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SUCCES DEPUN

In cursul acestei luni, 
în toate organizațiile 
U.T.M. din întreprin

deri, instituții, sate, școli și 
facultăți se deschide invă- 
țâmîntul politic U.T.M. Acest 
eveniment are Ioc la citeva 
luni după istoricul Congres al 
partidului care a marcat in
trarea țării noastre într-o 
nouă etapă a dezvoltării ei, 
etapa desăvârșirii construcției 
socialismului.

Alături de celelalte forme 
aW muncii de propagandă, în- 
vățămintui politic U.T.M. a- 
jută mase largi de tineri să-și 
însușească noțiuni de bază 
ale învățăturii marxist-leni- 
niste, să cunoască mai profund 
politica partidului 
să muncească cu 
pentru înfăptuirea 
sarcini trasate ce 
al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Bucurîndu-se de sprijinul și 
îndrumarea permanentă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, învățămîntul politic al 
U.T.M. s-a dezvoltat an de an, 
cunr'.nzînd un număr tot mai 
mare de utemiști și tineri. O 
expresie grăitoare a interesu
lui din ce în ce mai mare pe 
care îl manifestă tineretul 
pentru studierea învățăturii 
marxist-leniniste, pentru cu
noașterea și însușirea politicii 
partidului nostru o constituie 
fapt ii! că in anul trecut in 
cele peste 37.000 cercuri și 
cursuri politice U.T.M. au fost 
cuprinși peste 1.200.000 de 
cursanți, adică de trei ori 
mai mulți decît în 1956, iar la 
cursurile învățămîntului po
litic de partid au învățat pes
te 155.000 de utemiști.

Odată cu dezvoltarea învă
țămîntului politic U.T.M. a 
crescut și răspunderea organe
lor și organizațiilor U.T.M. 
pentru bună conducere și în
drumare a cercurilor și cursu
rilor politice.

în Raportul prezentat la 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arăta : „Atra
gerea celor mai largi mase 
li creația istorică conștientă 
de dezvoltare a noii orinduiri 
sporește rolul și însemnătatea 
activității ideologice, a mun
cii politico-educative desfă
șurate de partid în rîndurile 
poporului". Uniunea Tinere
tului Muncitor, ca ajutor de 
nădejde al partidului in mun
ca de educare comunistă a ti
neretului, și-a însușit intruto- 
tul această apreciere. Cel 
de-al III-lea Congres al 
U.T.M., pornind de la această 

/^indicație, a trasat tuturor or-

nostru și 
entuziasm 
mărețelor 
Congresul

Pe primele trei trimestre

Industria grea 
și-a depășit planul

în primele trei trimestre di 
acest an, muncitorii, tehnicienii 
ți inginerii din întreprinderile 
Ministerului Industriei Grele au 
încheiat un bilanț bogat în reali
zări. Toate direcțiile generale 
productive și-au depășit sarcinile 
de producție. Pe întreg ministe
rul, planul producției globale a 
fost depășit în această perioadă 
cu 2.9 la sută.

Ca urmare a sporirii indicilor 
de utilizare a agregatelor, side- 
rurgiștii de exemplu au dat peste 
plan 60.400 tone fontă. 23.600 
tone laminate finite etc. Minerii, 
folosind experiența înaintată la 
lucrările de extracție, au trimis 
unităților siderurgice, peste plan, 
52.500 tone de minereuri de fier. 
Succese de seamă au obținut și 
metalurgiștii din numeroase în
treprinderi constructoare de ma
șini. ca urmare a extinderii pe 
scară mai largă a procedeelor 
tehnologice avansate și a folosirii 
mai judicioase a spațiilor produc
tive. Pe ramura construcțiilor de 
mașini, 
bale în 
depășit 
rezultă 
sfîrșitul primelor 9 luni din acest 
an, succesele industriei construc
toare de mașini ar fi fost și mai 
valoroase dacă unele întreprin
deri nu întîrziau introducerea în 
fabricație a noilor tipuri de ma
șini prevăzute și urmăreau cu 
mai multă perseverență realiza
rea tuturor indicilor economici 
ai planului de producție.

ganelor și organizațiilor 
U.T.M. sarcina de a ridica 
continuu nivelul activității 
ideo'ogice și politico-educa
tive, pentru a contribui tot 
mai mult la creșterea con
științei socialiste a maselor ti
neretului. în îndeplinirea a- 
cestei sarcini un rol impor
tant revine învățămîntului po
litic ai U.T.M.

Anul acesta, obiectul princi
pal de studiu în cercurile și 
cursurile politice U.T.M. îl 
constituie Raportul de activi
tate ai C.C. al P.M.R. prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 
III-lea Congres 
Se vor studia, 
și documentele 
III-lea al ”
C.C. al P.M.R. la Congres va 
fi studiat în primele patru 
teme al® programului de in- 
vățămint, iar tema a cincea 
va fi consacrată studierii do
cumentelor Congresului al 
III-lea al U.T.M.

în aceste condiții sarcina 
principală a muncii de pro
pagandă desfășurată de orga
nizația noastră este aceea de 
a asigura însușirea aprofun
dată și multilaterală a Hotă
rârilor Congresului al III-lea 
al partidului de către masele 
largi a4e tineretului, de 
concentra eforturile ca 
vederile planului de șase 
atit cele generale cit și 
privind fiecare colectiv, să fie 
temeinic cunoscute de tineret, 
de a mobiliza pe tineri la în
făptuirea acestor sarcini. în 
cercurile și cursurile politice

ajute să le 
lumina lor, 

activitatea

la cel de-al 
al Partidului, 
de asemenea, 

Congresului al 
U.T.M. Raportul

a-și 
pre- 
ani, 
cele

U.T.M. trebuie să li se explice 
tinerilor importantele teze și 
probleme teoretice cuprinse în 
Raportul C.C. al P.M.R. pre
zentat la Congres, care stau 
Ia baza activității partidului 
în opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului în pa
tria noastră, să-i 
înțeleagă și, în 
să-ș» desfășoare 
practică în viitor.

In buna desfășurare a în
vățămîntului politic U.T.M., 
un rol important revine orga
nizațiilor de bază U.T.M., co
mitetelor U.T.M., birourilor 
organizațiilor de bază și de 
secții. în anul trecut, unele 
organizații U.T.M. au mani
festat o insuficientă pre
ocupare pentru buna desfășu
rare a învățămîntului politic 
U.T.M., lăsînd totul pe seama 
propagandistului. Mergînd pe 
linia lichidării acestor lip
suri. organizațiile de bază, 
comitetele și birourile U.T.M., 
vor trebui să analizeze pe
riodic felul în care se desfă
șoară invățămintul politic 
U.T.M., conținutul acestuia, să 
ia măsuri practice, eficace, ca
pabile să ducă la îmbunătăți
rea activității cercurilor și 
cursurilor politice U.T.M. Pen
tru aceasta este nevoie ca 
membrii comitetelor și birou
rilor U.T.M. să ia parte cu re
gularitate la seminariile cercu
rilor politice, să controleze fe-

,,Scînteia tineretului"
(Continuare ia pag. 3-a)

Tinârul tractorist Stan Ștefan 
lucrează pe ogoarele G.A.S. 
Asan Aga. El și-a îndeplinit 
de curind planul anual, 
lată-l lucrind la reglarea 
plugului de la tractorul său.

Foto : V. STOENESCU

In numai cinci luni de zile 
brigada lui Damian Mușat 
de la secția motoare a Uzi
nelor „23 August" din Capi
tală a realizat economii de 
scule și materiale în valoare 
de 10.000 lei. lată în foto
grafie pe membrii acestei 
brigăzi a'iscutînd împreună 
cu maistrul lor Ștefan Biolcn 
despre noi surse de economii.

(Foto : AGERFRES)

Colectivul

planul producției glo- 
perioada amintită a fost 
cu 2.2 la sută. Așa cum 
din situația încheiată la

(Agerpres)

Citind articolul „De ce doar 
martori" ? apărut recent în 
„Scînteia tineretului" m-am 
gîndit la o întrebare pusă nu 
de mult de același ziar în ca
drul unei anchete. întrebarea 
suna așa : „Ce ți se pare a fi 
cel mai rușinos în comporta
rea unui tînăr ?■ “ 
țărnicia. 
mai urîtă 
ter !

Șă ne 
inși descriși în articol. Ei toți 
muncesc în colective socialiste, 
unde erau cunoscuți de tovară
șii lor ca „oameni cumsecade". 
Dar de îndată ce părăseau în
treprinderea, de îndată ce ie
șeau de sub controlul direct 
al colectivului lor de muncă 
deveneau ceea ce erau de fapt: 
niște indivizi care favorizau 
prin purtările lor încălcări ale 
legilor statului nostru și ale 
moralei comuniste. A doua zi 
ei mergeau în mijlocul colec
tivului arborînd aceeași înfă
țișare de „oameni cinstiți".

Se știe, fățarnicul se strădu
iește în fel și chip să pară cu 
totul altfel de cît este în rea
litate. Și totuși, în condițiile 
vieții noastre 
poate purta 
masca. Opinia 
repede jos și-1 
tul. Cu o vreme în urmă s-a 
petrecut la noi un astfel de 
caz:

Cred că fă- 
Nici că se poate o 
trăsătură de carac-

gîndim la cei trei

noi, el nu-și 
multă vreme 
publică i-o dă 
arată cu dege-

In întîmpinarea 
Congresului Sindicatelor

în ridicarea
calificării

Pentru a veni în ajutorul 
tinerilor muncitori în pederea 
ridicării continue a calificării 
lor profesionale, comitetele 
U.T.M. și sindical de la Uzi
nele de autocamioane „Stea
gul Roșu" din Orașul Stalin, 
sub conducerea organizației 
de partid, au luat de curind 
inițiativa ca, paralel cu cursu
rile de ridicarea calificării 
profesionale să organizeze in 
anumite locuri de muncă gru
puri de asistență tehnică.

Organizate pe principiul 
locurilor de muncă, grupurile 
de asistență tehnică sînt for
mate din 15-20 muncitori și 
sînt conduse de un inginer 
sau tehnician bine pregătit 
care lucrează in sectorul res
pectiv. In cadrul fiecărui grup 
de asistență tehnică se orga
nizează săptămânal, sau ori de 
cite ori este nevoie, discuții 
cu caracter tehnic legate de 
problemele specifice fiecărui 
loc de muncă, precum și de 
ultimele realizări tehnico-ști- 
ințifice.

Ingineri și tehnicieni din 
cadrul grupelor ajută pe tinerii 
muncitori care urmează cursu
rile de ridicarea calificării 
profesionale să aplice în prac
tică noile cunoștințe tehnice, 
să cunoască mînuirea noilor 
mașini-unelte.

Astfel, grupele din sectoare
le turnătorii și-au propus ca 
obiectiv să studieze și să des
copere noi posibilități pentru 
îmbunătățirea indicilor de u- 
tilizare a fontei și a oțelului 
lichid, să înarmeze pe tinerii 
turnători cu cunoștințe te
meinice asupra metodelor teh
nice noi.

De asemenea, responsabilii 
grupelor de asistență tehnică 
împreună cu organele locale 
de muncă, contribuie la rezol
varea operativă și practică a 
raționalizărilor și inovațiilor 
făcute de muncitori, acordin- 
du-le întreaga asistență teh
nică necesară. Pe baza unui 
plan comun de acțiune, comi
tetul de întreprindere și co
mitetul U.T.M. al Uzinelor 
„Steagul Roșu" după ce s-au 
convins de utilitatea practică 
a noii inițiative în cadrul 
sectorului șasiu, au trecut la 
extinderea ei în întreaga în
treprindere. Rezultatele nu au 
întirziat să apară. In scurt 
timp, în cadrul celor 172 gru
pe de asistență tehnică create 
la Uzinele „Steagul Roșu* 
s-au făcut 125 propuneri de 
raționalizări și inovații, pro
puneri care în bună parte s-au 
aplicat în producție, contri
buind din plin ia sporirea 
productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost și la 
îmbunătățirea calității produ
selor.

DAN PAUL

Pe marginea articolului: „De ce doar martori?"

O tînără, care în timpul cît 
se afla în întreprindere avea, 
în general, o comportare dem
nă, ducea în afară o viață 
urîtă, legînd tot soiul de „prie
tenii" dubioase. Despre toate 
acestea noi, tovarășii ei de 
muncă, nu știam nimic. Dar 
iată că, într-o zi, pe adresa 
comitetului U.T.M. au sosit 
cîteva scrisori. Aceste scrisori 
venite din 
țeni care 
bloc cu 
tocmai 
ale ei, 
muniste 
noi nu le cunoș
team.

Firește, consta- 
că oamenii 

dreptate, 
măsurile

partea unor cetă- 
locuiau în același 

ea, ne dezvăluiau 
acele comportări 

străine moralei 
pe care

tînd 
aveau 
am luat 
pentru a o ajuta pe această 
tînără să-și 
merge pe un 
Multă vreme 
reușise să-și ascundă de co
lectiv adevăratul ei chip. 
Purtările ei urîte s-au lovit 
însă de opinia nouă cetățe
nească, de acea largă opinie 
a societății noastre în mij
locul căreia ea credea că 
ar trece „neobservată", că 
purtările ei ar rămîne necon
trolate. Dar colectivul nu 
poate fi înșelat, pentru că el 
este o parte a societății noa-

stre noi, socialiste, pentru că 
între fiecare colectiv și restul 
societății există legături adînci, 
bazate Pe unitatea concepției 
noi socialiste despre viață a 
marii majorități a oamenilor 
muncii. Manifestările condam
nabile din afară ajung astfel 
repede cunoscute și condam
nate de colectivul în care 
muncești.

Și tocmai 
îl pierd 
încearcă 
printr-o

Nu se 
piardă cu totul

acest „amănunt" 
vedere acei care 
înșele colectivul

din
să
atitudine fățarnică, 

poate ca un om să-și 
sentimentul

solan cu fetele, a dansat urit, 
i-a jignit pe ceilalți tineri. 
Surprinderea noastră a fost și 
mai mare atunci cînd am aflat 
că tînărul acesta, despre care 
cunoșteam numai lucruri 
bune, avea, în general, în 
afara întreprinderii, o com
portare nedemnă, ba chiar fu
sese odată avertizat și de or
ganele de miliție pentru acte 
de încălcare a disciplinei ce
tățenești.

L-am chemat la comitet. Vă 
spun drept, 
dispus să 
sancțiune

cuvenite

dea seama că 
drum greșit, 
această tînără

de rușine. Unii, porniți pe 
fapte urîte. cred că ele 
nu vor fi aflate de colec
tiv, de oamenii în mijlocul 
cărora trăiesc și pe care-i în
tâlnesc în fiecare zi. Spun a- 
ceasta gîndindu-mă la o în
tâmplare petrecută nu de mult 
la noi.

La comitetul U.T.M. au ve
nit, într-una 
tineri și 
tință că 
noastră, 
avut. Pe ___
de cultură a tineretului, ieșiri 
nesănătoase : s-a purtat gro-

din zile, cîțiva 
ne-au adus la cunoș- 
un tînăr din fabrica 
Gheorghe Tănase, a 
cînd se afla la Casa

, ar fi fost 
primească orice 

numai să nu fie 
pus în discuția co
lectivului.

— Credeți-mă, 
ne ruga el, aș in
tra în pămînt de 
rușine.

timpul frămîntat, se 
de greu îi era.

discuția adu-

Era tot 
vedea cit

L-am pus în 
nării generale U.T.M. Critica 
aspră a tovarășilor săi i-a ser
vit drept lecție asupra modu
lui în care trebuie să se poar
te un tînăr în zilele noastre.

Aș face însă, aici, o propu
nere. Spuneam că Tănase fu- 
sese avertizat de organele de 
miliție asupra comportării lui. 
I s-a aplicat chiar și o amen
dă. Tănase a plătit pe loc 
amenda, bucuros că totul s-a 
încheiat aici, cu conștiința 
„împăcată" că tovarășii lui

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și cancelarul Austriei, Julius Raab în timpul întrevederii.
Telefoto : AGERPRES

VIENA 21. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite : Vi
neri dimineața tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful 
delegației Republicii Populare 
Romîne la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut o vizită can
celarului federal al Austriei, 
Julius Raab.

Tovarășul Gheorghe Gheor-

ghlu-DeJ a fost insolit de to
varășii Gheorghe Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Vic
tor Dimitriu, trimis extraor
dinar și ministrul plenipoten
țiar al R. P. Romine în Au
stria.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire 
la posibilitățile de dezvoltare

a relațiilor economice dintre 
cele două țări, în conformitate 
cu interesele lor reciproce.

După
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
soțit de 
Răutu,
Gheorghe Gaston 
vizitat Muzeul de Istoria Ar
telor și alte instituții cultu
rale din capitala Austriei.

amiază, tovarășul

tovarășii Leonte 
Ștefan Voitec și 

Marin au

Exemplul fruntașilor
După ce a absolvit școala 

profesională, Rizea Petre a 
fost repartizat să lucreze la 
sectorul sculărie al Uzinei „7 
Noiembrie" din Crăiova. Mun
cea 8 ore, își îmbrăca apoi 
hainele bune și o pornea agale 
către casă. La controlul lucru
lui se dovedea însă că piesele 
lui Rizea erau de o calitate 
slabă, multe din ele fiind re
but. De ce nu era Rizea 
stare să lucreze bine ? 
tru că el considera 
odată cu absolvirea 
profesionale nu mai 
învăța. Așa că pentru 
indicațiile maistrului, 
rile muncitorilor mai 
nici, cu experiență în muncă, 
erau nule.

Biroul organizației U.T.M. 
a cerut sfatul secretarului 
organizației de partid și 
împreună cu șeful sectorului 
au avut o discuție mai înde
lungată cu Rizea. I s-au spus 
multe lucruri atunci. în timpul 
discuției, pe Rizea l-a mișcat 
însă ceva : ceva care i-a dat 
de gîndit de atunci și, după 
cum spune chiar el, l-a în
demnat să se schimbe.

— Uită-te și tu în jurul 
tău, i-a spus șeful sectorului. 
Ești înconjurat de muncitori 
pricepuți. Iată-1 pe Bunu Du
mitru, pe Marin Țurloae, pe 
Floricâ Lepădătescu. Ei sînt 
fruntași în muncă. Bunu, spre 
exemplu, pe lingă faptul că 
își îndeplinește planul lunar 
cu regularitate, mai este după 
cum știi și inovator. Amin- 
tește-ți de inovația lui pentru 
călitui cuțitelor tocătoarelor 
de nutreț. S-a străduit el cît 
s-a străduit, a mai citit citeva 
cărți, a întrebat pe unul șj pe 
altul. Fapt este că din stră
dania lui 
economii.
ei : merg

în
Pen-

■ ,
școlii 

are ce
Rizea 

sfatu- 
vîrst-

ies 
Ia 
la

anual 25.000 lei 
exemplu de la 

școala serală,

de muncă nu vor afla nimic 
despre toate acestea. Și poate 
totul s-ar fi „încheiat aici" 
dacă n-am fi fost informați 
despre ieșirile sale de to
varășii de la Casa de cultură. 
Iată de ce cred că organele 
de miliție ar fi procedat 
foarte bine, dacă, aplicîndu-i 
firește amenda cuvenită, ar.fi 
adus de îndată la cunoștința 
colectivului nostru de muncă 
cele constatate. Socotesc că 
acest lucru este absolut ne
cesar pentru viitor. în. felul 
acesta legătura dintre noi și 
aceste organe — ele însele or
gane de educație cetățenească 
— ar contribui și mai eficient 
ia prevenirea și bararea ori
căror manifestări ale influien- 
țelor moralei burgheze în con
știința unor tineri slab edu
cați.

Revenind la cei trei „mar
tori", așa cum sînt ei descriși 
în articol, este clar că nu sînt 
numai martori ci și complici 
la încălcarea principiilor mo
ralei 
care 
bine 
rata 
îndoiesc că vor lua o poziție 
hotărîtă împotriva manifestă
rilor lor.

ECATERINA GIIIȚĂ 
membră in comitetul U.T.M. 

întreprinderea „Klement Gott- 
tvald", București

trec 
nic 
mai 
fost 
ceeași etate și totuși cît de 
mult vă deosebiți ! Ei sînt 
fruntașii sectorului, ne mîn- 
drim cu munca și comporta
rea lor, pe cînd cu tine...

Discuția s-a terminat atunci 
aci. Rizea a plecat îngîndurat. 
L-a pus pe gînduri compara
ția, exemplul fruntașilor, al 
acelor tiperi cu care a fost 
împreună la școală, cu care 
muncea acum împreună și 
care erau fruntași în mun
că, stimați și înconjurați cu 
dragoste, iar el...

Dorința de a ajunge să 
muncească la nivelul munci
torilor fruntași, dorința de a 
se număra printre cei mai 
înaintați muncitori, de a se 
bucura de aceeași prețuire, 
l-a însuflețit puternic, i-a dat 
aripi lui Rizea. 
rință l-a făcut să 
la sfaturile celor 
să-și însușească 
acestora. Rizea a 
învețe încontinuu, 
cărți tehnice, s-a 
fiecare piesă pe care o pro
ducea să fie de calitate bună 
și a reușit Colectivul secto
rului în care muncește se 
mîndrește acum pe drept cu
vin t cu muncitorul fruntaș 
Rizea Petre.

Comitetul U.T.M. din uzină 
a tras concluzii din acest caz 
ca și din altele asemănătoare. 
El a observat că stimularea la 
tinerii muncitori a dorinței de 
a urma exemplul fruntașilor, 
are un rol deosebit de impor
tant in îmbunătățirea muncii 
fiecărui tînăr. Pentru ca ti
nerii să învețe din experiența 
fruntașilor, și să ajungă ei 
înșiși fruntași, organizația 
U.T.M. de la Uzina „7 Noiem
brie* a luat o serie de mă
suri. Tinerii muncitori care 
nu aveau suficientă pregătire 
profesională au fost reparti
zați pe lîngă muncitori frun
tași, s-a intensificat munca 
de ridicare a calificării tine
rilor în însăși cadrul brigăzi
lor, s-au organizat cu regula
ritate schimburi de experien
ță, responsabili de brigadă cu 
mai multă experiență au pre
luat conducerea unor brigăzi 
mai slabe etc.

des pe la cabinetul teh- 
și se interesează ce 

e nou în meserie... Ți-au 
colegi de școală, aveți a-

Această do- 
fie receptiv 
mai buni, 
experiența 

început să 
să citească 
străduit ca

Biroul organizației U.T.M. 
de la turnătorie, de pildă, a 
invitat pe muncitorul fruntaș 
Țugui Spirea să lucreze mai 
mult timp printre tinerii cu 
o mai slabă pregătire profe
sională pentru a ld.arăta în- 
tr-un mod viu, concret, 
metodele sale de muncă. Timp 
de mai multe luni, Țugui a 
trecut astfel prin aproape toa
te brigăzile. Brigada lui Du
mitru Ghenaci care era înain
te un colectiv mediocru a de
venit cu sprijinul tovarășului 
Țugui brigadă fruntașă pe 
oraș. Tinerii din brigadă 
luînj exemplul acestui mun
citor fruntaș au început să în
vețe, să-și organizeze mai 
bine munca, cu alte cuvinte 
au început să se. comporte la 
fel ca el. .

Fără îndoială că organiza
rea unor acțiuni concrete, ca 
cele enumerate mai sus, con
stituie un factor principal în 
ridicarea muncii tinerilor la 
nivelul muncitorilor fruntași. 
Dar e suficient oare să creezi 
numai condițiile practice pen
tru ca tinerii să învețe, să-și 
însușească experiența frunta
șilor ? Nu. Realitatea dovedeș
te că nu este suficient.

Este necesar ca pe viitor or
ganizația U.T.M. de la Uzina 
„7 Noiembrie" să și lărgească 
propria sa experiență în a- 
ceastă privință. Ea nu trebuie 
să se mulțumească cu un nu
măr oarecare de fruntași, ci 
trebuie să muncească în* așa 
fel îneît să aducă pe toți ti
nerii la nivelul fruntașilor. 
De aceea, în afară de ceea ce 
s-a făcut pînă acum, este ne
cesară desfășurarea unei 
munci politice mai susținute 
în rîndul tinerilor, stimulim 
du-le dorința de a tțrm.a 
exemplul muncitorilor ’A frun
tași și de a devepi ei înșiși 
fruntași în muncă. Se poatș, de 
pildă, organiza o largă, popu
larizare a tinerilor care se ri
dică în rîndurile fruntașilor 
prin stația de radioamplifica
re, panoul fruntașilor, gaze
tele de perete, gazetele postu
rilor utemiste de control etc. 
Se pot de asemenea organiza 
reuniuni, excursii, spectacole 
în cinstea fruntașilor. Pentru 
aceasta există în uzină sufi
ciente posibilități.

I. BODEA

TELEGRAMĂ

Comișelului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București

noastre. Colectivele în 
lucrează își pot da acum 
seama care este adevă- 
lor înfățișare și nu mă

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea trimite 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tuturor 
membrilor săi, tuturor oamenilor muncii din Rominia mulțu
miri cordiale pentru felicitările călduroase adresate de partidul 
dv. cu prilejul celei de a XV a aniversări a înființării parti
dului nostru.

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea se bucu
ră sincer de marile succese obținute de oamenii muncii din 
Republica Populară Romină, sub conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn, în construirea socialismului.

Urăm partidului dv, și poporului frate romîn succese și mai 
mari în lupta pentru întărirea continuă a forțelor socialismu
lui, în frunte cu Uniunea Sovietică, și pentru menținerea păcii 
în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Phenian, 20 octombrie I960

I



printre tinerii muncitori ai

fiecare zi cipe la

tineri, prin 
care le pro- 
unor aseme- 

la unii tineri 
dacă

După ora 15...
Despre munca entuziastă a tinerilor de la Fabrica „Kirov" 

se vorbește mult. în magazinele din Capitală, ca și în cele 
din localitățile situate la zeci și sute de kilometri. încălță
mintea produsă de „Kirov" este unanim apreciată pentru 
linia ei elegantă, pentru culoarea plăcută, pentru trăinicie.

Orele de producție sînt însă numai opt.
„Cum vă petreceți restul zilei ? Ce faceți duminica ? Cum 

vă organizați odihna și distracția pentru îmbogățirea și 
împlinirea personalității voastre ?“ — iată întrebările cu care 
am început ancheta noastră 
acestei fabrici.

Potrivind cu dibăcie foaia 
de talpă sub ștanță, utemistul 
Ilie Marin, după o clipă de 
gîndire, ne-a răspuns, la fel 
de chibzuit și matur după 
cum muncește :

— Timp liber — e o noțiune 
cu înțelegere diferită, de la 
om la om. Eu de pildă nu în
țeleg timpul liber și munca 
drept două sectoare complet 
separate. Să mă explic. Am 
19 ani și sînt muncitor în- 
tr-o brigadă de tineret. Mă 
bucur că pot munci și învăța. 
Sînt elev în clasa a IX-a la 
„seral”. Trei ore în 
sînt la cursuri. O 
oră, două mi le 
rezerv pregătirii 
lecțiilor. Dar îmi 
place și filmul, și 
teatrul și să ci
tesc o carte bună; 
pentru carte îmi 
rezerv cîte o oră 
seară; filmul sau

tens. îi rămân însă multe ore 
în care se pregătește pentru 
a-și crește și educa bine co
pilul. Acesta n-are încă 3 ani, 
dar tînăra mamă îl învață 
scurte poezii, alege cu grijă 
cărțile cu poze. Ea mărtu
risește că o preocupă cărți 
cu conținut pedagogic, operele 
lui Makarenko, de pildă, din 
care trage de pe acum învă
țăminte pe care să le folo
sească atunci „cînd copilul va 
fi mare".

La ancheta noastră au răs
puns numeroși tineri și mulți 
dintre ei au dovedit că înțeleg

cludent. A devenit cunoscut 
la casa de cultură prin vorbele 
necuviincioase pe care le adre
sează celorlalți 
scandalurile pe 
voacă. Apariția 
nea manifestări 
nu este întâmplătoare, 
amintim că organizația U.T.M. 
din secția administrativ (se
cretar Rica Segal) pentru cei 
14 utemiști nu a întreprins de 
multe luni nici o acțiune cul
turală.

Birourile U.T.M. din secțiile 
fabricii trebuie ajutate de co
mitetul U.T.M. să înțeleagă că 
timpul liber al tinerilor este o 
problemă de care în primul 
rînd ele trebuie să se preo
cupe. Arătam la începutul a- 
cestor rînduri că și cei care se 
străduiesc să nu lase să treacă 
o clipă în zadar au multe do
rințe rămase neîmplinite : să 
practice o anumită disciplină 
sportivă, să învețe a înțelege 
comorile muzicii... Alții vor să 
picteze ; în secții sînt adevă
rate talente ce doresc să parti- 

o

Cum este organizat timpul liber 
al tinerilor de ia Fabrica „Kirov“ 

din Capitală

în fiecare 
spectacolul 

de teatru îl văd duminica. E 
o plăcere la care socotesc că 
nu trebuie să renunț, ba chiar 
cred că-i o ocupație utilă: să 
te silești să înțelegi valorile 
artistice.

Răspunsul n-ar fi cerut adă
ugiri dacă, printre altele, to
varășul Ilie Marin nu ne-ar 
fi destăinuit și o nemulțumi
re. îi place muzica, dar sînt 
multe din comorile ei care-i 
rămân ascunse. Dacă în co
lectivul în care muncește se 
discută uneori 
despre teatru, 
muzica ocupă 
prea mic...

Fără îndoială că Ilie Marin 
are dreptate. O educație artis
tică multilaterală nu poate să 
ignoreze muzica. De la audi- 
țiile-lecție pentru inițierea 
muzicală și pînă la concertele 
filarmonicii — nenumărate po
sibilități de cultivare a gustu
lui și cunoștințelor muzicale 
se deschid în fața tinerilor 
de la „Kirov". Ele trebuie fo
losite.

Muncitoarea Maria Ion a 
răspuns cu plăcere la întreba
rea despre timpul liber. Cum 
și-1 petrece? Citește foarte 
mult, 2—3 ore pe zi (din pasiu
nea pentru lectură s-a născut 
și biblioteca sa personală cu 
peste 200 fitiluri, la care adau
gă lunar altele) vizionează 
filme — două, trei pe săptă- 
mînă — cu mult interes și pa
siune merge la fiecare piesă 
nouă. Orele de gimnastică în 
producție au făcut-o să-și des
copere o nouă aptitudine: 
sportul. Și dintre manifestă
rile sportive la care asistă, 
bineînțeles, gimnastica îi pla
ce cel mai mult. „Din păcate, 
ne lămurește, nu sînt decît 
un spectator ai acestui sport 
pe care-l îndrăgesc. La noi 
pentru fete sînt numai echipe 
de volei". .

Ce are de spus tovarășul 
oare răspunde de problemele 
muncii 
U.T.M.
Măriei 
numai 
tenție ?

Tovarășa Maria Andreescu 
din secția încălțăminte ma
nuală are îndatoriri multiple 
în timpul liber. Anul acesta 
va conduce pentru prima oară 
un cerc de învățămînt politic. 
Conștientă de răspunderea 
ce-i revine se pregătește in-

despre film, 
despre carte, 
un loc mult

sportive în comitetul 
? Oare preocuparea 
Ion — și firește nu 
a ei — nu merită a- 

Noi credem că da.

Cărți noi
ȘTIINȚA POPULARIZATA

A. STERNFELD : De la sa 
teliții artificiali la zboru
rile interplanetare (Col. 
„Știința învinge"). — Ed. 
tineretului.

BELETRISTICĂ

I. L. CARAGIALE : La ha
nul lui Mînjoală. Nuvele 
și povestiri . — (Col.

„B.P.T.") - E.SP.L.A.
B. GORBATOV : Neînfrin 

ții (roman) (Col. „B.P.T.") 
- E.S.P.L.A.

M. ȘOLOHOV : Pe Donul 
liniștit (roman) vol. I și 
II. Traducere revăzută de 
Cezar Petrescu și Andrei 
Ivanovski — E.S.P.L.A.

I. CREANGA : Amintiri 
din copilărie. Povești și 
povestiri. Antologie, pre
față și note de Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga (Col. 
„Biblioteca școlarului") — 
Ed. tineretului.

I. CREANGA : Capra cu 
trei iezi — Ed. tineretu
lui.

rostul însușirii culturii pentru 
formarea lor. Au fost însă și 
din aceia care, ori cît s-au 
gîndit n-au putut spune ce 
carte au citit, pentru că de 
fapt n-au mai citit de luni și 
luni (ca de pildă Ion Ștefănes- 
cu și Ghiță Nicolae, de la sec
ția manual, Elena Casandra, 
de la marochinărie). ce 
au vizionat (ca de pildă, 
Neagoe de la ștanțe), 
tru că tot de multe 
n-au mai mers la vreun 
tacol.
schimb, 
casă?!”

filme 
Elena

pen- 
luni 

spec- 
după 

să merg a-
„Ce pot să fac 

decît
— a fost răspunsul 

dat pe un ton foarte „firesc” 
de către aceștia.

Prea rar, sau 
convingător, li s-a 
tor tineri, ce pot 
schimb. * _ 
cupărilor lor firește ei sînt, 
în primul rînd, vinovați. Dar 
cine le-a arătat cum poate fi 
și de ce trebuie folosită fie
care clipă liberă? Iată între
bări cu care ne-am adresat 
organizațiilor U.T.M.

Cu excepția a trei-patru or
ganizații de secție U.T.M. în 
care s-au întreprins, destul de 
sporadic de altfel, cîteva ac
țiuni ca : vizionări în colec
tiv de filme și piese de teatru 
urmate de discuții sau vizita
rea unei expoziții, recenzia 
unei cărți, restul birourilor or
ganizațiilor U.T.M. de secție 
nu s-au preocupat de organi
zarea unor bogate și intere
sante acțiuni culturale în 
timpul liber al tinerilor. Nu 
poate tăgădui nimeni faptul că 
dacă în noul an școlar sînt 
peste 100 de elevi la seral a- 
ceasta se datorește și birouri
lor U.T.M. care, preocupîndu- 
se de calificarea tinerilor, i-au 
îndemnat să folosească din 
plin posibilitățile create de 
partid pentru învățătură, pen
tru propria lor formare. Și la 
faima echipelor artistice și-au 
adus contribuția, ca și la ob
ținerea insignei de „Brigadier 
al muncii patriotice”, ca de 
altfel la toate celelalte acțiuni 
culturale. Dar la toate acestea 
n-au fost antrenați toți ti
nerii, un mare volum de ore 
din timpul liber al multora 
rămînînd nefolosit.

Irosirea timpului liber face 
posibilă apariția unor mani
festări ce trebuie să dea de 
gîndit organizațiilor U. T. M. 
de secție.

Exemplul tînărului Dumitru 
Gheorghe din secția admini
strativ — căruia îi place mai 
mult băutura decît lectura 
unei pagini de carte — e con-

prea 
spus 
face 

De îngustarea

puțin 
aces- 
după 
preo-

P-’bliotecara Voichița Ardeleanu din satul Negrești, raionul Oaș, 
-’aută în fișier cărțile cerute de două tinere cititoare.

Foto : AGERPRES

activitate artistică in 
colectivul in care 
muncesc.

Este necesar în
să ca aceste oo- 
rințe să fie cu
noscute de orga
nizațiile U.T.M., 
să li se dea 

inițierea unor aefi- 
capabile să

curs prin 
uni interesante, 
îmbogățească viața sufletească 
a fiecărui tînăr.

Cît despre cei care arată 
că „n-am voce-, „nu știu in 
ce formație artistică m-aș pu
tea încadra” etc. trebuie spus 
că absolut tuturor tinerilor 
le sînt create condiții de pe
trecere cu folos a timpului li
ber — începînd cu bogata bi
bliotecă a fabricii, casa de 
cultură a tineretului, și ter
minând cu muzeele, expoziți
ile și sălile de concert și tea
tru. „Ce să aleg azi ?« ar tre
bui să fie întrebarea pusa de 
fiecare tînăr în fața numeroa
selor activități oferite de or
ganizația U.T.M. Iată spre ce 
trebuie 
fiecare 
U.T.M.

să tindă în munca sa 
activist al organizației 
din Fabrica „Kirov”.

FLORICA POPA

Există toate șansele ca viitorul program al brigăzii artistice de

agitație a Uzinelor „Klement Gottwald** să fie antrenant...

Foto : V. ALEXANDRU UN BĂIAT INIMOS
CITITORI Șl CĂRȚI

IAȘI (de Ic corespondent.? 
nostru). — Biblioteca centre !ă 
raionclă Voslui. O dădi-e more 
cu geamuri larg:. Utemista Ce
cilia Petcu, bibliotecare șefâ. 
pleacă în concediu. înainte de 
o pleca pune ordine în sertc-e. 
Hîrtiile trebuincioase sînt puse a 
locul lor. Asupra unei foi scrise 
cu cerneală stăruie. Mă aproo* 
citesc : „De la inceputu! anului 
și pină la 1 septembrie bi
bliotecile din raion au ciștigat 
22.483 noi cititori. 11.550 sr* 
colectiviști și întovărășiți, tfiwtre 
care 8.655 sint tineri. In ra
s-au citit, in această pehoodâ

social-politice, 15.415 agroteh
nice și zootehnice, 91.696 be
letristice și de știință popu
larizată". Imi aduc aminte că la 
secția de învăță mint și cultură 
a sfatu'ui popular raional, am 
aflat că in 1948 in satele raio- 
nuiui existau 13.482 neștiutori 
de carte. Fac o socoteală. Ra
portez numărul cărților citite la 
”umărul neștiutorilor de carte 
□in 1948. Rezultă de fiecare fost 
analfabet die 8 cărți citite. Co- 
•.’e cu cei mai mulți cititori și 
cu ce-e mai multe cărți citite ? 
De-'e- . Tanacu, Zăpodeni. A- 
oeeași care in 1948 numărau 
ce mai mulți o na If a beți.

Comentariile de prisos.

Nu pentru prime oară surorile Aneta si Moria Tobocoru cintâ împreună pe scena căminului 
cultural dm Grja, raionul Murgeai.

Foto : N. STELORIAN

Cînd am intrat în sala clubu
lui Șantierului Naval Maritim 
Constanța programul ..Joii tine
retului” era în plină desfășurare. 
Perechi de tineri dansau. Deoda
tă pe estrada orchestrei sări 
sprinten un tînăr înalt, vinjos, 
cu o frunte largă. încadrată de 
un păr bogat, negru. Ridică mina. 
Orchestra tăcu.

— Tovarăși, vreți să învățăm 
jocuri distractive ? — întrebă el.

— Vrem, răspunseră tinerii cu 
bucurie.

— întîi o să vă învăț eu un 
joc nou ; se numește „Cuvîntul 
zburător”.

Poate că tinărul ce oprise dan
sul și începuse jocurile distracti
ve nu mi-ar fi reținut atenția 
dacă alte intimplări din desfășu
rarea programului „Joii tineretu
lui” în acea seară nu ar fi fost 
legate de el.

Chiar in timpul desfășurării 
jocurilor distractive, alături de 
mine am iurpnns o discuție intre 
tmfmlcrml acestor jocuri yi un aii 
tinâr.

— Mă tem, zău așa : ținerii 
s-au încins acum la distracții Șl 
nu prea văd să le mai ardă să 
asculte o expunere tehnică des
pre inovații.

— Nu-i cunoașteți pe băieții 
noștri. Veți vedea.

Și intr-adevăr, expunerea ingi
nerului Ion Pavia, șeful cabine
tului tehnic, a fost ascultată de 
tineri cu mult interes, dovadă ți 
numărul mare de întrebări ce 
i-au pus ia sfîrșit.

Și chiar in aceeași seară mi-a 
fost dat să admir încă o dată in
geniozitatea acestui tînăr. Reu
niunea era în toi. Ca și prima 
dată. în istoria cu jocurile dis
tractive, cunoștința noastră intră 
in mijlocul horei. Muzica 
a tăcut. Politicos el invită în 
cerc un tînăr aflat ln horă și o 
fată. In prima clipă toată lumea 
a crezut că e vorba de un nou 
joc. în liniștea sălii el, însă, a- 
dresîndu-se tuturor i-a întrebat :

— Ce părere aveți despre ei, 
tovarăși ?

Abia atunci tinerii au privit 
mai atent la cei doi invitați în 
cerc. Ce părere puteau să aibă ? 
Băiatul, Mihai Focșa de la me' 
conică, era ciufulit, cu pantalo
nii strîmți de te mirai cum i-a 
îmbrăcat și o haină a cărei cro
ială putea să rivalizeze cu un 
sac. Era o adevărată caricatură. 
Fata, o tînără muncitoare de la 
Fabrica „Munca”, avea o îmbră
căminte la fel de „originală”, A- 
colo, pe loc, tinerii și-au spus 
părerea, dezaprobînd astfel de 
ținuta nedemnă.

0 nouă și interesantă acțiune 
ii reușise inimosului tînăr. Așa 
l-am cunoscut pe ajustorul me
canic Mircea Bădea, responsabil 
cu munca culturală in comitetul 
U.T.M. de la Șantierul Naval 
Maritim. Constanța.

Organizația U.T.M. de la Șan
tierul Naval Maritim Constanța 
se numără astăzi printre organi
zațiile fruntașe pe oraș în mun
ca cu cartea, avînd un mare nu
măr de purtători ai insignei de 
„Prieten al cărții”. Dar nu întot
deauna lucrurile au stat așa la 
S.N.M.C. ; ba, dimpotrivă, cei de 
aici erau chiar criticați pentru 
grave deficiențe în această pri
vință. Bădea nu s-a pierdut cu 
firea după ce a fost ales in a- 
ceastă muncă. Și « început... 
cu începutul. Adică cu pro
pria sa pregătire. A citit, a 
studiat și s-a prezentat apoi 1° 
comisie pentru a obține insigna 
de „Prieten al cărții”. Pasul ur- 
jnăîor « fost obținerea insignei de 
către memorii comitetului U.T.M.. 
pe urmi a venit rindul membri
lor birourilor organizațiilor 
U.T.M. de secții. Și abia după 
aceea a stabilit in această privin
ță un plan mai mare : sarcini 
precise fiecărei organizații U.T.M., 
fiecărui utemist. Planul acțiunii 
întreprinse din inițiativa lui a 
avut succes.

La S.N.M.C. tinerii participă 
la o bogată activitate culturală. 
Ei au o brigadă artistică de agi
tație renumită, orchestră, colec
tiv de teatru, echipă de dansuri 
etc. La repetiții ca și la specta
cole Mircea Bădea este împreu
na cu tinerii.

Așa e el : inimos, inventiv, 
știe întotdeauna să însuflețească 
pe tineri în activitatea culturală. 
Mai e de mirare că-l prețuiesc 
tinerii ?

I. ȘERBU

EUGEN JIANU : Vînătoare 
cu pușcă șj fără pușcă — 
Ed. tineretului.

IURI DOLD MIHAILIK :
Singur printre dușmani — 
Ed. tineretului.

EGON ERWIN KISCH :
Salt la antipozi (Col. „In 
jurul lumii") — Ed. tine

retului.
L. LIPIN, A. BELOV:
Cărțile de lut. Sub în-V , 
grijirea științifică și cu 6 
prefață de Acad. V. V.' 
Struve. — Ed. științifică.

P. DULFU : Isprăvile lui 
Păcală. — Ed. tineretu
lui.

ARTA PLASTICĂ

* * *: Noi realizări în 
Arta plastică din Repu
blica Populară Romină 
(album). E.S.P.L.A.

MUZICĂ SIMFONICĂ

* * *: Album de com
pozitori preclasici. Piano- 
Solo. Ediție îngrijită de 
Rodica Șuțu. (Col. „Cla
sicii muzicii universale") 
— Ed. muzicală.

LUCRĂRI DE MUZICOLO
GIE

* * *: Arta interpretă
rii muzicale. Culegere de 
studii din literatura mu

zicală sovietică. — Ed mu
zicală.
* * * î Culegeri de cin-

tece.
ILARION COCISIU: Cin 

tece populare romînești 
— Ed. muzicală.

MONOGRAFII

TH. BALAN : Chopin. - 
Ed. muzicală.

SPORT

Ghiduri pentru turiști și 
alpin iști

* * *: Constanța și îm
prejurimile ei — Ed. știin
țifică.

„Cenușăreasa*' magazinului
Magazinul cooperativei din 

comuna Vărăști, raionul Vidra, 
era plin de cumpărători.

Erau mulțumiți de felul în 
care erau serviți. Tuturor le 
răspundea, cu răbdare și înțele
gere, servindu-i cu tot ce au 
nevoie, plin de bunăvoință, res
ponsabilul magazinului coopera
tist, Leonte lone seu.

Din păcate, insă, magazinul 
nu răspunde cu aceeași solici
tudine și cererii de cărți. Multe 
și felurite sînt mărfurile care se 
vind aici; dar vărăștenii au ne
voie de lumina cărții răs-
pinditoare de culturi fi înțelep
ciune. In magazin există un 
stand de cărți ; dar subaprecierea 
acestui articol se poate ve
dea fi din faptul ci. adevărată 
cenușăreasă a magazinului, stan 
dul e acoperit cu fel de fel 
de baloturi de pînză și mătase, 
incit cărțile nu se văd mai de 
loc. De altfel cărțile nu-l prea 
iniimpină in general pe cumpă
rător, îmbiindu-l aici, deoarece 
volumele, după ce că sînt foarte 
puține, zac înghesuite într'un 
raft lateral înalt, îneît trebuie să 
iscodești multă vreme ca să le 
vezi.

Să presupunem totuși că am 
descoperit raftul cu pricina și 
ne uităm să vedem ce cuprinde. 
Vom observa în primul rînd că 
se află acolo puține cărți și mul

te din ele vechi. Cooperativa 
este slab aprovizionați cu cărți. 
Lipsesc tocmai acele cărți care 
ar fi interesat pe cititorii din 
sat : romane despre viața de azi 
a satului, despre măreața operă 
de construire a socialismului, 
cărți tsle scriitorilor clasici, bro
șuri care ta trateze la un nivel 
accesibil probleme de ideologie, 
politici și știință.

Trebuie spus că în această di
recție o vină revine și celor 
care aprovizionează magazinul, 
mai ales librăriei din Vidra. A- 
ceastă unitate nu a luat măsuri 
pentru a-l îndruma pe responsa
bilul magazinului din Vărăști să 
cerceteze dorințele cumpărători
lor din comună și să facă o 
buni popularizare a cărții,, ci 
s-a mulțumit să-i trimită un 
stoc de cărți, pe bază de fac
tură indiferent dacă ele sînt sau 
nu indicate pentru locul respec
tiv. Dar ce fel de cărți a trimis? 
Pe lingă unele bune, a trimis 
destisLe care nu sînt indicate, 
și puteau fi desfăcute cu totul 
în altă parte decit la Vărăști ; de 
pildă, cărți din colecția clasicilor 
antici ca Xenofon. Firește ele nu 
au fost, prea solicitate. Cărți și 
broșuri bune și care interesează 
pe locuitorii comunei, cum ar fi, 
de pildă, o broșură de propagan
dă ateistă. alt>a despre lupta ini- 
potriva dăunătorilor în agricultu
ră, cărți de proză și poezii de

actualitate s-au vi nd ut. S-a vîn- 
dut de asemenea o broșură ca 
aceea intitulată „Graiul fapte
lor** și în care este demonstrată 
pe baza unor date concrete, con
vingătoare, superioritatea gospo
dăriilor agricole colective. Nu 
e mai puțin adevărat că sînt 
și unele cărți interesante cum 
e, de pildă. volumul „Cu
noștințe agricole** care, din cau
ză că nu sînt suficient populari
zate n-au fost cerute.

în Vărăști a existat un maga
zin de librărie dar a fost desfi
ințat, difuzarea cărții revenind 
acum secției de librărie a ma
gazinului cooperatist. Dar, după 
cum se vede, nici acum treburile 
nu merg mai bine in acest do
meniu. Ar fi greșit să se crea
dă că în Vărăști nu sînt iubitor, 
de literatură. Dacă ai să stai d - 
vorbă cu locuitorii comunei, mai 
ales cu tinerii, ai să găsești niște 
iubitori pasionați ai cărții. To
varăși ca Petcu Florica, Mircea 
Tudorică, Scutitu Stelian, Oan- 
cea Elena sînt cîțiva dintre ei. 
Poale că ei ar dori să-și facă 
bib’ioteci personale în care să 
aibă cărțile de căpătîi ale unui 
tînăr. Dar nimeni n-a prea stat 
de vorbă ou ei din partea coope. 
rativei ca să afle dorințele lor, 
nici n-au fost făcute vitrine cu 
cărți, panouri cu coperte, n-au 
fost afișate liste de cărți nou a-

părute, recenzii la gazeta de pe
rete etc.

La școala din comună s-au di
fuzat cărți indicate ca lectură e- 
levilor dar nu trebuie uitat că 
și cei care au depășit vîrsta șco
lară trebuie să citească tot mai 
mult. Pentru a stimula interesul 
pentru citit și pentru cumpărat 
cărți, organizația U.T.M. din 
comună, intelectualii satului ar 
trebui să activeze mai intens, 
dar din păcate, acest lucru nu 
se face. Ba unii tovarăși păstrea
ză in această direcție niște con
cepții cel puțin ciudate. Biblio
tecara căminului cultural din 
comună, tov. Angelescu Maria, 
de pildă, declară că ea nu în
deamnă tinerii să cumpere cărți 
deoarece interesul ei este ca ti
nerii să frecventeze biblioteca. 
După părerea noastră trebuie 
făcute bine ambele lucruri ; tre. 
buie dată o și mai mare extin
dere activității bibliotecii și in 
același timp, este bine ca tine
rii să-și cumpere cărți pentru 
înjghebarea bibliotecii lor per
sonale. Iată la ce ar trebui să se 
gîndească atît organizația U .T.M. 
din comună cit și tovarășa bi
bliotecară și responsabilul coo
perativei. De bună seamă că a- 
tunci la secția de librărie a ma
gazinului ar veni cumpărători 
de toate vîrstele.

B. DUMITRESCU

„Oare au reușit?" - iată răspunsul pe care-l caută tinerii 
membri ai cercului foto-amatori de pe Ungă Casa de cultură 

din Tg. Mureș în filmul proaspăt developat.
Foto : A VIERU

Poefii fineri și cerinfele viefii
Reluîndu-și acti- 

./ itatea, cenaclul
„Nicolae Labiș" al 
organizației U.T.M 
de la Uniunea Scri- 
torilor programea - 
îă azi, 22 octom- 
orie, orele 17,30, 
a Casa scriitorilor 
,Mihail Sadoveanu" 
_in colocviu cu te
ma „Răspunderea 
netului tînăr față 
le cerințele vieții".

Discuția de azi 
este prima dintro 
seamă de dezbateri

mai largi pe margi
nea creației tineri
lor scriitori. La a 
ceste dezbateri iau 
parte în afară de 
scriitorii tineri, scri
itori și critici cu 
experiență care vor 
contribui în mod 
simțitor la ridicarea 
pe o treaptă supe
rioară a discuțiile 
ce se vor purta.

Pe lîngă aces 
dezi; iteri. cenaclu 
are în planul său 
deplasări în colec

tiv ale tinerilor scri
itori pe șantiere, în 
uzine. în gospodării 
colective, organiza
rea unor șezători li
terare la locurile de 
roducție.
Urmărind cu con- 

ecvență îndeplini- 
ea sarcinilor ce și 
e-a asumat, cena 
dul „Nicolae Labiș" 
și va aduce neîn 
loelnic un a pori 
prețios la im bună 
tățirea lucrărilor ti 
nerilor scriitori.
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In comuna Tăriungeni, regiunea Stalin 
însămințările de toamnă sint rămase in urmă

Intr-imul din satele care țin 
de comuna Tăriungeni, regiu
nea Stalin, în Cărpmiș, se află 
gospodăria agricolă colectivă 
„Victoria socialismuluiîn a- 
ceastă gospodărie lucrează și 
mulți tineri. Încă înainte de 
începerea campaniei de toam
nă, cînd în fața colectiviștilor 
se vesteau sarcini din cele mai 
importante, care nu sufereau 
amînare ori lucru de mîntuia- 
lă, ei au discutat într-o adu
nare generală a organizației 
de bază U.T.M. măsxirile con
crete pe care trebuiau să le 
ia de urgență pentru a sprijini 
campania. S-au gîndit că nu 
trebuie pierdută nici o clipă 
din timpul bun de lucru și 
pentru a realiza aceasta și-au 
planificat minuțios forțele. Au 
luat legătura cu brigadierii de 
cîmp, și-au fixat obiectivele de 
muncă și cînd campania a în
ceput, au pornit și ei la trea
bă din plin. Au eliberat mai 
întîi terenurile care trebuiau 
însămînțate cu grîu și cu orz 
de toamnă, au recomandat 
apoi conducerii gospodăriei co
lective tineri care să ia parte 
la însămînțat, lucrînd cu ate
lajele sau la transportul se
minței, și iată că in prezent 
sămînța pentru cele 32 ha cu 
grîu, pe care le aveau de în
sămînțat în toamna aceasta, se 
află de mult sub brazdă. De 
asemenea, în gospodăria agri
colă colectivă din Cărpmiș, 
s-a terminat de multă vreme 
însămînțatul orzului.

In comuna Tăriungeni se 
mai află și trei întovărășiri a- 
gricole. Aici însă, în privința 
iasămințăritar de toamnă lu
crurile stau cu totul altfel, de 
parcă cei din întovărășiri n-ar 
iace parte din aceeași comu
nă cu colectiviștii. Astfel, la 
întovărășirea „Grigore Preo
teasa", din cele 38 hectare 
planificate să se insâmințeze 
cu grîu în toamna aceasta, nu 
se insămințaseră pină acum 
cîteva zile deciț 12 ha; ia în
tovărășirea „7 Noiembrie-, din 
cele 52 hectare care trebuiau 
însămînțate, nu se însămința- 
seră decit 17 hectare, iar la 
cea de a treia întovărășire, din 
cele 32 hectare planificate, se 
însămînțaseră numai 17 hec
tare. în-ceea ce-i privește pe 
țăranii muncitori cu gospodă
rie individuală din Tăriungeni, 
aceștia, din 173 hectare de 
grîu cît trebuiau să insămin* 
țeze în toamna aceasta, n au 
însămînțat decît... 17 hectare !

Pentru rămîr.erea în urmă 
nu este de vină nici timpul 
(care a fost foarte bun pină 
in prezent) și nici cine știe ce 
alte greutăți care s-au ivit pe 
neașteptate, ci pur și simplu 
faptul că întovărășirile și ță
ranii cu gospodărie individua
lă n-au schimbat nici pină 
acum sămința pe care tre
buiau s-o semene în toamna 
aceasta.

Tovarășul Nicolae Tițu, se
cretarul sfatului popular al 
comunei Tăriungeni susține că 
totul a fost prevăzut dinainte, 
că s-a planificat viteza medie 
zilnică de lucru la recoltat și 
însămînțat, că, după toate so
cotelile. ținînd seama de for
țele de care dispun întovără
șirile și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, pînâ la 
15 octombrie, totul trebuia 
terminat.

Frumos lucru, nimic de zis, 
e bine că s-a planificat Insă 
urmarea acestei planificări 
este că de abia la 20 octom
brie, adică la 5 zile de cînd 
însămînțatdl trebuia deja ter 
minat, a început... schimbarea 
semințelor I

(Urmare din pag. l-a)

iul în care studiază cursanții, 
modul cum aplică în viață 
cele studiate.

îndeplinirea importantelor 
sarcini ce stau în fața muncii 
de propagandă și in special a 
învățămîntului politic U.T.M., 
îmbunătățirea conținutului a- 
cestuia depind în mare mă
sură de propagandiști. De a- 
ceea, atenția principală a or
ganelor și organizațiilor 
U.T.M. trebuie să se îndrepte 
spre sprijinirea propagandiș
tilor pentru ca ei, în primul 
rînd, să studieze aprofundat și 
multilateral documentele de 
partid și U.T.M. pentru a pu
tea la rîndul lor să-i ajute cu 
competență pe cursanți în 
studiu.

Datorită ajutorului perma
nent dat de organele și orga
nizațiile de partid organiza
țiilor U.T.M., mai mult de 
jumătate din numărul pro 
pagandiștilor ce vor con
duce în acest an cercuri și 
cursuri politice U.T.M. sînt 
membri și candidați de partid, 
care au acumulat de-a lungul 
anilor o bogată experiență în 
munca de propagare în rân
durile tineretului a învățătu
rii marxist-leniniste, a politi
cii partidului nostru. Anul a- 
cesta au fost selecționați însă 
ca propagandiști și un număr 
însemnat de utemiști, care nu 
au mai îndeplinit această sar 
cină importantă pină acum. 
Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria de a-i a- 
juta permanent să-și ridice ni
velul politic și ideologic, să 
învețe din experiența celor 
mai buni propagandiști. în 
această privință o bună iniția
tivă a luat Comitetul orășe-

Dupâ lipsa semințelor, tova
rășii de la Sfatul popular Tăr- 
lungeni invocă o altă „cauză" : 
șoarecii.

— Păi cum să însămînțăm, 
că ne mănîncă șoarecii sămîn- 
ța !

— Și care-i concluzia ? Nu 
mai însămînțați deloc ? De ce 
nu treceți la stîrpirea șoare
cilor ?

— Mda, asta ar fi o soluție. 
De fapt, acum ne-am apucat 
serios de treabă. Am dat dis
poziție să nu mai iasă nici un 
atelaj din sat pentru alte tre
buri decît la însămînțat.

După cum se vede o situa
ție destul de gravă, scuzată 
cu motive aproape ridicole.

Desigur pentru această sta
re de lucruri sînt vinovate, in 
primul rînd, conducerile înto
vărășirilor și sfatul popular, 
care au dat dovadă de lipsă 
de interes în muncă lăsind în
să min țările pe ultimul plan. 
Dar vinovați sînt și tinerii din 
aceste întovărășiri, birourile 
organizațiilor de bază U.T.M. 
care n-au avut nici un fel de 
inițiativă pentru a interveni 
în schimbarea acestei stări de 
lucruri. Așa, de exemplu, ei 
puteau să formeze echipe care 
să se ocupe de schimbarea 
seminței din vreme, să-i mo
bilizeze pe tineri la lucru, ex- 
plicîndu-le ce importanță mare 
are pentru viitoarea recoltă 
însamințarea la timp, să or
ganizeze cu pionierii și școla
rii cîteva ieșiri pe ci mp pen
tru stîrpirea șoarecilor.

Tovarășa Aurelia Popa, se
cretara organizației de bază 
U.T.M. de la una din aceste 
întovărășiri, spunea liniștită : • 
este adevărat că pini acum 
lucrările au rămas in urmă, 
dar s-ar putea îndrepta, și in 
vreo 2—3 zile însămințările să 
fie terminate. Cum se va în- 
timpla asta, care va fi spriji
nul utemiștilor — nu prea 
știa.

Timpul este așa destul de 
înaintat Conducerile intovărâ- 
șirilor, comitetul U.T_M pe 
comună, birourile organiza
țiilor U.T.M. din întovărășirile 
respective trebuie să ia ime
diat măsuri pentru îndrepta
rea lucrurilor. Vremea se men
ține încă frumoasă și de aceea 
nu trebuie să se mai piardă 
nici o clipă.

PETRE GHELMEZ 

Elevii Școlii medii „Al. Odobescu din Pitești în excursie pe Postăvaru
(Fotografie trimisă de cercul fotografic al școlii). (Agerpres)

Succes deplin învățămîntului politic U.T.M.!
nesc U.T.M. București, care 
sub conducerea comitetului o- 
rășenesc P.M.R., și-a propus 
să organizeze în acest an pen
tru propagandiști un ciclu de 
lecții, conferințe și consulta
ții pentru a le lămuri temei
nic importantele teze și pro
bleme teoretice cuprinse în 
Raportul C-C. al P.M.R. pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al 
III-lea Congres al partidului.

In acest an de învățămînt 
trebuie întărită și mai mult 
legătura propagandei cu viața, 
cu practica construcției socia
liste, ceea ce va duce la spo
rirea neîncetată a eficacității 
învățămîntului politic al 
U.T.M.

Principalul criteriu de veri
ficare a eficacității învăță 
mîntului politic U.T.M. il 
constituie modul în care a* 
cesta ajută tineretul să des
fășoare o activitate mai bună, 
mai rodnică pentru înfăptui
rea politicii partidului, să ob
țină succese tot mai mari în 
lupta pentru realizarea planu
lui de șase ani. Experiența 
iună căpătată în anii care au 
recut în ceea ce privește 
creșterea eficacității învăță
mântului politic al U.T.M. tre- 
?uie folosită și dezvoltată în 
icest an. Anul trecut și-au do 
/edit pe deplin utilitatea con
sfătuirile șî schimburile de 
experiență organizate între 
propagandiști pe această 
iernă. Acestea au contribuit 
la îmbunătățirea stilului de 
muncă al propagandiștilor, la 
generalizarea celor mai bune 
metode și mijloace de legare

Colectivizarea 
raionului 
Urziceni

An de an gospodăriile agri
cole colective din raionul Ur- 
ziceni. regiunea București și-au 
dovedit superioritatea față de 
întovărășirile agricole. Ele au 
înregistrat rezultate tot mai bune 
in sporirea producției, dezvolta
rea avutului obștesc și creșterea 
veniturilor. în acest an gospo
dăriile colective au obținut în 
medie de pe fiecare hectar cu 
400—500 kg. grîu, cu 800—1.000 
kg. floarea.soarelui și porumb 
mai mult decît țăranii munci
tori întovărășiți.

0 atenție deosebită a fost 
data și dezvoltării sectorului 
zootehnic. Astfel, în acest an 
gospodăriile colective și-au mă
rit șeptelul cu 2.360 de vaci și 
juninci, 6.100 de porci, 36.738 ■ 
de oi

Prin valorificarea unor can
tități creseînde de produse agro- 
alimcntare gospodăriile colective 
au realizat de la începutul anu 
lui și pînâ acum venituri de 
circa 57 milioane lei. Aceasta a 
permis creșterea fondului lor de 
bază în acest an cu peste 13 
milioane lei,

întărirea economico-organiza. 
torică a gospodăriilor colective 
a determinat și creșterea bună
stării colectiviștilor. La gospo
dăriile colective din Radul ești, 
Grindu și altele, de exemplu, au 
fost împărțite colectiviștilor ca 
avansuri trimestriale peste 8 lei 
la fiecare ri-muncă

Ca urmare a cîștigurilor reali
zate, 1.600 de colectiviști și au 
construit casc noi, mulți alții 
și au cumpărat mobilă, aparate ; 
de radio și televizoare, biciclete, 
mo tociri etc.

Toate aceste succese ale co- 
lectivi^ilor au fost larg popu
larizate in rîndnl țăranilor înto
vărășiți. Extinderea în întreaga 
regiune a inițiativei colectiviști
lor din Grinds ..Veniți să vizi- : 
tați colectiva noastră”, popu
larizarea l^rgâ de către colecti- I 
viștii fruntași a rezultatelor nun
tii lor în gospodăria colectivi, 
precum și folosirea altor metode 
ale nroorii politice de masă ea 

comparative, | 
întări! convin. • 
întovărășiți că 

rospodâria colectivi oferi posi
bilități largi de sporire a pro
ducției și de creștere a bună
stării materiale a membrilor ei. , 
Ca urmare, in raionul Urziceni I 
agricultura este colectivizată. 
22.855 de familii muncesc cele 
73.356 ha. teren în 47. de gos
podării agricole colective

(Ager preș)

panouri, grafice 
fotomontaje, »u 
cerea târaailor

a studiului teoretic de viață, 
de sarcinile concrete ce revin 
cursanțîlor în producție, în ac
tivitatea obștească.

Propagandistul unui cerc 
politic din secția rulmenți a 
Uzinei „1 Mai“ Ploești a ex
plicat intr-o astfel de consfă
tuire, cum a reușit să lămu
rească temeinic cursanțîlor 
problemele prețului de cost. 
El a invitat la un seminar al 
cercului politic pe maistrul 
comunist A. Matache, care 
Ie-a explicat tinerilor căile 
concrete de reducere a prețu
lui de cost în secție. în dis
cuțiile purtate apoi în semi
nar, cursanții au făcut o sea
mă de propuneri concrete în 
această direcție. Și exemple 
asemănătoare există în nume
roase întreprinderi.

O bună experiență au acu
mulat de asemenea unele 
cercuri politice aJe U.T.M. de 
la sate în ceea ce privește lă
murirea tinerilor țărani mun
citori asupra superiorității 
gospodăriei agricole colective 
față de gospodăria individuală. 
Multe cercuri politice U.T.M. 
au organizat în acest scop vi
zite la gospodăriile agricole 
colective fruntașe, au invitat 
la unele seminarii conducători 
ai gospodăriei agricole colec
tive din comună, care au lă
murit pe larg tineretului po
litica partidului nostru de 
transformare socialistă a a 
griculturii. Propagandista Ol
ga Paraschivescu din co
muna Horia, raionul Ma
cin, de pildă, le vorbea 
cursanțîlor în fiecare șe 
dință a cercului politic des

In oplicoție cu vin ătorri de munte.

,M-a impresionat nivelul înalt 
al culturii romînești'

— Declarațiile criticului de artă japonez 
Torao Miyagawa —

Criticul de artă japonez Torao 
.Viysgaaca, membru al Institutu
lui de isterie a artelor plastice 
din Japonia. membru al Comi
tetului japonez al păcii, care a 
vizitat țara noastră la invitația 
Comitetului național pentru a- 
pararea păcii din R. P. Romină, 
a avut o convorbire cu un redac
tor ni Agenției ^Agerpres’1. că
ruia i-a declarat printre altele :

In primul rind țin să mulțu- 
mesc Corni jetului național pen
tru apărarea păcii pentru invita
ția pe care mi-a fărut-o ca îm
preună ea scriitorul Kaiko să vi
zităm Rominiz. eu alit mai mult 
eu cit această invitație a coincis 
eu manifestările ocazionate îd 
țara dv. de aniversarea a 200 de 
ani de la nașterea marelui pictor 
japonez Hokusai.

In cele trei sâptămîni petre
cute în Rominia am văzut multe 
dintre realizările obținute de po
porul dv. în diferite domenii, 
dar firește ca om de artă, ceea 
ce m-a impresionat îndeosebi a 
fost nivelul înalt al culturii ro-

pre rezultatele G.A.C. din co
mună. Odată ea a afișat în 
sala în care funcționa cercul 
politic un panou în care se 
arăta ce produse i-au revenit 
utemistei Maria Coșler pentru 
zilele-muncă realizate în gos
podăria colectivă. Totodată l-a 
invitat pe un tînăr necolec- 
tivist — cursant al cercului 
politic — care avea tot atîta 
pămînt cît avea și Maria Coș
ler înainte de intrarea în gos
podăria agricolă colectivă, să 
vorbească despre rezultatele 
muncii lui pe lotul individual 
de pămînt. Comparația a fost 
edificatoare pentru toți. Re
zultatul unor asemenea acti
vități interesante din cercul 
politic n-a întîrziat să se ara
te. în decursul anului trecut 
toți cei 34 de cursanți au de
venit membri ai G.A.C.

în școli șj facultăți organi
zațiile U.T.M. au acumulat de 
asemenea o experiență pozi
tivă în organizarea și îndru
marea învățămîntului politic 
U.T.M, Generalizînd această 
experiență, ele au datoria să 
asigure în continuare un bogat 
conținut învățămîntului poli
tic U.T.M., o mai strînsă le
gătură a acestuia cu sarcinile 
ce revin elevilor și studenți
lor. Prin întreaga lor activi
tate, cercurile și cursurile po
litice U.T.M. din școli și fa
cultăți trebuie să-i ajute pc 
elevi și studenți să cunoască 
mai profund politica partidu
lui nostru, sarcinile de însem
nătate istorică Pe care Con
gresul al III-lea al parti
dului le-a pus în fața po
porului în vederea desăvîr- 

mînești. De altfel, nivelul cultu
ral este un indiciu sigur al dez
voltării unei țări. Am vizitat în 
țara dv. muzee locale, unde în- 
tîlnești adevărate comori de artă, 
păstrate cu cea mai mare grijă, 
cum sînt Muzeul memorial ..Gri- 
gorescu"'. Muzeul de antichități 
din Constanța. Muzeul etnografic 
din Cluj și multe altele. Sînt 
fericit pentru faptul că am avut 
prilejul să cunosc aci. în origi
nal. operele pictorilor N. Grigo- 
rescu. Th. Aman și ale altor mari 
pictori romîni. care sînt puțin 
cunoseuți în Japonia, din cauza 
rarelor legături care au existat 
pînâ acum între oamenii de artă 
din cele două țâri. De aceea voi 
căuta să fac totul pentru a popu
lariza cît mai mult aceste opere 
în țara mea și. în general sâ fac 
cunoscuta arta și cultura înain
tată a poporului romîn.

O altă impresie foarte puter
nică mi-a făcut-o viața tihnită, 
fără frica zilei de mîine. a oa
menilor simpli din Romînia, viață 
care contrastează atît de mult cu 
ceea ce există în Japonia. Aceas
ta se datorește în primul rînd 
regimului socialist, care consti
tuie baza asigurării unei vieți fe
ricite a poporului,

Referindu-se în continuare la 
unele probleme ale luptei pentru 
apărarea pieii, dl. Torao Miya
gawa a subliniat că masele largi 
ale poporului japonez luptă cu 
mare dîrzenie pentru pace. în 
lunile mai și iunie a spus dîn- 
sul. noi am luptat cu multă ho
tă rire împotriva semnării Trata
tului de securitate japono-ameri- 
can și sîntem recunoscători pre
sei romîne. poporului romîn, 
pentru solidaritatea pe care și-au 
manifestat-o față de lupta noas
tră.

Poporul japonez va continua 
și de acum înainte lupta sa pen
tru pace și dezarmare. Sînt con
vins că această luptă, pc care o 
desfășoară atît poporul romîn. 
cît și poporul japonez, alături 
de toate popoarele lumii, va duce 
la deplina victorie a păcii în 
lume.

șirii construcției socialismu
lui In patria noastră. Studiul 
politic trebuie să dezvolte la 
elevi și studențj simțul unei 
înalte răspunderi față de sar
cina lor principală — învăță
tura — să ducă la întărirea 
disciplinei, la creșterea com
bativității lor revoluționare 
față de manifestările ideolo
giei burgheze, să-i ajute să 
se formeze ca oameni înain
tați ai zilelor noastre.

Ținînd seama de marile o- 
biective pe care partidul le-a 
pus in fața poporului nostru 
in etapa actuală, Congresul al 
III-lea al U.T.M. a subliniat 
că ridicarea continuă a nive
lului politic și ideologic al 
activiștilor utemiști trebuie să 
constituie o preocupare perma
nentă a organelor și organi
zațiilor U.T.M. Un mare nu
măr de activiști ai U.T.M., 
membri ai comitetelor și bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M., au fost încadrați și în 
anul acesta în invățămîntul de 
partid, precum și la cursurile 
serale sau fără frecvență ale 
învățămîntului de stat. Co
mitetele orășenești, raionale, 
regionale U.T.M. au datoria 
de a Ie crea toate condițiile 
pentru un studiu temeinic, de 
a-i controla și ajuta.

Conducerea și îndrumarea 
permanentă a invățămîntuliv 
politic U.T.M. de către orga
nele și organizațiile U.T.M.. 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, con
stituie chezășia îmbunătățirii 
lui continue. Cel mai bun a- 
jutor pe care pot să-’ dea în 
această privință birourile co

Decorarea unor sportivi 
participanți 

la Olimpiada de la Roma
Vineri la amiază la Prezi

diul Marii Adunări Naționale 
a avut loc solemnitatea în- 
mînării Ordinului Muncii și 
Medalia Muncii unor sportivi 
distinși pentru merite deo
sebite în pregătire și pentru 
rezultatele obținute la cea 
de-a 17-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Roma.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Anton Tatu Jianu și 
Ion Balaș, vicepreședinți ai 
U.C.F.S.

A fost conferit „Ordinul 
Muncii** clasa I : sportivilor 

1 Iolanda Balaș, Dumitru Pîrvu- 
I lescu, Ion Dumitrescu ; „Ordi- 
I nul Munci iu clasa a Il-a : Ion 

Cernea ; „Ordinul Muncii" 
; clasa a III-a : Ion Țâranu, 
, Maria Vicol. Ion Monea, Lia 

Manoliu, Lean Rottman, So
nia Iovan, Elena Leuștean, 
Uta Poreceanu, Atanasia Io- 
nescu, Emilia Liță, Elena Ni- 
culescu, Ion Comeanu, Ion 

j Soter.
De asemenea au fost înmî- 

nate unui număr de opt spor
tivi fruntași „Medalia Mun
cii".

Cu acest prilej, pentru me
rite deosebite în muncă a fost 
conferit „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a inginerilor 
Alexandru Hossu și Dan Ben- 
geanu care lucrează în sec
torul controlului instalațiilor 
mecanice sub presiune și in
stalațiilor de ridicat

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, în numele C.C. al 
P.M.R., al guvernului și al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în ridicarea măiestriei 
sportive.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a urat, de asemenea, 
inginerilor decorați noi suc
cese în activitatea lor pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
tehnicii în țara noastră.

Mulțumind in numele spor
tivilor pentru înaltele distinc
ții acordate, maestra emerită 
a sportului Iolanda Balaș a 
arătat că rezultatele bune ob
ținute de ei se datoresc spri
jinului permanent dat de 
partid, de guvern și de între
gul popor muncitor pentru 
dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră. Distincțiile 
primite — a spus ea — con
stituie un îndemn de a ridica 
tot mai sus gloria sportivă a 
patriei noastre.

(Agerpres)

-----•-—

Pentatlon

modern al echipelor 
țările socialiste.

(Vorwiarts Berlin)

Vineri, sala sporturilor Dina
mo din Capitală a găzduit între
cerile probei de scrimă din ca
drul concursului internațional de 
pentatlon ....
militare din 
Proba a fost cîștigată de M. 
Teichgrabef ”
cu 21 victorii (1.000 puncte). Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine E. Sdobnikov (T.S.K.A. 
Moscova), J. Szaniszlo (Honved 
Budapesta), H. Sulajnis (Legia 
Varșovia) fiecare cu oîte 19 vic
torii (908 puncte), B. Pahomov 
(T.S.K.A. Moscova) 17 victorii 
(816 puncte). Gh. Tomiuc (C.C.A. 
București) 15 victorii (724 punc
te). Pe echipe proba a revenit 
formației T. S. K. A. cu 2310 
puncte.

După disputarea a doua probe 
pe primul loc tn clasamentul ge
neral individual a trecut Henryk 
Sulajnis (Legia Varșovia) cu 
1958 puncte, urmat de M. Teich- 
grăber (Vorwarts Berlin) —
1947.5 puncte și reprezentantul 
nostru Gh. Tomiuc (C.C.A.) —
1766.5 puncte. In clasamentul ge
neral pe echipe conduce Honved 
Budapesta cu 4940,5 puncte. E- 
chipa C.C.A, ocupă locul doi cu
4650.5 puncte.

(Agerpres)

mitetelor regionale, raionale 
și orășenești U.T.M., ac
tiviștii utemiști, îl constituie 
participarea lor la activitatea 
cursurilor și cercurilor politice 
U.T.M. în felul acesta orga
nele U.T.M. pot să cunoască 
precis și direct mersul invăță- 
mintului politic, să ajute prac
tic propagandiștii și cursanții, 
iar in analizele periodice pe 
care le vor face asupra mer
sului învățămîntuhii politie, a 
conținutului său, pot să ia 
măsurile cele mai eficace co
respunzătoare situației reale. 
Experiența din anii trecuți a 
dovedit că asemenea analize 
făcute periodic de către or
ganele U.T.M. duc la crește
rea răspunderii întregului co
mitet raional, orășenesc sau 
regional U.T.M. pentru buna 
desfășurare a învățămîntu
lui politic, înlătură prac
tica greșită a unora din 
aceste organe care lasă mun
ca de control și îndrumare 
concretă a cercurilor și cursu
rilor politice U.T.M. numai 
pe seama secțiilor de propa
gandă și a secretarilor care 
răspund de aceste secții.

Acest nou an de învățămînt 
politic U.T.M. trebuie să ridi
ce pe o treaptă șj mai Înaltă 
nivelul muncii de propagandă 
marxist-leninistă a organiza
ției noastre, legarea ei strînsă 
de cerințele vieții. în felul a- 
cesta invățămîntul politic 
U.TM. va deveni o armă și 
mal puternică a organizației 
noastre pentru mobilizarea 
tineretului la lupta măreață 
dusă de întregul popor sub 
conducerea partidului, în 
scopul înfăptuirii hotărârilor 
Congresului ai III-lea al 
P.M.R., în vederea desăvîrșl- 
rii construcției socialiste în 
patria noastră.

Luna prieteniei 
romino-sovietice
Manifestări cultural-artistice

Vineri după-amiază, în aula 
Academiei R. P. Romîne a 
avut loc conferința prof. M. V. 
Alpatov, membru al Acade
miei de Artă din Moscova, 
despre „Opera lui Andrei 
Rubliov și locul ei în istoria 
artei medievale".

La conferință au luat parte 
academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, oameni de artă și 
cultură.

Au fost de fața membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

_ ★
Tot vineri. Uniunea Scrii

torilor din R- P. Romîn ă și 
Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. au organizat 
la Casa prieteniei romîno- 
sovietice o seară de creație 
literară, intitulată „Poeții 
noștri cîntă prietenia romîno- 
sovietică".

La centrul de lectură al 
presei sovietice din CAPI
TALĂ numeroși oameni ai 
muncii consultă cele aproape 
400 de ziare, reviste și publi
cații de specialitate sovietice.

★
PLOIEȘTI. — Consiliul oră

șenesc A.R.L.U.S. a organi
zat în sala Palatului culturii 
din localitate o seară a prie
teniei pentru cadrele didac
tice. Cu acest prilej, prof, 
univ. Ion Berea a vorbit 
despre „Unele probleme ale 
pedagogiei și școlii sovietice". 
A urmat un program artistic. 
La librăria Cartea Rusă din 
Ploiești s-a deschis bazarul 
cărții ruse și sovietice.

★
TG. MUREȘ. - Numeroși 

muncitori și tehnicieni de la 
Uzina textilă „Doja Gheorghe“ 
din Sf. Gheorghe, întreprin
derea forestieră Toplița și al

Vizita unui grup 
de vechi membri ai P.C.

Joi a sosit în Capitală un 
grup de vechi membri ai 
P-C.U.S. condus de P. G. 
Skundin, membru al P.C.U.S. 
din anul 1905, care va vizita 
țara noastră.

în Capitală, oaspeții au vi
zitat în cursul zilei de 
joi monumente arhitectonice, 
noile construcții, cartiere 
muncitorești. Muzeul satului.

Adunări consacrate aniversării 
grevei generale din 1920

IAȘI. La Iași au continuat 
să aibe loc vineri adunări con
sacrate Împlinirii a 40 de ani 
de la greva generală din oc
tombrie 1920.

La Fabrica de antibiotice, 
tov. Octav Baghiu, secretar al 
Comitetului orășenesc-Iași al 
P.M.R., a vorbit despre însem
nătatea acestui eveniment de 
seamă din istoria luptei cla
sei muncitoare din țara noas
tră. Adunări asemănătoare au 
mai avut loc la întreprinde
rea comunală de electricitate 
și transport comun, la Fabri
ca de țigarete, la centrul me
canic regional și la alte în
treprinderi și instituții din 
Iași.

CRAIOVA. Vineri la amia
ză mii de muncitori, tehni

INFORMAȚII
• Baritonul Ladislau Konya, 

solist al Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne. a plecat 
în R. S. Cehoslovacă pentru a 
susține mai multe spectacole cu 
operele ..Faust” și ..Evgheni One- 
ghin” la Bratislava, Brno și în 
alte orașe din țara prietenă. 

Marți 25 octombrie

PREMIERA

NOULUI FILM ROMÎNESC

cu

GR. VASILIU BIRLIC, CARMEN STĂNESCU, NICKI 
ATANASIU, ALEXANDRU GIUGARU, CELLA DIM A, 
SANDA TOMA, GEORGE CALBOREANU, SILVIA DUMI
TRESCU TIMICĂ, MARCEL ANGHELESCU, RADU 

BELIGAN.

SCENARIUL : Mircea Ștefănescu, Sică Alcxandresci’ 
REGIA : Sică Alexandrescu, Gheorghe Nagy ; 
OPERATOR : Ștefan Horvath ;
MUZICA : Paul Hurmuzescu.

tele au ascultat conferințe cu 
teme inspirate din viața și 
realizările oamenilor sovietici.

★
ORAȘUL STALIN. - La 

Casa prieteniei romlno-sovie- 
tice din localitate, în fața a 
numeroși scriitori, membri ai 
cenaclurilor literare din uzine^ 
oameni de arta și cultură și 
fruntași în producție, scriito
rul Marcel Breslașu a vorbit 
despre „Literatura sovietică 
contemporană".

(Agerpres)

Plecarea Teatrului 
„A. S. Pușkin" 
din Leningrad

Colectivul Teatrului acade
mic de dramă „A. S. Pușkin" 
din Leningrad și-a încheiat 
turneul în țara noastră, ple- 
cînd vineri dimineața spre 
patrie. Cele 16 spectacole pre
zentate la București, Timi
șoara și Cluj au demonstrat 
încă o dată înalta valoare a 
școlii teatrale sovietice. Pu
blicul romînesc, oamenii de 
teatru, presa au relevat însu
șirile artistice deosebite ale 
colectivului leningrădean.

La plecarea de Pe aeroport 
artiștii sovietici au fost con
duși de reprezentanți ai Mi
nisterului Învățămîntului și 
Culturii, Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., O-S.T.A., de 
oameni de teatru și alți oa
meni de cultură, ziariști.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bu
curești și alți membri ai Am
basadei.

(Agerpres)

U.S.
Vineri, grupul de vechi mem
bri ai P.C.U.S. a vizitat Mu
zeul de istorie a partidului și 
Muzeul „V. I. Lenin—I. V. 
Stalin".

în zilele următoare oaspeții 
vor face o călătorie în țară 
vizitînd monumente de artă 
și istorice, întreprinderi, in
stituții de cultură.

(Agerpres)

cieni, ingineri și funcționari 
de la uzina „Electroputere" 
din Craiova, au luat parte la 
adunarea consacrată împlinirii 
a 40 de ani de la greva ge
nerală din octombrie 1920.

La adunare a lua cuvîntul 
tov. Dumitru Ivanovici, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Craiova al P.M.R. care a 
vorbit despre împrejurările is
torice în care a avut loc gre
va generală din octombrie 
1920.

Asemenea adunări au mai 
avut loc la Uzinele „7 Noiem
brie" din Craiova, Ca^a de cul
tură din orașul Strehaia. la 
întreprinderea de reparații 
auto nr. 8, Direcția regională 
C.F.R., și altele.

(Agerpres)

• În întâmpinarea împlinirii a 
100 de ani de la înființarea Uni
versității ,,A1. I. Cuza” din Iași, 
profesorul universitar Al. Dini a 
a vorbit joi după-amiază, în sala 
S.R.S.C, din localitate. despre 
„Centenarul universității ieșene”.

(Agerpres)



Lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U.

Puternicul răsunet internațional 
al cuvintării lui N. S. Hrușciov

U. R. S. S.
Cuvîntarea rostită la mitin

gul oamenilor muncii din 
Moscova de către N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri ai U.R.SS.. a fost 
transmisă de toate posturile 
de radio sovietice.

Ea a fost ascultată de mi
lioane de oameni sovietici.

Cuvîntarea șefului guvernu
lui sovietic a trezit un ecou 
puternic în rîndurile muncito
rilor. colhoznicilor, oamenilor 
de știință, oamenilor de artă.

îmi este limpede, a declarat 
P. Gordienko, director ad- 
interim al Institutului arctic 
și antarctic din Leningrad, că 
oamenii progresiști din S.U.A. 
doresc ca și noi pacea, tind 
spre colaborarea internațio
nală. Am convingerea că 
semințele bune ale adevăru
lui. păcii și prieteniei Pe care 
Nikita Hrușciov le-a semănat 
la sesiunea O.N.U. vor da 
vlăstare. Propunerile Uniunii 
Sovietice și ale țărilor so
cialiste vor constitui o etapă 
hotărâtoare în lupta pentru 
pace, pentru lichidarea com
pletă a regimului colonial, 
pentru transformarea O.N.U. 
intr-un instrument eficient al 
păcii în întreaga lume.

Cuvîntarea șefului guvernu
lui sovietic, Nikita Serghee- 
vici Hrușciov, s-a bucurat de 
aprobarea deplină a tuturor 
oamenilor sovietici.

Anglia
Ziarele londoneze din 21 oc

tombrie acordă multă atenție cu
vintării rostită de N. S. Hrușc.oz 
la mitingul oamenilor muncit din 
Moscova. Ziarele publici ia 
locuri de frunte știri ale cores
pondenților lor, cuprinzind ex
puneri ale cuvintării Iui N. i- 
Hrușciov.

Subliniind năzuința generali 
spre ,,dezgheț” în relațiile dintre 
Est ȘÎ Vest, ziarul Daily Mail 
salută în articolul său de fond 
propunerea cu privire la convo
carea în primăvara anului viilor 
a unei noi conferințe a șefilor de ,

guverne. „Să organizăm cu orice 
preț conferința la nivel inalt și 
cu cit mai repede, cu atit niai 
bine” declară ziarul. In legătură 
cu aceasta ziarul ..Daily Mail” 
își exprimă speranța că viitorul 
președinte al S.U.A. ,.va mani
festa suficientă prudență pentru 
a nu permite ca vreun incident 
de felul incidentului cu ..U-2” să 
zădărnicească eforturile interna
ționale”.

R. P. Polonă
Opinia publică din Polonia 

a așteptat cu mult interes 
cuvîntarea Iui N. S. Hrușciov 
la mitingul Gamenilor muncii 
din Moscova.

Cînd a început mitingul de 
la Palatul Sporturilor de Ia 
Lujniki, multe mii de oameni 
ai muncii din Polonia au as
cultat postul de radio Mos
cova care transmitea strălu
cita cuvîntare a lui N. S. 
Hrușciov.

Postul de radio central al 
R. P. Polone a transmis in 
cîteva rînduri extrase din 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, 
consacrind cuvintării ș?fului 
guvernului sovietic o emisiu
ne specială, precum și comen
tarii-

S. U. A.
Presa americană acordă o 

mare atenție cuvintării lui 
N. S. Hrușciov despre activi
tatea delegației sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Toate 
ziarele publică știri despre mi
tingul oamenilor muncii din

Moscova care a avut loc în 
Palatul Sporturilor din Luj
niki și despre cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov.

Publicînd la loc de frunte 
aceste informații, majoritatea 
ziarelor din S.U.A. încearcă 
însă să dezorienteze pe citi
tori, trecînd sub tăcere prin
cipalele teze ale cuvintării 
șefului guvernului sovietic. 
Nefiind în stare să nege to
nul calm al cuvintării bine 
argumentate a lui N. S. Hruș
ciov. care propune o bază 
largă pentru rezolvarea prin
cipalelor probleme interna
ționale. presa americană sub
liniază în primul rînd cuvin
tele lui N. S. Hrușciov că și 
Uniunea Sovietică dispune de 
submarine atomice înarmate 
cu rachete.

Caracteristic pentru ziarele 
americane este titlul sub care 
a publicat știrea despre mi
tingul de la Lujniki ziarul 
„New York Times'* : „Hruș
ciov declară că rușii au sub
marine atomice".

Faptul că această prezen
tare unilaterală a raportului 
îi denaturează sensul este în
țeles și de corespondenții 
americani. Nu degeaba cores
pondentul din Moscova al 
ziarului ..New York Times'*, 
calificînd cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov drept ,.un raport 
amplu și calm", scrie : „Hruș
ciov a vorbit despre subma
rine în treacăt, aproape la 
sfîrșitul raportului care a du
rat două ore și 20 minute, des • 
pre rezultatele misiunii sale 
de 25 de zile la sesiunea 
Adunării Generale a O-N.U.“.

NEW YORK 21 (Agerpres). 
TASS transmite : In ședința 
din dimineața zilei de 20 oc
tombrie a Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discutarea proble_ 
mei dezarmării.

Primul a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Polone, 
A. Rapacki.

Referindu-se la proiectele 
de rezoluție prezentate pînă 
acum în problema dezarmării, 
Rapacki a arătat că cu toate 
că limba în care este scris 
proiectul comun de rezoluție 
al Italiei, Angliei și S.U.A. 
este asemănătoare cu cea fo
losită în proiectul sovietic to
tuși între ele există o mare 
deosebire. In timp ce scopul 
proiectului de rezoluție sovie
tic este elaborarea unui Tra
tat cu privire la dezarmarea 
generală și completă, proiec
tul de rezoluție al puterilor 
occidentale, la fel ca și cuvîn
tarea din 19 octombrie a re
prezentantului american, ara
tă limpede că adevăratele in
tenții ale autorilor proiectu
lui sînt atît de departe de a- 
cest scop îneît nu este posi
bil să crezi în vorbele rezo
luției. Puterile occidentale se 
pronunță cu consecvență îm
potriva scopului final al tra
tativelor și în același timp in
sistă asupra unor măsuri izo
late de control.

Apoi a luat cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al 
Cehoslovaciei, Vaclav David.

Delegația cehoslovacă, a 
spus V. David, sprijină întru- 
totul propunerea ca Comite
tul Politic să treacă cu toată 
răspunderea și fără întîrziere 
la elaborarea unor directive 
concrete pentru tratativele 
viitoare cu privire la dezar
marea generală și completă, 
pe baza proiectului Uniunii 
Sovietice. Dacă însă puterile 
occidentale vor folosi aceeași 
tactică de obstrucție și tergi
versări pe care au folosit-o în 
trecut și vor refuza să elabo
reze de urgență directive pen
tru tratative viitoare, atunci 
delegația cehoslovacă nu va 
putea participa la lucrările 
Comitetului Politic în această 
problemă.

Președintele Comitetului Po
litic a atras atenția celor 
prezenți asupra faptului că 
nu s-a mai înscris nimeni 
la cuvînt. Reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin, a de
dai at că acest fapt stîrnește 
o serioasă neliniște, întrucît 
aceasta înseamnă că membrii 
Comitetului se sustrag de la 
discutarea acelor problem® 
acute și serioase care stau în 
fața Comitetului Politic. El 
și-a exprimat de asemenea 
uimirea pentru faptul că re
prezentanții puterilor occiden
tale, care au participat la 
tratativele cu privire la dezar
mare și care și-au prezentat 
proiectele lor de rezoluție, nu 
s-au înscris la cuvînt.

In Comitetele nr. 3 și 6 
ale O. N. E.

21. Trimisul spe- 
transmite : Comi-

Hofărîrea guvernului R. P. Ungare

încheierea Congresului U.I.S
In palatu

Bagzul
Tin rvrlnrl

n palatul guvernamental 
l Oman din 

Bagdad a avut loc șe- 
de încheiere a celui 
VI-lca Congres al Uni-

BUDAPESTA 21 (Agerpres). 
— La Budapesta a fost dată 
publicității hotărîrea Guver
nului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar cu pri
vire la activitatea delegației 
ungare la cea de-a 15-a «e-

Libertate lui Manolis Glezos!
rea ^libertate tei Clezas si ce-ATENA 21 (Agerpres), - 

TASS transmite : „Libertate 
lui Manolis Glezos sub a- 
ceastă lozincă in Grecia ia 
amploare campania de strin- 
gere de semnături pe petiția 
în care se cere eliberarea ime
diată a lui Glezos și a celor
lalți democrați.

După cum arată ziarul 
„Avghi", numai in prima zi 
s-au strins 6.500 de semnături 
la Atena și cîteva mii la Pi
reu. Cunoscutul scriitor grec 
K. Varnalis, laureat al Pre
miului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii intre 
popoare", semnind petiția, a 
spus : Cauza lui Glezos inte
resează întreaga națiune grea
că. împreună cu Glezos a fost 
aruncată în închisoare întrea
ga națiune care a luptat îm
potriva ocupanților. Este inad
misibil ca cel mai mare erou 
al luptei de eliberare a po
porului grec împotriva nazis
mului sâ stea in închisoare, in 
timp ce autoritățile eliberea* 
ză criminalii de război. Cere-

lorialți i«pU4*ri“ iaseamaâ li
bertate patriei.

La 20 octombrie. 
președintele E-D_\, a adresa: 
președintelui panamentalnL 
ministrului de justiție. Meri
lor partidelor și redactor 
ziarelor • telegramă de K’ j 
test împotriva încercării anto 
ritătilor de a impiedjca prin 
arestări și teroare campania 
națională pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos și a celor 
lalți democrați. □ a arătat eă 
in ultimele zile poliția a ata
cat sediile ED A. din Kanea 
(Creta) și Exale* (suburbie a 
Pir rulai). Autoritățile aa r®® 
fiscat petiții prin care se cerea 
eliberarea lui Glezna. Respia 
gind încercările autorităților 
de a justifica acțiunile lor prin 
pretextul că petițiile ar instiga 
la dezordine, Passalidis a ară
tat că cererea ca Glezos și cei
lalți democrați să fie eliberați 
este o cerere a Întregului po
por.

siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Guvernul R. P. Ungare, se 
spune în hotărire, a exprimat 
mulțumiri delegației și condu
cătorului ei. Janos Kadar, 
pentru activitatea desfășurată 
și a aprobat raportul prezen
tat In șed.r.ța guvernului ce 
țețul delegației.

Cu ocest prilej gureml re- 
voluponsr muncitoresc țără
nesc ungar declară tncă o dată 
ci, în conformitate cu voința 
poporului, el va continua, îm
preună cu celelalte popoare și 
gTcreme iubitoare de pace, 
InpCa pentru pace și pentru 
coexistența pagnicd a țărilor 
cu ortnduiri sociale diferite, 
va Ivpca pentru dezarmarea 
generală p completi-

----- •-----

Sosirea delegației 
R. P. Romine 

la Havana
HAVANA 21 (A^erjces). — 

D.pâ cam «avat* Axecția Te- 
iegrand Prmsa Lateaa, Ia 2® 
oeuxnbrie • sosit la Havana 
delegația g-jvemamentală a 
R. P Romme, condusă de 

Bădulesca. ministrul Co- 
merțulut Delegația, compusă 
din op: persoane, va duce 
tadve cu privire la relațiile 
economice si Ia dezvoltarea 
celorlalte relații dintre R. P. 
Romină si Republica Cuba.

NEW YORK 
ciol Agerpres 
tetul nr. 3 (pentru problemele 
sociale, umanitare și cullurcle) 
a încheiat miercuri dezbaterile 
csupra raportului Consiliului e- 
conomic și social. S-a trecut 
apoi la discutarea a trei proiec
te de rezoluție care se referă 
la luarea de măsuri in vederea 
îmbunătățirii condițiilor feme i 
in țările slab dezvoltate, la pro- 
movorea invățămîntului, ieftini
rea locuințelor, sporirea ajutoru
lui pentru proiectele de educe- 
ție etc. In centrul discuțiilor se 
află de asemenea proiectul de 
rezoluție cehoslovac care ce’e 
condamnarea manifestărilor de 
ură rasială și națională.

Dina Cocea, reprezentanta 
R. P. Romine, a arătat câ de
legația romină va vota pentru 
rezoluția cehoslovacă, cere a- 
trage atenția csupra necesită
ții de c se combate cu pe’- 
severertă manifestările de u’ă 
între rase și acționa’Hăți. în 
oceste momente ond recrudes
centa unor cseme-ea monrfes- 
târi in diferite țâri a!e lumii 
creează o situație îngrijoră- 
toare.

Repreze~tonta romină a atras 
opci ctenția că 
de ură
O'ecum și răspindirea 
nerste și revanșarde, 
compot b' e cu Corla 
D-xj Cocea a a’ăfct că de!e- 
gctkj romină condamna rela
ții e de înrobire și p-octicie na- 
z s-m j’ui și a subliniat că luarea 
de masuri î-npotriva urii de 
rasă Și spiritului revonșo'd sint 
in interesul tuturor popoarelor, 
inclusiv a! poporului german.

★

NEW YORK 21. — Trimi
sul special Agerpres transmi
te : Comitetul nr. 6 (pentru 
problemele juridice) discută 
raportul anual al Comisiei de 
drept internațional Joi după- 
am.ază au luat cuvîntul pe 
marginea acestui raport re
prezentanța Birmaniei, Spa
niei și RozninieL

Intr-o documentată expu
nere, prof. Edwin Glaser, re-

prezentantul R. P. Romîne a 
insistat asupra nesocotirii 
normelor celor mai elemen
tare și unanim recunoscute 
ale dreptului internațional de 
către puterile occidentale, 
care încalcă sistematic suve
ranitatea statelor, le violează 
frontierele, se amestecă în 
treburile interne ale popoare
lor.

Reprezentantul R.P.R. a 
subliniat totodată necesitatea 
adoptării unor rezoluții con
crete menite să întărească 
respectul datorat dreptului 
internațional în lumea în
treagă, precum și autoritatea 
O.N.U.

atenția câ manifestări* 
roîXJÎă și națională, 

ideilor 
sint in- 
O.N.U.

Pămînt al suferinței
Cînd pomenești numele Portugaliei ai imaginea unei 

uriașe temnițe. A unei temnițe in care totuși speranța 
nu s-a stins. Închisorile sînt pline. Plutoanele de 

execuție nu șomează. Arestările se țin lanț. Și totuși lupta 
continuă. împotriva mizeriei. împotriva asupririi. împo
triva unui regim odios ce a încătușat o țară întreagă.

Cumplită e viața în temnița 
portugheză. Cumplită pen
tru cei mulți, pentru cei 

ce muncesc. La 8.900.000 locui
tori sînt peste 300.000 de șo
meri, 1.000.000 de țărani sînt 
lipsiți complet de pămînt. 40 la 
sută din populație este analfa
betă. Tuberculoza și sifilisul fac 
înspăimintătoare ravagii. lată 
creionat sumar tabloul realității 
portugheze. Cifre răscolitoare ce 
evocă tragedii umane...

In țara lui Salazar suferința e 
nota dominantă a vieții celor 
mulți. Chiar cind reușesc să ob
țină un loc de muncă, portu
ghezii nu pot gusta bucuria vie
ții, O revistă berlineză scria : 
„Pentru o zi.de muncă care du
rează de la răsăritul și pînă la 
apusul soarelui, și care implică 
nenumărate primejdii. pescarul 
portughez primește circa 20 es
cudo sau contravaloarea a 2 ki
lograme pîine și a unei fcutii de 
chibrituri”.

Țărmurile Portugaliei sînt 
mingîiate cu dărnicie de razele 
soarelui. Dar poporul Portugaliei 
trăiește intr-un cumplit întuneric.

Istoria unui strălucitor 
hotel

Salazar a încercat — pentru 
uzul străinătății și pentru 
domolirea spiritelor în in

terior — să tragă o cortină peste 
imaginile sumbre ale Lisabonei. 
Și-a supus imaginația unor chi

nuri de neînchipuit. Cum anume 
sâ procedeze ? Zile și nopți de 
trudă, de căutări fără capăt. în 
sfirșit, intr-o zi a luat hotărîrea 
— va construi un... imens hotel. 
Fără economii. Siluetă exterioară 
ultramodernă. Mobilier secolul 
XVIII. Să privească portughezul 
și să uite de foame și de mize
rie. Dar de unde bani ? A scoto
cit visteria statului dar mare lu
cru n-a găsit. Atunci a chemat 
la el 8 mari financiari. în miini- 
le celor 8 se află o cincime din 
bogățiile Portugaliei. I-a primit 
amical, vorbindu-le pe un ton fa
miliar. Pe scurt : le-a cerut sâ 
investească bani în construcția 
hotelului. Ascultătorii nu se ară
tau entuziasmați. Trebuia inves
tită o avere într-o afacere du
bioasă. Au început să vorbească 
despre afacerile în care sînt în
curcați. despre incompetența lor 
în materie hotelieră... Salazâr 
i-a ascultat calm. După cîteva 
zile dictatorul din Lisabona s-a 
reîntîlnit cu cei 8. N-a mai fost 
nevoie de nici o pledoarie. Erau 
dispuși să investească orice sumă. 
Unul din cei 8 și-a dres glasul : 
„Senor professore — i se adresă 
lui Salazar — noi sîntem pa- 
trioți. Am înțeles care sînt țelu
rile înalte pe care le urmăriți. 
De aceea am luat hotărîrea de a 
acoperi costul integral al con
strucției... Vă rugăm să acceptați 
aceasta...” O asemenea manifesta
re generoasă de patriotism își

avea tenderul ei : cei 8 au pri
mit exclusivitatea petrolului în 
colonia portugheză Angola

„Civilizația" 
lui Salazar și... 
autorecompensa

Q^alazar este darnic cu bogă- 
țiile coloniilor acaparate 
de către Portugalia. Dar

nic față de îmbuibații ce-l încon
joară. Dar 11.000.000 de afri
cani zac în prezent sub jugul co
lonialismului portughez. Un ziar 
portughez afirma zilele trecute 
că Portugalia a dăruit coloniilor 
sale... civilizația. Doriți să aflafi 
cum arată in practică această civi
lizație ? ■ lată: aproximativ
99 f din populația africană a 
Angolei nu se bucură de nici un 
fel de drepturi civile și politice. 
Pentru cei- 11.000.000 de afri
cani care locuiesc în colonii por
tugheze pe un teritoriu egal cu 
al Europei occidentale, nu se 
află nici măcar o universitate. 
Puținele școli se găsesc în miini- 
le misionarilor catolici care au 
grijă ca pragul lor să fie trecut 
doar de copiii funcționarilor por
tughezi, Un demnitar colonialist 
recunoștea într-un rar moment 
de sinceritate că in domeniul în- 
vățămîntului in coloniile portu
gheze nimic nu s-a schimbat de 
500 de ani. Un document distri
buit in decembrie 1959 in mod 
clandestin in Angola, dezvăluie 
existența muncii forțate. Chiar și 
femeile și copiii sînt obligați să 
presteze munci grele fără nici o 
plată. Nu s-ar putea spune că 
apucăturile stăpînilor de sclavi 
le sînt străine demnitarilor por
tughezi.

Pentru „civilizația* adusă în 
colonii, Salazar și miniștrii săi 
se autorecompenzează copios. 
CumSă facem cunoștință cu 
senor Francisco Fieire Machado. 
Pe dumnealui, Salazar l-a făcut 
ministru al coloniilor. Un soi 
de vătaf îmbrăcat in smoking, 
cu domiciliu în metropolă și lea
fă princiară. Dar — vedeți dum
neavoastră — vătaful colonial 
nu se mulțumește cu leafa. Sclipi
rile de geniu nu-i sint proprii. 
In schimb are alte calități. Senor 
Machado s-a înfundat în fotoliul 
său, a chemat secretara și i-a 
dictat ; spre a proteja griul din 
metropolă se interzice exportul 
griului din colonii. In Angola și 
Mozambic vestea a fost primită 
cu disperare. Cultivatorii de griu 
se aflau intr-o situație groaznică. 
Și-au făcut apariția insă niște 
negustori care — nu se știe dece 
— au cumpărat tot griul dispo
nibil. La prețuri de nimic, 
bineînțeles. Cultivatorii erau to
tuși bucuroși că reușiseră sâ ia 
ceva pe recoltele lor. Cînd tot 
griul a fost cumpărat, îngrozitoa
rea decizie a fost abolită. Cine 
fuseseră negustorii ce colindaseră 
Angola și Mozambicul ? Cine ? 
Chiar trimișii lui senor Machado 
care cu acest prilej și-a căptușit 
din belșug buzunarele.

218 ani de inchisoare...

Aceasta-i Portugalia lui Sa
lazar. Oameni — puțini 
la număr îi socotești pe de

gete, care trăiesc într-un lux sfi
dător. Oameni — milioane și 
milioane Ia număr — care trăiesc 
într-o mizerie ce nu-și găsește 
egal decît în suferințele celor ce 
îndură jugul colonial. Povesteau 
mai de mult ziarele despre 
o femeie ce purtînd povara 
anilor bătrîneții cerșea pe o 
stradă din Lisabona. A pri
vit poate strălucitorul hotel 
Ritz, limuzinele ultraelegante ale 
turiștilor americani, huzurul la

dința 
de-al 
unii Internaționale a Studen
ților.

Participanții la Congres au 
ales organele de conducere 
ale Uniunii Internaționale a 
Studenților. Jiri Pelikan, acti
vist de seamă al mișcării stu
dențești internaționale, a fost 
ales în unanimitate președinte 
al uniunii, ca vicepreședinți 
au fost aleși delegații U.R.S.S., 
Cubei, Sudanului, Venezuelei, 
Federației studenților din 
Africa neagră. Reprezentantul 
Irakului a fost ales secretar 
general al Uniunii Internațio
nale a Studenților. Reprezen
tanții Bulgariei, Ecuadorului, 
R. P. Chineze, Indiei, Poloniei, 
Porto-Rico, R. D. Germane, 
au fost aleși ca membri în 
secretariat.

A fost ales Comitetul Exe
cutiv al Uniunii Interna
ționale a Studenților alcătuit 
din 14 persoane între care re
prezentanți ai tineretului din 
Romînia, Nepal, R.P.D. Co
reeană, Cipru, Nicaragua, Re
publica Malgașă și alte țări.

Jiri Pelikan, președintele 
Uniunii Internaționale a Stu
denților a rostit o scurtă cu
vîntare de încheiere a lucră
rilor. El a cerut celor prezenți 
să colaboreze activ cu tinere
tul și popoarele din țările lor 
pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului. El a mulțumit 
guvernului Irakului, în frunte 
cu primul ministru Kassem, 
pentru ospitalitate și pentru 
ajutorul acordat la organiza
rea acestui forum studențesc.

DIN REZOLUȚIILE 
CONGRESULUI U.I.S.

alCel de-al VI-lca Congres 
Uniunii Internaționale a Stu
denților a adoptat o rezoluție 
în sprijinul dreptului popoa
relor la naționalizare^ bunu
rilor monopolurilor străine. A 
fost adoptată în unanimitate 
o rezoluție cu privire la or
ganizarea Forumului interna
țional al tineretului.

Congresul a adoptat un apel 
adresat tuturor studenților

din lume chemindu-i la lupta 
pentru dezarmarea generală 
și completă, pentru coexisten
ța pașnică, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului.

In rezoluția „Cu privire Ia 
colaborarea și unitatea miș
cării studențești internațio
nale» se exprimă regretul în 
legătură cu faptul că mișca
rea studențească internațio
nală rămîne dezmembrată, 
dovedit de existența a două 
organizații studențești inter
naționale. Congresul consideră 
că una dintre cele mai impor
tante sarcini ale U.I.S. este

frag a

învingerea acestei dezmem- 
șj realizarea unității, 

problema 
cor.-

brări
In rezoluția in 
congoleză, Congresul 
damna politica imperialistă a 
Belgiei, S.U.A., Franței și 
Angliei. Participanții la con
gres au înfierat participarea 
lui Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U., la acțiunile 
menite să apere interesele 
imperialiste în Congo. Con
gresul se pronunță în spriji
nul politicii lui Patrice Lu
mumba care urmărește întă
rirea independenței și integri
tății Congoului.

23.000 copii
negri clin New Orleans

CJrjele colonialismului 
Desen da KLKR1N1KSI din „Prav da”

„In clipa aceasta, 
în biroul meu se gă
sesc cițiva copii ca
re de zile nu au mai 

’mineat nimic. Mereu 
auzim despre părinți 
și copii care leșină 
in stradă deoarece 
sînt sleiți de puteri. 
Atîta suferință nu 
am mai văzut în nici 
un oraș civilizat din 
■lume". Cine a 
aceste rînduri ? 
prezentantul 
țări 
silab 
Nu I Ele fcc parte 
dintr-u-n raport înain
tat Fondului de aju
torare a copiilor de 
pe lingă Organiza
ția Națiunilor Unite 
de Harvey Kerns, di
rectorul unei Ligi 
din S.U.A. pentru 
propășirea populației 
de diferite rase.

Copiii flăminzi și 
subalimentați pentru 
care Kerns cere aju
torul Națiunilor Uni
te nu trăiesc în Ke
nya, Mozambic și 
nici în Guyana Olan
deză. Ei au văzut lu
mina zilei în bogatul 
și prosperul oraș 
american New Or
leans. Acolo unde 
se cheltuiesc miliar
de de dolari pentru 
arme atomice, ra
chete și submarine 
nu pot fi găsite fon
duri pentru ajutora
rea a 6000 de mame 
și 23.000 de copii.

scris
Re

tinei 
soucoloniale

dezvoltate ?

De scrii nd mizeria 
cumplită a copiilor 
oamenilor muncii din 
New Orleans, Bruce 
Rothwell, corespon
dentul din New York 
al ziarului vest ger
man „Frankfurter 
Rundschau'* a arătat 
că ea face parte din 
practicile rasiste cu- 
rente existente in a- 
cest oraș american. 
Pentru că, și acest 
amănunt trebuie re
ținut, singura „vi
nă** a celor 23.000 
de copii este aceea 
că s-au născut cu 
pielea neagră

Traaedia copiilor 
negri din New Or
leans se datorește 
manevrelor electorale 
de guvernatorului 
statului Louisiana, 
Jimmie Davis. Cînd 
a fost ales în func
ția pe care o o- 
cupă acum, mister 
Davis a promis ra
siștilor albi din Loui
siana că „va avea 
grijă de negri'. Și 
iată că acum 
rit o mostră 
Iul cum arată 
tă „grijă*4.

După cum scrie 
același corespondent, 
guvernatorul Davis 
s-a supărat pentru 
faptul că negrii din 
New Orleans, care 
reprezintă o treime 

de 
al 
e- 
a 

participa la actuale

a ofe- 
de f®- 
aceas-

din populația 
600.J00 locuitori 
acestui oraș, cu 
mis pretenția de

le alegeri preziden
țiale. Și fără să mai 
aștepte mult el a 
prezentat parlamen
tului statului Louisia
na un proiect de le
ge care prevede sus
pendarea ajutoare
lor și așa infime, 
acordaLe unor mame 
de culoare cu mai 
mulți copii. Acum, 
după ce parlamen
tul, akătuit din 
■rasiști albi, a vo
tat legea, subli
niază ziarul „Frank
furter Rundschau". 
„mamele nu moi ou 
posibilitatea să cum
pere pîine și lapta 
pentru capiii lor, so ■ 
cietatea de electrici
tate le-a tăiat curen
tul electric deoarece 
nu au cu ce să achi
te notele d,e piață și 
multe din e|e au fost 
aruncate arară din 
locuințe", •

Reprezentanții a- 
•mericani la O.N.U. 
obișnuiesc accesa 
verbale de filantro
pie, (fără eficienta 
consecințe practice). 
Recent ei au vărsat 
lacrimi de crocodil 
pentru soarta africa
nilor. Păcarf insă că 
nu-și amiiftesc de 
flămînzii (fin pro
pria lor țcrră. N-ar 
strica să se înceapă 
prin ajutorarea lor... 
Dar printr-un ajutor 
real...

I. RETEGAN

Lucrările întîlnirii 
mondiale a ziariștilor

BADEN 21 (Agerpres). — 
La ședințele întîlnirii mon
diale a ziariștilor continuă 
dezbaterile pe marginea prin
cipalelor probleme de pe or
dinea de zi.

Reprezentantul ziariștilor 
din Polonia a prezentat cîteva 
propuneri referitoare la acor
darea de ajutor ziariștilor din 
țările slab dezvoltate.

Delegatul algerian a de
mascat metodele de care u- 
zează presa imperialistă pen
tru a trece sub tăcere și a 
prezenta sub o lumină falsă

țelurile nobile ale luptei po
porului algerian pentru eli
berarea sa naționali

Ziaristul venezuelț 
pus să se creeze o e 
ternațională care i 
rească în 5—6 limbi 
broșuri scrise de ziaj 
gresiști. El a propuț 
menea să ie caute posibili
tăți în vederea organizării în 
Europa a unei școli interna
ționale de ziaristică la care să 
poată studia reprezentanții ti
nerelor state din Asia și A- 
frica.

:z a pro- 
iitură in
să tipă- 
i cărți și 
•iștii pro- 
: de ase-

Situația din Congo
cheilor lui S<la**r. A privit ți ■ 
întins mina după pomană. Poli
țiștii au zârit-o. Un baston a a- 
menințat-o, suficient pentru ca 
bătrînica sâ plece imediat. Dar 
a reapărut a doua si. Tot cu 
mina întinsă. Cerșea. Polițiștii 
au arestat-o ducind-o intr-un 
centru de triaj al vagabonzilor. 
Dar cine era bătrînica ? Merce
des Bl ase o, o cunoscută artistă și 
scriitoare, al cărei nume era citit 
foarte des cu ani in urmă, in 
paginile ziarelor. La 89 de ani 
Blasco e cerșetoare. Nimeni nu 
se mai îngrijește de ea. Regimul 
lui Salazar nu are bani pentru 
ocrotirea bâtrinilor. Nu are bani 
pentru că 30 la sută din buge
tul țării este înghițit de cheltuie
lile militare și de întreținerea 
aparatului polițienesc.

Salazar încearcă să-și păstreze 
dominația cu ajutorul terorii de 
inspirație hitleristă. în primele 
4 luni ale acestui an tribunalele 
au pronunțat în total sentințe de 
condamnare la 218 ani de în
chisoare. în fruntea ministerului 
de interne. Salazar a instalat un 
fost nazist german, cunoscut prin 
cruzimea de care a dat dovadă 
în Spania și care a primit cetățe
nie portugheză. Dumnealui are 
școala Gestapoului pe care o a- 
plică constant. Patrioții arestați 
sînt schingiuiți. Razii nocturne 
răscolesc întreaga țară. Temnițele 
sînt arhipline. Dar zadarnic.

Salazar poate umple temnițele 
cu patrioți. Poate trimite în fața 
plutoanelor de execuție pe cei ce 
se opun politicii lui tiranice. 
Poate înfometa un popor. Dar nu 
stă în puterea lui și a zbirilor 
ce-l secondează să înăbușe lupta 
poporului portughez, să stingă 
speranța că într-o zi, care nu 
este departe, se vor prăbuși zidu
rile temniței portugheze. Și a- 
tunci poporul Portugaliei se va 
bucura de mîngîierile darnice ale 
soarelui și de frumusețea cu care 
natura a înzestrat peisajul acestei 
țări.

M. RAMURA

Manifesfări 
ale prieteniei 
sovieto-romîne

MOSCOVA 21. — Coresponden
tul Agerpres transmite : In Uniu
nea Sovietică continuă manifes
tările închinate „Lunii prieteniei 
sovieto-romîne". Zilele trecute a 
avut loc o întîlnire între studen
ții șl aspiranții romîni din Le
ningrad și colectivul fabricii de 
televizoare „Kozițki",

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). — După cum reiese din 
știrile transmise de agențiile 
de presă, situația în capitala 
Republicii Congo s-a agravat 
din nou foarte mult. Clica re
belilor condusă de colonelul 
Mobutu, căutînd să izoleze pe 
primul ministru Lumumba, a 
început în ultimele zile o 
campanie de persecutare și 
urmărire a partizanilor aces
tuia, recurgînd la măsuri de 
teroare și violență fizică.

Partizanii lui Mobutu tero
rizează populația orașului e- 
fectuînd percheziții și arestări 
însoțite de jafuri și violență.

In legătură cu situația care 
s-a creat guvernatorul pro
vinciei Leopoldville, Kamita-

tu, a cerut la 20 octombrie co
lonelului Mobutu ca acesta să 
cheme la ordine imediat tru
pele sale și să înceteze teroa
rea și violența împotriva 
populației. Kamitatu a decla
rat că în caz contrar va eere 
îndepărtarea unităților lui 
Mobutu de pe teritoriul pro
vinciei. Guvernatorul a subli
niat în continuare că dacă nu 
va primi răspunsul lui Mobu
tu în decurs de 48 de ore a- 
tunci va declara mobilizarea 
civilă și va folosi forțele de 
poliție care se află la dispo
ziția sa pentru restabilirea or
dine! și încetarea samavolni
ciei și a violenței împotriva 
populației.

VARȘOVIA. La 21 octombrie la 
Varșovia s^a deschis sesiunea de 
toamnă a Seimului Republicii 
Populare Polone.

Pe ordinea d€ zi a sesiunii fi
gurează raportul lui Wladyșlaw 
Gomulka, cu privire la lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.. rapoar
tele cu privire la îndeplinirea 
planului economiei naționale și 
bugetului de stat pe 1959 și 
proiectele de lege cu privire la 
planul economiei naționale și bu
getul de stat pe 1961. precum și 
o serie de alte proiecte de lege.

CAIRO. Ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, Constantin 
Stănescu a oferit la sediul am
basadei un program de filme 
romînești. Au fost prezentate 
filmele „Scurtă istorie". „Trei 
jocuri populare", „Ansamblul 
Barbu Lă-utaru" și alte filme do
cumentare.

WASHINGTON. Agenția Asso
ciated Press anunță că guvernul 
S.U.A. a rechemat pe ambasa
dorul său în Cuba, Philip Bon
sai. Această acțiune vine la 24 
de ore după decretarea embar
goului asupra exporturilor ame
ricane în Cuba.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Sctnteii". Tel. 17.60 10 Tiparul : Combinatul Poligratic „Casa Sctnteii*.

De ce a cerut azil politic în U.R.S.S. 
soldatul american B. F. Davies

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dată publicității declarația 
fostului soldat american Bruce 
Frederick Davies, care în noap
tea de 19 august a trecut fron
tiera dintre R.F.G. și R D.G. cu 
intenția de a căpăta azil politic 
în U.R.S.S. în declarația sa se 
spune printre altele :

„In noaptea de 19 august 1960 
am părăsit subunitatea militară 
din care făceam parte ca soldat 
și am trecut frontiera dintre Ger
mania occidentală și Germania 
răsăriteană cu scopul de a obține 
azil politic. Am 24 de ani. M^ani 
născut și am crescut în S.U.A.

Hotărirea de a părăsi occiden
tul, de a renunța la cetățenia 
americană și a părăsi serviciul 
militar in armata americană nu 
este o acțiune necugetată. Dim
potrivă, este rezultatul unor re
flecții de peste doi ani. în ulti
mii doi ani am început să am 
îndoieli în ceea ce privește se
riozitatea conducătorilor țării 
mele și, în special, în ceea ce

privește hotărîrea lor efectivă de 
a rezolva problemele care împie
dică instaurarea păcii generale 
și în ultimă instanță destinderea 
încordării internaționale.

In timp ce în S.U.A. se în
cearcă să se convingă opinia pu
blică că noi, americanii, năzuim 
spre pace, fiind în serviciul mi
litar mi-am dat seama că in 
realitate noi tindem spre întă
rirea armatei noastre. Zborurile 
de spionaj ale avioanelor ,.U-2” 
și „RB-47”. țnarmarea atomică 
a Germaniei occidentale, zădăr
nicirea conferinței de la Paris 
a șefilor de guverne mi-au spul
berat toate speranțele de ameri
can simplu care dorește pacea. 
Toate acestea m-au determinat să 
cer azil politic intr-o țară a la
gărului socialist. Numai conside
rentele enumerate mai sus și 
nicidecum vreo infracțiune pena
lă m-au determinat să fac acest 
pas. Sper să obțin azil politic 
în U.R S.S., să-mi continui stu
diile, să trăiesc și să muncesc în 
rîndurile oamenilor sovietici”.
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