
Proletari din toate țările, unițivăl

ciniciineretul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XVI, seria ll-a

nr. 3566

Miercuri

2 noiembrie 1960

4 PAGINI-20 BANI

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

încheierea lucrărilor

de

însușit expunerea

Spre noi succese

.Plenarei C. C. al P. M. R

Tinerele Chiriachița Pavel și Maria Radulescu din secția mașini 
tricotaje a întreprinderii „Tricotajul Roșu“ din Capitală sînt 
fruntașe în muncă. Ele depășesc planul în medie cu 15—20 

la sută lunar.
Foto : N. STELORIAN

In ziua de 1 noiembrie a.c. au 
luat sfîrșit lucrările plenarei lărgite 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

In dezbateri, numeroși vorbitori 
au relevat rezultatele obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, în îndepli
nirea planului de stat pe 1960. Sub
liniind justețea prevederilor proiec
tului planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1961, vor- 
■torii au făcut o serie de propuneri

pentru îmbunătățirea lui, pentru 
ridicarea la nivel mai înalt a acti
vității organelor de partid, de stat 
și economice în opera de dezvoltare 
a economiei și 
a nivelului 
muncii.

Plenara 
tovarășului 
Dej cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale și a aprobat în una
nimitate sarcinile planului de stat 
pe anul 1961.

culturii, de ridicare 
trai al oamenilor

ș:-a
Gheorghe Gheorghiu-

Congresul al IV-lea al Sindi
catelor din Republica Populară 
Romînă, în numele celor peste 
2.800.000 de oameni ai muncii 
organizați în sindicate, trimite 
un fierbinte salut tovărășesc 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Comitetului său Central, în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Aprecierile pline de căldură 
și dragoste pentru eroica noa
stră clasă muncitoare, pentru 
sindicate, cuprinse in salutul 
adresat Congresului de Comi
tetul Central al Partidului, ne-au 
bucurat profund și ne mobili
zează la o activitate și mai 
rodnică în slujba intereselor 
vitale ale celor ce muncesc.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn poporul no
stru a obținut o măreață victorie 
făurind baza economică a so
cialismului și a pornit cu însufle
țire spre desăvîrșirea construc
ției socialismului in țara noastră.

Delegații la Congres își ex
primă bucuria și mîndria pen
tru faptul că poporul nostru este 
condus pe calea vieții noi de 
un asemenea partid puternic, 
călit in lupte grele, care a do
vedit prin întreaga sa activitate 
că nu are alt țel decît slujirea 
intereselor celor ce muncesc, că 
nu precupețește nimic pentru a 
făuri bunăstarea și fericirea lor. 
Oamenii muncii văd în scumpul

înțelep- 
noastre

analizat 
de sin-

lor partid, conștiința, 
ciunea și cinstea epocii 
socialiste.

Congresul nostru a 
activitatea desfășurată
dicate in perioada dintre cele 
două Congrese și a stabilit sar
cinile ce revin mișcării sindicale 
din țara noastră in educarea 
oamenilor muncii, in organizarea 
și mobilizarea lor la înfăptuirea 
hotărârilor celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

Sindicatele, ca cele mai largi 
organizații ale clasei munci
toare, își vor îndeplini cu cinste 
rolul din ce in ce mai important 
ce le revine in viața societății 
noastre, pe măsura înaintării pe 
drumul socialismului, a dezvoltă
rii continue a democrației so
cialiste.

Ele vor aduce o contribuție 
tot mai mare la dezvoltarea ne
contenită a economiei naționale, 
ridicind pe o treaptă nouă în
trecerea socialistă, îmbunătă
țind organizarea consfătuirii de 
producție, sprijinind activ intro
ducerea tehnicii noi și a teh
nologiei înaintate și lărgind per
manent caracterul de masă al 
mișcării inovatorilor.

Sindicatele vor participa și 
mai activ la înfăptuirea măsu
rilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii, la aplicarea 
justă a sistemului de salarizare

în înflorirea continuă
a patriei

Către Federație Sindicală Mondială, 
tovarășului LOUIS SAILLANT

Secretar general

Cu mare Însuflețire a pri
mit poporul nostru, ti- 
neretul nostru muncitor, 

Ixpunerea făcută de tovarășul 
ibeorghe Gheorghiu-Dej, în 
adrul plenarei lărgite a C.C. 
I P.M.R.. asupra proiectului 
banului de dezvoltare a eeo- 
lomiei naționale pe anul 1961. 
Un puternic sentiment de 

lîndrie patriotică te cuprin- 
e cind ai in față minunatul 
iblou al înfăptuirilor poporu
lui nostru, sub conducerea 
artidului, in lupta pentru în- 
eplinirea planului pe i960 

■ prima treaptă a planului de 
ase ani. Așa cum se arată în 
Expunerea tovarășului Gheor. 
he Gheorghiu-Dej, după da- 
e’e preliminate se poate 
precia că, in acest an, pro- 
ucțla industrială va crește 
omparativ cu 1959 cu 15,5 la 
ută față de 14 la sută cit a 
est prevăzut in plan. In acest 
n intră în producție 17 noi 
itreprinderi, 17 secții noi și 
or fi dezvoltate și reutilate 
2 de uzine și fabrici. Tradu- 
înd în viață angajamentele 
aate în entuziasta întrecere 
orialistă în cinstea celui de-al 
Il.lea Congres al P.M.R., oa- 
îenii muncii din industrie au 
at peste plan in primele zece 
jni o producție în valoare de 
este 1.6 miliarde lei. Pînă la 
septembrie a.c. s-au realiy 

at peste prevederile planului 
conomii în sumă de peste 

miliard lei și beneficii dc 
proapo 300.000.000 lei.
Realizări importante au fost 

obindite și in domeniul pro- 
uzțlei agricole. Contribuția 
ectorului socialist din agri- 
ultură la formarea fondului 
entral de cereale a fost in a- 
est an de peste 85 la sută.
Succesele dobîndite în în- 

eplinirea planului se reflectă 
a viata de fiecare zi a celor 
2 muncesc. A crescut puterea 
s cumpărare a populației, a 
porit volumul de mărfuri, s-a 
ntensificat construcția de lo- 
uințe și de instituții social
ul turale.
Rezultatele obținute In toa- 

e sectoarele — se subliniază 
n Expunerea tovarășului 
Jheorghe Gheorghiu-Dej — de- 
nonstrează forța economiei 
tcastre naționale în plin avînt. 
efleetă însuflețirea și entu- 
iasm’il cu care oamenii 
nuncii, însușindn-și politica 
•artidului. luptă pentru tra- 
I”cerea ei in viață.

Proiectul planului pe anul 
CSI prevede concentrarea 
forturilor pentru continuarea

-----G-----

«bi brigăzi ds producție 
și posturi utemiste 

de control
Pe lingă cele 698 brigăzi de 

>roducție ale tineretului, în 
îltimele luni, în întreprinderi- 
e din Regiunea Autonomă 
Vlaghiară au luat ființă încă 
.38 asemenea brigăzi. Au fost 
:reate de asemenea 51 noi 
josturi utemiste de control.

In întrecerea socialistă ce 
»e desfășoară între brigăzile 
ie producție ale tineretului 
lin întreprinderi, majoritatea 
acestor brigăzi au devenit co
lective fruntașe în muncă. In 
acest an tinerii muncitori din 
regiune au realizat economii 
in valoare de 3.528.000 lei. 
Pentru extinderea mișcării de 
inovații, pentru creșterea ca
lificării tinerilor, au fost or
ganizate consfătuiri în între
prinderi și pe raioane, schim
buri de experiență, cursuri de 
calificare a tinerilor munci
tori etc.

ln ritm susținut a industriali
zării socialiste, creșterea mai 
departe a producției agricole 
vegetale și animale și ridica
rea bunăstării materiale și 
culturale a oamenilor muncii.

Așa cum se arată in 
Expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R.. proiectul de 
plan pe anul 1961 prevede că 
pe baza creșterii productivită
ții muncii, pe baza noilor ca
pacități ce vor intra in pro
ducție și a mai bunei folosiri 
a celor existente, produc
ția globală a industriei so
cialiste să reprezinte în anul 
viitor 88.7 miliarde lei, cores
punzător unei creșteri cu 13.5 
la sută față de realizările 
preliminate ale anului 1960. 
Astfel, producția industriei 
energiei electrice și termice va 
crește cu 22 la sută, a indus
triei siderurgice cu 16.6 la 
sută, a industriei chimice, ce
lulozei și hirtiei cu 18 Ia sută, 
a industriei ușoare cu 16 la 
sută. Vor intra în funcțiune 
26 întreprinderi și 34 secții 
noi. iar 96 întreprinderi și 
secții vor fi dezvoltate și reuti- 
late. Ca și în anii precedent’, 
producția industrială urmează 
să crească în cea mai mare 
parte pe seama productivită
ții muncii care va spori cu 
aproximativ 9 la sută față de 
anul 1960.

O sarcină esențială care stă 
acum în fața oamenilor mun
cii din industrie este — așa 
cum s-a arătat la Congresul al 
IlI-lea al partidului și cum se

subliniază in Expunerea la 
Plenară a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu Dej — îmbună
tățirea continuă a calității pro
duselor. A da produse de cea 
mai bună calitate, cu costuri 
cit mai scăzute — iată ce cerc 
partidul fiecărui muncitor, fie
cărui inginer, tehnician, mai
stru din întreprinderile noas
tre. Unul din obiectivele de 
frunte ale întrecerii socialiste 
trebuie să fie lupta pentru o 
calitate superioară a produc
ției, lupta pentru realizarea 
de produse la nivelul celor mai 
bune produse similare din 
străinătate.

Odată cu dezvoltarea indus
triei. producția agricolă va cu
noaște și ea o importantă creș
tere. Se prevede ca in anul 
1961 producția agricolă să 
crească cu 19 la sută față de 
1960. Pentru aceasta va fi asi
gurată și baza tehnico-materla. 
lă necesară. Agricultura va 
primi în anul viitor peste 
12.0C0 tractoare, 15.060 semă
nători, 6-000 combine pentru 
păioase, aproape 450.C00 tone 
îngrășăminte chimice. Accen- 
tuind faptul că sarcinile spo
ririi producției agricole impun 
aplicarea largă a metodelor 
agrotehnice înaintate, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat in Expunerea făcută 
necesitatea îmbunătățirii mun-
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BACAU (de la corespon
dentul nostru). -

Tinerii din regiunea Bacău 
au răspuns cu însuflețire la 
chemarea comitetului regio
nal U.T.M., chemare adresa
tă utemiștilor și pionierilor 
din regiune ca, în două luni, 
cit mai este pină la sfîrșitul 
acestui an, să trimită oțelă- 
riilor patriei 7.000 tone me
tale' vechi.

Răspunzînd chemării, ti
nerii din orașul Onești 
s-au angajat ca pină la sfîr
șitul anului să trimită cuptoa
relor Reșiței și Hunedoarei 
600 tone fier vechi.

Rezultatele obținute pină 
în prezent dovedesc că ei își 
vor indeplinLcu succes anga
jamentul luat. Astfel, la șan
tierul 2 
U.T.M. a 
care au strîns și predat la 
I.C.M. 11.200 kg. De aseme
nea, tinerii de la întreprin
derile Electromontaj, Energo- 
construcții și I.M.B. au pre
dat pînă în prezent 29.500 
kg metale vechi.

♦
SUCEAVA (de la corespcn- 

dentul nostru). -
Utemiștii și tinerii din în

treprinderile orașului Fălti
ceni au colectat în ultimul 
trimestru 17.170 kg fier 
vechi.

Cu toate ccestea, în orașul 
și raionul Fălticeni sînt posi
bilități ca tinerii să colecte
ze mai multe metale vechi.

sodă, organizația 
mobilizct 160 tineri

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. 2-a)

MILIARDE KWh

MILIARDE KWh

Creșterea producției 
de energie electrică 
între anii 1950-1961

Tinerii de la Combinatul fo
restier „A V-a Aniversare a 
R.P.R.“, de la filatura de in 
și cînepă, efl/și de la cele
lalte întreprinderi și institu
ții din oraș care in ultima 
lună n-au maî întreprins ac
țiuni pentru ca fierul răspîn- 
dit să fie adunat și trimis o- 
țe’ăriilor patriei, trebuie să-și 
reia activitatea. In orașul și 
raionul Fălticeni sînt încă 
lezerve importante de me
tale vechi. Comitetul raional 
U.T.M. Fălticeni va trebui 
să acorde o mai mare 
atenție antrenării la strînge- 
rec metalului vechi a ti
nerilor din instituții, a școla
rilor, a tinerilor din comerț 
și cooperație.

★
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). -
In cadrul săptămînii pen

tru colectarea metalelor 
vechi, inițiată recent de Co
mitetul regional U.T.M. Cra
iova, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din orașul 
Tr. Severin au obținut suc
cese deosebite. De pildă, 
brigada utemistă de muncă 
patriotică din cadrul organi
zației nr. 1 de la Uzinele 
mecanice (secretar Emcnoil 
Corcoveanu) au colectat pină 
acum 4 vagoane fier vechi. 
Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din codrul organi
zației U.T.M. nr. 2 a aceleiași 
uzine (secretar Constantin 
Ghenciu) ou colectat și ele 
1,7 vagoane.

Fină in prezent, în în- 
fegul oraș ou fort colectate 
12 vagoane fier vechi in 
plus față de cele 125 vagoa
ne colectate în lunile trecute.

Cel de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din Republica 
Populari Romînă, care a avut 
loc la București in zilele de 
26—29 octombrie 1960, trans
mite Federației Sindicale Mon
diale un Înflăcărat și tovără
șesc salut.

Congresul nostru a analizat 
activitatea desfășurată în pe
rioada ce a trecut de la cel 
de al IlI-lea Congres al Sindi
catelor și pină in prezent și a 
stabilit sarcinile ce revin miș
cării sindicale in lupta pentru 
continua dezvoltare a econo
miei și culturii socialiste, pen
tru îmbunătățirea necontenită 
a condițiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor muncii din 
țara noastră.

Credincioase principiului in-

f

MILIARDE KWh

Producția de energie electrică a țării noastre, așa cum se arată în expunerea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta plenară a C.C, al P.M.R., va fi în 1961 de 8,8 miliarde KWh

Mai ales după-amiaza, odată 
e» terminarea programului de 
lucru al celor din schimbul de 
dimineață — Săvinești devine 
ux orășel animat. Clubul, bi
blioteca, cinematograful de pe 
șantier abia acum își încep cu 
cdetâral activitatea. Un munci
tor tine fi împrumută o carte, 
alții tor să vodă un film, cei 
din echipele artistice și din for
mațiile corale încep repetițiile. 
Oamenii sînt exigeați cu timpul 
lor liber.

La Săvinești există foarte 
multi iubitori de film și teatru. 
Cinematograful șantierului a de
venit la un moment dat neîncă- 
pător față de afluența mare de 
spectatori. Se lucra prin mun
ci patriotică la amenajarea 
lui. Sala va fi extinsă, condi
țiile de vizionare vor de
veni incomparabil mai bune. 
Printre tineri, ai ocazia si cu
noști opinii dintre cele mai di
ferite. Le-au plăcut mult, la 
toți „Valurile Dunării', „Băieții 
noștri**  și „Telegrame" ca să 
luăm numai citeva din filmele 
romlnești care au rulat în ultima 
vreme, fn general cinematogra
fia originală e urmărită și dis
cutată cu mare interes. Majori
tatea celor cu care am stat de 
vorbă și-au exprimat Insă nemul
țumirea față de un alt film ro
mînesc — „Alo... ați greșit nu- 
mărul".

— E o comedie facilă, fără 
un obiectiv satiric precis, 
ne spune tov. Pisaltu, muncitor 
la secția „rolanul mic**.  Noi ere. 
dem ci acest film nu prezintă 
aspecte esențiale din viața line-

proletar, 
Republica 

vor spori 
activitatea

ternaționalismului 
sindicatele din 
Populară Romînă 
contribuția lor la 
Federației Sindicale Mondiale
pentru făurirea și întărirea 
continuă a unității de acțiune 
a sindicatelor oamenilor
muncii din toate țările, pentru 
menținerea . și •, .consolidarea 
păcii în lume, pentru progres 
social. .

trăiasca federația
SINDICALĂ MONDIALA ’

TRAIASCA unitatea și 
SOLIDARITATEA CELOR CE 
MUNCESC DIN LUMEA ÎN
TREAGĂ !

CONGRESUL AL IV-LEA AL 
SINDICATELOR DIN REPU 
BLICA POPULARA ROMINA

In raionul Sf tatu Gheorghe:

Se dezvoltă
sectorul socialist al agriculturii

La Sfîntu Gheor
ghe s-a deschis re
cent o expoziție 
care oglindește dez
voltarea sectorului 
socialist al agricul
turii. succesele ob
ținute de gospodă
riile colective din 
raion. Vizitatorii 
iau cunoștință des
pre faptul că în ra
ion — complect co- 
operativizat—sînt u- 
nite în cele 38 
G.A.C. peste 7500 
familii de țărani 
muncitori, cu 27.300 
hectare de pămînt. 
Muncind organizat 
și respectînd cu

strictețe regulile a- 
grotehnice înainta
te, colectiviștii au 
obținut cu 500 kg 
mai multe cereale 
în medie la hectar 
decît membrii înto
vărășirilor. Gospo
dăria colectivă din 
Angheluș de exem
plu, pe cele 174 ha 
cultivate cu grîu a 
realizat o producție 
medie de 1907 kg. 
Valorificînd impor
tante cantități de 
produse pe bază de 
contract cu statul, 
gospodăriile agrico
le colective au rea
lizat în acest an 
venituri de mai

multe milioane lei. 
Fondul de baza al 
acestora depășește 
59 milioane lei.

Larg populariza
te, succesele colec
tiviștilor au o pu
ternică înrîurire a- 
supra membrilor 
întovărășirilor agri
cole. Astfel convin- 
gîndu-se de avanta
jele muncii în gos
podăria colectivă, 
țăranii muncitori 
din Sîncraiu. Bodoc 
și din alte sate și 
comune au transfor. 
mat de curînd înto
vărășirile lor în 
gospodării agricole 
colective.

retului nostru. Se observă ades 
la unii autori de scenarii prefe
rința pentru un umor ieftin; 
sini exploatate anumite aspecte 
a'a-zise „pitorești” și „de efect” 
din viața șmecherilor, 
tizilor fără ocupație 
pot influența pozitiv 
asemenea producții ? 
nele unor 
lari din 
început, de pildă, 

pulovere,
pe

a indi~ 
elc. Cum 
tineretul 
In vitri- 
particu. 

au 
apară 

ca- 
scrie : 

romînesc

meseriași 
Piatra-Neamț 

si 
niște pulovere, tărcate 
r aghios, pe care
Model din filmul 
,,Alo !... ați greșit numărul**.  La 
aceasta s-a cam redus influența

Tovarășul Vasile Muscalu, res
ponsabilul clubului, membru al 
Cercului literar „Piață nouă" 
ne-a povestit despre ,,joile tine
retului" pe șantierul de la Săvi
nești,

— Am mai avut și vom avea 
iarăși, printre alte inițiative apre
ciate de tinerii de pe șantier, 
seri intitulate „Să dansăm cu 
eroii cărților". Fiecărui partici
pant i se dă la intrare un bilet 
inchis, avind scris pe el numele 
unui personaj principal din- 
tr-o carte care se consideră că 
toată lumea a citit-o Purtătorul 
biletului trebuie să se comporte

La Săvinești, discutînd despre film
și teatru

filmului despre care 
Simțim nevoia unor 
teatru, a unor filme 
si dezbată probleme de eti
că și educuție comunistă. Știți 
cite lucruri interesante avem la 
Săvinești !

— La noi muncesc tineri ve- 
niți din toate regiunile țării, ne 
spunea tovarășul Drăgulescu, se
cretarul comitetului U.T.M, de 
la Uzina de fibre 
fiecare a venit cu 
prinderi, bune sau 
crează împreună ; 
sub același acoperiș.
Are loc un proces complex de 
formare și dezvoltare a moralei 
noi, muncitorești, socialiste.

vorbim, 
piese de 

care

sintetice. . <Și 
diferite Ae
rele, ei lu- 
dorm, mulți

iu timpul reuniunii, pe cit posi
bil, in spiritul personajului res
pectiv. Vă închipuiți rușinea 
unui dansator care nu cunoaște 
întimplător cartea 
regulamentului de

fi potrivit 
joc e 

mendat" s-o citească Despre 
nu poate scrie cineva un 
nariu de film o comedie ? 
tivem pînă astăzi un 
despre manile șantiere din 
noastră. Credeți că nu-s acolo 
destule fapte demne să fie înre~ 
gistrale pe peliculă ?

• Pătrundem in laboratorul tex
til. în sala spațioasă, luminată 
fluorescent, lucrează numai fele. 
Cele mai multe locuiesc in 
Piatra Neamț, De la Săvinești 
pînă la Piatra nu sînt decît a-

,,a- 
asla 
sce-
Nu 

film 
țara

și normare a muncii, vor îmbu
nătăți gospodărirea fondurilor 
de asigurări sociale.

Organele și organizațiile sin
dicale vor ridica la un nivel mai 
înalt activitatea lor cultural-edu- 
cativă pentru a contribui și mai 
mult la creșterea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, la 
educarea lor în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

Credincioase principiului in
ternaționalismului proletar, sin
dicatele noastre, membre active 
ale Federației Sindicale Mon
diale, vor dezvolta și de acum 
înainte legăturile lor frățești cu 
sindicatele din Uniunea Sovie
tică și din celelalte țâri so
cialiste, relațiile de solidaritate 
cu sindicatele și oamenii muncii 
din celelalte țări ale lumii, pen
tru întărirea unității de acțiune 
și a solidarității celor ce mun
cesc, în lupta pentru pace și 
progres social.

Congresul al IV-lea al Sindi
catelor încredințează Partidul 
Muncitoresc Romîn că sindica
tele vor lupta cu avînt sporit 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru creșterea bună
stării poporului muncitor, pentru 
întărirea și înflorirea neconte
nită a patriei noastre socialiste.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn — forța conducătoare a 
societății noastre socialiste, Co
mitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica 
Populară Romînă I

CONGRESUL AL IV-LEA 
AL SINDICATELOR DIN 
REPUBLICA POPULARA 

ROMINĂ

Tinăra Alexandrina Tătaru 
este una din muncitoarele 
fruntașe ale fabricii de fire 
și fibre sintetice de la 

Săvinești.

ne

proximativ 11 km ți o rețea de 
autobuze leagă in tot timpul zi
lei cele două orașe. Tovarășele 
Barasii Giovanna, Știucă Viori
ca, Vasilescu Marioara
vorbesc despre spectacolele din 
Piatra Neamț.

— Ar fi bine, poate, ca tea
trul din Piatra să-și axeze reper
toriul mai mult pe probleme de 
tinerel avind in vedere „specifi
cul tîrgului". ,,V laicu și feciorii 
lui**  de Lucia Demetrius a fost 
una din piesele puse in scenă de 
teatrul nostru, care s-n bucurat 
de succes Am dori insă și piese 
care să dezbată probleme din 
viața tineretului muncitoresc — 
cit mai multe tucrări actuale. 
1 ovarășa V asilescu visează 
vadă un balet cu subiect 
viața uzinei de relon. Oare 
fi posibil ?

Num'roși spectatori ai 
selor prezentate la Piatra 
de către Teatrul de Stat din Ba
cău : „Casa de pe strada Coșbuc 
10" de Florin V asiliu și „Scri
sori de dragoste" de Virgil Stoe- 
nescu xe arată nesatisfăeuți.

— „Casa de pe strada Coșbuc 
10" e o piesă ușoară — fără 
mesaj. Nu știi pentru ce idei 
pledează și pe care vrea să le 
combată. Cu ce învățăminte pleci 
după spectacol ?

Un exemplu de cum nu tre
buie să influențeze o piesă ti
nerii spectatori îl constituie 
„Scrisori de dragoste" de Vir. 
gil Stoenescu. Apucături pe

sa 
din 

n-ar

p;e-
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(Continuare in pag. 3-a)



SPRE NOI SUCCESE
ÎN ÎNFLORIREA CONTINUĂ A PATRIEI

Luna prieteniei 
romino 'Sovietice

(Vrmare din pag-

cii S M.T. uriloc, mai ales în 
ce privește calitatea arături
lor. Principalul in munca me
canizatorilor este calitatea lu
crărilor executate, iar criteriul 
de apreciere a muncii lor tre
buie să fie producția la hectar 
obținută de pe terenurile lu
crate de ei,

in Expunere se subliniază 
necesitatea dezvoltării șeptelu- 
lui și îndeosebi a creșterii 
efectivului vacilor de lapte 
proprietate obștească. în 
scopul dezvoltării șeptelului 
și al creșterii productivită
ții animalelor trebuie dez
voltată și îmbunătățită baza 
furajeră. In primul rind tre
buie sporite cantitățile de nu
trețuri insilozate atit pe baza 
extinderii culturii porumbului 
siioz, cit mai ales prin crește
rea producției la hectar, iar in 
al doilea rind trebuie îngriji
te și folosite mai raționai cele 
4.000.000 hectare de pășuni și 
finețe naturale din tara noas
tră.

in vederea realizării sarcini
lor sporite ce stau in fața eco
nomiei noastre, in vederea 
dezvoltării producției indus 
triale si agrtcoie se prevede 
sporirea volumului de Investi
ții. Acumulările sporite ale e- 
conomiei noastre fac posibil 
ca in 1961 volumul investiți
ilor din fondurile statului să 
crească cu 24 Ia sută față de 
anul 1960. Volumul sporit 
de investiții impune cu deose
bită ascuțmie folosirea chib
zuită, cu maximum de efica
citate economică a fiecărui (eu 
investit. Creșterea neconte
nită a investițiilor îndreptate 
spre dezvoltarea economiei, 
spre creșterea continuă a bel
șugului ue produse, face nece
sară preocuparea de zi cu zi 
a iiecarui om al muncii pentru 
descoperirea și valoriiicarea 
rezervelor interne, pentru re
ducerea prețului de cost, pen
tru creșterea rentabilității în
treprinderilor și realizarea de 
acumulări peste plan.

Prin intrarea In producție » 
noilor Întreprinderi și lărgirea 
celor existente, prin creșterea 
însemnată a volumului de con
strucții și extinderea activită
ții de deservire, numănil sa- 
lariațiior din economie va 
crește in anul 1961 cu peste 
8W.9W. Expresie a grijii 
partidului pentru creșterea 
de tinere cadre cu inaltă cali
ficare este faptul e*  in 
p .actul planului pe 1961 se 
prevede o creștere cu 4Î la 
sută față de 1960 a investi
țiilor pentru necesiîățUe 6ez 
voltării invățămintului.

în prevederile planului pe 
anul 1961 iși găsește o nouă și 
puternică expresie grija parti
dului pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomiei noastre, in 1961 vor 
continua să crească veniturile 
bănești ale oamenilor muncii 
provenite din salarii, intrecînd 
cu aproape 11 la sută pe ceie 
din anul acesta. Va spori vo
lumul de mărfuri desfăcute 
prin comerțul socialist. Din 
fondurile statului se vor con 
strut 37.000 apartamente.

Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej dă 
oamenilor muncii din patria 
noastră un îndreptar clar in 
munca și lupta pentru îndepli
nirea planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1961.

Tineretul patriei noastre 
este hotărit ca alături de în
tregul popor să lupte cu ab
negație pentru Înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. In 
această direcție un rol impor
tant revine organelor și or
ganizațiilor U.T.M. Acestea 
trebuie să desfășoare o pu
ternică muncă politică și or
ganizatorică de mobilizare a 
utemiștilor. a întregului tine
ret, ca sub conducerea parti
dului. alături de toți oamenii 
muncii să participe cu forțe 
sporite la îndeplinirea planu
lui de producție, la creșterea 
productivității muncii, redu

i.a gazata postului utemist de control din wcțio motrițerie 
a Uzinelor „Grigore Preoteasa" din Capitală, au apărut noi 

articole și caricaturi. Ele au stîrnit interesul tinerilor

cerea prețului de cost, îmbu
nătățirea calității produselor, 
intrarea în producție a con
strucțiilor în termenele pre
văzute și introducerea în pro
ducție a tehnicii noi.

După cum se știe, planul pe 
1961 a fost repartizat între
prinderilor din vreme, cu trei 
luni înainte de începerea a- 
nului creîndu-se condiții pen
tru luarea tuturor măsurilor 
tehnice, organizatorice și eco
nomice care să asigure încă 
din primele zile ale anului ce 
vine desfășurarea în ritm sus
ținut a producției. Organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi 
trebuie să mobilizeze toți ti
nerii să participe aetiv la 
dezbaterea planului întreprin
derii. Ia deîalcarea planului 
pe secții, sectoare și ateliere ; 
tinerii trebuie antrenați să-și 
aducă o contribuție creatoare 
la elaborarea măsurilor tehni- 
co-organizatorice contribuind 
astfel la asigurarea unui ritm 
susținut din prima zi a nou
lui an. la asigurarea unei 
producții ritmice pe tot 
parcursul anulai 1961.

O atenție deosebită trebuie 
acordată — așa cum se subli
niază în Expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu Dej — 
problemelor legate de calita
tea produselor. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să intenai- 
flee activitatea educativa pen
tru creșterea răspunderii per
sonale a fiecărui tinăr față de 
marca fabricii unde lucrează. 
Mîndria pentru marea fabri
cii să devină un sentiment ca
racteristic fiecărui tinăr mun
citor. inginer, tehnician. Or
ganizațiile U.TJIL trebuie să 
dezvolte puternic la tineri do
rința și pasiunea de a obține 
numai produse de înaltă ca
litate. El? pot aduc? o contri
buție importantă la stimula
rea și dezvoltarea controlului 
obștesc asupt3 calității pro
duselor. In această direc
ție un rol important îl au 
posturii- uLamiste de con 
trol. Acestea trebuie »ă 
pună în centrul atenției lor 
lupta pentru o înaltă calitate 
a produselor, corn bă tind eu 
ascuțime orice cazuri de ne
glijență față de calitatea pro
duselor fabricii respective. 
Organizațiile U.T.M. de pe 
șantierele de construcții vor 
trebui să mobilizeze mai ac
tiv tinerii constructori la îm
bunătățirea substanțială a ca 
lității finisajelor și a lucrări
lor de instalații din locuințe 
pentru a construi apartamen
te durabile, frumoase și con
fortabile. Pentru toate aceste*  
organizațiile U.T.M. trebuie să 
acorde o mai mare atenție în
cadrării fiecărui tinăr mun
citor. maistru sau inginer i»- 
tr-o formă de ridicare a cali
ficării, de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale.

Un rol important in crește
rea contribuției în producție 
a tinerilor îl are antrenare*  
tuturor tinerilor la o partici
pare activă in întrecerea so
cialistă. O mare atenție tre
buie acordată mobilizării ia 
întrecerea socialistă a tuturor 
brigăzilor de producție ale ti
neretului. Partici pind entu
ziast la întrecerea socialistă 
îndrumate și ajutate perma
nent de organizațiile U.T.M . 
brigăzile de producție ale ti 
neretului trebuie să pună In

In U.R.S.S. se va deschide expoziția 
„Republica Populari Romînă pe drumul 
desăvîrșirii construirii socialismului"

De curînd A.R.L.U5-U1 a 
expediat Asociației de priete
nie sovieto-romîne o expoziție 
documentară intitulată „Re
publica Populară Romînă pe 
drumul desăvîrșirii construirii 
socialismului", expoziție care 
urmează să se deschidă in 
U.R.S.S. Prin intermediul fo 
tografiilor, textelor și grafi
celor sînt prezentate realiză 

centrul activității îndeplinirea 
obiectivelor economice pe care 
conducerile sectoarelor și ate
lierelor le pun în fața lor. Co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. vor trebui 
să generalizeze larg experien
ța valoroasă acumulată de 
multe organizații U.T.M., bri
găzi de producție în ceea ce 
privește mobilizarea activă a 
tineretului din industrie la în
deplinirea sarcinilor econo
mice.

Organizațiile U.T.M. de la 
sate trebuie să se ocupe ne
contenit de îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale tine
rilor. astfel incit aceștia să fie 
capabili să aplice întregul com
plex de măsuri agrotehnice, 
prin care să se asigure creș
terea producției la hectar. Tot
odată. pentru a spori contribu
ția tineretului la creșterea pro
ducției in sectorul zootehnic, 
organizațiile U.T.M. sint da
toare să se ocupe cu mai multă 
grijă de îndrumarea celor mai 
buni tineri spre meseria de în
grijitori de animale, să-; ajute 
să se califice. In vederea asi
gurării unei baze furajere bo
gate și consistente este necesar 
ca tineretul din agricultură să 
fie mobilizat la acțiuni con
crete pentru creșterea produc 
ției de furaje pentru siloz, la 
Inrrijirea și folosirea rațională 
a pășunilor naturale.

Sarcini de mare importanță 
revin organizațiilor U.T.M. din 
S.M.T.-nri. Punind in centru! 
preocupărilor lor problemele 
calității muncii tinerilor meca
nizatori. creind o puternică 
opinie colectivă împotriva 
..goanei după hantri * și a ară
turilor superficiale, organiza
țiile U.T.M. din S.M.T. uri tre- 
buie să mobilizeze tinerii la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității lucrărilor agricole pe 
care aceștia le efectuează.

în 1951 se va realiza un în
semna*  volum de construcții : 
se vor ridica noi obiective in
dustriale, noi case de lăcuit 
pentru cei ce muncesc și noi 
instituții social-culturale. Este 
necesar ca organizațiile U.T.M. 
să stabilească din timp, îm
preună cu sfaturile populare și 
trusturile de construcții, pla
nuri de perspectivă, pe etape, 
in care să se stabilească con
cret aportul brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică la reali 
zarea diferitelor obiective, să 
se asigure brigăzilor fronturi 
de muncă precise, condiții 
bune de lucru, unelte și în
drumare tehnică. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să ratenrifiee 
munca educativă in cadrul bri 
gărilor astfel ea fiecare briga
dier al muncii patriotice să

«tracției la care lacreaxă. că 
fie păzruns d< ccașairu 
participării aeOve la • activi
tate folositoare patriei, po
porului

Tineretul patriei noastre, 
alături de toți oamenii muncii, 
sub conducerea iubitului $i în
cercatului nostru partid care 
va împlini anul viitor de 
ani de viată si muncă pentru 
fericirea celor ce muncesc, nu 
va precupeți nici un efon pen- 
tru a eentribai la astgurarea 
îndeplinirii pianului de dezvol
tare a economiei national*,  la 
obținerea de noi și însemnate 
succese pe drumul inflcririi 
continue a patriei.

rile obținute de poporal nos
tru in domeniul dezvoltării 
economiei naționale și măre
țele perspective ce se deschid 
R. P. Romine în lumina pla
nului de șase ani.

Tot pentru a fi trimisă in 
U.ILSJS. se află în curs de 
pregătire o expoziție a artiș
tilor plastici Mihail Gion și 
Gheorghe Șaru. Lucrările ce
lor doi artiști, care au fost 
prezentate în cadrul unei ex
poziții deschise in vara aceas
ta la Galeriile de Artă din 
București, sint rodul unei că
lătorii de o lună de zile în 
Uniunea Sovietică. în cele a- 
proape 80 de lucrări, graficia
nul M. Gion și pictorul Gh- 
Saru prezintă o serie de por
trete ale unor oameni sovie
tici : muncitori, colhoznici, 
scriitori, muzicieni, actori, as
pecte din tumultul marilor 
bulevarde și din viața marilor 
Întreprinderi pe care le-au vi
zitat

(Agerpres)

Indici înalți de producție
înzestrarea cu noi 

linii de laminare a 
Uzinelor „Nicolae 
Cristea" a necesitat 
ridicarea calificării 
muncitorilor care 
lucrează la aceste 
moderne agregate.

La locurile de 
muncă, precum și 
la cursurile de mi
nim tehnic organi 
zate în uzină, a- 
proape 500 de mun 
citori și-au însușit 
în anul trecut prin 
cipalele probleme 
ale procesului teh
nologic, precum șl

modul de folosire a 
utilajului, cu sco
pul de a da maxi
mum de randa
ment. Ca urmare a 
creșterii calificării 
muncitorilor, indi
cele de utilizare a 
laminoarelor și pro
ductivitatea muncii 
au înregistrat o 
continuă creștere. 
Astfel, față de anul 
trecut, indicele de 
folosire a liniilor de 
laminare a crescut 
cu 36 la sută, 
iar productivitatea 
muncii a sporit cu 
25 la sută. Ca ur

Ciclocros numai pentru 
și tineret ?

juniori

în fiecare an sezonul ciclist 
propriu-zis se prelungește, o 
bună bucată de vreme, prin 
desfășurarea de competiții 
complimentare (pe teren va
riat) : ciclocrosurile. După 
cum o arată chiar denumirea 
este vorba de două sportur. 
intr-unui singur : adică, c 
clism și cros, alergare pe b 
cicietă combinată cu alergare 
pedestră (în timpul căreia tre
buie să iei bicicleta in spira.- 
sau s-o duci de ghidon). Vre 
mea nu este întotdeauna pr. 
etnică — de pildă ca in acei 
stă toamnă care se prelungeș
te îngăduitoare — și codcu 
renții înxîmpină cea^ă. vin 
burniță rece, uneori taper.- 
sau ninsoare. Totuși, e- Îs- ecc 
tinuă curajoși acuv.tales. Stri 
bat araturi, -.rec peste l-nu fe 
rate, coboară ripe, urcă dim- 
buri nisipoase se «xreecar 
prut tufărișuri. goresc pe X 
teci intortochtate șt pna W- 
feiul de locuri (Bficîlg. Se o- 
bișauiesc astfel cu 
ite. se călesc dexvoluncu fa

k-.nța, dirzerua ți rez-»'
Nu este sufioect să a 

și să apeș: vine» in ; 
Mai treb 
a.erîâiCT

Campionatul mono a1 
de volei

la eraseie Me Berâerste li 
Saa Pao'o din Braîtsa *_aa  
inehea: ini acar*  jeeariie 
preliminarii ale 
lor dg velei
R P Beedne a ea ad
versar ta nitisal nrc al 
jj-ipei a IT-a rrpretmuăva 
R P. Peiaee Ce Mate eă re 
rahatnl na mai ceata te tenta 
pentru calificare, această ta 
tilaire era teiperuantă pentrj 
desemnarea rlytiriîmrri de 
serie « prflejaia • nonă veri
ficare a patenti*  In! ui de jec 
al celor denă echipe. Voleiba
liștii romini. ea o formație 
mai tehnici si mai omogenă 
ia care s-au remarcat Roman 
Denei. Ni cela u și Drătin 
as obținut victoria e« scorul 
de 3-1 (15—11 t 15—• : 11—15;
15—9). După cnm transmite co
respondentul agenției France 
Presse a fost un meci de ri
dicată valoare tehnică. La 
sfirsitul partidei spectatorii, 
foarte numeroși, au aplaudat 
îndelung pe jucătorii celor 
două echipe. Rominii au im
presionat prin jocul impeca 
bii pe linia de fund prin fe
lul cum au știut să alterneze 
loviturile puternice cu min. 
gile „plasate» <U la fileu. Cel 
mai bun jucător de pe 
fost Ștefan Roman.

teren a

Olimpiada de șah
Echipa de țah a R. P. Ro 

mine a ciștigat cu scorul de 
21/t—l1/» meciul cu puternica 
echipa a Rt S. Cehoslovace, in 
cadrul turneului final al Olim
piadei de șah de la Leipzig.

La primele trei mese, parti
dele: Drimer—Pachman; Rado
vici—Filip : Troianescu—Fichtl 
s au terminat remiză, iar la masa 
a 4-a Szabo l-a invins pe Uj- 
telky.

mare. colectivul uzi
nei a realizat în a- 
cest an 5000 tone 
de tablă peste plan.

In vederea crește
rii continue a cali
ficării muncitorilor, 
anul acesta a fost 
îmbunătățită pro 
grama cursurilor de 
calificare ce func
ționează în uzină. 
Astfel se predau 
noțiuni de fizică și 
matematică, intro 
ducerea tehnicii noi 
în producție. La a- 
ceste cursuri parti 
cipă 720 de munci
tori.

ai un dezvoltatcalece ; să 
simț al echilibrului ; să te o- 
rientezi rapid pe porțiunile a- 
nevoioase ; să posezi multă 
agerime Și, mai ales, tenacita- 
:e și o perfectă stăpînire a ghi
donului.

Pentru a te descurca bine 
intr-un ciclocros — care supu- 

e uneori pe participant la 
examene deosebit de grele — 
este nevoie de o bună pregă
tire multilaterală, factor care 
se include in activitatea me- 
:od;că generală a ciclistului. 
C.clocrosurile de toamnă pre- 
■ _ngcsc sezonul competițional 
scurtind astfel „vacanța" din
tre două sezoane) și le ajută 
■c.cuștilor să-fi păstreze cit mai 

forma sportivă după se- 
zaaul propriu zis, cel ai curse- 
. :r pe șosea ; iar ciclocrosurile 

Avară (din februarie) 
le un real folos pen- 
ra mai repede in for

ma «portivâ necesară curselor 
de fond, pe care le reiau ast
fel la un nivel superior față 
ăe csriișîii care au evitat pro
bele pe teren v<

Acer

rrcpa msa numai ciie 
coneurenți-

repc. usc: frun-
concediu de o 

siu in diferite stațiuni, 
Tc*uși  fi a-

tnj aspect care reflectă 
’alttate înapoiată, ceea 
uie să dea serios de 
Federației de ciclism — 
i de specialitate, antre- 
și bine înțeles cicliști- 

lor fruntași.

EMIL IONESCU (Agerpres)

Anton Popa — Slobozia ; 
Victoria Mindrescu — Cim- 
per.i-Cluj. — Incepînd cu anul 
școlar 1960—1961, pentru ab
solvenții școlilor medii care 
predau la clasele I-IV ca în
vățători se organizează cursuri 
fără frecvența cu durată de 
doi ani pe lingă institutele pe 
dagogice de învățători. Se po‘> 
înscrie la aceste cursuri ab
solvenții școlilor medii de cul
tură generală care funcționea
ză de cel puțin un an în în- 
vățămînt.

De asemenea, absolventele 
școlilor medii cu diplomă de 
maturitate care funcționează 
ca educatoare în învățămîntul 
preșcolar, de cel puțin un an, 
pot urma cursurile fără frec
vență cu durata de doi ani pe 
lîngă școlile pedagogice de 
educatoare sau de pe lîngă in
stitutele pedagogice cu secții 
de educatoare.

După absolvirea cursurilor, 
candidații se vor prezenta la 
examenul de stat în aceleași 
condiții ca și cei de la cursu
rile de zi.

înscrierile la cursurile fără 
frecvență pentru învățători și 
educatoare se fac prin secțiile 
raionale (orășenești) de învă- 
țămînt și cultură pînă la 1 
decembrie a.c.

Vasile Homeghi ; Ortansa 
Sacagiu — București. în ur
ma sesizării ziarului nostru, 
Direcția Generală a Industriei 
materialelor de construcții, 
prin serviciul „Organizarea 
muncii“ a luat măsuri ca să 
primiți drepturile restante ce 

In repertoriul echipei de 
dansuri a uzinelor „Klement 
Gottwald din Capitală este 

și „Briul".

Foto: N. STELORIAN

Vizite’e 
grupului de studenți 
din America Latină 

în țara noastră
In ultimele zile, grupul de 

studenți din America Latină, 
aflați în țara noastră la in
vitația Consiliului U.A.S.R., a 
făcut o vizită pe Valea Praho
vei. în ziua de 31 octombrie 
ei au fost primiți la Consiliul 
U.A.S.R. Oaspeții s-au intere
sat îndeaproape de activitatea 
asociațiilor studențești din 
R. P. Romînă. Intijnirea a de 
curs într-o atmosferă priete
nească.

Marți 
din 
ne-au vizitat 
Capitala.

dimineață, o parte 
studenții străini care 

țara au părăsit

(Agerpres)

Această instalație de răcire a test construită la întreprinderea 
„Tehnofrig“-Cluj.

kjie 1® de 
•e aceștia a 
sin» sportivi 

mor. și tme- 
e corsacrați-

u foarte 
de aceea

■obele

vi se cuvin pentru timpul de 
practică efectuat la fabrica 
de ciment Fieni.

Eftimie Pîrvan — Comar- 
lic-Ploești.— Datele și obser
vațiile pe care le-ați cules în 
adrul cercului de științe na

turale cu privire la evoluția 
dăunătorilor din pădurea în 
care faceți orele practice este 
necesar să le înaintați de ur
gență Institutului de cercetări 
forestiere din București. In 
cadrul acestui institut func
ționează laboratorul de „prog
noză și avertizare'1 în cadrul 

căruia cercetătorii studiază 
evoluția dăunătorilor din di
feritele masive păduroase. 
Aici se va stabili dacă obser
vația voastră, că dăunătorii 
se înmulțesc peste măsură în 
pădure, este justă sau nu. Nu
mai pe baza unui studiu știin
țific al evoluției dăunătorilor 
se pot stabili și măsurile care 
trebuie luate. Datoria voa
stră însă este să semnalați d< 
urgență cele constatate.

A. Mihaela — București.— 
Cercetînd cu atenție sesizarea 
dumitale, organele competen
te au ajuns la concluzia că 
sancționarea personalului sa
nitar al circumscripției sani
tare Crevedia a fost o măsu
ră justă.

Marți seara a avut loc la 
Casa prieteniei româno-sovieti
ce A.R.L.U.S. din Capitală con
ferința intitulată .,P.C-U.S.— 
conducătorul înțelept al po
porului sovietic pe drumul 
construirii comunismului". A 
vorbit Comelîu Băjenaru, 
prorector al Școlii superioare 
de partid „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă C.C. al P.M.R. în 
continuare a fost prezentat 
filmul sovietic „Anul 1918". 
Au participat numeroși oa
meni ai muncii din Capitală.

*
IAȘI. — Cu prilejul sărbă

toririi Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice, Consiliul regio
nal A.R.L.U.S. a amenajat în 
orașul Iași patru expoziții vo
lante, menite să contribuie la 
popularizarea realizărilor con
structorilor comunismului. 
Expozițiile sînt vizitate zilnic 
de un mare număr de oameni 
ai muncii.

★

TG. MUREȘ. — Casa de 
cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș și Comitetul orășenesc 
al femeilor au organizat un 
simpozion cu tema „Ce am 
văzut în Uniunea Sovietică". (Agerpres)I
Delegații sindicale de peste hotare 

ne vizitează țara
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegații sindicali de 
paste hotare, care au vizitat 
diferite localități de pe Valea 
Prahovei, au - fost marți 
oaspeții constructorilor de 
tractoare de la Uzinele „Ernst 
Thălmann“. In sectoarele uzi’ 
nei, oaspeții s-au întreținut 
cu muncitorii, interesîndu-se 
îndeaproape de realizările ob
ținute de aceștia în producție

Ea s-a făcut în urma unui 
control efectuat de o brigadă 
a Secției Sănătate și Prevederi 
Sociale a Sfatului popular 
Regional București, care a 
constatat numeroase nereguli 
în activitatea personalului a- 
cestei circumscripții. Sancțiu
nea care a fost dată celor vi- 
novați este o măsură educa
tivă, menită să prevină pe 
viitor și alte asemenea mani
festări de nepăsare ?i negli
jență în muncă.

Elena Mărculescu — Fălti
ceni.— Orice mobilă de casă 

este în pericol de a fi atacat?, 
de carii. Pentru a preveni însă 
apariția cariilor se recomandă 
ca odată, de două ori pe an 
părțile nelustruite sau nevop
site ale mobilei să se frece cu 
o cîrpă muiată în soluție de 
florură de sodiu sau florură 
de silicat de sodiu (200 pînă 
la 250 grame la o găleată de 
apă fierbinte). Soluția se a- 
mestecă bine și se folosește 
după ce s-a răcit. Se mai poa
te folosi soluția de 100 părți 
terebentină, cinci părți ceară 
de albine, cinci părți parafină 
și trei părți creolină.

In tratarea mobilei infec
tate cu carii se va folosi un 
amestec din trei părți tereben
tină cu o parte gaz sau solu
ție saturată de naftalină în 
benzină și ulei de vaselină. 

La Casa prieteniei romino- 
sovietice din Tg. Mureș a 
avut loc o conferință despre 
dezvoltarea sportului sovietic. 
Asemenea conferințe au fost 
ținute și la Tg. Secuiesc și în 
alte raioane din regiune.

CONSTANȚA.—Marți după- 
amiază a avut loc la Con
stanța o întîlnire între mari, 
nari de pe vase sovietice afla
te în port și oameni ai mun
cii din localitate. în încheie
rea întîlnirii a fost prezentat 
filmul documentar „Pe dru
murile Romîniei".

La căminele culturale din 
comunele Ada Marinescu, Ni- 
culițel, Somova, Dunavățu, 
Beștepe și altele din raionul 
Tulcea au avut loc adunări 
în cadrul cărora oameni ai 
muncii din acest raion, care 
au vizitat Uniunea Sovietică, 
au împărtășit colectiviștilor 
impresiile lor 
cute în țara 
comunismului.

din vizitele fă- 
constructorilor

și pe tărîm social-cultural. La 
invitația comitetului sindical, 
ei au vizitat complexul sportiv, 
creșa-cămin, policlinica, dis
pensarul și clubul uzinei.

O parte din delegații sin
dicali au vizitat în aceeași zi 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Hărman și uzinele 
de autocamioane „Steagul 
Roșu“,

Un alt grup de delegați sin
dicali de peste hotare au vi
zitat în cursul zilei de marți 
Uzina de fire și fibre sintetice 
de la Săvinești, hidrocentrala 
„V. I. Lenin" de la Bicaz și 
Complexul petrochimic Onești- 
Borzești. Peste tot oaspeții au 
fost întîmpinați cu căldură.

(Agerpres)

Emisiuni 
consacrate 

muzicii sovietice
în fiecare an Radiotelevizi- 

unea romînă organizează în 
săptămâna premergătoare ani
versării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie o serie 
de emisiuni consacrate muzi
cii sovietice. Anul acesta cele 
opt concerte programate cu
prind prime audiții și noi în
registrări primite din partea 
Radiodifuziunii sovietice.

Concertul de deschidere din 
acest ciclu de emisiuni, care 

avut loc marți, a prezentat 
în primă audiție fragmente 
din opera „Sciors“ de compo
zitorul ucrainean Boris Lia- 
toșinski. în cursul acestei 
săptămîni se vor transmite 
noi înregistrări de muzică 
populară, de cîntece și muzică^ 
ușoară, piese instrumentale și 
opereta „Valea de aura de 
Dunaevski. în încheiere se va 
prezenta în primă audiție una 
dintre recentele lucrări ale 
compozitorului Ghearghj Svi
ridov intitulată „Oratoriul 
patetic", pe versuri de Maia- 
kovski.

Substanțele toxice se vor in
troduce în găuri cu siringa, 
pompa de uns mașina sau cu 
o pipetă. Cînd numărul gău
relelor este mare se va unge 
întreaga suprafață a mobilei 
cu o pensulă muiată in lichid. 
Se va insista îndeosebi asu
pra încheieturilor și locurilor 
de unire a pieselor mobilei. 
Pentru ca după tratare lichi
dul să nu se scurgă și să nu 
se evapore, toate găurelele se 
astupă cu ceară de albine, 
chit, sau parafină. Tratarea 
mobilierului, se repetă de o- 
bicei de două-trei ori cu in
tervale de trei săptămîni.

Ion Ștefănescu - București. 
— Carnetele de conducere ce 
se eliberează absolvenților de 
către școlile auto, organizate 
de Ministerul Forțelor Arma
te, sînt valabile numai pe tim
pul îndeplinirii serviciului mi
litar în termen sau serviciu
lui militar în cadrele perma
nente ale Forțelor Armate ale 
R.P.R. și numai pentru auto
camioanele aparținînd Minis
terului Forțelor Armate.

în termen de șase luni de 
la lăsarea la vatră a milita
rilor care au satisfăcut servi
ciul militar în termen, sau dc 
la ieșirea din cadrele perma
nente ale Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne 
posesorii acestor carnete au 
dreptul să se prezinte în fața 
comisiei de examinare în ve
derea obținerii carnetului de 
conducător auto profesionist, 
fiind scutiți de plata taxei de 
examinare.
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Sprijin permanent 
muncitorilor-elevi

La Uzinele „Wilhelm Pieck“ 
din Brăila, numeroși munci
tori tineri sînt elevi ai cursu
rilor serale sau fără frecven
ță. Avîntul acesta spre învă
țătură, început încă din anii 
trecuți, a căpătat în acest an 
o amploare și mai mare.

Munca intensa depusă de 
comisia de recrutare și îndru
mare, sub conducerea comite
tului de partid, pentru crește
rea numărului de elevi mun
citori, atitudinea nouă a tine
rilor față de muncă și învăță
tură, dorința lor de a se pre
găti multilateral, a făcut ca 
numărul celor ce învață să 
crească simțitor. Astfel, dacă 
în uzină în cursul anului tre
cut au urmat cursurile învă
țămîntului seral și fără frec
vență 197 muncitori, în acest 
an numărul lor se ridică la 
714. Aceasta a determinat în
ființarea unei școli medii se
rale pe lîngă uzinele „Wilhelm 
Pieck" creîndu-se astfel con
diții mult mai bune de învă
țătură, reunind într-o singură 
școală pe toți cei ce învață la 
cursul seral.

Spre deosebire de anii tre
cuți, organizația U.T.M. și cea 
sindicală au sprijinit mult 
mai bine conducerea între
prinderii în găsirea celor mai 
bune soluții pentru ca tinerii 
elevi-muncitori să fie reparti
zați în schimburi corespunză
toare de muncă. Cursurile 
desfășurîndu-se atît dimineața 
cît și seara, s-au creat condiții 
elevilor muncitori să facă 
față cu succes atît sarcinilor 
de producție, cît și celor șco
lare.

Datorită condițiilor create, 
la învățămîntul seral se 
constată în majoritatea claselor 
o frecvență bună, cei mai mulți 
dintre elevi manifestînd do
rința de a asimila în orele de 
cursuri, în modul cel mai pro
fund, cît mai multe cunoștin
țe. Un exemplu îl constituie 
în acest sens Alexandru Gher- 
ghescu, Nicolae Preda și He- 
tea Dumitru, din clasele a 
IX-a, Crăcea Vera, Ana Său- 
lescu, Petre Elena din clasa 
a VlII-a B, Bratu Laurențiu, 
Ganevici Eugen din a VIII-a 
D și mulți alții.

Rezultatele bune obținute se 
datoresc în primul rînd fap
tului că munca de recrutare 
și îndrumare s a făcut expli
când fiecăruia în parte cît de 
necesară îi este învățătura.

Dar odată cu trecerea tim
pului, atît conducerea uzinei, 
cît $i organizația U.T.M. mul
țumite pare-se de rezultatele 
obținute au început să se ocu
pe din ce în ce mai puțin de 
felul cum decurge în conti
nuare învățămîntul seral și 
fără frecventă. în planul alcă
tuit la începutul anului sînt 
stabilite măsuri pentru ajuto
rarea seraliștilor. Printre al
tele, planul prevede ca mun- 
citorii-elevi să fie ajutați 
de către ingineri și teh
nicieni (în special la matema
tică și fizică). Este un lucru 
îndeobște cunoscut eă mulți 
dintre seraliști, în special cei 
din clasa a VHI-a, au reluat 
învățătura după mulți ani de 
întrerupere. Din această cau
ză ei âu nevoie de un ajutor 
în plus, în afară de cel pe 
care îl primesc la școală. în 
ședințele periodice ale condu
cerii uzinei cu forurile răs
punzătoare de bunul mers al 
învățămîntului seral, la care 
participă și directorul școlii 
serale, s-au luat numeroase 
hotărîri în legătură cu acea
stă problemă, dar pînă în pre
zent nu există în întreaga u- 
zină nici un cerc de meditații.

Se mai găsesc și unii maiș
tri care nu numai că nu-i a- 
jută pe seraliști, dar încâlcind

A încadra în sfera poeziei 
0 versificare rece, care nu 
stîrnește mai mult f™r decit 
lectura unui act de vinzare- 
cumpărare este un non-sens. 
Ideile cele mai remarcabile 
cad, cu aripile tăiate, dacă, fie 
și rimate corect, nu sînt rege
nerate de emoție, nu se nasc 
din nou la căldura stărilor 
afective.

Ceea ce, firește, nu inseam 
nă de loc că, la ciorna rezul
tată din primul impuls al 
inspirației nu intervine trava
liul îndelungat, adesea chinui
tor. pentru ca fiecare cuvint 
să devină cu neputință de în
locuit în contextul său, iar 
poezia în ansambff să cîștige 
în echilibru și armonie. Cu 
condiția, iarăși, ca urmele 
barosului cu care au fost 
ciocănite cuvintele fierbinți 
să nu fie prea vizibile ; rodul 
final trebuie să apară in for 
me rotunde, firești.

Să cităm aici, în această or 
dine de idei, „Cîntec” de DO- 
PJN MĂNÂȘTIREANU, mem 
bru al cenaclului literar, „Ion 
Slavici" din Orăștie. Sponta
neitatea inițială a versurilor 
nu refuză o anume subtilita
te ; pentru a spune lucrurilor 
mai pe nume, apreciem meș
teșugul presupus de rîndurile 
scrise curgător: „Dat îmi e, 
înfiorată strună, / Să mă iște 
arcușurile vii / Vuietul mul
țimilor ce-adună / Tinereții 
mele bucurii. / Urcă truda 
versului spre clarul / Sipote- 

hotărîrea luată în acest sens 
îi reține peste program la di
verse activități. Este cunoscu
tă atitudinea maistrului Ni
colae Tudor de la secția oțe- 
lărie (curățătorie) care, tocmai 
cînd elevii muncitori se pre
gătesc să plece la școală, gă
sește cîte ceva „de discutat" 
sau „de făcut". Sesizat de a- 
cest lucru de către un tînăr, 
el l-a apostrofat: „Ia mai po- 
tolește-te! Ce vreți cu toții 
să vă faceți ingineri ?“ Ase
menea atitudini, din păcate nu 
sînt combătute la timp.

Mai există însă și un alt 
aspect care la prima vedere 
pare oarecum secundar, dar 
care de fapt, scoate în eviden
ță lipsa de grijă față de con-

Raid al postuiui 
de corespondenți 

voluntari ai „Scînteii 
tineretului**  de la 
Uzinele „Wilhelm 

Pieck* *-  Brăila

rectorul Teatrului de comedie 
și. D. D. Neleanu, directorul 
Teatrului pentru copii și tine
ret.

★
In aceeași zi, în prezența 

reprezentanților Ministerului- 
învățămîntului șj Culturii șl 
Sfatului popular al Capitalei, 
a fost constituit în cadrul 
Teatrului C.F.R. Giulești. sec. 
torul de turneu ăl acestui 
teatru, care urmează să pre
zinte spectacole artistice în 
centrele industriale și agri
cole din regiunea București.

dițiile în care învață sera- 
liștii. Este vorba de modul 
cum este gospodărit localul de 
școală în care învață tinerii 
muncitori-elevi. De multă vre
me la unele uși lipsesc clan
țele, unele becuri de pe cori
doare nu ard, iar unele table 
sint aproape albe. Aparatajul 
pentru experiențele de fizică 
și chimie este încă incomplet. 
Sesizat în numeroase rânduri 
despre această stare de lu
cruri, tovarășul Petrilă Ștefan, 
director administrativ al uzi
nei, n-a luat în acest sens 
nici un fel de măsuri.

Buna desfășurare a învăță
mîntului seral trebuie să con
stituie în tot cursul anului o 
preocupare permanentă. Con
ducerea uzinei, organizația 
U.T.M. și cea sindicală tre
buie să vegheze cu strictețe 
la respectarea propriilor ho
tărîri privind învățămîntul 
seral și fără frecvență și să 
intervină activ ori de cîte ori 
e nevoie, cu măsuri eficiente 
și operative.

Un număr foarte mare de 
elevi-muncitori sint tineri. A- 
ceasta implică pentru organi
zațiile U.T.M. o mare răspun
dere. Ele trebuie să sădească 
în rîndurile tinerilor mîndria 
de a reprezenta cu cinste în 
școală colectivul de muncitori 
care i-a trimis să învețe, de 
a crea o opinie combativă îm

Pescarii gospodăriei agricole colective din comuna Căscioarele, au evut și astăzi, pe lacul 
Greaca, o zi de muncă spornică.

Emoția
lor din Carpatul plai, / Că 
prea mult doiniră-ai mei ama
rul / Pe mocnite sunete de 
nai. t Dîrz și-ascuns, ecoul lor 
îmi zace / Rădăcină dragostei 
în pace. / De grădinii-ar da 
tîrcoale furii / Mi-or aprinde 
poezia urii / “.

Multora dintre începători 
li se pare însă că și versul 
declarativ, sărac în emoție dar 
încărcat de emfază poetică, 
poate să ajungă la inima citi
torului. Ce poți spune ? Sub 
un bec de 40 wați, rochia în
cărcată cu paiete este de efect, 
dar la lumina zilei gustul — și 
efectul — rămîne îndoielnic. 
Corespondentul nostru MI
HAIL ECOVO1U, învățător 
din Timișoara, respinge, rînd 
pe rînd, viziunile dulcegi asu
pra felului in care poate fi 
obținută pacea ,* pacea, arată 
poetul nu va veni nici „din 
vibrarea liniștii de seară" nici 
,nu va țîșni din codrul foșni
tor / ... Și nici din străveziul 
ernilor decor /“. Imagini fru

moase. In schimb : „Din sîn- 
gele ce clocotește-n noi / în 
venele voinței modelate a 
nume / Și din surisul neștirbii 
al pruncilor vioi / Se naște 
pacea-n lume'*.  Aceste su
părătoare și grotești artifi
cii nu sînt singurele întîlnite. 
Avem indicii că ele nu sînt 
simple stîngăcii poetice, sar. 
nu în primul rînd stîngăcii 
ci elemente bombastice căuta 
te cu tot dinadinsul. Cores
pondentul nostru se poate de

potriva atitudinilor înapoiate 
față de învățătură, împotriva 
superficialității și a celor ce 
absentează de la cursuri. Or
ganizația U.T.M. de la rotărie 
(secretar : Nicolae Nastasia) 
are obiceiul de a discuta pe
riodic în adunări modul cum 
învață tinerii. Astfel Tudora- 
che Radu și Roșioru Marin, 
care începuseră să obțină note 
slabe la învățătură, au fost 
aspru criticați într-o adunare 
U.T.M. Rezultatele n-au întîr- 
ziat să se arate. Tudorache 
Radu s-a alăturat fruntașilor 
la învățătură ca Micu Marin, 
Nedelcu Stan, Rusu Zamfir, 
Vasile Stan și alții.

Dar în afară de această sec
ție, organizațiile U.T.M. n-au 
mai purtat asemenea discuții, 
în școală sînt elevi ca Oancea 
Ion (a IX-a C.), Baltă Gheor- 
ghe (a IX-a B), Filip Grigore 
și Gînsac Ion (a IX-a F) și 
alții care absentează nemoti
vat sau întîrzie de la ore, 
care nu acordă atenția cuve
nită învățăturii. Comitetul 
U.T.M. (secretar Gheorghe Au
rel) n-a luat măsuri ca activi
tatea acestor elevi să fie dis
cutată în organizațiile U.T.M. 
din care fac parte.

La începutul anului, doi 
membrii ai comitetului U.T.M., 
Clem Tudorel și Staicu Costi- 
că, care sînt și elevi la seral, 
au primit sarcina să răspundă 
de buna funcționare a învă
țămîntului seral, dar ei nu 
s-au achitat în mod conștiin
cios de această sarcină. Co
mitetul U.T.M. n-a discutat a- 
cest lucru, nu i-a tras la răs
pundere. Gazetele de perete, 
stația de amplificare nu popu
larizează rezultatele bune ob
ținute de seraliști, nu critică 
diversele aspecte negative e- 
xistente în școală. Comitetele 
de elevi își duc viața întîm- 
plător. Ele ar trebui să con
stituie legătura strînsă între 
elevi și școală, ar trebui să 
urmărească pregătirea sera
liștilor, să organizeze într-a- 
jutorarea lor.

Cel de-al III-!ea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn I 
pune sarcini grandioase în 
fața întregului popor, deci și 
în fața tinerei generații. Co
mitetul U.T.M. de la uzinele 
„Wilhelm Pieck* 4 din Brăila 
trebuie să aibă permanent în 
atenția sa faptul că numai în- 
vățînd continuu, tinerii mun
citori pot să-și aducă o con
tribuție din ce în ce mai mare 
la îndeplinirea acestor mărețe 
sarcini.

GROȘESCU PAUL 
inginer

BAICU LEFTER 
formator 

BĂNICĂ remus 
cazangiu

barasa cu succes de ele. Do
vadă, aceste strofe din poezia 
„Tinerețe" a aceluiași Mihail 
Ecovoiu: „Stea ce te-ai des
prins din mine / săgetînd spre 
zări albastre /, geana zorilor 
senine / demon zburător spre 
astre /, tu-mi porți aripa de 
vultur, / galopările de cerb... 
Cînd tu zbori, eu plînsu-mi 
scutur / și-n mănunchi, visări 
mi-ncherb / ... Să-mi răzbuni 
anii prunciei ; / spadă lîngă-al
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vieții zid, / floare-n cîmpul 
bucuriei, / dăruită de partid". 
Unde, în ciuda celui de-al doi
lea vers al ultimei strofe, 
confuz oarecum, în orice caz 
distonant, există în ansamblu 
un elan și o simplitate nu 
lipsită de farmec, o emoție 
conținută care se transmite 
cititorului. Totuși chiar aici 
autorul trebuie să fie mult 
mai atent la unitatea univer
sului de imagini.

O reușită înregistrează și 
GHEORGHE POPESCU din 
Glodeni Lăculețe, raionul 
Pucioasa, care închină eliberă
rii o însemnare lirică. Un ochi 
atent va desluși migala mun
cii poetice în versurile ce par 
■îșnite din condei. Cităm în
ceputul : „Tu n-ai pătruns pe

încă de mici, viitorii meșteri își însușesc meșteșugul artei noa
stre naționale. In fotografie : e'evele Școlii elementare nr. 6 

din Galați, la o oră practică țesind covoare
Foto : A. VIERU

(Urinare din pag. I-a) 

care organizațiile U.T.M. le 
combat. au devenit dintr-o 
dată gesturi și replici ale unor 
personaje prezentate pe scena 
intr-o lumină favorabilă. Cînd 
unui individ i s-a atras atenția 
să nu mai folosească expresii 
de genul ,.Ce, ți-ai pus creierul 
pe moațe" a replicat foarte 
prompt: „e dintr-o piesă care 
se joaca, nu-i voie ?"

Explicațiile de ordin estetic 
privind tematica și problemele 
ce ar putea să le dezbată even
tualele opere viitoare ale scrii
torilor și artiștilor sînt citeo- 
dată naive. Dar e ații a suflet 
pus în ele și atîta căldură incît 
nu poți să nu înțelegi că izvo
răsc dintr-o necesitate firească.

gaura de cheie 7 Ca să ne 
dărui sufletelor oaze. / Ci-n- 
mănunchiind scânteie cu scin- 
teie / Ai izbucnit în larg bu
chet de raze /. De veacuri 
lungi mocnind ca o comoară / 
Ascunsă sub străvechi ruini 
de zid, / Văpaia ta se-aprinse- 
ntîia oară ! Din inima măre
țului partid'*.

Nimeni nu poate prescrie 
rețete infailibile pentru pro
ducerea emoției artistice (dacă
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ar exista manualul unui ast
fel de personaj savant, ce 
simplu ar fi totul!) Ceva este 
totuși foarte clar. Transfigu
rarea poetică rezultă din apro
pierea inedită, surprinzătoare 
și scăpărătoare a observațiilor, 
din lumina nouă, semnificația 
nouă proiectată asupra reali
tății, din elanuri puternice și 
contagioase generate de idei 
și sentimente aparținînd con
temporaneității și viitorului. 
Transfigurarea poetică ape
lează la sensibilitatea noastră, 
ea ne deschide porțile spiritu
lui pentru invazia emoției.

Feeria litoralului romînesc 
ridicat la valențe tehnice 
nebănuite prin construcțiile 
ne care statul socialist le înal
ță sistematic, an de an, pen

„Avem subiecte I"
— Am avut acum, de c uri nd

— mărturisea ironic tovarășul 
Leonte, secretarul Comitetului 
U.TM. de La Săvinești — o in- 
tilnire cu „maestrul Fierrea“, 
jongler ambulant. Nu știu prin 
ce invirteli a obținut aprobarea 
să dea o „reprezenianție" și la 
Săvinești. S-au dus mulți. Totul 
n-a fost decit o distracție de 
prost ^ust, cu influențe negative 
asupra tinerilor. Nu ar fi fost 
oar^ - mai indicată reprezentarea 
unei piese din viața tineretului 
de per. șantier ? Cred că trebuie 
trase hotărît la răspundere și 
acele foruri locale — secția în
vățământ și cultură a sfatului 
popular regional în primul rînd
— care permit asemenea ^repre
zentații".

...Ajungem în dreptul gazetei 
satirice a șantierului, „Viespea", 
Numărul e axat pe tema „Cum 
înțeleg unii tovarăși să-și gos
podărească leul”.

— In numărul viitor vom 
combate risipa de materiale. 
S-ar putea economisi sume în
semnate printr-un regim de eco
nomii mai sever. Și, zimbind, 
tovarășul Leonte mă face atent 
că și aici sint subiecte de piese 
de teatru.

Noi ne izbim zilnic d€ ele. 
Si vină tovarășii dramaturgi și 
scenariști la noi, la Săvinești, și 
vor vedea: avem subiecte. Nu 
vreți să cunoașteți echipa tova
rășului N. Cherecheș care a 
montat macaraua portal — gi
gantul acesta cu picioare de o- 
țel ? Oamenii au săvîrșit atunci 
adevărat? acte de eroism Bri
gada de fierari-betoniști condusă 
dg comunistul Drăgănescu Ion 
și-a cîștigat de mult un bineme 
ritat renume.

Cițiva constructori îmi po

tru odihna oamenilor muncii, 
inspiră lui EUGEN AGRIGO- 
ROAIE1, profesor din lași, 
poezia „Mangalia nouă”. Este 
o încercare reușită, pe ideea 
că sensul frumosului este 
bucuria produsă omului. Ast
fel, cercetarea priveliștilor 
inedite ale litoralului cu ochii 
marinarilor se dovedește a fi 
mai mult decit un simplu 
pretext poetic, o simplă inte
grare în decor. Cităm : „Cîntă 
în larg marinarii cînd luna 
răsare, / Valuri spumoase 
i-mprejmuie strălucitoare, / 
Parcă vrăjite de patima lunii 
de foc, / Parcă de cîntec vră
jite se gudură-n loc.“ Clădiri
le noi, ridicate după legile 
nescrise ale armoniei „Noap 
tea lucesc de lumini adunate 
în ciucure, / Marea s-o bucure, 
oamenii mării să-i bucure, 
Ziua privesc cu uimire la ma
rea albastră — Dor de întin 
deri marine mijind în fereas
tră". In acest ritm legănat, 
sugestiv („marin"), Mangalia 
reconstruită, încheind la un 
capăt de țară șiragul frumuse
ților proprii epocii noastre, îi 
apare poetului ca un simbol 
„al măreției poporului liber 
ca marea / Intrat legendar 
în istorie / odată cu Elibe 
rarea.

în schimb artificiile nu pol 
salva decît cu totul înșelător 
o încercare poetică lipsită de 
vibrație afectivă. O lungă 
poezie monorimă semnată de 
ALEXANDRU PIELOIU, din

Tinerii din regiunea Pioeșfi 
desfășoară 

o bogată activitate culturală
Numeroși tineri din între

prinderi și instituții, din sche 
lele petrolifere și școli sînt 
atrași de activitatea variată 
ce se desfășoară la casele de 
cultură raionale din regiunea 
PI cești.

La casa de cultură a raio
nului Tîrgoviște, tinerii au 
participat la conferința despre 
..Metodele sovietice aplicate 
la locul de muncă". Discuții 
interesante au purtat tinerii 
de la Uzinele „1 Mai“, Rafi
năria nr. 1 din Ploești și de 
la alte întreprinderi și schele 
petrolifere din regiune în ca
drul simpozioanelor și serilor 
literare organizate cu prilejul 
sărbătoririi Lunii prieteniei

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre țara noastră și R.P.F. 
Iugoslavia, a plecat în țara ve
cină scriitorul Eugen Frunză,

Tot în cadrul acordului cultu
ral au părăsit Capitala, plecînd 
în R. D. Germană. într-o vizită 
de o luni de zile, scriitorii Cice
rone Theodorescu și Mihail Da
vid oglu.

★
Tovarășii Elias Mohamed, se

cretar general al Uniunii munci
torilor din metalurgie din India, 
Rahmovne Dekkar. secretar al 
Uniunii generale a muncitorilor 
algerieni, și Nguyen Nun Ki, 
membru în Comitetul executiv al 
Confederației Generale a Mun
cii din R. D. Vietnam, care au 
participat la lucrările celui de-al 
IV-Iea Congres al sindicatelor 
din R. P. Romîni. au părăsit 
Capitala. îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, oaspeții au fost 

vestesc despre munca la mari 
înălțimi a celor care au ridicat 
turnurile de granulare. Nici lu
crul la compresoarele de gaz 
convertit (de cite 16.000 m.c. 
pe oră) nu-i lipsit de măreție 
și „dramatism".

Inchipuiți vă că locul unde se 
afli acum complexul de la 
Săvinești a fost un eimp pus
tiu. Totul a fost făurit de oa
meni. Cite gloduri, cile nă
zuințe, cite evenimente s-au 
consumat odată cu ridicarea 
fiecărei construcții, cu mon
tarea fiecărei piese. E ne
voie de o documentare îndelun
gată pentru a le putea înțelege 
sensul, dar cu siguranță că ele 
sint demne a fi făcute cunoscute 
publicului.

Aici am putut să-mi dau sea
ma, încă o dată ce forță educa
tivă uriașă reprezintă teatrul și 
filmul în procesul de formare a 
moralei noi. comuniste a tinere, 
tului. Oamenii cu care am 
discutat vorbeau despre proble
mele relatate ca despre ceva 
absolut necesar activității lor 
cotidiene. „Am dori să vedem 
pe scenele teatrelor și ecranele 
cinematografelor noastre mai 
multe producții originale inspi
rate din problemele care ne pre
ocupă și pe noi. Să vină to~ 
varișii dramaturgi fi scenariști 
pe șantiere, în uzine și le ofe
rim subiecte captivante cite vor1*.  
Am auzit cuvintele acestea de la 
tovarășii Leonte, Pisaltu, Drăgu- 
lescu, ni le-au repetat fetele din 
laboratorul textil al uzinei de ra
ion. Simțeam in cuvintele lor o 
mare curiozitate pentru ceea ce 
vor redea în viitor în sălile de 
teatru fi cinematograf. Să sperăm 
ci teatrele și studiourile noastre 
se vor strădui să le satisfacă 
dorințele.

comuna Dosești, raionul Olte- 
țw, regiunea Craiova, nimicind 
orice rudiment de emoție, nu 
lasă cititorului nici măcar im
presia că pentru el s-a consu
mat fantezie sau iventivitate 
tehnică : „Pace, pace între po
poare / Și prin muncă crea
toare / Toată cu mecanizare '/ 
Fără nici o exploatare / în 
fabrici și pe ogoare / Cu ma
șini și cu tractoare44 etc. etc., 
o întreagă pagină de rime 
aproximative.

Desigur, se poate spune că 
exemplul este chiar prea edifi
cator, căci, in acest caz, nici 
nu avem de-a face cu o poe
zie, ci cu o obositoare ordona
re a unor noțiuni. Tovarășilor 
Alexandru Pieloiu, Augustin 
Pop, Andrei Tocan, Ștefan 
Vasluianu, este cinstit să li se 
irate că, oricît de bune le-ar 
fi intențiile, nu și le pot rea
liza în cîmpul poeziei. Condi
ția emoției poetice, esențală, 
iși spune cuvîntul. Escamo
tarea ei nu poate duce decit 
la irosirea de timp și energie. 
Pe alte planuri de creație, 
același timp și aceeași ener
gie se pot concretiza în roade 
însemnate închinate poporu
lui. Acest pas trebuie făcut, 
deliberat și cu luciditate, de 
icei care, fără a deveni vreo
dată poeți, vor rămîne insă 
pentru totdeauna mari iubi
tori de poezie.

ȘTEFAN IUREȘ 

romîno-sovietice. Au fost dis
cutate printre altele, teme ca 
„Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie oglindită în li
teratură", ,,Lenin și revoluția" 
etc. Peste 700 de tineri din re 
giune fac parte din formațiile 
artistice ale caselor de cultu
ră ale tineretului. Ei au dat 
numeroase spectacole pe sce
nele caselor de cultură, pre
cum și în întreprinderi și la 
sate. Numeroși alți tineri își 
cultivă aptitudinile în cercu
rile de artă plastică, artă 
populară, în cercurile de ae- 
romodelism și în cadrul cena
clurilor literare organizate la 
casele de cultură.

(Agerpres)

MÂȚII
conduși de membri ai prezidiului 
C.C.S. și de activiști sindicali.

★
Marți seara, dl. S. Gupta, 

însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii India la 
București, a oferit un dineu 
în cinstea dr. V. K. R. Rao, 
directorul Institutului de dez
voltare economică din New 
Delhi, care ne vizitează țara.

★
Marți a sosit din CT.R.S.S. so

prana Jermena Gheine-Vagner, 
prim-solistă a Teatrului de Ope
ră din Riga, artistă a poporului 
din R.SS. Letonă. Artista sovie
tică tși va da concursul în ope
rele „Aida” și „Othello” la 
București și „Evgheni Oneghin” 
la Iași și intr-o serie de concerte 
simfonice la Galați și Arad.

★
Zilele acestea a sosit in Capi

tală, la invitația Academiei R. P. 
Romine, prof. A, A. Bogdanov, 
doctor în științe geologo-minera- 
logice, profesor la Facultatea de 
Geologie a Universității de Stat 
din Moscova. Oaspetele va ține 
o serie de conferințe și va face 
schimb de experiență cu oameni 
de specialitate romîni

★
La invitația Academiei Bulgare 

de Științe, marți au părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre R. P. 
Bulgaria, asud. Eugen Macovschi, 
directorul Institutului de biochi
mie al Academiei R. P. Romine, 
acad. Iuliui9iițulescu, directorul 
Institutului-'de cercetări medica
le din cadril! Filialei Iași a Aca
demiei R. P. i Romine, și prof. 
Șt. Peterfi; fâembru corespon
dent al Aodd^miei R. P. Romi
ne, pentru a participa la confe
rința internațională asupra vita
minelor, care va avea loc la So
fia, intre 2 și 4 noiembrie I960»

*•-*  *
Acad. Gr. Moisil, membru al 

Prezidiului Academiei R. P. Ro
mine, însoțit de inginer Victor 
Toma, șef de laborator la Insti
tutul de Fizică Atomică al Aca
demiei R, P. Romîne, au părăsit 
azi Capitala, îndreptîndu-se spre 
R. P. Bulgaria, la invitația Aca
demiei Bulgare de Științe. Dele
gații romîni vor ține la Sofia o 
scrie de conferințe cu privire la 
calculatorii electronici.

(Agerpres)

In Capitală

Două noi instituții artistice 
de spectacole

In Capitală au luat ființă 
două noi instituții artistice de 
spectacole : Teatrul de come
die și Teatrul pentru copii 
și tineret, în locul Teatrului 
„C. Nottara» ș> respectiv al 
Teatrului Tineretului.

Marți au avut loc festivită
țile de deschidere a celor 
doua instituții artistice, eu 
acest prilej au luat cuvîntul
reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii și 
Sfatului Popular al Capitalei, 
precum și Radu Beligan, di-

La tragerea specială LOTO CENTRAL din 21 octombrie, 
s-cu obținut :

— 2 premii de 50.000 lei
— 1 premiu de 48.422 lei
- 5 premii de peste 23.000 lei
- 7 premii de 20.000 și numeroase alte premii de cîte 

10.000, 9.000, 4.000, 2.000, 1.000 lei, etc.

Tragerea din această sâptămină vă poate aduce și 
dumneavoastră un premiu important.

Numai azi și mîine mai puteți cumpăra bilete.

Un bogat sortiment de rochi. Jachete, pardesiu 
paltoane etc.

O delegație 
economică 

guvernamentală 
a R. P. Rom ine 

va vizita 
Danemarca, 

Finlanda și Suedia
Marți dimineața a părăsit 

Capitala o delegație economică 
guvernamentală a R. P. Romi
ne, condusă de tovarășul Mi
hail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei. 
Din delegație fac parte tova
rășul Mircea Ochiană. adjunct 
al ministrului Economiei Fo
restiere, precum și specialiști 
din Ministerul Comerțului și 
Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei.

Delegația va vizita Dane
marca, Finlanda și Suedia în 
vederea lărgirii schimburilor 
economice.

Membrii delegației au fost 
salutați la plecare, pe aero
portul Băneasa, de tovarășii 
Ion Cozma, ministrul Agricul
turii, Mihai Suder, ministrul 
Economiei Forestiere, Con
stantin Tuzu, ministrul Indus
triei Grele, Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțu
lui, Al. Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, membri ai conducerii Mi
nisterului Industriei Petrolu
lui și Chimiei și ai altor mi
nistere.

(Agerpres)

Zilnic de la întreprinderea 
„Filtmon Sîrbu“ din Capitală 
sînt expediate unităților co
merciale diverse produse ali
mentare. In foto : un aspect 
din secția automată de por- 

ționat și împachetat.



Ședința plenară 
a Adunării generale a O. N. U.

VEJ7 YORK 1 (Agerpres). — 
In după-amiaza zilei de 31 oc
tombrie o avut loc o ședință ple
nara a Adunării Generale a 
O.N.U. Adunarea a examinat ra
portul Comitetului Politic spe
cial privind problema statutului 
populației austriece din provin
cia Bolzano (Tirolul de sud) și 
a adoptat in unanimitate rezolu
ția recomandată de Comitet prin 
care cele două părți interesate — 
Austria și Italia — șînț îndem
nate să reia tratativele pentru 
rezolvarea litigiului.

Apoi a fost prezentat Adunării 
Generale raportul Comitetului 
General care recomandă include
rea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a două puncte suplimen
tare : problema Omanului și 
plingerea guvernului revoluționar 
cuban împotriva intențiilor agre
sive ale Statelor Unite. Problema 
Omanului a fost inclusă fără o- 
biecții pe ordinea de zi și trans
misă spre examinare Comitetu
lui Politic Special.

în legături cu faptul ca supu-

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne, Silviu Brucan
De la bun început, a spus 

S. Brucan, aș vrea să arăt că, 
deși formal problema pe care 
o' discutăm este procedurală, 
de fapt ea este unul din cele 
mai serioase examene prin 
care Organizația a trecut vreo
dată. Problema este dacă un 
apel urgent al unei națiuni 
mici, a cărei existență însăși 
este amenințată, va fi ascultat 
sau nu de Națiunile Unite. 
Oricine prezent în Adunare 
înțelege foarte bine că a trimi
te plingerea Cubei Comitetu
lui nr. 1 care este angajat ac
tualmente într-o lungă dezba
tere asupra dezarmării și care 
trebuie să ia în discuție după 
aceea alte probleme de ex
tremă urgență este un fel de 
a spune : îngropați plingerea 
Cubei și, ca o consolare, or
ganizați o înmormîntare cla
sa întîi cu un „Cadillac" 
negru. Doar tocmai Statele 
Unite au prezentat în Comite
tul General propunerea de a 
repartiza plingerea Cubei Co
mitetului nr. 1 !

Multe s-au spus la această 
sesiune despre națiunile mici 
din O.N.U. Națiunile mici sînt 
acelea care au nevoie de Or
ganizația Națiunilor Unite — 
acesta a fost leitmotivul cîn- 
tecului. Numai că atunci cînd 
ați nevoie, cum este cazul 
Cubei, Statele Unite sînt ace
lea. $are decid modul în care 
Națiunile Unite trebuie să se 
ocupe de această problemă, 
împotriva dorinței aceluia 
care a depus plingerea.

Aceasta adaugă o nouă pa
gină la dosarul plîngerilor ță
rilor latino-americane la 
O.N.U. împotriva S.U.A. în 
1954, cînd Guatemala s-a a- 
dresat Consiliului de Securita
te pentru a preveni periclita
rea păcii și securității inter
naționale în America Centra
lă și a pune capăt agresiunii 
ce se pregătea împotriva a- 
cestei țări, plingerea ei a fost

— Ne vorbește Antony
Antony Guichard a poposit pe 

meleagurile patriei noastre ve
nind de la mii de kilometri de
părtare — din Haiti — după ce 
a participat la Bagdad, la recen
tul congres al U.I.S. Antony Gui
chard în cadrul Uniunii Studen
ților din Haiti este responsabilul 
secției de legături cu tinerii mun
citori. El se află pentru prima 
oară în țara noastră. Care sînt 
impresiile sale ?

— Rominia este o țară care-mi 
place foarte mult. Căldura Și 
prietenia cu care am fost încon
jurat pretutindeni aci. tot ceea ce 
am văzut în țara dv. m-a im
presionat profund. Am simțit la 
tot pasul că simpatia manifes
tată față de mine se adresează 
poporului meu, care trăiește în
tr-o țară semicolonială și semi
feudală. lipsită de o reală inde
pendență economică.

Am remarcat puternicul con
trast dintre viața minunată pe 
care o duce tineretul romîn Șt 
cea plină de greutăți a tineretu
lui nostru. M-a impresionat în 
mod deosebit puternica unitate a 
lineretului romîn aflat pe șantie
rele construirii noii vieți. Entu
ziasmul cu care muncește și în
vață tineretul romîn se explică 
prin faptul că el trăiește într-un 
regim cu adevărat democratic, li
ber. Acest lucru scoate și mai 
bine în evidență vitalitatea regi
mului socialist.

Am văzut la fața locului cum 
muncește tineretul romîn, lucru 
ce m-a interesat în mod special 
datorită funcției pe care o ocup 
în cadrul organizației noastre stu
dențești. Am vizitat Uzinele ..23 
August*'.  Fabrica de confecții 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej” din 
București, Uzinele „Ernst Thăl- 

NEW YORK 1 (Agerpres).— 
La 31 octombrie, Comitetul 
Politic Special al Adunării 
Generale a început discutarea 
problemei lărgirii componen
ței celor două organe princi
pale ale Organizației Națiuni
lor Unite — Consiliul de Secu
ritate și Consiliul Economic și 
Social. Această problemă figu
rează pe ordinea de zi a Adu
nării Generale din anul 1956, 
dar de fiecare dată rezolvarea 
ei a fost amînată pentru că 
nu existau condițiile necesare 
luării unor hotărîri de comun 
acord.

Principala cauză a acestei 
situații este faptul că repre
zentanții legali ai Republicii 
Populare Chineze nu sînt pre- 
zenți la O.N.U. După cum se 
știe. China este membră per
manentă a Consiliului de 
Securitate și fără aprobarea și 
ratificarea ei nu pot avea pu
tere legală nici un fel de 
amendamente sau modificări 
ale Cartei O.N.U.

Delegațiile care insistă asu
pra lărgirii componenței Con
siliului de Securitate și Con
siliului Economic și Social își 
întemeiază propunerile pe 
faptul că de la întemeierea 
Organizației Națiunilor Unite 
numărul statelor membre ale

NE17 YORK I (Agerpres). — 
în ședința din dimineața zilei 
de 31 octombrie a Comitetului 
Politic, primul a luat cuvîntul 
M Tarabanov, reprezentantul 
R.P. Bulgaria, care a subliniat 
că realizarea unui acord in pro
blema dezarmării va contribui 
la coexistența pașnică a tuturor 
statelor. Deși puterile occiden
tale sînt vinovate de eșecul tra
tativelor de la Geneva, ale Co
mitetului celor zece state. a 
spus M Tarabanov, țările so
cialiste continuă să caute căi 
pentru realizarea unui acord de 
dezarmare. El a scos în eviden
ță că proiectul de rezoluție pro
pus de S.U.A., Anglia f* Italia 
nu conține nimic nou și urmă
rește obiective vechi care con
stau în tergiversarea tratativelor 
de dezarmare.

I. Ture. reprezentantul Gui
neei. care, a luat ap- cuvîntul. n 
cerut reluarea grabnică a trata

nîndu-se dictatului S.U.A., Comi
tetul General a hotărit să îna
inteze plingerea Cubei Comitetu
lui politic, delegația cubană a 
adus un amendament la raportul 
său în care propune ca această 
plîngere să fie discutată in ple
nara Adunării Generale ca pro
blemă importantă și urgentă.

Luind cuvîntul, Râul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Cuba, a amintit că. în 
Comitetul General reprezentanții 
Statelor Unite și-au permis să 
acuze Cuba că nu s-a adresat Or
ganizației Statelor Americane. 
Dar Cuba nu este un satelit «l 
Departamentului de Stat, al Pen
tagonului sau al monopolurilor 
americane, a spus Roa, și are 
dreptul să aleagă pentru a și pre
zenta acuzațiile forul pe care îl 
consideră cel mai adecvat.

In continuare ministrul Aface
rilor Externe al Cubei a demas
cat fondul propagandei calomnia
toare deșănțate care se desfășoa
ră în S.U.A. împotriva revoluției 
cub ane și a relațiilor soviet o-cu- 
bane.

zădărnicită de S.U.A. cu asis
tența binevoitoare a Organi
zației Statelor Americane.

Aceeași tehnică a fost fo
losită și în vara acestui an, 
cînd Cuba a cerut Consiliului 
de Securitate să examineze 
acțiunile intervenționiste și 
agresiunea economică între
prinse de S.U.A. Și de astă 
dată Statele Unite au reușit 
să împiedice discutarea plîn- 
gerii Cubei în Consiliul de 
Securitate și au expediat a- 
ceastă plîngere unuia din ace
le organe cu lacăt la gură, 
create în acest școp în Orga
nizația Statelor. , Americane. 
Nimeni n-a mai auzit de a- 
tunci de soarta efq

Acum Cuba . se adresează 
Adunării Generale. Dacă și 
această ușă vș,,jfi închisă, 
unde oare să se mai plingă 
guvernele latino-americane 
împotriva S.U.A. ? Cine le va 
mai proteja împotriva unor 
asemenea amenințări, hăr
țuieli, represalii și provocări 
ori de cîte ori unul din aceste 
guverne pornește pe calea 
independenței și salvării re
surselor naționale în folosul 
propriului popor ? Dacă dele
gația americană va reuși încă 
o dată să împiedice o dezba
tere urgentă a plîngerii Cubei 
concluzia pe care opinia pu
blică mondială o va trage din 
aceasta va fi o concluzie tra
gică pentru O.N.U.

Cine-și poate asuma răspun
derea de a amîna examinarea 
unui conflict care poate să se 
transforme ușor într-o mare 
conflagrație ? Acum cînd înal
te persoane oficiale din S.U.A. 
pun problema dacă interven
ția americană în Cuba să fie 
deschisă sau mascată. O.N.U. 
trebuie să-și ridice glasul și 
să prevină aceste capete în
fierbântate : nici un fel de in
tervenție, domnilor, nici des
chisă, nici mascată ! Jos mîi- 
nile de pe Cuba ! Politica

„TINERETUL 
ROMINIEI 

ESTE
UN ÎNFOCAT 
PARTIZAN 
AL PĂCII*  
Guichard din Haiti —
mann” și o fabrică de produse 
zaharoase din Orașul Stalin, Am 
constatat nu numai admirabilele 
condiții de muncă, grija și dra
gostea cu care este înconjurat o- 
mul, dar am văzut minunatele 
rezultate pe care le pot da mun
citorii cînd sînt adevărații stă- 
pîni ai întreprinderilor. Așa se 
explică entuziasmul lor în mun
că. setea lor neîncetată de a în
văța și cunoaște, preocuparea lor 
de a crea cit mai multe produse 
de o calitate cit mai bună. Este 
o dovadă a unității trainice care 
leagă poporul și guvernul Romi
niei.

Antony Guichard își exprimă 
satisfacția că a putut constata, in 
convorbirile cu numeroși tineri 
muncitori și studenți din țara 
noastră, un mare interes față de 
problemele internaționale ac
tuale.

— Tineretul Rominiei este un 
înfocat partizan al păcii și al 
prieteniei între popoare. în Ro
minia se face o temeinică educa
ție în această direcție. Nici nu-i 
de mirare. Este binecunoscut ră
sunetul pe care l-a avut. în ria
dul organizațiilor de tinerel din 
întreaga lume, importanta propu
nere a guvernului romîn privind 
măsurile pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor pă
cii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare, propunere 
ce ne-a fost adusă la cunoștință 
prin scrisoarea UT.M. și 
U.A.S.R. Este o propunere foarte 
bună. Ea exprimă în primul rînd 
grija față de educația tinerilor, 
care poartă o mare responsabi
litate. alături de popoare, pentru 
triumful păcii și prieteniei în 
lume.

L. ROLEA

Roa a descris amănunțit ac
tele de pătrundere în apele te
ritoriale, în spațiul aerian Și Pe 
teritoriul Cubei, înfăptuite cu 
sprijinul S.U.A. în legătură cu 
aceasta el a prezentat numeroase 
fotografii și arme confiscate de 
autoritățile cubane. tivind pe ele 
marca ..Made in S.U.A.'*.

Cînd Roa l-a acuzat pe Burke, 
șeful statului major al forțelor 
navale ale S.U.A. că pregătește 
o agresiune împotriva Cubei, pre
ședintele Boland l-a întrerupt 
brutal, declarînd că se discută 
doar o problemă de procedură. 
Roa a răspuns că tot ceea ce a 
spus el dovedește că este nece»ar 
ca plingerea Cubei să fie remisă 
spre examinare plenarei Adună
rii Cenerale. Aceste cuvinte au 
fost intîmpinate cu aplauze pu
ternice în galeria rezervată pu
blicului.

După ce a enumerat măsurile 
ostile luate de guvernul S.U.A. 
împotriva Cubei, Roa a declarat:

Acestea sînt faptele și Aduna
rea Generală nu poate rămîne 
indiferentă față de planurile unei

S.U.A. față de Cuba, a conti
nuat S. Brucan, contravine 
principiilor fundamentale ale 
O.N.U. și ale Cartei. Este un 
principiu general recunoscut 
și reafirmat în repetate rîn- 
duri de către O.N.U. că gu
vernele se obligă solemn să nu 
întreprindă nici un fel de ac
țiuni menite a incita o rebe
liune sau revoltă împotriva 
guvernelor altor state, in pre
zent, sîntem martorii acțiuni
lor întreprinse de guvernul 
S.U.A. și agențiile sale cu 
scopul vădit de a incita la 
rebeliune, la război civil, de a 
organiza o invazie împotriva 
guvernului legal al Cubei. Mai 
mult, declarațiile oficiale ame
ricane cu privire la Cuba au 
atins un asemenea stadiu de 
cinism, de sfidare fățișă a 
principiilor O.N.U., încit se 
pune întrebarea care este po
ziția reală a S.U.A. față de 
Cartă. Este într-adevăr ' alar
mant și surprinzător să auzi 
în aceste zile cum vorbesc li
derii americani despre alte 
state ca și cum acestea ar fi 
proprietate americană. Ei spun 
textual : ..Am pierdut Cuba, 
am pierdut Ghana și Guineea, 
am pierdut jumătate din In
dochina". Ce fel de limbaj 
este acesta ? Și rețineți, dom
nilor, în aceeași cuvîntare sau 
declarație veți găsi o pasio
nată profesiune de credință 
față de O.N.U. și de principiile 
Cartei. Adevărul este că mo
nopolurile americane s-au 
obișnuit să stăpînească cele 
mai importante bogății și re
surse în lumea întreagă. Cuba 
este un caz concret în această 
privință.

După revoluție guvernul 

lucrările Comitetului Politic Special

Lucrările Comitetului Politic

mari puteri îndreptate împotriva 
unei țări mici. Adunarea Gene
rală trebuie să condamne aceas
tă mare putere. în cazul acesta, 
hotărirea Adunării va avea o 
uriașă importanță pentru viitorul 
tuturor țărilor mici.

în ultima parte a cuvintării 
sale, ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei a adus mulțumiri dele
gațiilor țărilor socialiste, printre 
care și delegației R. P. Romine, 
care au sprijinit Cuba prin cu
vîntul și votul lor în Comitetul 
General.

în sprijinul cererilor guvernu
lui cuban s-au pronunțai de ase
menea reprezentanții Poloniei, 
Rominiei, Cehoslovaciei și Alba
niei. Subliniind importanța aces
tui punct de pe ordinea de zi ei 
au arătat că dacă Statele Unite 
vor reuși să împiedice încă o 
dată discutarea imediată a plin- 
gerii Cubei, impresia pe care ar 
putea-o face asupra opiniei pu
blice mondiale poate fi fatală 
pentru Organizația Națiunilor U- 
nite.

Fidel Castro a trecut în mod 
just la naționalizarea între
prinderilor care erau proprie
tatea străinilor, redînd po
porului cuban bogățiile și re
sursele patriei sale.
Acum cînd poporul cuban și-a 
cîștigat cu adevărat indepen
dența atît politică cît și eco
nomică, clasa guvernantă din 
S.U.A., solidară cu membrii 
săi ce și-au pierdut proprietă
țile în Cuba, țipă pe toate 
căile că Cuba nu mai este 
independentă. Același lucru se 
spune despre armamente. 
Dacă cumperi armament ame
rican totul este în regulă, 
Washingtonul te binecuvintea- 
ză ca independent, suveran 
etc. Dar dacă cumperi arme în 
altă parte ai săvîrșit un păcat, 
nu mai ești nici independent 
și nici suveran. Această doc
trină stranie și dubioâșă a fost 
aplicată statelor arabe, state
lor africane, iar acbm este 
aplicată Cubei.

Generalii lui Batista, care 
se simt în Florida ca la ei 
acasă, recrutează cu asiduita
te și pregătesc mercenari și 
exilați. Așa cum au arătat și 
fotografiile publicate recent 
în revista „Life". ei pregătesc 
invazia împotriva Cubei în co
laborare cu alte bande din 
America Centrală.

în concluzie, domnule pre
ședinte. problema pe care o 
discutăm nu este o simplă pro
blemă de procedură. Dacă 
O.N.U. rămîne surdă la che
marea de ajutor și protecție 
din partea unei țări mici ca 
Cuba, aceasta poate constitui 
una din cele mai tragice lovi
turi pentru această organiza
ție. a încheiat S. Brucan.

acestei Organizații aproape că 
s-a dublat. Acest fapt oglin
dește însă nu numai schimbă
rile numerice ci și schimbări
le calitative de ordin politic 
și social care s-au produs în 
lume în acești ani.

Luînd cuvîntul la 31 octom
brie în ședința Comitetului 
Politic Special reprezentantul 
U.R.S.S., A. A. Soldatov, a 
subliniat că este necesar nu 
numai să se lărgească repre
zentarea noilor state în orga
nele principale corespunzător 
cu schimbarea numerică a 
componenței Organizației Na
țiunilor Unite, dar și să se re
vizuiască după cum o reclamă 
schimbările calitative din 
lume întreaga structură a 
O.N.U. astfel îneît ea să co
respundă actualei repartiții a 
forțelor pe arena internațio
nală.

Lumea nu mai este aceeași 
ca acum 15 ani cînd s-a creat 
Organizația Națiunilor Uni
te, a declarat delegatul 
U.R.S.S. în viața internaționa
lă de astăzi s-au format trei 
grupuri principale de state — 
socialiste, imperialiste și neu
tre. Ținîndu-se seama de noul 
raport de forțe este necesar 
să fie aduse modificări în 
structura O.N.U.

tivelor de dezarmare. Potrivit 
părerii delegației Guineei, realiza
rea unui acord de dezarmare va 
contribui nu numai la menține
rea păcii și la creșterea bună, 
stării popoarelor, ci și la lichi
darea totală a colonialismului.

în încheiere, reprezentantul 
Guineei a declarat ci fără parti
ciparea la tratative a Republicii 
Populare Chine.ze și fără modi' 
ficarea structurii O.N.U. și a 
Consiliului de Securitate, nu 
poate fi rezolvată cu succes pro
blema dezarmării generale și 
complete.

Reprezentantul Sudanului s-a 
pronunțat de asemenea pentru 
reluarea grabnică a tratativelor 
de dezarmare.

După discursul lui Unden, re
prezentantul Suediei, ședința 
Comitetului a luat sfîrșit. Ur
mătoarea ședință a Comitetu
lui are loc la 1 noiembrie.

Protestul 
Uniunii Tineretului 

Liber 6erman
BERLIN 1 (Agerpres). — 

Consiliul Central al Uniunii 
Tineretului Liber German a 
protestat cu vehemență împo
triva arestării de către auto
ritățile de la Bonn a lui Hans 
Wunderlich, membru su
pleant al Consiliului Central 
al Uniunii, în cursul vizitei 
acestuia în Germania occi
dentală. Militariștii, declară 
Consiliul Central, se tem de 
înțelegerea reciprocă a ti
neretului, se tem de popor 
și răspund prin teroare la 
orice năzuință spre înțelegere. 
Ei nu doresc o rezolvare paș
nică a problemei germane, în- 
trucît pregătesc un măcel ato
mic de masă.

Consiliul Central al Uniunii 
Tineretului Liber German 
cere să se acorde tineretului 
vest-german deplină libertate 
pentru a se întilni cu tinere
tul din R. D. Germană. El 
cheamă pe tinerii din R. D. 
Germană și din Germania oc
cidentală să protesteze împo
triva arestării lui Wunderlich, 
să-și unească forțele în lupta 
împotriva militarismului ger
man, pentru pace și pentru 
fericirea tinerei generații.

Succesul baritonului 
Nicolae Herlea la Londra

LONDRA 1 (Agerpres). - 
Baritonul Nicolae Herjea a re
purtat un strălucit succes in 
cadrul spectacolului cu opera 
„Bărbierul din Sevilla**  de 
Rossini, prezentat la 29 octom
brie pe scena cunoscutului tea
tru „Covent Garden**  din Lon
dra. In sala plină a teatrului 
londonez, cintărețul romîn a 
fost aplaudat la scenă deschi
să și rechemat de nenumărate 
ori la rampă.

Presa londoneză a apreciat 
foarte mult pe artistul romîn. 
Sub titlul „Un Figaro din Ro
minia — Nicolae Herlea la Co; 
vent Garden**,  ziarul „Times'*  
din 31 octombrie scrie printre 
altele : „Succesul de sîmbătă 
seara a aparținut lui Nicolae 
Herlea, un Figaro din Romi

Cu prilejul „Zilei Algeriei"
ACCRA 1 (Agerpres). - 

După cum anunță corespon
dentul din Ghana al agenției 
Reuter, Kwame Nkrumah, pre
ședintele Ghanei, a adresat lui 
Ferhat Abbas, președintele 
Consiliului de Miniștri al gu 
vernulni provizoriu al Repu 
blicii Algeria, un mesaj in 
care il asigură că „guvernul 
și poporul Ghanei vor fi și P*  
viitor**  de partea poporului 
algerian in lupta sa pentru 
eliberarea Algeriei.

★
ROMA 1 (Agerpres). — La 1 

noiembrie poporul italian a 
sărbătorit prin manifestații de 
masă cea de a 6-a aniversare 
a luptei armate a poporului 
algerian pentru libertatea și 
independența sa.

La Roma, din inițiativa or
ganizațiilor Studențești, a avut 
loc un miting de protest al ti
neretului impotriva represiu
nilor colonialiștilor în Algeria. 
La miting au participat repre
zentanți ai Federației tinere
tului comunist italian, ai orga-

----- •-

Sesiunea Adunării 
Populare a R.P.Bulgaria

SOFIA 1 (Agerpres).—După 
cum transmite BTA la 1 no
iembrie, la Sofia au început 
lucrările sesiunii ordinare a 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria. Principala proble
mă aflată pe ordinea de zi a 
sesiunii este raportul cu pri
vire la activitatea delegației 
R. P. Bulgaria la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Raportul a fost prezentat de 
Todor Jivkov prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, membru al Prezidiu
lui Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, șeful delegației bul
gare la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Adunarea Populară a adop
tat o declarație care aprobă 
în unanimitate activitatea 
desfășurată de delegația bul
gară la cea de-a XV-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U.

----- e-----

Arestarea unui spion 
american in U.R.S.S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Uniunea 
Sovietică a fost arestat spio
nul american Mihail Platovski 
(alias Andrei Kreus și Piotr 
Sosnovski). Spionul Platovski 
a fost descoperit și arestat ca 
urmare a măsurilor luate de 
Comitetul securității de stat 
intrucit in timpul instrucției 
in vederea procesului unui alt 
spion american, Slavnov, a- 
restat anterior, s-a stabilit că 
acesta fusese parașutat în 
Uniunea Sovietică împreună 
cu Mihail Platovski.

Platovski primise din partea 
spionajului american misiu
nea de a se stabili la Minsk 
pentru a culege date secrete. 
Cu prilejul arestării lui Pla
tovski au fost confiscate două 
posturi de radio, cifruri, co 
duri, clișee pentru tipărirea 
de manifeste antisovietice și 
alte obiecte pentru spionaj 
precum și un pașaport sovie
tic și un livret militar pregă
tite de americani.

încheierea lucrărilor sesiunii 
Biroului F. M. T. D.

SOFIA (prin telefon de la tri
misul nostru). - La capătul ce
lor trei zile de rodnice dezba
teri, sesiunea Biroului F.M.T.D. 
a adoptat in unanimitate o re
zoluție generală privind rapoar
tele prezentate de Pierro Pierra- 
Iii și Christian Echard. Aceste 
rapoarte înfățișează sarcinile 
cele mai importante ale Fede
rației Mondiale c Tineretului 
Democrat: lupta pentru coexi
stența pașnică intre state cu 
sisteme sociale diferite, lupta 
pentru dezarmarea generală și 
totală și în primul rînd pentru 
încetarea experiențelor cu ar
mele atomice și pentru distru
gerea armelor atomice și termo
nucleare, pentru lichidarea ba
zelor militare de pe teritorii 
străine, împotriva renașterii mi
litarismului vest-german, pentru 
independența națională și lichi
darea complectă a colonialismu
lui, împotriva imperialismului, 
lupta pentru respectul democra
ției, libertăților și drepturilor 
omului, contra încercărilor de 
fascizare și militarizare care vi
zează in primul rind tineretul în 
numerose țări, contra discrimi
nării rasiale, pentru îmbunată- 

nia, un bariton dramatic de o 
mare căldură și autoritate, 
cum s-a dovedit îndeosebi in 
mezzovoce și în fortissimo*.

La rindul său ziarul londo
nez „Financial Times'*  scrie că 
„Reluarea spectacolelor cu 
„Bărbierul din Sevilla**  a rele
vat arta lui Nicolae Herlea, un 
bariton romîn a cărui voce 
este expresivă, splendidă, ca
tifelată, bogată in nuanțe, re
marcabilă in toate registrele". 
Ziarul remarcă de asemenea 
posibilitățile scenice ale artis
tului romîn și încheie mențio- 
nînd că „Nicolae Herlea repro 
zintă însăși muzica".

Cronici elogioase au mai a- 
părut și în ziarele „Daily 
Mail", „Evening Standard" 
etc.

nizațiilor de tineret ale parti
delor socialist, social-demo
crat, radical, republican și de- 
mocrat-creștin.

Participant» la miting au 
adresat un mesaj tineretului 
algerian în care-și exprimă so
lidaritatea cu lupta dreaptă a 
poporului algerian.

★
Manifestări consacrate „Zilei 

Algeriei» au avut de asemenea 
loc in R.A.U., Maroc și Irak.

Congo
LEOPOLDVILLE 1 (Ager- 

preș). — Potrivit știrilor sosite 
din Congo, marionetele pu
terilor imperialiste fac totul 
pentru a consolida scindarea 
țării și a dezorganiza viața 
în Congo.

într-o știre transmisă din 
Elisabethville, corespondentul 
agenției Taniug arată că în 
provincia Katanga belgienii 
dețin adevărata putere. Așa- 
numitul „guvern» al lui 
Chombe nu este decît un pa
ravan în spatele căruia acțio
nează monopolurile străine și 
în primul rînd marea socie
tate „Union miniere du Haut 
Katanga**,  care exploatează 
cele mai mari zăcăminte de 
cupru și de alte minerale Utile 
din această provincie.

Căutînd să apere posesiu
nile societății „Union Miniere 
du Haut Katanga**,  Chombe a 
instaurat un regim poliție
nesc și de teroare în regiu
nile din sudul Katangăi. 
închisorile sînt pline de oa
meni nevinovați. Recent la 
Elisabethville au fost arestate 
aproximativ 350 de persoane.

în provincia Kasai unde de 
cîteva zile acționează bandele 
lui Kalonji — pretinsul pre
ședinte al așa.numitului „stat 
miner Kasai“, situația conti
nuă să rămînă încordată. 
Bandele lui Kalonji au ars 
pînă la temelie cîteva așe
zări din regiunea Mvsna Ditu 
și au exterminat locuitorii 
lor.

Abia la 31 octombrie unită
țile ghaneze și liberiene ale 
trupelor O.N.U. au reușit să 
oprească ofensiva bandelor 
lui Kalonji și să aresteze o 
parte din căpeteniile lor. 
Printre cei arestați se află 
trei belgieni și un oarecare 
căpitan Roberts a cărui na
ționalitate nu a fost încă sta
bilită precis. în prezent ares- 
tații se află la Luluaburg a- 
părați de trupele O.N.U. de 
mînia maselor congoleze care 
cep pedepsirea grabnică și se
veră a conducătorilor bande
lor lui Kalonji.

Laos
HANOI 1 (Agerpres). - In 

ciuda ordinului cu privire la 
încetarea focului, dat conform 
acordului dintre guvernul re
gal al Laosului și Partidul 
Neo Lao Haksat, o serie de o- 
fițeri ai armatei regale laoție- 
ne, agenți ai clicii rebele a 
lui Fumi Nosavan, săvirșesc 
provocări armate împotriva 
detașamentelor de luptă Patet 
Lao și atacă populația din 

țirea condițiilor de viață șl de 
studiu ale tineretului.

In rezoluția cu privire la întă
rirea luptei tineretului din Eu
ropa pentru pace și contra mi
litarismului vest-german se sub
liniază că o sarcină din cele 
mai urgente in ceea ce privește 
activitatea F.M.T.D. pe conti
nentul european este aceea de 
a mobiliza tineretul împotriva 
primejdiei pe care o reprezintă 
din nou pentru Europa și pen
tru pacea mondială reînvie
rea militarismului vest-german. 
F.M.T.D. a lansat un vibrant 
apel către tineretul din Europa 
și din lumea întreagă, pentru 
a-și uni toate forțele sale în spi
ritul ideilor mișcării rezistenței 
antifasciste, în numele păcii, 
democrației și libertății. F.M.T.D. 
a cerut tuturor organizațiilor 
membre și în special celor din 
Europa să demaște primejdia 
militarismului german renăscut 
în Republica Federală Germană 
și să-și exprime protestul lor 
prin acțiuni comune, ma
nifestații, petiții, mitinguri și 
prin alte forme, contra primej
diei pe care o reprezintă pen
tru pace Bundeswehrul vest-ger
man. Rezoluția afirmă solidari
tatea F.M.T.D. cu lupta forțelor 
democratice ale tineretului ger
man împotriva politicii revan
șarde a Bonnului.

Rezoluția cu privire la Algeria 
reafirmă sprijinul total al Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat acordat tineretului 
algerian în lupta sa justă pen
tru independență națională și 
exprimă sprijinul său eforturilor 
tineretului francez care luptă 
pentru a pune capăt războiului 
colonial din Algeria și pentru 
a asigura dreptul la indepen
dență al poporului algerian.

In rezoluția eu privire la si
tuația din unele țări ale Asiei 
de sud-est se subliniază faptul 
că in Laos unele state membre 
ale S.E.A.T.O. încearcă să des
fășoare o activitate de submi
nare a guvernului neutru din 
această țară. Rezoluția cheamă 
la vigilență față de manevrele 
cercurilor agresive în Laos. 
F.M.T.D. și-a exprimat întregul 
său sprijin pentru lupta pe care 
o duce tineretul, alături de 
poporul din Vietnam, pentru 
reunificarea pașnică a țării sale 
și pentru realizarea practică a 
acordurilor de la Geneva. Se
siunea Biroului F.M.T.D. a sub
liniat solidaritatea tineretului 
și popoarelor din lumea în
treagă cu lupta poporului indo
nezian pentru eliberarea Iria- 
nului de vest ocupat de către 
colonialiștii olandezi. Sesiunea 
Biroului F.M.T.D. a adoptat 
de asemenea o rezoluție asupra 
Extremului Orient

In rezoluția cu privire la si
tuația din Cuba se arată că ti
neretul lumii întregi își exprimă 
solidaritatea cu lupta poporului 
cuban pentru libertate și inde

Ultimele știri din:
Phong Săli și din alte provin
cii ale Laosului.

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, re- 
ferindu se la postul de radio 
„Vocea Patet Lao“, Kam Won» 
guvernatorul provinciei Phong- 
Sali, și alți reacționari au or
donat la 10 octombrie batalio
nului nr. 116 să atace detașa
mentele de luptă Patet Lao 
situate în regiunea Nam Pak.

în zilele de 11 și 16 octom
brie subunități ale acestui ba
talion au atacat diferite loca
lități printre care Phon Ksai, 
Muong-Hun și alte regiuni 
unde au incendiat toate așe 
zările, au distrus depozitele dc 
orez, au ucis sau au luat cu 
ei vitele din curțile oamenilor.

Sprijinind pe un oarecare 
căpitan Khem care pregătește 
un atac împotriva detașamen
telor de luptă Patet Lao în re
giunea Nam-Nga, între 20 și 
24 octombrie agenții clicii lui 
Fumi Nosavan, comandanții 
districtului militar nr. 1, au 
trimis pe calea aerului acestui 
căpitan alimente și armament, 
printre care aruncătoare de 
mine.

După cum subliniază postul 
de radio „Vocea Patet Lao" 
acțiunile ofițerilor susmențio 
nați în regiunea Phong-Sali 
dovedesc că ei complotează cu 
clica rebelă a Iui Funii Nosa
van și intenționează să între
prindă o ofensivă serioasă îm
potriva detașamentelor de 
luptă Patet Lao.

PE SCURT
TOKIO. — Agenția japone

ză do știri. Kyodo anunță că 
în dimineața zilei de 1 noiem
brie a sosit la Tokio o delega
ție economică a R. P. Romîne, 
condusă de Mihai Petri, ad
junct al ministrului Comerțu
lui. Delegația va purta trata
tive în vederea dezvoltării re
lațiilor economice romino ja
poneze și încheierea unui acord 
comercial și de plăți între 
R. P. Romînă și Japonia.

MOSCOVA. — La 1 noiem
brie au avut loc la Kremlin 
tratative între delegațiile gu
vernamentale ale Republicii 
Cuba și Uniunii Sovietice cu 
privire la lărgirea comerțului 
și a relațiilor economice din 
tre cele două țări. Din partea 
Uniunii Sovietice la tratative 
participă o delegație în frunte 
cu Anastas Mikoian, prim vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., iar din 
partea Republicii Cuba — mi
siunea economică guverna- 

pendență națională șl se atrage 
atenția asupra primejdiei unei 
agresiuni armate pregătite de 
către S.U.A. contra poporului 
cuban. Federația Mondială a 
Tineretului Democrat a chemat 
întregul tineret al lumii să-și mo
bilizeze forțele pentru a împie
dica agresiunea armată in con
tra Cubei. In rezoluția asupra 
situației din Argentina se relevă 
faptul că in ultima vreme for
țele democratice ale mișcării de 
tineret sînt persecutate, organi
zațiile lor sînt interzise, condu
cătorii arestați, publicațiile 
suspendate. F.M.T.D. își exprimă 
solidaritatea sa eu tineretul de
mocrat din Argentina. Intr-o re
zoluție consacrată situației din 
Venezuela, Biroul F.M.T.D. și-o 
declarat întregul său sprijin 
eforturilor tineretului venezue- 
lian pentru o politică conforma 
cu interesele sale naționale, o 
politică de sprijin a revoluției 
cubane și consideră că lupta 
tineretului din Venezuela este o
contribuție la lupta generală 
pentru apărarea păcii mondiale. 
Biroul F.M.T.D. atrage atenția 
asupra încercărilor de a se limi
ta libertățile democratice în 
Venezuela.

Situația din Congo face o- 
biectul unei alte rezoluții adop
tată de către sesiunea Biroului 
F.M.T.D. In această rezoluție se 
proclamă deplina solidaritate cu 
lupta poporului și tineretului din 
Congo pentru salvgardarea in
dependenței sale naționale și a 
integrității teritoriului congolez 
și se condamnă intervenția co
lonialistă ce amenință dreptu
rile și libertățile poporului con
golez, In această rezoluție Fe
derația Mondială a Tineretului 
Democrat cheamă întregul tine
ret al lumii să-și exprime sim
patia sa pentru mișcarea afri
cană de libertate și în special 
pentru tineretul din Confo.

★
La sfirșitul lucrărilor sesiunii 

Biroului F.M.T.D., la hotelul 
„Balkan" a avut Icc o confe
rință de presa in cadrul căreia 
Christian Echard, secretar gene
ral al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a înfățișat 
ziariștilor bulgari și străini re
zultatele sesiunii. Christian 
Echard, a declarat că, în ca
drul sesiunii jubiliare consacrate 
împlinirii a 15 ani de la consti
tuirea F.M.T.D., Biroul F.M.T.D. 
a adoptat hotărîrea de a orga
niza în anul 1961 un referendum 
mondial in rîndurile tineretului 
împotriva războiului, impotriva 
armelor atomice și termonuclearei 
pentru dezarmarea complectă.

Luni seara Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria a oferit o recepție ’n 
cinstea participanților la se
siunea Biroului F.M.T.D.

EUGENIU OBREA
Sofia, 1 noiembrie.

Rhodesia de sud
SALISBURY 1 (Agerpres). — 

Potrivit știrilor sosite din Rho
desia de sud, in aceasta colo
nie engleza care, zice-se, se 
„autoguvernează" crește valul 
de proteste împotriva samavol
niciei rasiste a autorităților co
loniale.

Autoritățile din Rhodesia de 
sud, strecurind prin parlament 
legi reacționare, incearcâ să 
învestească guvernul cu împu
terniciri dictatoriale pentru a 
înăbuși lupta populației africa
ne împotriva discriminării ra
siale, pentru independență.

In legătură cu recenta adop
tare a legii cu privire la lichi
darea „vagabondajului", la 31 
octombrie Congresul african al 
sindicatelor din Rhodezia de 
sud a adresat un apel Orga
nizației Internaționale a Muncii 
cerindu-i să ia măsuri împotri
va guvernului Rhodesiei de sud 
a cărui activitate duce ța» „la 
instaurarea sclaviei**.

Opinia publică din Rhodesia 
de sud protestează împotriva 
faptului că rasiștii examinează 
în parlament așa-zisa „lege cu 
privire la menținerea păcii și a 
ordinii**,  care prevede „lărgirea 
maximă a împuternicirilor guver
nului in domeniul înăbușirii de
zordinilor". După cum anunță 
corespondentul din Salisbury al 
agenției France Presse, Asocia
ția juriștilor din Rhodesia de 
sud a adresat guvernului un 
protest in legătură cu aceasta.

mentală în frunte cu Ernesto 
Guevara.

PARIS. Atît la Paris cît și la 
Bonn se confirmă știrea că in
tr-un viitor apropiat — înainte 
de sesiunea N.A.T.O. de la în
ceputul lunii decembrie — va 
avea loc o întrevedere între ge
neralul de Gaulle și cancelarul 
Adenauer,

LONDRA. La 31 octombrie in 
centrul orașului Londra a avut 
loc un mare miting convocat de 
organizația ..Mișcarea pentru de
zarmare nucleară". Cei aproape 
2.500 de participanți la miting 
au salutat cu aplauze furtunoase 
cuvîntările vorbitorilor care au 
cerut ca Anglia să renunțe la 
arme nucleare.

MOSCOVA. — Editura pen
tru literatura străină a tipărit 
cartea lui Fidel Castro „Cu- 
vintări și declarații" care 
cuprinde cuvîntări, interviuri 
și declarații ale primului mi
nistru al Cubei.
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