședința plenară din 
după-amiaza zilei de 17 oc
tombrie a Adunării Generale, 
regele Frederick al IX-lea al 
Danemarcei care se a£lă in 
prezent într o vizită în S.U.A., 
o rostit o scurtă cuvintare. El 
s-a ocupat de două probleme : 
dezarmarea și ajutorarea ță
rilor slab dezvoltate din punct 
de vedere economic. Dezvol
tarea armelor nucleare, pre
cum și a celor chimice și 
bacteorologice, a declarat el, 
creează o conjunctură cu to
tul nouă — un război modern 
ar constitui un proces de 
exterminare reciprocă. Numai 
dacă se are in vedere acest

lucru poate fi rezolvată pro
blema dezarmării. Regele 
Frederick și-a exprimat spe
ranța că tratativele vor fi du
se într-un spirit constructiv.

Acordarea de ajutor econo
mic țărilor, a spus el, va servi 
interesele păcii. Trebuie să ne 
străduim să creăm o punte 
peste prăpastia care desparte 
astăzi statele, pentru a crea 
condiții bune și stabile în lu
me și o bază trainică pentru 
o colaborare pașnică intre 
popoare.

După o scurtă pauză mai 
mulți delegați au vorbit în 
replică răspunzind la obser
vațiile critice făcute la adre
sa țărilor lor în cursul dezba
terilor de politică generală.

octombrie
Adunarea Generală a trecut 

apoi la discutarea proiectului 
de rezoluție al celor 28 de țări 
cu privire la „colaborarea sta
telor — membre ale O.N.U.- 
prezentat de delegația Indiei. 
Acest proiect de rezoluție a 
fost sprijinit de reprezentanții 
următoarelor state : Venezue
la, U.R.S.S., Peru, Pakistan, 
Birmania, Cipru ți S.U.A.

Din partea delegației Uniu
nii Sovietice a luat cuvintul | 
Valerian Zorin.

Proiectul de rezoluție al ce
lor 28 de țări din Asia, Afri- | 
ca. Europa și America Latină • 
a fost adoptat în unanimitate, j

La 18 octombrie își începe 
lucrările Comitetul Politic.

mondiale a
VIENA 18 (Agerpres). — La 

Baden, lîngă Viena, au început 
marți lucrările celei de-a doua 
întîlniri mondiale a ziariștilor. 
Au participat 200 de delegați, 
corespondenți din 48 de țări și 
s-au maj anunțat aproape 150 de 
delegați din alte 12 țări.

La întîlnire participă o delega
ție a ziariștilor romîni condusă 
de Nestoi Ignat, președintele 
Uniunii ziariștilor din R. P. Ro- 
mînă.

După reuniunea internațională 
de la Helsinki din 1956. aceasta 
este cea mai importantă întîlni
re a ziariștilor, atît prin numă
rul participanților cît și prin di
versitatea orientărilor lor poli
tice.

ziariștilor
La deschidere s-au dat citire 

saluturilor adresate întîlnirii de 
președintele Consiliului Național 
al Austriei Leopold Figl. Aduna
rea a aplaudat îndelung telegra
ma de salut adresată participan
telor de președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov. După citirea te
legramei de salut, primarul ora
șului Baden a rostit un cuvînt de 
bun venit, urînd succes lucrări
lor întîlnirii.

Prima zi a întîlnirii mondiale 
a ziariștilor a marcat o puterni
că opoziție a participanților îm
potriva dominației colonialiste și 
a pregătirilor de război.

Mesajul lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 18 (Agerpres). -TASS transmite mesajul adresat 

de N. S. Hrușciov partieipanți lor la cea de-a doua întîlnire 
mondială a ziariștilor de la Ba den.

Cuvîntarea rostită de V. A. Zorin
NEfT YORK ÎS (Agerpru). - 

In ședința plenară a Adunării Ge~ 
nerale a O.N.U. din 17 octombrie 
I960, V.A. Zorin a rostit o cuvin, 
tare in care a spus printre altele:

Delegația sovietică a ascul
tat cu multă atenție declara
ția d-lui Menon, reprezentan
tul Indiei, și a examinat pro
iectul de rezoluție prezentat 
de el în numele unui mare 
grup de țări din Asia, Africa, 
America Latină și Europa. 
Scopul acestei rezoluții, după 
cum înțelegem noi, este de a 
preîntîmpina înrăutățirea si
tuației internaționale, de a în
tări colaborarea între state, de 
a înlesni rezolvarea probleme
lor litigioase in interesul pă
cii și securității popoarelor.

Uniunea Sovietică sprijină 
acest proiect de rezoluție pre
zentat de țări neutre și de 
alte țări și apreciază eforturile 
pe care le întreprind ele pen
tru a contribui la destinderea 
încordării internaționale și la 
crearea unei atmosfere favo
rabile rezolvării celor mai im
portante probleme internațio
nale.

V. A. Zorin a arătat în con
tinuare că toate măsurile de 
întărire a păcii propuse de U- 
niunea Sovietică au avut un 
răsunet favorabil in cele mai 
largi cercuri ale opiniei publi
ce mondiale și au fost spriji
nite în cuvintările multor per
sonalități de seamă din dife
rite țări in cadrul actualei A- 
dunări.

Din păcate, puterile occiden
tale, In frunte cu S.U.A., con
tinuă să ducă o politică care

urmărește accentuarea, nu slă
birea încordării internaționale, 
ceea ce îngrijorează tot mai 
mult pe toți cei care slnt in
tr-adevăr interesați in întări
rea păcii și securității popoa
relor.

S.U.A. și aliații lor din 
blocurile militare continuă să 
intensifice cursa înarmărilor 
și fac de fapt totul pentru a 
ridica mereu noi obstacole in 
calea realizării unui acord cu 
privire la dezarmare.

Faptul că autoritățile ame
ricane au stabilit un inadmisi
bil regim discriminatoriu față 
de șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, și față de con
ducătorii altor state, sosiți la 
New York pentru a participa 
la lucrările celei de a XV-a se
siuni a Adunării Generale este 
caracteristic pentru guvernul 
S.U.A. care urmează politica 
.războiului rece".

Guvernul sovietic sprijină 
proiectul de rezoluție al țări
lor neutre și al altor țări in- 
trucit acesta exprimă preocu
parea pentru crearea de condi
ții in vederea îmbunătățirii si
tuației internaționale și con
solidării păcii. Totodată guver
nul sovietic este ferm convins 
de necesitatea întăririi O N U. 
pentru ca, după cum se arată 
în proiectul de reaoiuție, «- 
ceasta organizație să devină 
un instrument mai eficient de 
asigurare a păcii și de spriji- 

* sire a dezvoltării economice și 
sociale a tuturor popoarelor. 

.■ Aceasta se poate realiza nu
mai dacă nici un stat sau grup

15 ani de 
națională

(Urmare din pag. lila)

totdeauna exploatarea omului 
de către om. a foat înfăptuită 
in linii generale cooperativi
zarea agriculturii și s a desfă
șurat larg revoluția culturală, 
a fost construită baza econo
mică a socialismului in 
R.P.R.

Datorită politicii consecven
te de industrializare socia
listă, forțele de producție ale 
țării s-au dezvoltat în mod 
considerabil, puterea economi
că a patriei a crescut conti
nuu, iar nivelul de trai al 
maselor s-a ridicat de la an 
la an. Succesele obținute prin 
înfăptuirea programului de 
industrializare sint sintetic 
exprimate în faptul că astăzi, 
la 15 ani de 1» Conferința na
țională a P.C.R., țara noastră 
-.ealizează în numai 11 săptă- 
mini întreaga producție in
dustrială a anului 1938. Nive
lul acestui din urmă an este 
depășit în I960 de 10 ori in 
industria construcțiilor de 
mașini, de 11 ori în industria 
chimică, de 7 ori în producția 
de energie electrică etc.

Ritmul rapid de dezvoltare 
industrială tace ca R.P. Ro- 
mină să recupereze treptat 
ramînerea în urmă industrială 
lață de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și 
determină avintul tuturor ra
murilor economice și al eco
nomiei naționale în ansam
blul ei.

Făcind bilanțul perioadei in 
decursul căreia socialismul a 
triumfat în Rominia, Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. a 
trasat sarcinile fundamentale 
care se pun în fața poporului 
nostru muncitor în noua eta
pă de dezvoltare în care țara 
noastră a intrat: etapa desâ- 
vîrșirii construcției socialiste. 
Aceste sarcini sint sintetizate 
în planul economic de șase 
ani și în liniile directoare ale 
programului de dezvoltare a 
economiei naționale în pers
pectivă.

Așa cum a arătat Congresul 
al IlI-lea al P.M.R. - care a 
constituit un eveniment de în
semnătate istorică în viața 
partidului și poporului nostru 
— obiectivul principal al pla
nului economic pe anii 1960— 
1965 este dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, încheierea procesului 
de făurire a relațiilor de pro
ducție socialiste în întreaga 
etonomie în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialismu-

la Conferința 
a P. C. R.

lut înfăptuirea prevederilor ' 
acestui plan va deschide in , 
fața poporului nostru noi ori- | 
zonturi și mai luminoase. — 1 
așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej — in 
decurs de 6 ani vom făuri o ! 
Rominie de 2 ori mai puter
nică decit astăzi, iar peste 15 
ani de 26 ori mai puternică ! 
decit cea dinainte de război. • 

Poporul nostru își concen- j 
trează astăzi toate forțele sale 
în vederea înfăptuirii progra
mului economic elaborat de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
program prin a cărui tradu
cere în viață țara noastră va 
deveni în următorii 10—15 
ani, așa cum arată tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej „o țară 
industrială dezvoltată, cu o a- 
gricultură multilaterală și de 
înaltă productivitate ; bogă
țiile ei, puse în valoare de 
oamenii muncii, vor permite 
trecerea treptată de la prin
cipiul repartiției după muncă 
la repartiția după nevoi, asi- , 
gurînd întregului popor con
diții de viață demne de epoca 
socialismului victorios și a 
construcției comunismului-.

Nu poți să apreciezi în toa
tă însemnătatea lor succesele 
dobîndite pînă acum și pers
pectivele luminoase care ne 
sint astăzi deschise în față, 
fără să te gindești la condi
țiile grele economice din oc
tombrie 1945, cînd Conferința 
națională a P.C.R. a trasat cu 
clarviziune științifică revolu
ționară programul refacerii 
economice a Romîniei. Dru
mul continuu ascendent al 
țării noastre, marile prefaceri 
revoluționare care au avut 
loc, progresele impresionante 
înregistrate în toate dome
niile vieții sociale, economice, 
politice și culturale, creșterea 
rolului și prestigiului inter
național al Republicii Popu
lare Romîne, sporirea contri
buției pe care țara noastră o 
aduce la întărirea sistemului 
mondial socialist care în 
frunte cu Uniunea Sovietică 
apără cu fermitate cauza pă
cii și progresului omenirii, 
sînt roadele caracterului știin
țific al politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn, al fideli
tății sale față de marxism
leninism, caracteristici care-și 
găsesc o întruchipare vie în 
toate documentele partidului 
nostru, documente între care 
un loc de seamă îl ocupă și 
cele ale Conferinței naționale 
a P.C.R. ținută cu 15 ani în 
urmă.

de state nu va ocupa in O.N.U. 
o situație privilegiată în dauna 
intereselor și drepturilor altor ; 
state.

Proiectul de rezoluție consti
tuie un pas în direcția justă. 
Delegația sovietică îl sprijină • 
intru to tul și cheamă Aduna- i 
rea ca atunci cînd va exami- j 
na propunerile concrete în*  j 
dreptate spre întărirea păcii 
între popoare, să aducă o con
tribuție constructivă la rezol
varea unor asemenea proble
me importante ca problema de
zarmării generale și complete, 
problema lichidării totale a 
sistemului colonial, problema 
încetării de către S.U-A. a po
liticii de provocări care înve
ninează relațiile internaționale 
și creează o primejdie pentru 
pace.

Lucrările 
Comitetului Politic

NEW YORK 18 (Agerpres). 
La 18 octombrie Comitetul 
Politic al Adunării Generale 
a ales in unanimitate ca vice
președinte pe reprezentantul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Kurka Ca raportor al 
Comitetului a fost ales repre
zentantul Guatemalez Alberto 
Errare Comitetul a trecut 
apoi la aprobarea procedurii 
discutări; in cadrul ședințelor 
sale a punctelor aflate pe or
dinea de zi

Delegațiile Nigeriei și Togo 
au propus ca in ședințele Co
mitetului să se discute in pri
mul rind problema programu
lui ON U in ce privește inde- 

' pendent a și dezvoltarea Afri
cii, propus de delegația S.U-A. 
Reprezentanții Bulgariei. Gha- 
nei. Indiei. R.A.U., Poloniei. 
Rominiei. Tunisiei. Islandei. 
Cehoslovaciei. Perului. Patasta 
nulul. Uniunii Sovietice »i al- 
tor țări au subliniat importan
ța soluționării problemei de
zarmării Ei au cerut ca in 
primul rind să se discute pro
blema dezarmării. Luind cu
vintul pentru a doua oară re
prezentantul Nigeriei a spus 
că delegația Nigeriei nu obiec
tează împotriva discutării in 
primul rind a problemei de
zarmării. Cu aceasta s-a în
cheiat ședința de dimineață a 
Comitetului Politic.

Cea de-a doua întilnire mon
dială a ziariștilor se spune în 
mesaj marchează o etapă 
nouă în dezvoltarea legături
lor culturale dintre popoare și 
state. Salut cordial pe toți 
participanții la această întîl
nire și le urez sincer cele mai 
bune rezultate in discutarea 
problemelor profesionale și 
etice ale jurnalisticii contem
porane.

Ziariștii, organizatorii opi
niei publice, au un rol de răs
pundere în viața societății, în 
evoluția evenimentelor de 
mare importanță pentru soar
ta omenirii. Este datoria lor 
profesională și morală să-și ri
dice glasul in apărarea păcii, 
împotriva pericolului unei noi 
catastrofe militare, împotriva 
monstruoasei curse a înarmă
rilor, pentru dezarmarea ge
nerală și complectă. Este obli

I

Escrocheriile 
de ia televiziunea 

americană
Afacerea marilor escrocherii 

•ivîrțite m prilejul concursu
rilor de întrebări și răspunsuri 
de la televiziunea americani, 
care erau trucate de la un ca
păt la altul, este din nou în a- 
tenția opiniei publice din 
S.U.A. După cum relatează a- 
genția France Presse, la 17 oc
tombrie au fost puși sub acuza
ție pentru mărturie falsă 20 de 
participant la aceste concursuri 
care au cîștigat în mod ilicit 
sume începînd de la 500 pînă la 
220.000 dolari. Printre „ciștigă- 
tori“ se afla Charles van Do ren, 

' Hank Bloomgarden și Elfrida 
von Nardroff, persoane cunos
cute în ..înalta societate» ameri
cană care și-au însușit respectiv 

I 129.000, 98.000 și 220.500 dolari.

Noua definiție 
a metrului etalon
La Paris își desfășoară lu

crările cea de-a XI-a Confe
rință internațională pentru 
măsuri și greutăți la care par. 
ticipă oamenj de știință din 
31 de țin. între care Uniunea 
Sovietică, Polonia. Romînia. 
Cehoslovacia, Bulgaria. Un
garia. Franța S.U.A. și An
glia.

Conferința a adoptat o 
nouă definiție a metrului și a 
consfințit prin aceasta trece
rea de la etalonul platină-iri- 
dium. care a existat timp de 
85 de ani. la un nou etalon 
care definește metrul ca un 
anumit număr de lungimi de 
undă a radiației portocalii a 
izotopului cripton 86.

Această hotărîre reprezintă 
trecerea de la un etalon con
vențional al metrului la un 
etalon natural.

Lucrările conferinței conti
nuă.

gația lor sfîntă să sprijine cu 
arma cuvîntului măreața luptă 
a popoarelor împotriva colo
nialismului și rasismului, pen
tru libertatea și independența 
lor. Menirea lor este de a 
arăta oamenilor calea spre un 
viitor mai bun, de a demasca 
intențiile sumbre ale reac- 
țiunii și imperialismului care 
caută să întoarcă înapoi roata 
istoriei și să frîneze înfăptui
rea idealurilor socialiste ale 
oamenilor muncii.

Fiți purtători de cuvînt 
ai adevărului, propagandiști 
neobosiți ai ideilor înaintate 
ale timpurilor noastre I Prin 
pana voastră, prin glasul vo
stru înflăcărat slujiți oamenii 
cu cinste și abnegație in nu
mele unei păci trainice pe pă- 
mint, în numele fericirii ome
nirii.

Mișcarea de protest 
din Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : în legătură 
cu asasinarea președintelui 
Partidului socialist, Asanu- 
ma, în Japonia ia amploa
re mișcarea de protest. La 
Tokio și în celelalte orașe 
ale țării au loc zilnic sute de 
mitinguri de protest la care 
participă reprezentanți ai ce
lor mai diferite pături ale 
populației.

Guvernul Ikeda trebuie 
să-și dea imediat demisia ’. Să 
se bareze calea fascismului I 
Sub aceste lozinci a avut 
loc la Tokio un miting al unor 
cunoscuți oameni de cultură 
și știință din Japonia. Parti
cipanții la miting, printre care 
se aflau scriitorii Nakano, Abe, 
prof. Iasui, laureat al premiu
lui internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po- 
poare“, cunoscuta publicistă 
Mațuoka și alții, au dat publi
cității o declarație de protest 
și au cerut să fie înlăturați 
din funcțiuni toți polițiștii cu 
grade superioare.

în orașul Fukuoka a avut 
loc o întrunire a oamenilor 
de știință fizicieni din Japo
nia, la care a fost adoptată o 
declarație unde se subliniază 
că atentatul împotriva lui Asa- 
numa constituie o primejdie 
gravă pentru libertățile de
mocratice. Liga Națională pen
tru apărarea constituției a 
publicat la 18 octombrie o de
clarație în care se spune că 
răspunderea pentru asasina
rea președintelui partidului 
socialist revine întrutotul gu
vernului Ikeda. Liga a cerut 
ca guvernul să-și prezinte 
imediat demisia.

In Comitetul juridic 
al Adunării Generale a O.N.LL

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— TASS transmite i Comitetul 
nr. 6 (juridic) al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a început dis
cutarea raportului comisiei
O. N.U. de drept internațional. 
Luind cuvintul in această pro
blemă, reprezentantul U.R.S.S ,
P. D. Morozov, a relevat că in 
ultimii ani, comitetul nr. 6 nu 
s-a ocupat aproape de loc de 
elaborarea problemelor impor
tante ale dreptului internațio
nal. Din cauza împotrivirii 
S.UA si a celorlalte țări ali
ate ale S.U-A. in blocurile mi
litare, comisia O.N.U. de drept 
internațional și Comitetul ju
ridic nu au elaborat pînă in 
prezent definiția noțiunii de a- 
gresiune armată, deși multe 
state din Europa, Asia, Africa 
și America Latină consideră 
că adoptarea acestei definiții 
ar fi o contribuție importantă 
la sprijinirea păcii in întrea
ga lume.

Comisia O N U. de drept in
ternațional și Comitetul juri
dic trec sub tăcere cazurile 
fără precedent in istoria drep
tului internațional de încăl
care perfidă de către S.U-A. a 
normelor, îndeobște recunos
cute, care s-a manifestat în- 
deosebi in incursiunile avioa
nelor americane in spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice și al 
altor țări.

Reprezentantul U.R.S.S. a a 
nalizat apoi activitatea birou
lui juridic al secretariatului 
O-N U. și a atât fapte convin
gătoare care arată că in acti
vitatea sa biroul urmează li-

r.ia politică impusă de S.U.A. 
Biroul este alcătuit aproape 
exclusiv din cetățeni din 
S.U.A. și din țările N.AT.O. 
care ocupă aproape toate pos
turile de conducere Este ne
cesar să se pună capăt acestei 
stări de lucruri și să se asi
gure o reprezentare egală a ță
rilor socialiste și neutre.

Reprezentantul sovietic a 
criticat vehement proiectul în 
problema răspunderii interna
ționale a statelor, pregătit de

comisia de drept internațio
nal și a arătat pe baza unor 
materiale concrete că acest 
proiect este menit să apere in
teresele puterilor coloniale și 
este în contradicție cu princi
piul suveranități) statelor, li- 
mitînd dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a dispune li
ber de bogățiile și resursele 
sale naturale. .

în zilele următoare comite
tul va continua discutarea a 
castei probleme.

Există largi posibilități 
pentru dezvoltarea schimburilor 

comerciale Est-Vest
GENEVA 18 (Agerpres) Co

mitetul pentru dezvoltarea 
comerțului din cadrul Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa a examinat evoluția 
comerțului inter-european și 
în special a comerțului Est- 
Vest în anul precedent și 
perspectivele acestuia pentru 
1960 1961.

La discuții au participat 
delegafi a 23 de țări.

Delegațiile țărilor socialiste 
au scos în evidență succesele 
dobîndite in dezvoltarea eco
nomiei lor și creșterea comer
țului exterior cu țările vest 
europene în 1959. Creșterea 
schimburilor comerciale intre 
țările socialiste și capitaliste 
în cursul anilor 1959—1960 
menționate atit de delegații 
țărilor răsăritene, cît și de

delegații țărilor occidentale, 
dovedește posibilitățile largi 
de dezvoltare a comerțului 
dintre țări aparținînd unor 
sisteme economice diferite- 

Delegatul R. P. Romine. V. 
Răuță, a arătat printre altele 
că R. P. Romînă întreține re
lații comerciale cu toate țări
le Europei de vest, dintre 
care 15 pe bază de acorduri 
comerciale.

V. Răuță a subliniat că pla
nul de 6 ani al R. P. Romî
ne prevede o creștere însem
nată a producției industriale 
și agricole, precum și a nive
lului de trai al populației ca
re creează perspective favora
bile dezvoltării comerțului 
nostru exterior al cărui volum 
se va dubla în 1965 față de 
1959.

In limbajul
Mul fi politicieni occidentali 

s-au specializat In ultima vreme 
tn a da certificate de bună pur
tare guvernanților de la Bonn. 
De pildă, potrivit premieru
lui britanic, in mintea lui 
Adenauer și a acoliților săi 
n-ar mai exista nici un gram 
de spirit agresiv, iar aceștia s-ar 
fi cumințit și s-ar fi transformat 
intr-un soi de jecioare neprihăni
te. Dar din cînd in cînd ieșiri 
violente agresive smulg orice 
mască de pe chipul revanșarzi
lor de la Bonn. Recent, Seebohm, 
ministrul transporturilor de ia 
Bonn, vrind să dovedească mai 
marilor săi că el nu ezită la o 
adică să-și afirme sus și tare ve
derile sale revanșarde in cadrul 
unei cuvintări rostite la Aschaf
fenburg a cerut să nu se recu
noască frontiera pe Oder-Neisse. 
Adoptind un limbaj pe care cu 
greu poți sâ-l deosebești de cel 
folosii de cătrg Hitler, acesta a 
declarat: „Cel care răspunde pe 
placul polonezilor Ia întrebarea 
despre linia Oder-Neisse, nu 
poate fi un prieten al nostru". 
Adică. prietenii lui Adenauer. See
bohm etc. trebuie să fie neapă
rat de acord cu politica agresivă 
a Bonn-ului. cu intențiile sale 
puțin onorabile. Or, cine altci
neva pot fi prieteni cu aseme
nea revanșarzi de cit politicieni 
ce au conștiința incărcată și care 
promovează ..războiul rece".

In continuarea inutilităților 
sale verbale, Seebohm a avut tu
peul să declare in mod insolent 
că Polonia și Uniunea Sovietică 
,,nu trebuie să nutrească speran
ța că noi am fi renunțat la te
ritoriul aflat dincolo de Oder și 
Neisse". Finalul, întocmit după 
tipicul hitlerist: ..Extinderea oc
cidentului asupra întregei Europe 
de răsărit". lată-l pe agresor, 
iată-l pe urmașul lui Hitler, care

împreună cu anturajul din care 
face parte, sub bagheta lui Ade
nauer, nutrește visuri agresive. 
Din nefericire pentru ei nici unul 
din partenerii din blocul N.A.T.O. 
nu le face serviciul de a le aminti 
finalul rușinos a tui Hitler, de 
asemenea încurajat la timpul 
său de puteri occidentale. Din 
contră Puterile occidentale fac 
tot ce le stau in putință pentru 
a întări spiritul agresiv al revan
șarzilor vest-germani.

Vorbele unui Seebohm Insă nu 
sperie pe nimeni. S-au mai vă
zut din ăștia, s-a mai văzut sfir- 
șitul unora de același soi...

C. R.

Fotografia de mal jos este 
semnificativă. Ofițeri bel- 
gieni îl instruiesc pe Chom- 
be, să tragă cu arma-mitra
lieră. Colonialiștii speră ca 
punind la dispozița merce
narilor lor arme «■ mm iți' 
pot să-și mențină puterea 
și privilegiile in Congo.

Desfășurarea evenimente
lor din Congo arata însă ca 
incercâri'e colonialiștilor și a 
marionetelor lor de o zdrobi 
gtvernul 'egal n-au avui e- 
lectul scontat.
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Trupele O.N.U. ocupă Katanga
ELISABETHVILLE 18 (A-

gerpres) Corespondentul din 
Elisabethville al agenției 
France Presse transmite că la 
17 octombrie în acest oraș s-a 
anunțat în mod oficial că tru
pele O.N.U. ocupă partea de 
nord și parțial partea centrală 
a provinciei Katanga. Un a- 
cord de principiu în legătură 
cu aceasta a fost realizat intre 
consilierul militar al repre
zentantului special al secre
tarului general al O.N.U. în 
Congo și șeful guvernului ma
rionetă al provinciei Katanga, 
Chombe.

In baza acestui acord vor fi 
ocupate regiunile provinciei 
Katanga unde in ultimul timp 
au avut loc manifestații de 
masa ale populației locale și 
îndeosebi ale tribului Baluba 
împotriva regimului marione
tă al lui Chombe.

Corespondentul subliniază 
că acordul „va asigura o co
laborare electivă a O.N.U. cil 
guvernul provinciei Katanga 
in domeniul ocupării acestei 
regiuni". In conformitate cu 
acordul, populația acestei re
giuni va fi complect dezarma
tă, „vor fi confiscate toate 
alinele, inclusiv sulițele, cuți
tele, arcurile cu săgeți și chiar 
lanțurile de biciclete, pe care 
populația locală, după cum se 
știe, le a folosit cu succes în 
lupta împotriva asupritorilor". 
In același timp autoritățile lo
cale și jandarmeria, „guver
nului" marionetă continuă să 
rămînă la posturile lor.

însuși Chombe, după cum 
relatează corespondentul, a 
declarat la conferința de pre
să din 17 octombrie că „noul 
plan satisface complect guver
nul Katangăi".

Situația din Rhodezia
SALISBURY 18 (Agerpres). 

— în Rhodesia continuă lupta 
populației de culoare împo
triva dominației coloniale en
gleze. Agenția France Presse 
relatează că, la 16 octombrie, 
tineri africani au atacat și in
cendiat în centrul minier 
Gwele, un depozit conținînd 
lăzi cu bombe cu gaze lacri
mogene care urmau să fie fo
losite de poliție și trupele co
lonialiste pentru împrăștierea 
demonstrațiilor antiimperia- 
liste. în aceeași zi, la Bulawa
yo, autoritățile au mobilizat 
în grabă 500 de rezerviști 
cu scopul de a-i reprima pe 
demonstranți.

Corespondentul din Lusaka 
(Rhodesia de nord) al agen
ției Reuter transmite că în

ultimele zile au avut loc in
cidente și în această colonie. 
După-amiază, pe străzile ora
șului Lusaka a avut loc o de
monstrație a populației de cu
loare pentru independență și 
libertate

într-o declarație făcută re
prezentanților presei, secre
tarul general al Partidului 
Național Democratic din Rho
desia de sud, Enos Nkala, a 
condamnat autoritățile brita
nice pentru încercările de a 
intimida pe africani cu aju
torul forței armate și a sub
liniat că partidul său va lupta 
pînă la capăt pentru alegerea 
în mod democratic a unui gu
vern de către întreaga popu
lație a țării.

Conferința de presă a lui Gursel
ANKARA 18 (Agenpres). - 

TASS transmite : Luînd cuvîn- 
tul la 17 octombrie la o confe
rință de presă pentru ziariștii 
burci și străini, șeful statului 
turc Gursel a declarat că relațiile 
sovieto-turce se dezvoltă favora
bil și că guvernul turc dorește 
îmbunătățirea lor continuă.

Răspunzînd la o întrebare re
feritoare la posibilitatea obținerii 
de ajutor economic de către 
Turcia din partea Uniunii Sovie
tice, Gursel a spus că după re
voluție multe țări, printre care 
și Uniunea Sovietică, au propus 
ajutor economic Turciei. Guver
nul turc nu intenționează să ac
cepte nici un ajutor înainte de a 
fi studiat în mod amănunțit din 
punctul de vedere al intereselor 
țării sub toate aspectele propu
nerile primite.

Răspunzînd la întrebarea altui 
corespondent pe aceeași temă. 
Gursel subliniat că guvernul

turc vede din partea Uniunii So
vietice intenții bune și întîmpină 
cu satisfacție propunerea ei de 
ajutor.

Apoi. îăspunzînd la întrebările 
corespondenților, Gursel a con
firmat devotamentul noului gu
vern turc față de acordul mili
tar turco-amerlean din 5 martie 
1959.

Referindu-se la problema creă
rii unei zone deuuclearizate în 
Balcani șeful guvernului turc a 
declarat că Turcia este gata să 
examineze orice inițiativă îndrep
tată spre asigurarea păcii inter
naționale și a stabilității. Totuși, 
după părerea lui Gursel, realiza
rea păcii în întreaga lume este 
o problemă indivizibilă și propu
nerea cu privire la transformarea 
Balcanilor într-o zonă denuclea- 
rizată trebuie examinată în ca
drul dezarmării generale contro
late.

PE SCURT
MOSCOVA. - La 18 octom

brie Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit pe 
Hans Kroll, ambasadorul 
R.F.G. la Moscova, la cererea 
acestuia și a avut cu el o con
vorbire.

La convorbire a fost de față 
Vladimir Semionov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

BELGRAD. — La 18 octombrie 
a.c. a fost semnat la Belgrad 
Tratatul de asistență juridică în 
cauzele civile, familiale și penale 
între R. P. Romîng și R. P. F. 
Iugoslavia,

ATENA. - între 15 și 17 oc
tombrie a avut loc cea de-a 
IV-a plenară a Comitetului 
administrativ al Partidului 
Uniunea democrată de stînga 
(E.D.A.) — unul din cele mai

mari partide politice din Gre
cia.

MOSCOVA. — Monomicina un 
nou antibiotic obținut de spe
cialiștii din Moscova a dovedit 
calități excepționale în practica 
chirurgicală și în infecțiile în re
giunea abdominală.

BERLIN. — La 16 octombrie 
I960 a avut loc la clubul arma
tei populare naționale din Ber
lin, primul spectacol al Ansam
blului de clntece șl dansuri al 
Ministerului Forțelor Armate al 
R.P.R. Spectacolul a fost primit 
cu deosebită căldură.

Ansamblul va întreprinde un 
turneu de două săptămini In 
R.D.G.

TOKIO. — într-o informație 
publicată la 18 octombrie, ziarul 
,,Akahata“ arată că, rîndurile 
Partidului Comunist din Japonia 
au crescut cu 87 la sută în com
parație cu august 1959,

Muzica ușoară pe taraba 

negustorilor occidentali
Dacă ne referim la 

muzica ușoară nu 
mai e nevoie să ară
tăm că în lumea ca
pitalistă ea își are 
iubitorii ei, interpre- 
ții ei, autorii ei și 
neapărat negustorii 
ei. Acest lucru se 
știe. De asemenea, se 
știe că în Occident 
autorii sînt de două 
feluri : compozitori 
și fabricanți. mai 
precis bucătari care 
gătesc asemenea. . 
feluri, după rețete 
inai mult sau mai 
puțin noi, dar nea
părat extravagante. 
Insfîrșit. este cunos
cută și activitatea 
negustorilor de mu
zică ușoară din Oc
cident pe care nu.i 
interesează dacă mar
fa pe care o vînd e 
bună la ceva, ci nu
mai dacă aduce cîș- 
tiguri cît mai mari.

Ceea ce se cunoaș
te mai puțin sau de
loc este ultima năz
drăvănie a acestor 
negustori. Observînd 
că filmele de groază 
atrag spre casele de 
bilete ale cinemato
grafelor un număr 
mare de spectatori, 
isteții întreprinzători 
și-au zis : adică de 
ce groaza să aducă 
venituri numai fa.

bricanților de fil
me ? Fabricanții de 
discuri n-au și ei po
sibilitatea de a ex
ploata groaza ? Ba o 
au ! Au apărut fil
mele de groază, să 
apară atunci și... 
plăcile de groază !

Zis și făcut. Luîn- 
du-Se legătura cu 
cîțiva bucătari de 
muzică ușoară, a- 
ceștia au preparat la 
repezeală niște așa 
zise cîntece, care s-au 
și imprimat pe 
discuri, iar discurile 
au început să circu. 
le. Din Anglia au 
trecut în R. F. Ger
mană și de acolo în 
alte țări apusene. 
Așa au luat naștere 
plăcile de groază.

Iată, după ziarul 
„Neue Rhein Zei- 
tung“ rezumatul a 
două asemenea „cîn- 
tece“ de groază im
primate pe plăci :

„O mașină se cioc
nește în toată viteza 
cu un tren. Se aud 
frînele apoi o puter
nică izbitură. gea
muri sparte etc Un
deva un om își dă 
sufletul, iar cîntărea- 
ța se amuză de fap. 
tul' că Jonas al ei s-a 
așezat la volan fără 
ochelari și în stare 
de ebrietate4*.

Tot pe teme de 
circulație este con
struit și cel de al 
doilea „cîntec" : în
tr-o stradă cu o cir
culație intensă, un 
om este călcat de o 
mașină și rănit mor
tal. El mai are doar 
atîta putere încîl să 
spună primului om 
care-i vine în aju
tor : „spuneți-i vă 
rog Laurei că o iu. 
besc“. Se aude zgo
motul străzii, apoi 
scîrțîitul brusc al unor 
frîne de automobil, 
țipătul unui om și 
vocea întretăiată a 
muribundului : „Teii 
Laura I love her".

Ziarul sus amintit 
numește această prac
tică „tîmpenie rnaca- 
bră“ prin care „se 
apelează la nivelul 
cel mai scăzut al 
instinctelor celor mai 
josnice» și amintește 
că „oamenii de afa
ceri nu se gîndesc 
decit la profit și la 
nimic altceva**.

Da, în Occident pe 
altarul profitului se 
sacrifică totul. Cum 
ar putea face excep
ție muzica ușoară 
sau preferințele iubi
torilor de adevărată 
muzică ușoară ?

ION D. GOIA
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