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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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neretului Munci
tor, partidul a pus 
Ca principală sar- 

I cină educarea co
li! munistă a tinerei 

generații. Sub di
recta conducere a partidului, 
organizația noastră desfășoa
ră . o largă activitate pentru 

dezvoltarea conștiinței socia
liste a tineretului, în scopul 
mobilizării lui la o participa
re tot mai activă în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. La baza întregii munci 
de propagandă desfășurată de 
U.T.M. stau hotărîrile celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului, ale plenarelor C.C. al 
P.M.R. Munca de propagandă 
trebuie să asigure cunoaște
rea aprofundată de către tine
ret a liniei și hotărîrilor 
partidului, a aprecierilor sale 
asupra problemelor vieții in
terne și internaționale, să mo
bilizeze tineretul la o muncă 
și mai avîntată pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. Partidul acordă o deo
sebită atenție muncii de pro
pagandă în rîndul tineretului, 
creșterii eficacității acesteia, 
manifestă o mare exigență 
față de conținutul ei. Unul 
din mijloacele importante ale 
muncii de propagandă îl con
stituie învățămintul politic 
U.T.M. O expresie grăitoare 
a interesului crescînd pe care

îl manifestă tineretul pentru 
însușirea învățăturii marxist- 
leniniste, pentru cunoașterea 
și însușirea politicii partidu
lui nostru, o constituie și fap
tul că în anul trecut în cercu
rile politice ale U.T.M. au 
fost cuprinși peste 1200 000 
de tineri.

Învățămintul politic U.T.M. 
este menit să ajute la forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tineretului, a ata
șamentului față de partid și 
orinduirea democrat-populară, 
dezvoltînd atitudinea nouă, 
socialistă față de muncă și 
avutul obștesc, combativitatea 
față de vechile concepții și 
moravuri.

Învățămintul politic U.T.M. 
este chemat să contribuie la 
educarea tineretului în spiri
tul patriotismului socialist și 
al internaționalismului prole
tar. El ajută organizația 
U.T.M. în educarea tineretului 
în spiritul devotamentului ne
mărginit față de cauza unită
ții lagărului socialist, a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, să dez
volte la tineri ura împotriva 
tuturor dușmanilor păcii și 
socialismului.

C.C. al U.T.M. a stabilit în 
acest an ca în cadrul învăță- 
mîntului politic U.T.M., în a- 
fara cercurilor de studiere a 
Statutului U.T.M., a cercului 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă“ șl a ciclurilor de con

Colectivul gazefei de perete de la Școala medie nr. 39 Dimitrie 
Canfemir din Capitală pregătește un număr nou pe tema alegerilor, 
lată-i împreună cu secretara comitetului U.T.M. pe școală dis- 

cutînd despre articolele ce vor fi afișate.
Foto : N. STELORIAN

ferințe din școli și facultăți, 
să mai funcționeze un cero de 
studiu: „Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei ge
nerații", cursuri politice U.T.M. 
iar pentru studenții anilor 
III—V, cercuri teoretice.

In cercurile „Trăsăturile 
moralei socialiste în rîndul 
tinerei generații” se vor studia, 
într-o strînsă legătură cu via
ța, principiile moralei comu
niste, concepția materialistă 
despre lume — trăsătură ca
racteristică a tinărului înain
tat ai zilelor noastre —, pro
bleme privind prietenia, tovă
rășia, dragostea etc. Cursurile 
politice U.T.M. vor înarma ti
neretul cu cunoașterea trecu
tului de luptă al poporului 
nostru, cu politica P.M.R. de 
industrializare a țării și dez
voltare a agriculturii socialis
te, vor lămuri tineretului o 
seamă de noțiuni despre orîn- 
duirea de stat din țara noas
tră, despre economia socialis
tă, despre sistemul mondial 
socialist. In aceste două for
me de învățămint politic 
U.T.M. vor fi încadrați tineri 
ce doresc să le urmeze și care 
au un nivel de pregătire co
respunzător. Cercurile teore
tice organizate pentru stu
denții anilor III—V, au rolul 
de a antrena și stimula mun
ca individuală de studiere și 
aprofundare a unor probleme 
ale ideologiei marxist-leninis- 
te. In ele se pot studia proble
me ideologice contempora
ne : ateism științific, etică co
munistă, estetică marxistă, 
probleme filozofice în strînsă 
legătură cu disciplinele de 
studiu din fiecare facultate, 
cu preocupările studenților.

Pentru a îmbogăți conținu
tul învățămîntului politic 
U.T.M., a-i mări eficacitatea, 
este nevoie să se acorde pe 
viitor toată atenția legării 
strînse a învățămîntului po
litic al U.T.M. de viața și 
munca tineretului. Aceasta 
înseamnă a-i ajuta pe tineri 
să înțeleagă în spiritul învă-

„Scînteia tineretului“
(Continuare în pag. a III-a)
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Constructorii pregătesc condițiile 
de lucru pe timpul iernii

Constructorii de pe șantierele 
de locuințe din regiunea Banat 
au terminat în primele 9 luni ale 
acestui an 800 de apartamente, 
cu aproape 100 mai multe decît 
în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

In prezent, pe majoritatea șan
tierelor de locuințe din regiune 
se fac pregătiri pentru asigurarea 
fronturilor de lucru în timpul ier
nii. Astfel, se revizuiesc instala
țiile și utilajele de încălzire folo
site în stafiile de preparare a be- 
toanelor. Totodată se iau măsuri 
pentru extinderea unor procedee

----- •----- ------- -

Fier vechi 
oțelăriilor

In urmă cu cîteva luni într-o 
adunare generală U.T.M., o pădu
re de brațe aprobase în unanimi
tate propunerea secretarului U.T.M. 
de la Schela Ciurești-Argeș, tova
rășul Ion Vlăsceanu, de a se co
lecta prin muncă voluntară 10 000 
kg fier vechi.

De atunci, în fiecare zi, după 
terminarea lucrului, în incinta 
parcurilor de extracție precum și 
în zona sondelor, cei 200 de tineri 
puteau fi văzuți adunînd deșeuri- 
le de fier, capete de țevi, bucată 
cu bucată.

însuflețiți de dorința de a da 
oțelăriilor patriei cit mai mult fier 
vechi, tinerii de la Schela de ex
tracție Ciurești, mobilizați de or
ganizația U.T.M. au colectat peste 
13 000 kg fier vechi.

ION ANDREITĂ
----- •------

avansate in scopul grăbirii lucră
rilor de finisaj. La Reșija și Timi
șoara, de exemplu, se extinde 
metoda de transportare și ten- 
cuire cu mortar a fațadelor de 
blocuri cu ajutorul pompelor care 
ridică productivitatea și asigură 
executarea lucrărilor de fencuire 
exterioară pe orice timp. Fabri
carea panourilor mari pentru 
blocuri va continua la Reșița și 
în lunile friguroase, prin închi
derea spafiilor de turnare a beto
nului cu invelifori din mase 
plastice. Pentru montarea ușilor 
și ferestrelor la noile blocuri, pe 
măsură ce se construiește fiecare 
etaj, trustul regional construc
ții Banat a luat măsuri ca peste 
80 la sută din ușile și ferestrele 
necesare să fie confecționate în 
ateliere proprii.

Constructorii din unitățile trus
tului ?i_au propus ca în perioada 
de iarnă să termine alte 700 a. 
parlamente.

(Agerpres)

Solii poporului romîn în vizifă 
la marele șantier al hidrocen

tralei de la Djatiluhur

////// SOLILOR POPORULUI ROMiN
------- ÎN INDONEZIA --------

MODERNE

DE ARMARE IN MINE
Acțiunea de înlo

cuire a 
lemnos 
miniere 
metalice 
bricate din beton ar
mat ia o tot mai lar
gă extindere în mi
nele din Maramureș.

La exploatarea 
„Steaua Roșie”-Cav- 
nic, de exemplu, care 
este fruntașă pe trus
tul minier Baia Mare 
în această acțiune, au 
fost susținute în acest 
an, cu ancore meta
lice, galerii cu o lun-

materialului 
la lucrările 
cu armături 
și cu prefă

gime de peste 800 
m l. tn acest fel s-au 
economisit mai mult 
de 400 mc de mate
rial lemnos, cheltu
ielile de întreținere 
a unor galerii au scă
zut cu 20 la sută și 
s-au asigurat totodată 
condiții optime de 
lucru pentru mineri. 
Rezultate asemănă
toare au fost obținu
te și de colectivele 
exploatărilor „Jozsa 
Bella” Baia Mare și 
„7 Noiembrie” Nistru, 
care în această pe-

rioadă au armat 
prefabricate din 
ton 540 și respectiv 
500 ml de galerii.

In nouă luni din 
acest an, minerii din 
Maramureș au execu
tat un volum de lu
crări de armare cu 
elemente prefabrica
te din beton armat 
egal cu cel realizat 
în întreg anul trecut, 
înlocuind astfel peste 
2 500 mc de lemn de 
mină.

cu 
be-ț

DJAKARTA 9 (Agerpres).— 
De la trimișii speciali: 
continuarea vizitei în 
donezia, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu au vizi
tat marți insula Bali, cu
noscută în întreaga lume pen
tru frumusețile ei naturale, 
vegetația luxuriantă și măies
tria artistică a meșteșugarilor, 
cîntăreților și dansatorilor 
populari.

De-a lungul Celor peste 100 
de kilometri parcurși pe teri
toriul insulei, mii și mii de 
oameni și-au exprimat senti
mentele de prietenie față de 
poporul romîn, cu aceeași în
suflețire ca pretutindeni în 
cursul vizitei prin Indonezia 
a înalților oaspeți romîni. 
Prinse pe înalte tulpini de 
bambus, se înșiruiau, prin 
locurile vizitate, împletituri 
artistice, cele mai multe de

în
In-

forma soarelui, urare simbo
lică tradițională, semnificînd 
dorința ca oaspetele să se 
bucure de sănătate și prospe
ritate.

în drum oaspeții s-au oprit 
pentru puțin timp pe cul
mea muntelui Batur. Aici, 
la 1800 de metri altitudi
ne, este un climat asemă
nător primăverii de la noi. 
Cît vezi cu ochii, pînă 
la țărmul lacului Batur, coa
stele muntelui au fost arse 
de lava unei erupții vulcanice 
care s-a produs în anul 1928. 
Aici, în zona muntoasă a In
doneziei am întîlnit pentru 
prima oară parcele cultivate 
cu porumb, dar dominante 
sînt tot terenurile cultivate cu 
orez. Orezăriile sînt așezate 
în terase, pe povîrnișuri. Ță
ranii cu pălării de paie sau 
cu frunze de palmier pe cap,

cu picioarele pînă la genunchi 
în apă, folosind 
pluguri de lemn, 
terenurile pentru 
orezului.

în timpul opririi pe culmea 
Batur, președintele Sukarno a 
explicat că în Indonezia e- 
xistă condiții foarte favorabi
le pentru cultivarea bumbacu
lui și, de aceea, una din insu
lele arhipelagului va fi afec
tată acestei culturi. înainte 
de cotropirea colonială — a 
spus dr. Sukarno — existau 
mari terenuri cultivate cu 
bumbac și o dezvoltată in
dustrie textilă meșteșugăreas
că. Dar colonialiștii erau in
teresați să vîndă propriile 
lor produse textile. Industria 
indoneziană a decăzut și cul
tivarea bumbacului a dispă
rut, luîndu-i locul plantele în 
a căror cultivare erau intere
sați colonialiștii. în prezent,

milenarele 
pregăteau 
cultivarea

(Agerpres)

De Ia începutul anului și pînă 
acum industria chimică a livrat 
agriculturii o cantitate de îngră
șăminte chimice aproape egală cu 
cea trimisă în întreg anul 1961. 
Sporul de producție obținut este 
rezultatul preocupării colectivelor 
întreprinderilor de îngrășăminte 
chimice pentru o cit mai bună fo
losire a capacităților de producție 
și îndeplinirii ritmice a planului. 
Colectivul Uzinei „Petru Eoni" 
din Valea Călugărească, de pildă, 
a depășit cu 9,5 la sută planul de 
producție pe primele nouă luni ale

anului. Triplarea recentă a capa
cității de producție de îngrășă
minte fosfatice a uzinei din Nă
vodari a creat condiții ca încă 
din acest trimestru să se trimită 
agriculturii cantități sporite de 
îngrășăminte.

In afară de îngrășăminte, chi- 
miștii au mai livrat în acest an 
agriculturii peste 30 000 de tone 
de insecto-fungicide pentru com
baterea diverșilor dăunători din 
culturi.

(Agerpres)

Expoziție de artă plastică la Tg. Mureș
La Palatul culturii din Tirgu Mureș s-a deschis o expoziție de artă 

plastică. Alături de numeroasele lucrări de pictură, sculptură și grafică, 
expoziția cuprinde și numeroase lucrări de artă aplicată. De o largă 
apreciere se bucură lucrările olarilor din Corund, raionul Odorhei, și 
cele din ceramică neagră ale meșterilor din Dănești, raionul Ciuc.

.Agerpres!

Complexul social-GrozMveșfi, unul din cele două „orășele ale sfudenjilor“, înălțate în București, pe cheiul Dîmbovijei,
Foto : AGERPRES

îngrășăminte chimice 
pentru agricultură

Articole de uz casnic 
din mase plastice

Industria maselor 
plastice din țara noa
stră a realizat în ul
timul timp noi produ
se de uz casnic rezi
stente, cu un colorit 
viu, plăcut. între al
tele au fost introduse 
în fabricație „seturi 
de bucătărie”, forma
te din perdele, față de 
masă, husă pentru 
scaune, din același 
material și desen, din 
foi de masă plastică. 
Ele sînt ușor de cură
țat, ceea ce ușurează 
mult munca gospodi
nelor. Foile depoliclo- 
rură de vinilin, care au 
o largă utilizare în in
dustria confecțiilor și 
obiectelor de uz cas

nic, se produc acum 
într-un număr de 60 
variațiuni de culori și 
nu se decolorează. 
Creatorii au realizat, 
totodată, din mase 
plastice o serie de 
noi obiecte ca răză-

toare pentru fructe, 
muștarieră cu capac, 
solniță cu capac, su
port pentru ghivece 
de flori, flori artifi
ciale și altele.

(Agerpres)

Curs pentru instructorii 
de dansuri populare

Pentru îmbunătățirea activității brigăzilor 
artistice de agitație și formațiilor de dan
suri din Întreprinderi, Consiliul sindical re
gional Ploiești a organizat în aceste zile un 
curs pentru 130 de instructori. La cursuri 
predau artiști de la Teatrul de stat din 
Ploiești, profesori de muzică și metodiști ai 
casei regionale de creație.

(Agerpres)

Aproape 4 700 tone de griu 
vîndut statului peste
168 de gospodării agricole co

lective din regiunea Banat, care 
au realizat producții sporite de 
cereale, au vîndut statului a- 
proape 4 700 de tone de grîu, 
peste cantitățile contractate, rea- 
lizînd prin aceasta venituri de 
peste 7 700 000 lei. Gospodăria 
colectivă din Hitiaș, de exemplu, 
care a realizat cîte 2 800 kg de

cantitățile contractate
grîu Ia ha a vîndut în afara 
cantităților contractate 218 tone 
de grîu.

Gospodăriile colective din ra
ioanele Sînnicolau Mare, Lugoj, 
Deta, Timișoara și Arad au ho- 
tărît să vîndă statului și în
semnate cantități de porumb în 
afara celor contractate.

(Agerpres)

, itwwE g știe că cinema-
tografia este sin- 

rgM|T teza mai multoriWa arte cu o tradiție
agTSI străveche: litera-
™WI tura, muzica, tea

trul, artele plas
tice. Fructificînd creator ele
mentele acestora, cea de-a 
7-a artă se bucură de o popu
laritate deosebită prin modul 
direct, concret senzorial în 
care se adresează spectatoru
lui. Aceasta conferă artei fil
mului o uriașă forță de in
fluențare a maselor. Lenin o 
numea „cea mai populară din
tre arte“.

Spectacolul cinematografic 
atrage deopotrivă pe iubitorul 
de muzică și pe cel de teatru, 
pe amatorul de literatură Și 
de pictură. Dar așa cum pă
trunderea tinărului in lumea 
cărții, în universul armonios 
de linii, culori ori sunete, tre
buie călăuzită cu grijă de la 
primii pași, tot astfel cuno
ștința cu arta cinematografică 
reclamă un ajutor competent 
și calificat. Din această necesi
tate s-au creat — în procesul 
de educație estetică a tinerilor 
desfășurat de organizația 
U.T.M. — cercurile „Prietenii

filmului". Ele au răspuns și 
pasiunii tineretului nostru 
pentru această atrăgătoare și 
foarte modernă artă. Pasiune 
care începe dar nu trebuie să 
rămînă la pragul sălii de vi
zionare.

In ce constă activitatea a- 
cestor cercuri, ce și cum se

vitatea tuturor prietenilor fil
mului din țară.

Aici, ca și în alte în
treprinderi, nivelul tinărului 
spectator în aprecierea operei 
de artă a depășit faza elemen
tară de „mi-a plăcut“ sau „nu 
mi-a plăcut”. Impresiile, după 
vizionare, se referă în primul

tiri separate reunite printr-un 
pretext dramaturgie) necesita 
poate o prezentare prealabilă, 
— e de părere Adrian Raco- 
viță, membru al. acestui cerc. 
Și am să explic de ce. Pozi
ția unora din personaje (șofe
rul ori tînăra doctoriță, de 
pildă) ne-au rămas neclare.

după vizionarea producției 
„Mongolii“ de pildă, comen
tariile ar fi avut ca punct de 
plecare o analiză documenta
tă, nu s-ar . fi. întîmplat ca 
denaturarea istoriei comisă în 
acest film să rămînă nesezi- 
zată de un tînăr — în gene
ral cu o înțelegere exactă a

PRIETENII FILMULUI
Șl CULTURA CINEMATOGRAFICĂ
discută aici, cu ce spor de cu
noștințe trec tinerii la vizio
narea altui film, ce ar mai fi 
de făcut pentru a mări efi
ciența acestor forme de cu
noaștere — iată probleme pe 
care le-am urmărit în discu
ția cu un grup de iubitori ai 
filmului de la Uzinele „Grivi- 
ța roșie“ din Capitală.

Ne-am oprit asupra acestor 
cercuri, dar discuțiile purtate 
aici interesează, desigur, acti-

rînd la conținutul filmului, la 
mesajul lui și adesea chiar la 
caracterizări judicioase de 
personaje. Frezorul Ilie Nico
lae, de pildă, care răspunde 
de cerc în cadrul secției scu- 
lerie, ne relata felul în care 
a fost discutat filmul sovietic 
„Destăinuiri”. Fiecare și-a 
spus părerile, apreciind trăsă
turile înaintate ale eroilor.

— Dar compoziția mai spe
cială a filmului (cîteva poves-

11 socotesc un exemplu tipic 
de film care necesită o dez
batere mai adîncită asifpra 
problemelor de conținut și 
formă, probleme de înaltă 
conștiință comunistă.

Neclaritățile ar fi fost desi
gur înlăturate dacă discutarea 
filmului în cerc ar fi pornit 
de la o expunere documen
tată asupra ideilor de bază. 
Utilitatea referatului s-a do
vedit și cu alte ocazii. Dacă

operei — ca Nicolae Mareș. 
Cind discuțiile au fost de la 
început bine orientate (ca în 
cazul ascuțitei satire politice 
„Fantomele din Spessart“) efi
ciența a fost maximă: con
cluziile trase de membrii a- 
cestui cerc au fost interesante 
și rodnice pentru că au abor
dat cele mai recente eveni
mente internaționale.

Necesitatea unei orientări 
științifice a dezbaterilor pe

Indonezia importă 90 la sută 
din bumbacul și fibrele care 
se prelucrează în întreprin
derile naționale și în afară 
de aceasta, importă și textile. 
A fost vizitat apoi satul Kin- 
tamani, situat în munții cu a- 
celași nume. Casele sînt îm
prejmuite de ziduri din pă- 
mînt ars sau cărămidă, așa 
cum sînt, de altfel, în întreaga 
insulă. In interiorul curților, 
în afară de locuințe, sînt con
struite mici temple, în marea 
lor majoritate cu un volum de 
cel mult 2 metri cubi. Casele 
de pe insulă sînt aproape 
toate din bambus și sînt aco
perite cu frunze de palmier.

Locuitorii satului Kintamani 
se aflau cu toții pe șosea pen
tru a-i saluta pe înalții oaspeți. 
O orchestră populară a pre-

(Continuare în pag. a IV-a)Un nou cămin cultural
Aproape în fiecare zi, pe mi

cul șantier din cartierul Apa Să
rată din orașul Cîmpnlung-Mus- 
cel puteau fi întîlniți zeci de ce
tățeni, vîrstnici și tineri care dă
deau o mîuă de ajutor zidarilor 
sau dulgherilor la terminarea 
noului cămin cultural. Nelipsiți 
erau și deputății Iulian Vasiles- 
cu, Nicolae Bodea, Viorica Opro- 
iu și alții. Astfel, cu sprijinul ce
tățenilor, noul cămin cnltural, 
care are o sală de spectacole cu 
300 de locuri, săli de lectură, de 
sport și repetiții, a fost gata cu 
mult înainte de termen. Folosin- 
du-se resursele locale ți mai alea 
prin munca patriotică prestată de 
cetățeni, noul cămin cultural a 
costat cw 165.000 lei mai puțin 
decît prevedea devizul. Acnm, la 
noul cămin cultural a început 
să se desfășoare o bogată activi
tate culturală la oare participă 
numeroși tineri ți vîrstnici din 
cartierul Apa Sărată.

FLORIN OPRESCU
mecanic

marginea filmelor se impune 
și în activitatea celorlalte 
cercuri. Responsabilul de la 
centrul 3 vagoane, Marin Du
mitru, știe că în cercul său 
sînt tineri ca Ștefan Marin 
care gîndesc cam așa: „dacă 
primele secvențe desfășurate 
pe ecran nu mă captivează, 
înseamnă că filmul e neinte
resant“, Or, în cerc nu s-au 
ridicat niciodată probleme 
mai speciale, de măiestrie ar
tistică, de construcție cinema
tografică diferită, care depă
șește stadiul acțiunii capti
vante propriu zise. Simpla re
latare a subiectului și sumare 
referiri la trăsăturile unor 
eroi — făcute curent în cerc 
— nu ajută încă la înțelegerea 
operei în ansamblul ei, ca uni
tate între conținut și formă.

Iubitorii de film de la cen
trul 3 vagoane, și din alte 
secții ale uzinei, discutînd 
producții comerciale ca „Ulti
mul meu tango“, de pildă, au 
intuit calitatea lor scăzută

FLORICA POPA 
GEORGE ALEXANDRU

(Continuare in pag. a III-a)
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I ama nu a bă
tut încă la ușă, 
dar se apropie 
cu pași repezi. 
Bunii gospodari 
o întîmpină cu

toate treburile terminate. 
Multe din acestea sînt acum 
încă în toi. Printre ele, un 
loc important îl ocupă și 
asigurarea bazei furajere. 
Și asta cu atît mai mult, 
cu cit șeptelul s-a mărit 
simțitor, iar anul n-a fost 
prea darnic în nutrețuri.

Consiliul Superior al A- 
griculturii a recomandat u- 
nităților agricole socialista 
să strîngă și să conserve 
tot ceea ce poate fi folosit 
în hrana animalelor. Majo
ritatea gospodăriilor agri
cole de stat și colective au 
luat din timp măsuri pen
tru punerea în practică a 
acestor recomandări, reu
șind astfel să asigure pen
tru întregul efectiv de ani
male pe care ii au, hrana 
necesară pînă la recoltele 
din primăvara anului vii
tor.

Tn unele părți însă nu 
s-a acordat atenția cuve
nită folosirii tuturor resur
selor de furaje. Sînt 
încă importante rezerve pe 
care toamna le pune la în
de mîna celor ce lucrează 
pe ogoare- Acum, în aceste 
zile, este momentul optim 
pentru valorificarea lor. 
Fiecare zi de întîrziere va 
însemna un minus de hra
nă pentru animale, care se 
va face simțit mai ales spre 
sfîrșitul iernii. Dat fiind ur
gența pe care o necesită a- 
ceastă acțiune și importan
ța contribuției pe care tre
buie să o aducă tineretul la 
buna ei desfășurare, am în
treprins zilele trecute un 
raid prin unități agricole 
socialiste din mai multe re
giuni ale țării. Au rezultat 
cîteva importante consta
tări 
cele

pe care le relatăm 
ce

satul Sîngerul de pă- 
din raionul Tg. Mu- sosise de o săptd-

oînsilozeze nici

In
dure . . _ ...
reș colectiviștii după ce 
au lucrat 5 zile Ia recol
tatul, transportul și toca
tul porumbului-siloz, au 
iost nevoiți să întrerupă 
lucrul pentru că scăpaseră 
din vedere un „amănunt" ■■ 
«â facă gropile de siloz.

La gospodăria colectivă Alparia din regiunea Cri- 
șana, Insilozările sînt intîrziate. Pină acum Clteva zile, 
deși o tocătoare „mult așteptată" 
mină, colectiviștii nuincepuseră să 
tonă din cele 500 planificate.

urmează.

b- Și cum, nu maj avem
- Ce simplu ar fi fost dacă făceam înfîi gropile și pe urmă 

însilozam...

Unul din fronturile principale 
de lucru pentru membrii gos
podăriei colective „Octombrie 
Roșu" din Luduș, regiunea Mu- 
reș-Aufonomă Maghiară, este 
însilozarea furajelor. Tocătoa

rele lucrează cu toată capaci
tatea.

ncepînd cu po
rumbul siloz — 
furajul numărul 1 
— și pină la ul
timele resturi de 
zarzavat, există 
de-a lungul anu-

lui o mare varietate de nutre
țuri. Cunoscîndu-le, din pro
prie experiență, valoarea, ma
joritatea lucrătorilor din gos
podăriile de stat și a colecti
viștilor manifestă o grijă deo
sebită pentru valorificarea lor.

La întrebarea noastră ne-a
răspuns mai întîi tovarășul 
inginer Teodorescu de la gos
podăria colectivă „Prietenia 
romîno-coreeană“ din comuna
Făcăeni, raionul Fetești.

— Necesarul de furaje însi- 
lozate pentru animalele pro
prietate obștească din gospo
dăria noastră este de 6 600 de 
tone. Pînă acum, am realizat 
peste 3 800 de tone. Din cau
za secetei, producția de po
rumb siloz a fost relativ mică, 
ca de altfel și la celelalte fu
raje. Asta nu înseamnă însă că 
noi nu avem posibilitatea să 
asigurăm hrană abundentă 
pină în luna mai pentru toa
te animalele proprietate ob
ștească. Dimpotrivă1 Spiritul 
de prevedere, chibzuință de 
care au dat dovadă organiza
ția de partid și consiliul de 
conducere, ne-au dus la des-
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'•■fi'

ș

■Vi

»■ 1

— Ne ajung pina în primăvară cînd crește iarba pe pășune, Foto: I. CUCU

uprafețele mari cul
tivate cu păioase 
și porumb produc nu 
numai boabe, ci și 
imense cantităfi de

I furaje — paie, plea
vă și coceni. Ștrîn- 

se la timp, conservate bine, pre
parate, acestea pot constitui o 
importantă rezervă de nutrețuri. 
Cercetările arată că 2 kg de paie 
sînt egale cu valoarea nutritivă a 
1,5 kg coceni sau cu 1 kg de fin 
obișnuit.

însemnătatea economică a 
acestor mari rezerve este cunos. 
cută celor ce lucrează pe ogoare. 

coperirea multor resurse. Și 
iată ce-am făcut noi. Am în- 
silozat 300 de tone de porumb 
verde (știuleți și coceni) de la 
cultura pentru boabe; 250 de 
tone de coarde de viță, vreji 
de pepeni, tulpini de ardei, 
pălării de floarea-soarelui; 80 
de tone de morcovi furajeri 
pentru sectorul avicol. Am re
coltat .și conservat în bune 
condiții 220 de tone de ierburi

toa
Ați sirius

te resursele furajere ?
de baltă și 50 de tone de frun
ze de salcie. Și rezervele nu 
s-au epuizat. Strîngem acum 
recolta de porumb siloz de pe 
100 de hectare pe care le-am 
însămânțat după 20 august pe 
terenurile de pe care s-au re
tras apele bălții (obținem cel 
puțin 35 000 kg masă verde la 
hectar). Și mai avem de pus 
la siloz 360 de tone de sfeclă 
furajeră și o importantă canti
tate de paie. Asigurăm astfel 
10 tone de furaj pentru fieca-

De aceea am întîlnit în multe 
părți o preocupare deosebită față 
de depozitarea lor în bune con
diții. «

Tovarășul inginer Constantin Pă
durea, din G.A.C. Coroana, raio
nul Negru Vodă, ne-a relatat :

— Anul acesta am însilozat 4 500 
de tone de porumb. Dintre aces
tea peste 1 000 de tone reprezin
tă cocenii de porumb pe care 
i-am recoltat, i.am tocat mărunt 
și i-am saramurat îndată după 
culegerea știuleților, cînd aveau 
un procent ridicat de umiditate. 
Deci, cocenii provenifi de la po. 
rumbul pentru boabe au consti- 

re vacă, 5 tone pentru tinere
tul taurin, conform recoman
dărilor.

Am întîlnit în multe gospo
dării colective preocuparea de 
a găsi noi și noi posibilități 
de a completa necesarul de 
furaje. La gospodăria colectivă 
din comuna Poenari, raionul 
Curtea de Argeș, colectiviștii 
au ales din lanul de porumb 
pentru boabe plantele care nu 

au ajuns la maturitate și le-au 
însilozat în amestec cu ierburi 
de pădure, cu mohor și otavă. 
In alte părți, ca de pildă, la 
gospodăriile colective din lo
vești, Cornățel, Deagurile din 
raionul Costești, Văleni Pod
goria, raionul Pitești, Ziduri, 
raionul Rîmnicu Sărat, Gosta- 
văț, raionul Caracal și altele, 
s-au tăiat înainte de recoltare 
frunzele de sfeclă și s-au în
silozat în amestec cu alte fu
raje. Și lista unor asemenea

tuit o sursă bună pentru îmbogă
țirea bazei furajere a colectivei.

Ca urmare a măsurilor luate de 
organizația de partid și consiliul 
de conducere al gospodăriei, co
lectiviștii din Progresul, regiunea 
București, pentru completarea can
tităților necesare de nutrejuri mu
rate, vor însiloza aproximativ 1 000 
de tone de coceni în amestec cu 
sfeclă tocată.

La Viișoara, în regiunea Dobro
gea, însemnate cantități de paie 
au fost tocate și depozitate între 
baloturi.

în aceste zile în gospodăria co. 
feefivă din Gostavăț, regiunea Ol- 

nimic de așteptat ? Chiar trebuie 
începem ?

Desene : M. CARANFIL

Foto: AC’ERPRES
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resurse continuă. Foi de var
ză, morcovi, dovleci, vrejuri 
de pepeni și de cartofi, jir, 
ghindă au însilozat și conti
nuă să însilozeze numeroase 
gospodării colective din regiu
nile București, Argeș, Oltenia, 
Dobrogea, Galați, Hunedoara.

Prin folosirea tuturor resur
selor, în raionul Caracal s-a 
realizat aproape în întregime 
planul de nutrețuri însilozate 

și se valorifică în continuare 
rezervele, fapt care va duce la 
depășirea cantităților prevă
zute.

Gospodăriile agricole co
lective din raioanele Calafat, 
Băilești, Corabia și Segarcea 
au însilozat pină acum canti
tăți de nutrețuri mai mari de- 
cît cele stabilite inițial.

Acțiunea de însilozare a nu
trețurilor continuă. Gospodă
riile colective folosesc la pre
gătirea hranei animalelor pen-

li.

tenia, lucrează din plin trei tocă
tori la însilozatul cocenilor de po
rumb de pe o suprafață de peste 
200 de hectare în amestec cu po
rumb din cultură dublă de pe 150 
de hectare. Alături de vîrstnici, la 
tăiat, transport și însilozat lucrea
ză zeci de tineri mobilizați de 
organizația de bază U.T.M.

în raidul nostru am întîlnit însă 
ș: cazuri în care aceste furaje nu 
sînt valorificate din plin. în ra
ioanele Costești, Călărași, Slobo
zia, Huși deși planul de însilo. 
zări este departe de a fi înde
plinit, aceste două importante re
surse despre care am amintit sînt 
insuficient folosite. De pildă, la 
gospodăria colectivă din Căză- 
nești, cu toate că nu s.a realizat 
nici o jumătate din plan, pînă la 
data de 5 octombrie nu era însi
lozat nici măcar un braț de co
ceni.

In planul gospodăriei colective 
,,8 Martie" din Berezeni, raionul 
Huși, se prevăzuse în anul acesta 
să se însilozeze 8 250 de tone 
de furaje. Pînă fa 4 octombrie 
însă se aflau în silozuri numai a- 
proximafiv 1 260 de tone.

La întrebarea noastră : „Nu mai 
aveți ce însiloza 1“, ni s-a răs- 
pus t 

tru iarnă coceni de porumb în 
amestec cu dovleci din cultu
rile intercalate, rogoz și alte 
ierburi de baltă. Colectiviștii 
din Dăbuleni, de exemplu, au 
însilozat peste 9 000 de tone 
de asemenea nutrețuri, iar cei 
din comuna Cetate mai mult 
de 6 000 de tone.

In întreaga regiune s-au în
silozat pînă acum 575 000 de 
tone de diferite nutrețuri, ceea 

ce reprezintă aproape 80 la 
sută din plan.

Interlocutorii noștri — pre
ședinți de consilii agricole ra
ionale, președinți de gospodă
rii colective, ingineri — ne-au 
vorbit despre contribuția im
portantă pe care o aduc tine
rii la această acțiune. De pil
dă, în raioanele Galați, Călă
rași, Caracal și altele, din pri
măvară și pină acum marea 
majoritate a tinerilor colecti
viști, mobilizați de organiza-

•<

— Cum să nu I Uitați-vă pe 
deal. Mai avem aproape 100 de 
hectare de porumb-furajer bun 
de recoltat și de pus la gropi. 
Apoi mai sînt și cocenii de la 
porumbul pentru boabe, și nu-s 
puțini.

—1 Atunci l
— încet, încet vom face și trea

ba asta.
De ce încet l Ea trebuie înca

drată în anumite limite de.timp. 
Orice întîrziere va aduce pagube 
care se vor simți în producția cțe 
lapte, de carne, de lînă.

Grăbirea acestei acțiuni se im
pune cu atît mai mult, cu cit tre
buie urgentată eliberarea terenuri
lor pentru însămînțările de toamnă. 
Este bine, de aceea, ca fără nici 
o întîrziere cocenii de porumb să 
fie tăiați și puși la siloz în ame
stec cu diferite furaje suculente.

Deoarece acțiunea 
te forțe de muncă 
tate, organizațiilor 
G.A.S. șl G.A.C. le 
na de a contribui la 
fășurare prin mobilizarea tinerilor 
în toate fronturile de lucru. 

necesită mul
și operativl- 
U.T.M. din 
revine sarci- 
buna ei des.

țiile U.T.M., au participat ac
tiv, în locurile principale de 
lucru, la însilozarea furajelor. 
La gospodăria colectivă din 
Sălard, raionul Oradea, de pil
dă, în cele trei schimburi care 
lucrează zi și noapte au fost 
repartizați numeroși tineri la 
transportul furajelor, la ali
mentarea tocătorilor, la gropi
le de siloz.

Nu peste tot însă există a

ceeași preocupare pentru va
lorificarea multiplelor resurse 
de furaje. In raionul Tirgu 
Mureș, de exemplu, s-au însi
lozat pînă acum abia 16 000 
de tone din cele 92 000 planifi
cate ; în raionul Orăștie nu
meroase gospodării colective 
sînt doar la început cu aceas
tă lucrare. Pe lingă celelalte 
resurse sînt încă însemnate 
suprafețe de porumb siloz 
care nu a fost recoltat. Ace
eași situație există și în raio

Sublinieri din recomandările
— Consiliului Superior — 

al Agriculturii
PREGĂTIREA PAIELOR. Se toacă mărunt 

și se prepară prin :
înmuiere cu apă simplă sau cu saramură. 

Pentru 1 000 kg de paie se dizolvă 5-7,5 kg de 
sare în 150-250 litri de apă.

înmuierea se face și cu melasă. Pentru 100 
kg de paie este necesar 1-2 kg de melasă topită în 
15-20 kg de apă.

Se pot folosi pentru umezire și borhoturile 
lichide proaspete, socotindu-se 25-35 kg de bor
hot la 100 kg de paie tocate.

Astfel pregătite, paiele pot fi date în hrana 
animalelor după 6-10 pînă la 24 ore de Ia prepa
rare.

Pentru sporirea valorii lor nutritive se pot 
amesteca cu rădăcinoase și bostănoase tocate sau 
cu uruieli de concentrate.

PREGATIRE|-igpCENIL0R. Cocenii tocați 
se vor amesteca cu nutrețuri zemoase ca sfeclă, 
dovleci, cartofi, melasă etc. Pe lingă aceasta se 
mai pot adăuga șroturi, tărîțe. Pentru dospire, co
cenii se așează la un Ioc ferit de îngheț în straturi 
de cîte 10 centimetri îmbinate cu straturi mai 
subțiri de nutrețuri zemoase sau concentrate. Se 
stropesc cu saramură sau melasă diluată. Se 
dau în consum după 12-24 ore de la preparare.

In silozuri se pot conserva în amestec cu nu
trețuri zemoase tocate (sfeclă de zahăr sau fu
rajeră, dovlecei sau pepeni furajeri, borhot sau 
tăieței proaspeți de sfeclă, cu uree 0,5 la sută și 
melasă 2-4 la sută etc.).

Cantitățile de coceni murați ce se pot da zil
nic în hrana animalelor sînt pentru : vaci de lap
te 10-15 kg ; boi de muncă sau la îngrășat 10-20 
kg; tineret de la 1 și jumătate la 2 ani — 7-12kg ; tineret de la 1 și jumătate la 2 ani 
kg ; oi — 1 kg.

Pregătirea și folosirea cocenilor prin însilo
zare sau murare are numeroase avantaje : se pot 
folosi în întregime și mai bine cocenii 
pe care îi avem ; se reduc cheltuielile de între
ținere a animalelor și se realizează importante 
economii de fînuri și alte nutrețuri; se mărește 
puterea hrănitoare a cocenilor ; se întărește în 
mod simțitor baza furajeră.
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nul Oradea. Diferența de la 
35 000 tone realizate la peste 
83 000 planificate o constituie 
în bună măsură porumbul. 
Sînt gospodării colective ca 
cele din Borș, Tămășeu, Alpa- 
ria și altele, unde „pășunea de 
iarnă“ a animalelor este încă 
pe cîmp. Cauzele acestor ră- 
mîneri în urmă sînt mai mul
te. In primul rînd, nu s-a fă
cut o repartizare judicioasă a 
forțelor de muncă pentru asi
gurarea continuității la însilo- 
zări, ceea ce a dus la dese în
treruperi. Apoi n-au fost lua
te din timp măsuri pentru 
transportarea tocătoarelor la 
punctele de lucru și n-au fost 
pregătite toate gropile.

Există forțe și posibilități 
pentru îmbunătățirea acestei 
situații. Mai întîi o redistribui
re a forțelor de muncă, astfel 
îneît să se asigure numărul 
necesar da oameni, atelaje, re
morci la tăiatul, transportul și 
tocatul porumbului. Pentru ur
gentarea însilozării este bine 
să se organizeze două sau 
trei schimburi care să lucreze 
fără întrerupere. Organizațiile 
V.T.M. pot aduce o importan
tă contribuție în această di
recție prin mobilizarea unui 
număr mai mare de tineri la 
întregul complex de lucrări, 
prin recomandarea pentru 
posturile principale a celor cu. 
mai multă experiență.

Cum gospodăriți nutrețurile ? '
A

în cadrul unei consfătuiri 
instruit pe toți cei ce 
pund de

a această întrebare, 
tovarășul medic ve. 
terinar Ion Popescu, 
de la Consiliul agri
col raional Rîmnicu 
Sărat ne-a răspuns : 

—' Zilele trecute, 
am 

răs-
baza furajeră din 

cadrul gospodăriilor colective din 
raion. Am discutat atunci în amă. 
nunt despre măsurile care trebuie 
luate în fiecare unitate agricolă 
socialistă pentru buna gospodărire 
a nutrețurilor ; am întocmit ba
lanța furajeră pe fiecare unitate 
în parte și rafiile pe cap de ani
mal. In felul acesta, prin aplica
rea și respectarea măsurilor luate, 
yom asigura hrana întregului șep.

tel din raion pînă în primăvară 
cînd iarba va fi bună de pășunat.

O acțiune asemănătoare se 
desfășoară și în raionul Fetești. 
Ingineri agronomi și zootehnicieni 
ajută gospodăriile colective la 
ventarierea tuturor furajelor și 
stabilirea de rafii alimentare 
toate sorturile de nutrejuri.

Grija pentru economisirea 
rajelor i-a dus pe lucrătorii 
gospodăria agricolă de sfat 
veni din regiunea Argeș, la 
tarea și la găsirea unor soluții 
practice. Bunăoară, pentru ca fu
rajul pregătit ca hrană pentru oi 
în timpul iernii să fie folosit în. 
cepînd cu o dată cit mai înde
părtată, va fi prelungită perioada 
de pășunat. Turmele vor fi scoa
le să pască în golurile de pădu-

in
ia 
la

fu. 
din 

Tig- 
cău.

re, li se va administra ca 
ghindă și jir. La vaci, în momen
tul de față sînt folosiți ca hrană 
cocenii în amestec cu melasă, res
turile de la grădină, foile de 
sfeclă și alte furaje verzi. Pentru 
iarnă au fost stabilite rafii echili
brate.

O soluție bună au găsit în a- 
ceastă privință și colectiviștii de 
la G.A.C. loneșfi, raionul Costești. 

. Ej au creat o echipă de furajare 
care se va îngriji de repartizarea 
și de transportul furajelor în așa 
fel îneît să nu se facă nici un 
fel de risipă. Furajele se află, de 
altfel, în același loc și sînt im. 
prejmuite cu un gard.

Este bine ca asemenea inițiati
ve să fie preluate de toate uni
tățile agricole socialiste. Pe astfel 
de căi se poate asigura o folosire

hrană chibzuită a bazei furajere, se poa
te asigura hrăriirea rațională a 
animalelor pe toată perioada de 
stabulație.

în unele părți am întîlnit însă 
mai puțin spirit gospodăresc, La 
Preajba, în raionul Videle, finul 
recoltat din zonele de munte și 
transportat aici, se risipește pe 
rampa de descărcare și pe drum 
la transport. La Gorgota, 
ionul Ploiești, și în unele 
dării colective din raionul 
zia, vacile sînt lăsate prin
de porumb după ce s-au cules 
șliulefil, stricînd însemnate canti
tăți de coceni și frunze. Azi puțin, 
mîine puțin, se adună șire întregi. 
Transformafi-le în lapte, în carne 
și veți vedea ce importanță eco
nomică au I

în ra- 
gospo- 
Slobo- 

lanurile

Buna gospodărire a furajelor 
nu trebuie privită ca o problemă 
căreia să-i dăm atenție mai tîrziu, 
la ieșirea din iarnă, cînd rezer
vele se consumă. Atunci nu mai 
avem cum interveni. Sfrîngerea 
lor cu grijă, depozitarea în con
diții corespunzătoare, stabilirea 
încă de pe acum a rafiilor pe 
sorturi de nutrețuri și pe cap de 
animal și respectarea cu strictețe 
a acestei planificări va duce, fără 
îndoială, la realizarea unor impor
tante economii. Vom putea asi
gura, astfel, hrana necesară anima
lelor pînă tîrziu, în luna mai, cînd 
începe pășunatul. Pe această 
bază vom contribui la obținerea 
unor producții constante de carne, 
lapte, lînă.

■
 i sigurarea bazei furajere esîe 

o problemă la ordinea zilei, 
i care cere un volum mare de 
, muncă și multă operativita

te. Participarea tineretului 
i ia această lucrare de însem
nată valoare economică este 

tradițională. Organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.S. șî G.A.C. au dobîn- 
dit de acum o bună experiență în mo

bilizarea tinerilor, în inițierea unor 
acțiuni interesante.

Este bine ca această experiență să 
fie acum folosită din plin. In aceste 
rile, cînd se pun bazele recoltei vii
toare și cînd trebuie completat nece
sarul de furaje, toți tinerii lucrători

aaașffgi IfS

din G.A.S. șl colectiviști să iie mobi
lizați zi de zi la muncă. Utemiștii, ti
nerii fruntași să fie îndrumați să lu
creze în cele mal grele și mai impor
tante sectoare. Cei ce contribuie Ia 
asigurarea bazei furajere să depună 
toate eforturile pentru urgentarea re
coltărilor și transporturilor, pentru 
folosirea întregii capacități de lucru 
a tocătoarelor. Un interes deosebit 
să-l manifestăm pentru descoperirea 
și valorificarea tuturor rezervelor de 
nutrețuri.

Este și aceasta o cale prin care pu
tem contribui la dezvoltarea șepteiu- 
lui, la creșterea productivității anima
lelor.



S'-
Festivitatea deschiderii

Festivalului filmului sovietic
ta cinematograful „Republi

ca“ din Capitală a avut loc 
marți seara deschiderea tra
diționalului Festival al filmu
lui sovietic, organizat cu pri
lejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

La festivitate au participat 
tovarășii Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
acad. Petre Constantinescu- 
lași, vicepreședinte al Consi
liului general A.R.L.U.S., Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații

obștești, oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, însărcipat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei Uni
unii Sovietice în R. P. Romî- 
nă, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

A as’stat, de asemenea, de
legația de cineaști sovietici — 
Mihail Fadeev, director ad
junct al Direcției rețelei cine
matografice și al difuzării fil
melor din U.R.S.S. și artistele 
Roza Makagonova și Clara Lu- 
ciko sosiți în țara noastră cu 
acest prilej.

Paul Cornea, director gene
ral al Studioului de filme 
„București", a înfățișat cîteva

Vizitele oaspeților sovietici

din marile succese obținute de 
cinematografia sovietică.

Din partea oaspeților sovie
tici a luat cuvîntul M. A. Fa
deev, conducătorul delegației, 
care a adus un călduros salut 
publicului bucureștean.

A rulat apoi filmul „9 zile 
dintr-un an“, distins anul a- 
cesta cu marele premiu „Glo
bul de cristal“ la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Karlovy-Vary.

Noua producție a cinemato
grafiei sovietice a fost aplau
dată cu căldură de spectatorii 
bucureșteni.

Manifestări culturale
în diferite orașe ale țării au 

avut loc adunări consacrate des
chiderii Lunii prieteniei romîno- 
•ovietice.

Primirea 
la Palatul Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romsne 
a delegației de deputați 

italieni
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit marți 
după-amiază, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, pe mem
brii delegației Comisiei pen
tru industrie și comerț a Ca
merei deputaților din Italia, 
care ne vizitează țara.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat deputați, 
membri ai Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adu
nări Naționale.

A fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei în R. P. Romînă.

Marți la amiază membrii de
legației au participat la o șe
dință de lucru cu membrii 
Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale.

Seara, ministrul Italiei în 
R. P. Romînă, dr. Alberto Pa
veri Fontana, a oferit un di
neu cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Comisiei 
pentru industrie și comerț a 
Camerei Deputaților din-Italia.

(Agerpres)

InSovmații
Cel de-al III-lea Congres intert 

național de patologie infecțioasă 
tșl continuii lucrările In sala mică 
a Palatului R. P. Romine.

In prima ședință de lucru de 
luni a fost luată în discuție pro
blema enteropatiilor de origine 
virotică.

Marți dimineață, congresul a 
luat in discuție a doua problemă 
inclusă pe ordinea de zi : mono- 
nucleoza infecțioasă — boală de 
origină virotică ce afectează în 
special ganglionii limfatici.

In după-amiaza zilei de marți, 
lucrările congresului au continuat 
cu prezentarea rapoartelor și co
municărilor privind vaccinarea co
pilului — cea de-a treia problemă 
dezbătută de congres.

In cursul zilei de marți, nu
meroși participanți la congres au 
vizitat institute de cercetări știin
țifice — printre care noul local al 
Institutului de inframicrobiologie și 
Institutul „Dr. I. Cantacuzino" — 
precum și alte instituții sanitare și 
culturale din Capitală.

★
La Uniunea ziariștilor din Capi

tală a avut loc marți seara o con
ferință de presă cu membrii dele
gației Comisiei pentru industrie și 
comerț a Camerei deputaților din 
Italia.

Președintele Uniunii ziariștilor 
din R. P. Romînă, Nestor Ignat, a 
salutat pe membrii primei delega
ții oficiale parlamentare italiene 
care ne vizitează țara după cel 
de-al doilea război mondial.

Vorbind In numele întregii de
legații, deputatul Aurelio Colleonl 
a împărtășit cîteva din impresiile 
asupra vizitei parlamentarilor ita
lieni în Romînia. (Agerpres)

Marți delegația asociației 
de prietenie sovieto-romînă, 
însoțită de tov. Marin Florea 
lonescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
a plecat într-o călătorie prin 
țară- Oaspeții au vizitat ora
șul Ploiești și rafinăria Telea- 
jen.

In continuarea călătoriei

membrii delegației au sosit la 
Brașov, unde au vizitat orașul 
și G.A.C. Hărman.

Seara, oaspeții sovietici au 
avut o întîlnire prietenească 
cu oamenii muncii din Brașov, 
la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S.

(Agerpres)

Festivalul filmului sovietic

istoriei,

fată, aproape o co. 
pilă, față în față cu 
urgia războiului. Și o 
casă, odinioară adă
post a! liniște!, al 
fericirii intime, cu
tremurată de furtu. 
aproape năruită de 

și gloanțele
nile 
bombardamentele 
dușmanului.

Dacă ar fi scris versuri, Rostofki 
s-ar fi desfășurat amplu, într-un 
poem — meditație lirică — a- 
supra iubirii și semnului tăriei 
sale : credința. Asupra iubirii de 
patrie și a semnului tăriei sale : 
credința în victorie. Cineast, re
gizorul își compune opera ca o 
baladă concentrată în jurul cîfor- 
va mari motive poetice, ce revin : 
motivul central „.al, fidelității 
Svetlanei, paralel cu motivul cefei 
de la răscruce înfruntind pribe
giile, adăpostind temporar oameni 
desrădăcinați de pămîntul lor, 
care găsesc aici pentru scurtă 
vreme, imaginea căminului pă
răsit. Apoi poezia mesteacă
nului rănit de un glonte, ce-și 
picură ultimii stropi de viață în
tr-o gamelă agățată de o ramură. 
Foarte specifică arfei realiste 
ruse această înclinație spre marile 
simboluri poetice generalizatoare. 
Tradiție pe care talentul regizoru
lui sovietic o fructifică într-o ope
ră modernă ce-fi amintește deo
potrivă de poeziile lui Nekrasov 
și piesele lui Cehov, de „Război 
și pace”, ori de „Calvarul". Cu 
ultimele două, filmul lui Rostofki 
are o înrudire mai mare.
Svetlana, descinde de-a dreptul 
din galeria admirabilelor 
ruse, constante și pline de abne
gație, modeste și înțelepte, avînd 
deopotrivă noblețea inimii 5i a 
spiritului. O Nafașă căreia nici 
depărtarea, nici moartea nu-i pot 
clinti iubirea, o Dașă înfruntind 
vitregiile războiului, limpezindu-și 
prin tulburele valuri ale istoriei,

marile adevăruri ale viefii, Svet
lana e simplă și dîrză, prietenoa
să dar intransigentă cînd trebuie 
să-și apere dragostea. Așteptarea 
n-o obosește. O maturizează nu. 
mai, o tace maj înțelegătoare. 
Teoria epicuriană facilă (fete care 
de teama morții își risipesc viafa 
în patru colțuri) n-o poate atinge. 
Sufletul ei pur refuză instinctiv 
(Svetlana e prea tînără, prea 
midă, să aducă 
ce ar putea-o 
credința ei.

In casa de la 
așteaptă iubitul, 
poposesc temporar aici — ziariști 
ce-și compun în bubuitul tunului 
reportajele înflăcărate, chirurgi 
operînd zi și noapte, 
pdizare, luptind cu moațțsi

La CRAIOVA, în sala Filar
monicii de Stat „Oltenia“, în 
prezența unui numeros public, a 
vorbit președintele Consiliului 
regional A.R.L.U.S. dr. Mircea 
Dabija, despre marea prietenie 
dintre poporul romîn și popoare, 
le Uniunii Sovietice.

Sule de oameni ai muncii din 
orașul BACĂU au luat parte la 
adunarea care a avut loc în sala 
Teatrului de stat din localitate. 
Președintele Consiliului regional 
A.R.L.U.S., Constantin Ghica, a 
ținut conferința intitulată „Prie
tenia romîno-sovietică, bun de 
preț al poporului nostru“.

La TIMIȘOARA, Ia adunarea 
care a avut loc în sala Operei de 
Stat a vorbit Ion Pentec, vice
președinte al Consiliului regional 
A.R.L.U.S. despre „Epocalele vic
torii ale Uniunii Sovietice pe 
drumul construcției comunismu
lui și apărării păcii în lumea în
treagă“.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc Ia IAȘI, PLOIEȘTI, TG. 
MUREȘ, SUCEAVA și în alte o- 
rașe și centre muncitorești ale 
țării. (Agerpres)

A V-a ediție
a campionatelor mondiale de volei

Eroina,

femei

*) Casa de la răscruce.

(Urmare din pag. I) 

lăturii partidului nostru fie
care fenomen din locul său de 
muncă sau învățătură, să a- 
precieze de pe aceste poziții 
comportarea sa și a tovarăși
lor săi în munca și viața de 
fiecare zi.

Propagandistul în expune
rile pe care le ține, tinerii în 
discuțiile din cerc trebuie să 
aducă exemple concrete din 
locul în care muncesc și în
vață, exemple care să-i ajute 
în mod direct Ia înțelegerea 
mai profundă a problemelor 
studiate. Aceasta nu înseamnă 
că legătura firească, organică, 
a celor studiate în cerc cu via
ța și munca tinerilor trebuie 
înlocuită cu lipirea artificială 
a cîtorva exemple și cifre 
sau să se transforme dezba
terile din cercurile politice în 
consfătuiri de producție.

Tinerii trebuie ajutați ca 
înțelegind problemele con
crete ce se pun în întreprin
derea, gospodăria colectivă, 
școala sau facultatea respec
tivă în spiritul educației pe 
care o face partidul tineretu
lui, să tragă concluziile ne
cesare pentru activitatea lor 
practică. Procedînd în felul a- 
cesta se va mări eficacitatea 
învățămîntului politic U.T.M., 
cercurile și cursurile politice 
U.T.M. vor aduce o mai mare 
contribuție la creșterea com
bativității revoluționare a ti
neretului.

în buna desfășurare a în. 
vățămîntului politic U.T.M. un 
rol important revine organi
zațiilor de bază, comitetelor 
acestora. în anul trecut, uncie 
organizații U.T.M. au mani
festat o insuficientă preocu
pare pentru buna desfășu
rare a învățămîntului politic 
U.T.M., lăsînd totul pe seama 
propagandiștilor. Mergînd pe

PE SCURT
• Astăzi de la ora 15,30 

stadionul „23 August” se

Prietenii filmului 
și cultura cinematografică

argumente) 
îndepărta de

răscruce fata
Dar to/i care

jupoaie, lupilliu «-U mvqij șă Cp . 
bSoseala, ostași ce-și dau viafa 
pînă la unul ca să acopere retra
gerea camarazilor lor — găsesc 
în această fată bună și apropiată 
o soră atentă, duioasă, harnică și 
îndemînafecă. La început nu știe 
să facă nimica, dar simte că tre
buie să fie de folos celor care — 
ca și ea — cer casei găzduire. 
Atunci spală rufe, sparge lemne, 
apoi învață să scrie la mașină, să 
panseze răniți, să străbată linia 
frontului pentru a duce vești de 
care depinde soarta războiului. 
Așteptarea Svetlanei e activă, mo
bilizatoare. încrederea ei neclin
tită in întoarcerea celui drag de 
la care n-are pînă la sfîrșitul 
războiului vești, îmbărbătează pe 
ceilalți. Și ea și casa înfruntă 
alături vitregiile. înfruntind timpul 
fața învinge uitarea. Cuvintele 
cunoscute ale lui Simonov îți re
vin în minte. Credința, răbdarea 
Svetlanei grăiesc despre puterea 
celor de acasă care au rezistat 

' eroic, prin aceasta ajutind pe cei 
plecați să reziste moralmente, în 
toată crîncena încleștare cu moar
tea. Războiul l-au dus și surorile, 
mamele, iubitele noastre, con
chide cineastul-poet.

Filmul realizează un admirabil

Mos- 
alte

Riga, 
de-a

Vineri se deschide la 
cova și concomitent în 
trei orașe din U.R.S.S.: 
Leningrad și Kiev cea 
5-a ediție a campionatelor
mondiale de volei. 15 echipe 
feminine și 20 de echipe mas
culine participă la această 
mare competiție sportivă aș
teptată cu un viu interes în 
lumea întreagă. Pregătirile de 
organizare au fost încheiate în 
toate cele 4 orașe. Meciurile 
vor fi conduse de 150 de ar
bitri din țări diferite. Desfă
șurarea campionatelor va fi 
relatată de peste 200 de zia
riști sovietici și străini. In 
timpul competiției vor sosi în

U.R.S.S. numeroși turiști din 
Austria, Suedia, R. P. Romî
nă, R. S. Cehoslovacă și alte 
țări.

Formațiile aflate la Mosco
va își continuă antrenamen- 

Echipa masculină a 
P. Romîne a sosit, 
asemenea, la locul de 

Râ

tele.
R. 
de 
disputare a întrecerilor, 
prezentativa masculină va juca 
în grupa a 2-a preliminară de 
la Leningrad alături de echi
pele Italiei, R. P. Ungare, Bel
giei și R.P.D. Coreene. Echipa 
feminină va evolua în grupa 
a 4-a de la Moscova, împreună 
cu echipele U.R.S.S., Olandei 
și R. F. Germane.

Scenă din filmul de la răscruci“ care rulează azi

linia înlăturării acestor lip
suri, organizațiile U.T.M. vor 
trebui să analizeze periodic 
felul în care se desfășoară in- 
vățămîntul politic, conținutul 
acestuia, să ia măsuri practi
ce, eficace, capabile să ducă 
la o permanentă îmbunătăți
re a activității cercurilor po
litice U.T.M. Este demn de 
urmat în această privință 
exemplul organizației U.T.M. 
de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu” din București. Mem
brii comitetului U.T.M., luînd 
parte cu regularitate la toate 
expunerile și dezbaterile care 
au avut loc în cercurile poli
tice anul trecut, au avut 
posibilitatea ca încă de 
la început să poată sesiza 
unele defecțiuni care, neli. 
chidate, ar fi scăzut din efi
ciența învățămîntului politic. 
Așa, de pildă, din lipsa de 
experiență a unor propagan
diști expunerile și dezbaterile 
din unele cercuri erau nelega
te de problemele concrete ale 
vieții și activității tinerilor, 
în alte cercuri tinerii trebuiau 
mai mult ajutați în studiul 
individual etc. Analizînd în 
cunoștință de cauză felul în 
care a început să se desfășoa
re învățămîntul politic, comi
tetul U.T.M. a putut să ia din 
vreme măsurile corespunză
toare. Au fost organizate mai 
multe schimburi de experien
ță între propagandiști, s-au 
organizat ore de consultații 
cu mai multă regularitate etc. 
Aceste măsuri au fost între
gite de analiza făcută în adu
nări generale ale organizații
lor de bază U.T.M. asupra fe
lului în care studiază tinerii 
și aplică în viață cele învă
țate.

îndeplinirea importantelor 
sarcini ce stau în fața muncii 
de propagandă și în special a 
învățămîntului politic U.T.M.,

cinemafgraful „Republica"

pe 
va 

desfășura meciul restanță: Steaua 
—UT Arad din cadrul campio
natului cat. A de fotbal. In des
chidere, la ora 13,45 Iotul R.P.R. 
de tineret vă juca cu selecțio
nata cat. B.

• Stadionul Ciulești va găzdui 
joi de la ora 
ternațional de 
chipele Rapid 
komotiv Sofia,

® Tot astăzi 
chipa Petrolul 
jocul retur cu echipa Spartak în 
cadrul „Cupelor orașelor tîrguri”. 
După cum se știe în primul 
meci echipa romînă a obținut 
victoria cu 4—0.

O Duminică, în 
clubului Steaua, pe 
tivă de la Ghencea, 
un concurs de molociclism 
obstacole la care vor participa 
alergători de la cluburile Dina- 
mo, Steaua, Metalul și Voința.

• Cu începere de joi, pe po
ligonul din Valea 
de lîngă Cairo, peste 700 de țin- 
tași din peste 30 de țări ale 
lumii vor începe întrecerea pen
tru titlurile de campioni ai lu
mii. Aceasta este cea de-a 38-a 
ediție a „mondialelor” de tir. 
Participă trăgători din U.R.S.S., 
S.U.A., Argentina, Belgia, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, R. S, Ce
hoslovacă, Franța, Canada, Ja
ponia, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Olanda etc.

R. P. Romînă va fi reprezen
tată de un lot în frunte cu cu- 
noscuții recordmani I. Sîrbu, 
Tr. Cogut, Șt. Petrescu, I. Du- 
mitrescu, Gh. Enache, Șt. Po- 
povici și alții.

• După desfășurarea ultimei 
partide întrerupte, echipa Ar
gentinei a cîștigat cu scorul de 
3—1 întîlnirea cu echipa R. P. 
Romîne din penultima rundă a 
Olimpiadei de șah.

(Agerpres)

15,30 meciul in- 
fotbal dintre e- 
București și Lo-

însă la Brno e- 
Ploiești susține

organizarea 
baza spor- 

va avea loc 
cu

Piramidelor

portret-omagiu dlrzei, ferme. 
cătoarei femei sovietice. Excelen
tul pretext dramaturgie — casa 
prin care se perindă întreg răz
boiul — dă operei un caracter 
mai vast de frescă. Această parte 
e tratată într-un stil cinemaogra. 
fie simplu, discret, amintind o 
altă operă a lui Rostofki cunoscu
tă la noi — „Prima zi de pace". 
Interesantă, originală fuzionarea 
motivelor lirice amintite cu epi
soadele epice legate pe același 
fir dramaturgie. Emoționantă, zgu
duitoare, scena citirii scrisorilor 
străine. Ultima secvență a filmului 
mi se pare, de asemenea, una din
tre cele mai frumoase, mai sugesti-

ve imagini cinematografice. Fata 
rămasă singură în casa pustie 
aude deodată soneria : semnalul 
cunoscut al celui mult așteptat. 
Treptat ea iese din penumbră, 
înfîi cu teamă că se înșeală, apoi 
fafa i se luminează încet de la sur. 
priză spre emofie și bucurie pînă 
cînd ochii Larisei Lujina (interpreta 
Svetlanei) izbucnesc într-o explo
zie de fericire. Un moment acto
ricesc greu pe care tînăra acîrifă 
(încă studentă a V.G.H.I.C.-ului) îl 
frece cu succes, ca și pe celelalte, 
intr-un film ce te cucerește prin 
vibrantul său realism poetic.

Pe malu I lacului

ALICE MĂNOIU

Din inițiativa organelor lo
cale de partid a fost amenajat 
recent lacul din comuna Fi- 
liași și împrejurimile sale, ea 
un minunat loc ~ 
recreere pentru 
munei.

S-a construit 
der, lacul a fost 
alei frumoase, s-a amenajat 
o terasă și un restaurant. Pe 
lac au fost aduse bărci.

tte odihnă și 
locuitorii co-

un debarca- 
înconjurat cu

Mobilizați de organizația 
U.T.M. tinerii — prin muncă 
patriotică — și-au adus o im
portantă contribuție la lucră
rile necesare amenajării lacu
lui. Acum tinerii și vîrstnicii 
își petrec ceasurile libere în 
acest colț frumos al comunei.

NICOLAE CIRSTOCEA
corespondent voluntar

(Urmare din pag. I)

(ceea ce e un lucru meritoriu). 
Dar n-au mers pînă la capăt, 
pentru a-și explica faptul că 
nu genul comediei muzicale 
este minor (așa cum au fost 
mulți înclinați să creadă după 
vizionarea unei serii de ne
reușite ale genuluii, ci con
cepția comercială a producă
torilor acestor filme. Discuta
rea unor articole pe probleme 
de sinteză apărute în presă, 
organizarea unor dezbateri pe 
filme grupate pe tenie și ge
nuri — sînt necesare pentru 
îndrumarea atentă și califica
tă a tînărului cinefil.

O încercare (încă timidă) 
în acest sens s-a făcut totuși. 
E vorba de folosirea — ca 
bază de discuție în cerc — a 
cronicii de film. Față de a- 
ceasta, părerile sînt însă îm
părțite. Montatorul Ion Vi- 
șan citește cronica înainte 
de a vedea filmul pentru a 
se informa. Revine apoi la ea, 
după vizionare, pentru a-și 
confrunta părerile cu ale cro
nicarului. Lăcătușul Ion Va- 
sile vrea să știe numai cu 
ajutorul cronicii dacă fil
mul merită sau nu să fie vă
zut. Și se justifică : socotesc 
că timpul e prețios și că tre
buie să fac o selecție preala
bilă riguroasă. Vasile Mun- 
teanu nu acordă prea mare 
credit cronicii pînă nu vede 
filmul. N-o ignoră, dar pretin
de de la cronicar să nu igno
re gustul spectatorului. In 
fiecare din aceste atitudini 
există un sîmbure bun. Cro
nica trebuie să fie un ghid 
al spectatorului. Dar ea nu 
trebuie să-i înlocuiască dis- 
cernămîntul ci să-i -timu- 
leze creator gîndirea ș. să-l 
îndrume spre concluzii ju
dicioase. Pentru cultura ci
nematografică a tinerilor 
muncitori de la „Grivița ro
șie“ s-a făcut încă prea puțin. 
Există cîteva cărți de popu
larizare a artei filmului dato
rate unor mari regizori ca 
Eisenstein, Pudovkin, Bella 
Ballacs care — însușite — ar 
putea ajuta la ridicarea nive
lului discuțiilor în cerc.

Prezența specialiștilor sce
nariști, regizori, operatori este 
de asemenea deosebit de ne
cesară. Au existat la „Grivița 
roșie“ întîlniri cu creatori de 
filme. Dar acestea au fost spo
radice, cu caracter festiv.

Din discuție a reieșit că pe 
tineri îi interesează deopotri
vă probleme generale de cul
tură cinematografică, de isto-

Succes noului an 
de învățămînt politic II. T. M.

îmbunătățirea conținutului a- 
cestuia, depind în mare mă
sură de propagandiști. Dato. 
rită ajutorului permanent dat 
de organele și organizațiile de 
partid organizațiilor U.T.M., 
mai mult de jumătate din nu
mărul propagandiștilor ce vor 
conduce în acest an cercuri 
și cursuri politice U.T.M. sînt 
membri și candidați de partid. 
Mulți dintre ei au acumulat 
de-a lungul anilor o bogată 
experiență în munca de pro
pagare în rindul tineretului 
a învățăturii marxist-leniniste, 
a politicii partidului nostru. 
Au fost selecționați însă ca 
propagandiști șl un număr în
semnat de utemiști care nu 
au mai îndeplinit această sar
cină pînă acum. Aceștia tre
buie ajutați să-și lărgească, 
să-și îmbogățească nivelul po
litic, să învețe din experien
ța celor mai buni propagan
diști. Experiența dovedește că 
gradul de pregătire al propa
gandiștilor are un rol hotărî- 
tor în întreaga desfășurare a 
învățămîntului politic U.T.M., 
în creșterea combativității și 
eficienței sale. Caracterul șco
lăresc al invățămîntului în 
unele cercuri, înlocuirea lămu
ririi problemelor teoretice și 
a fenomenelor noi ale vieții 
sociale prin formule șablon, 
sau însușirea mecanică de ci
fre și fapte sînt determinate 
în mare măsură de existența 
unor deficiențe în pregătirea

și îndrumarea propagandiști
lor, care se limitează de mul
te ori la studierea manualelor 
destinate cursanților.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M., ce- 
rînd sprijinul cabinetelor de 
partid, trebuie să se ocupe 
mai mult de educarea propa
gandiștilor, de înarmarea aces
tora cu cunoștințe teoretice de 
bază. Este interesantă în a- 
ceastă privință experiența acu
mulată de unele comitete ra
ionale U.T.M. din orașul Bucu
rești, comitetele raionale 
U.T.M. Strehaia, Alexandria și 
altele care, cu ajutorul acti
viștilor de partid, a cadrelor 
de specialitate au ținut în a- 
nul trecut, in fața propagan
diștilor, expuneri pe cele mai 
actuale probleme ale politicii 
partidului nostru, ale con
strucției socialiste și situa
ției internaționale, a sar
cinilor care stau în fața 
tineretului. S-au dovedit, de 
asemenea, pe deplin utile con
sfătuirile și schimburile de 
experiență organizate între 
propagandiști. Ele au contri
buit la Îmbunătățirea stilului 
de muncă ai propagandistului, 
la generalizarea celor mai 
bune metode și mijloace de 
legare a studiului teoretic de 
viață, de sarcinile concrete ce 
revin cursanților în producție, 
în activitatea obștească. Se 
cere însă și din partea fiecă
rui propagandist să privească

cu și mai multă răspundere 
îndeplinirea sarcinej de cinste 
ce i-a fost încredințată, să do
vedească mai multă inițiativă 
în organizarea activității 
cercului, în sprijinirea cursan
ților pentru a-și însuși temei
nic cele studiate. De exemplu, 
în multe din cercurile politice 
de la Uzinele „Electroputere”- 
Craiova, propagandiștii și.au 
făcut un obicei din a invita 
să vorbească tinerilor din cerc 
tovarăși din conducerea între
prinderii, a secțiilor și atelie
relor, muncitori vîrstnici. Ti
nerii au fost ajutați în felul 
acesta să înțeleagă mult mai 
profund sarcinile mari trasate 
de partid, să vadă modalita
tea practică, concretă, de apli
care a lor în viață. La fel s-au 
petrecut lucrurile și în multe 
cercuri politice U.T.M. de Ia 
sate. La G.A.C. Mărtinești, de 
pildă, președintele G.A.C., bri
gadieri au luat cuvîntul în 
fața cursanților. Pe bază de 
grafice, fotomontaje, de cal
cule matematice, tinerilor li 
s-a dovedit importanța econo
mică a sectorului zootehnic 
pentru dezvoltarea G.A.C., 
necesitatea ca fiecare tînăr să 
fie un participant activ la 
toate muncile din gospodărie, 

întreaga muncă de propa
gandă a U.T.M. trebuie orienta
tă în mai mare măsură spre 
formarea concepției științifice 
despre lume Ia tineret. Bune 
rezultate au dat în această

privință cercurile tinerilor na- 
turaliști. Organele și organiza
țiile U.T.M. au datoria de a ex
tinde organizarea unor astfel 
de cercuri, mai ales la sat in 
perioada de iarnă, de a an
trena la activitatea lor un 
număr cît mai mare de tineri.

Propaganda prin conferințe 
este unui din mijloacele ope
rative importante de explicare 
a politicii și hotărîrilor parti
dului, a problemelor interna
ționale, de influențare a ma
selor largi ale tineretului. Or
ganele și organizațiile U.T.M. 
au datoria de a mobiliza tine
retul Ia conferințele inițiate 
de organizațiile de partid. Ac
tiviștii U.T.M. sînt chemați să 
țină un număr mai mare de 
expuneri în fața tineretului pe 
cele mai importante probleme 
ale politicii partidului nostru, 
să ajute practic organizațiile 
U.T.M .pentru a lărgi conti
nuu munca de propagandă prin 
conferințe.

în perioada de desfășurare 
a noului an de învățămînt 
politic U.T.M. se vor sărbă
tori aniversarea a 15 ani de 
la proclamarea Republicii 
Populare Romîne și 30 de ani 
de la eroicile lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din 
februarie 1933. Aceste aniver
sări constituie un minunat 
prilej de cultivare în rindul 
tineretului a mîndriei patrio
tice, de cunoaștere și mai 
profundă a luptei glorioase a 
partidului nostru.

Conducerea și îndrumarea 
permanentă a învățămîntului 
politic U.T.M. de către orga
nele și organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, con
stituie chezășia îmbunătățirii 
lui continue. Cel mai bun a- 
jutor pe care îl pot da în a- 
ceastă privință birourile comi
tetelor regionale, raionale și

orășenești U.T.M., activiștii 
U.T.M., îl constituie participa
rea lor la activitatea cercuri
lor și cursurilor politice 
U.T.M. în felul acesta organe
le U.T.M. pot să cunoască pre
cis și direct mersul învăță
mîntului politic, să ajute 
practic pe propagandiști și 
cursanți, iar în analizele perio
dice pe care le vor face să 
ia măsurile corespunzătoare 
situației reale. Experiența co
mitetelor orășenești U.T.M. 
București, Timișoara, a comi
tetelor raionale U.T.M. Foc
șani, Iași a dovedit că ase
menea analize făcute periodic 
duc la creșterea răspunderii 
întregului comitet pentru 
buna desfășurare a învăță
mîntului politic, Ia înlătura
rea practicii greșite de ă lăsa 
munca de control și îndruma
re concretă a învățămîntului 
politic doar pe seama secțiilor 
de propagandă.

Acest nou an de învățămînt 
politic U.T.M. trebuie să ridice 
pe o treaptă și mai înaltă ni
velul muncii de propagandă 
marxist-leninistă a organiza
ției noastre, trebuie să reali
zeze legarea el mai strînsă 
de cerințele vieții, printr-o 
muncă diferențiată, temeinică, 
orientată să răspundă pro
blemelor de educație ce se pun 
pentru fiecare categorie de ti
neret. în felul acesta în
vățămîntul politic va de
veni o armă și mai puter
nică a U.T.M. în munca de 
sprijinire a tineretului pentru 
a cunoaște temeinic politica 
partidului nostru, pentru a 
forma la tineri profunde con
vingeri comuniste, a-i mobi
liza la o muncă și mai avin- 
tată în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

rie și estetică a filmului, ca 
și probleme mai speciale de 
tehnică : montaj, trucaje de 
imagine ori sonorizare. Mun
citorul Alexandru Dumitriu, 
Adrian Racoviță, Ilie Barbu, 
Ion Ghiță, Dumitru lonea, 
Georgeta Babuș, Florica Croi- 
toru și alți zeci de tineri 
participă adesea la ciclurile 
de filme organizate la cine
matograful „Vasile Alecsan- 
dri“ și ascultă expunerile pe 
teme din istoria cinematogra
fiei ținute aici. Dar cum bine 
remarca Alexandru Dumitriu
— obișnuiții acestor vizionări 
nu sînt în priciul rînd mem
brii cercurilor de prieteni ai 
filmului, cum ar fi mai nor
mal.

Mai sînt și alte forme de 
cultură cinematografică la în- 
demîna cercurilor. De curînd 
a luat ființă în București în 
cadrul Universității populare 
un lectorat cinematografic ini
țiat de Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice. Frecventarea 
organizată a acestei forme 
superioare de studiu ar îmbo
găți substanțial cunoștințele 
iubitorilor de filme în do
meniul artei cinematogra
fice. Secretarul comitetu
lui U.T.M. tov. I. Stancu, 
își amintește că după deschi
derea cinematografului „în
frățirea între popoare“ se în
cetățenise bunul obicei ca să 
se țină aici un fel de scurte
— foarte instructive m prele
geri pe diferite teme cinema-* 
tografice. Nu știm de ce s-a 
renunțat la formula care aju
ta spectatorul tînăr să se o- 
rienteze în vastul domeniu al 
artei filmului.

Perceperea spectacolului ci-* 
nematografic în ansamblul său, 
presupune o pregătire temei
nică. Tînărul spectator nu se 
poate descurca fără solide no
țiuni estetice și tehnice. Reți
nerea conținutului de idei al 
filmului cît și înțelegerea mo
dalității artistice prin care se 
transmite acest conținut — 
iată spre ce trebuie să-și ca
nalizeze activitatea cercurilor 
„prietenii filmului“ din între
prinderi. Sarcina organizații
lor U.T.M. este de a îndruma 
activitatea acestora în așa fel 
îneît înțelegerea cit mai adin- 
că a operei cinematografice 
de către tineri să contribuie 
la formarea și dezvoltarea tră
săturilor lor înaintate, comu
niste. Lectura și discutarea 
cărților de popularizare ; pre
zența cineastului, specialistu
lui care să vorbească despre 
felul cum se realizează un 
film; abordarea unor proble
me de estetică cinematogra
fică și în primul rînd dezba
teri bine orientate pe proble
mele conținutului de idei a 
operei de artă, a învățăminte
lor pe care tînărul spectator 
trebuie să le desprindă din 
filmele vizionate — sînt tot a- 
tîtea mijloace de îmbogățire 
a cunoștințelor despre arta 
cinematografică- Mijloace de 
care trebuie să se folosească 
consecvent în activitatea lor 
cercurile de prieteni ai fil
mului.
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O frumoasă vedere din Baku. 
In fotografie se vede în prim 
plan funicularul acestui impor

tant oraș industrial.

Foto : TASS-MOSCOVA
Vizita solilor poporului romîn

in Indonezia
Comisia mixtei (Urmare din pag. I)

MOSCOVA — Corespondentul 
Agerpres transmite ,i Sub auspi
ciile Asociației de prietenie so
vieto-romîne, marți a avut loc 
la Casa Prieteniei popoarelor 
din Moscova o adunare festivă 
consacrată Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

In sală se aflau membri ai Con
siliului de conducere al asocia
ției, vechi membri ai P.C.U.S., 
prezentanți ai întreprinderilor 
instituțiilor din Moscova, 
școlilor și institutelor 
văfămînt superior care 
mără printre membrii 
ai asociației. /
zenți, de asemenea, fov. Gheor
ghe Stoian, consilier al ambasa
dei R, P. Romîne la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea festivă a fost des
chisă de Anna Țukanova, vicepre
ședintă a Consiliului de condu
cere al Asociației de prietenie 
soviefo-romînă, care a transmis un 
călduros salut oaspeților romîni 
prezenfi în sală. Ea a vorbit des
pre marele interes cu care po
porul sovietic urmărește realiză
rile obținute de poporul romîn 
sub conducerea 
sentimentele de 
nie pe care oamenii sovietici le 
poartă Romîniei.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
fov. Ion Avram, prim-secretar al 
ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova,

P.M.R., despre 
adîncă priete-

sovieto-arabă
pentru coordonarea

lucrărilor
de construcție 
a barajului
de la Assuan

CAIRO 9 (Agerpres). —• 
TASS transmite: în R.A.U. a 
fost creată o comisie mixtă din 
specialiști arabi și sovietici pen
tru coordonarea lucrărilor de 
construire a barajului de la As
suan.

Noul ministru pentru proble
mele construirii barajului de la 
Assuan, Mohammed Sidki Soli- 
man, care a vizitat zilele acestea 
Assuanul, a luat cuvîntul Ia pri
ma ședință a comisiei. El a re
levat ajutorul important pe care 
îl acordă Uniunea Sovietică 
R.A.U. și a mulțumit specialiști
lor sovietici pentru munca lor 
plină de abnegație. „Dăm o 
înaltă apreciere eforturilor spe
cialiștilor sovietici”, a declarat 
ministrul. EI a subliniat că gu
vernul R.A.U. mobilizează toate 
resursele pentru a asigura înde
plinirea cu succes a planurilor 
de construire a barajului de la 
Assuan.

Intorcîndu-se de la Assuan, 
ministrul a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie la 
Assuan au și sosit din U.R.S.S. 
peste 63 000 tone de utilaje și 
de diferite materiale.

KAMPALA 9 (Agerpres). — 
în noaptea spre 9 octombrie 
a avut Ioc solemnitatea pro
clamării ofieîal® a indepen
denței Ugandei. în cel mai 
mare oraș ai țării — Kampa
la — într-o atmosferă solem
nă a fost ridicat drapelul na
țional tricolor. Zeci de mii de 
locuitori ai orașului au salu
tat cu nespus entuziasm inde
pendența patriei lor, care a- 
proape 70 de ani s-a aflat sub 
dominația colonială engleză.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— După cum relatează cores
pondentul din Vientiane al a- 
genției Associated Press, A- 
dunarea Națională a Laosului 
a adoptat în unanimitate ho- 
tărîrea de a acorda primului 
ministru, prințul Suvanna Fu- 
mma împuterniciri nelimitate 
pe o perioadă de un an“, pen
tru a ajuta guvernului de coa
liție să-și îndeplinească pro
gramul în domeniul politicii 
interne și externe și „să rea
lizeze concilierea națională“.

ar-zentat un scurt program 
tistic.

Conducătorii statului romîn 
au plecat apoi la Dem Pasar, 
orașul de reședință al insulei 
Bali, renumit centru al turis
mului internațional. A fost 
vizitată o expoziție locală de 
artizanat și pictură. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a e- 
logiat realismul și valoarea 
artistică a multor lucrări. 
Oaspeții au putut urmări felul 
în care lucrează în atelierul 
alăturat expoziției meșteșuga
rii foarte îndemînatici și do
tați cu un simț artistic re
marcabil.

La Sanur, după ce au vizi
tat o școală nou construită, 
oaspeții romîni și gazdele lor 
indoneziene au rămas două 
ore într-un pavilion situat 
chiar pe plaja Oceanului In
dian, asistând cum prind pes
carii peștele adus de refluxul 
oceanului.

Seara, la Tampaksiring. un 
adevărat centru al cîntecului,

dansului și portului balinez, a 
fost prezentat în cinstea 
oaspeților romîni un spectacol 
popular, care a cuprins, prin
tre altele dansul Ktjak, ast
fel conceput îneît se dansează 
numai la apusul soarelui.

Străbătînd drumurile aces
tei insule, a cărei frumusețe o 
face să merite pe deplin de
numirea de „Insula Paradisu
lui“, vezi, ca și în alte părți 
ale Indoneziei, sate vechi de 
secole, țărani trudind pe ogoa
re cu unelte din moși stră
moși, și alături școli noi, lumi
noase, construite în ultimii 
ani. Așa înțelegi mai bine do
rința arzătoare a acestor oa
meni harnici de a lichida 
greaua moștenire a colonialis
mului, pentru ca țara lor fru
moasă și bogată să pășească 
mereu înainte.

în după-amiaza zilei de 
marți, la palatul Tampaksiring, 
reședința oaspeților romîni și 
a președintelui Sukarno pe 
insula Bali, au continuat con
vorbirile oficiale începute la 
Djakarta.

La 8 octombrie au avut ioc alegerile 
pentru Adunarea Populară Supremă 

din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 9 (Agerpres). — 

La 8 octombrie au avut loc în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană alegerile pentru Adu
narea Populară Supremă.

La ora 6 fix s-au deschis 
porțile tuturor secțiilor de vo
tare, Alegerile au început în

curt
Toți cei 43 de deputati care 

au participat la adunare (din 
numărul total de 59) au vo
tat pentru rezoluția propusă.

MOSCOVA — Răspunzînd 
invitației Ministerului Apără
rii al U.R.S.S., la Moscova a 
sosit o delegație militară a 
R. D. Germane condusă de 
Heinz Hoffmann, ministrul 
Apărării Naționale al R. D. 
Germane.

Pe aeroportul Șeremetievo 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de mareșalul Uniu
nii Sovietice, Malinovski, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., 
de mareșalii Uniunii Sovieti
ce Zaharov și Krîlov, precum 
și de generali și ofițeri ai 
Armatei Sovietice.

același timp Ia orașe și Ia sate. 
Au fost desemnați drept candi
dați pentru organul suprem al 
puterii de stat cei mai buni fii 
și fiice ale poporului coreean.

Printre cei pentru care au vo
tat alegătorii se numără Kim 
Ir Sen, președintele C.C, al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, Li 
Son Nam, constructor de nave, 
Kim Don Hek, oțelar, Li Son 
Di, chimist, om de știință, Pak 
Don Gvan, constructor de 
automobile, Pek Son Hak, mun
citor silvic, Lim En Ghiun, învă
țător și mulți alții.

Pretutindeni alegerile au con
stituit o mare sărbătoare a în
tregului popor.

Delegația algeriană și-a ocupat locul in adunare
• Rezoluția Consiliului de tutelă al O. N. U,

NEW .YORK- Trimisul spe
cial Agerpres C. Răducanu, 
transmite : Incepînd de luni 
după-amiază și în continuare 
azi 9 octombrie dimineața A- 
dunarea generală a O.N.U. a 
ascultat urările unanime ale 
delegațiilor pentru primirea 
în organizație a celui de-al 
109-lea membru — Republica 
Democrată Populară Algeria. 
După aprobarea prin aclama
ții a rezoluției propusă de 35 
de țări, delegația algeriană în 
frunte cu primul ministru Ben 
Bella și-a ocupat locul în a- 
dunare. 32 de delegați în 
cursul după-amiezii de luni și 
alți 14 marți dimineața și-au 
exprimat în numele întregii 
Adunări Generale satisfacția 
pentru ocuparea de către eroi
cul popor algerian a locului ce 
i se cuvine de drept de ani de 
zile și pe care l-a căpătat prin 
luptă victorioasă care a um
plut de admirație întreaga 
omenire.

Luînd cuvîntul în numele 
țărilor socialiste, delegatul so
vietic, M. A. Menșikov, a ară
tat că primirea Algeriei în 
O.N.U. este un eveniment re
marcabil. Țările socialiste au

Trupele Arabiei Saudite 
și Iordaniei au atacat 

Republica Arabă Yemen
CAIRO 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum a- 
nunță ziarul 
pele Arabiei 
niei, care se 
mandament 
dispoziție aruncătoare de 
și alte arme, precum și autoca
mioane blindate, au trecut fron
tiera Yemenului, îndreptîndu-se 
spre Saad.

La frontierele nordice ale 
Yemenului, se arată în infor
mație în continuare, în 
cursul zilei de luni >-au 
lupte între subunitățile armatei 
yemenite pe de o parte, și tru
pele Arabiei Saudite și Iorda
niei, pe de altă parte, Se în
registrează un maro număr de 
morți și răniți,

în aceeași zi, avioanele militare 
yemenite au bombardat depozi
tele de arme și de echipament 
englez, ascunse pe teritoriul 
Yemenului în apropierea orașu-i 
lui Marib, ele find destinate 
înzestrării trupelor antiguverna
mentale și răsturnării noului 
regim din Yemen.

în urma bombardamentului, 
majoritatea acestor depozite au 
fost distrase.

Invitând pe șeful misiunii 31- 
plomtice engleze în Yemen, El 
Beidani, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Yemen, s-a Teferit la 
complicitatea periculoasă a An
gliei în acțiunile trupelor anti
guvernamentale împotriva Ye
menului. El a avertizat pe re
prezentantul englez că guvernul 
Republicii Arabe Yemen va lua 
toate măsurile pentru a apăra pe 
deplin Yemenul împotriva agre
sorilor și complicilor lor,

★
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Luînd cuvîntul la un

„Al Ahram”, tru- 
Saudite și Iorda- 
află astăzi sub co- 
comun și au la 

mine

tot 
dat

publicii Arabe Yemen, Abdalah 
As-Sall a declarat că poporul Ye
menului a început revoluția pen
tru a pune capăt jugului, tiraniei 
și corupfiei și pentru a le dezră
dăcina pentru totdeauna din viața 
(ării.

„Ne vom apăra republica, pînă 
Ia ultima picătură de sînge, a de
clarat el. Sîntem suficient de pu
ternici, 
maritimă 
prieteni 
ne-au și 
fără a șovăi ne vor, acorda un a- 
jutor și mai mare“.

Avem la dispoziție Hota 
militară și aviafia, avem 
în fările arabe care 
acordat ajutor militar și

sprijinit întotdeauna lupta Al
geriei, simbol al luptei între
gii Africi împotriva colonia
lismului. r...............
Algeriei a 
dus de forțele agresive din 
N.A.T.O., de toate forțele colo
nialismului. Istoria Algeriei, 
a subliniat în continuare vor
bitorul, arată că lupta unui 
popor pentru independență 
este întotdeauna victorioasă. 
Istoria nu poate fi oprită cu 
rachete sau blocade. Algeria 
și-a adus o contribuție impor
tantă la lichidarea finală a co
lonialismului în întreaga lume.

După delegații care au salu
tat primirea Algeriei în O.N.U., 
a luat cuvîntul Ben Bella. A- 
plaudat în picioare de întreaga 
asistență, cuvîntarea primului 
ministru algerian a fost în tot 
timpul urmărită cu cea mai 
mare atenție. De la început, 
Ben Bella a mulțumit pentru 
discursurile rostite în Aduna
re pe care le-a considerat ca 
un omagiu adus maturității 
poporului algerian și luptei 
sale eroice.

Trecînd la problemele poli
ticii internaționale, Ben Bella 
a subliniat că politica Algeriei 
va fi dictată de aceleași idea
luri de pace și colaborare 
internațională pe care le-a a- 
vut încă de la începutul luptei 
sale de eliberare. Algeria face 
parte — a subliniat primul mi
nistru al guvernului algerian 
— din marea familie a popoa
relor care luptă pentru în- 
frîngerea dominației coloniale, 
în spiritul conferinței de la 
Bandung.

O amplă expunere a făcut 
apoi Sukardjo Wirjopranoto, 
reprezentantul permanent al 
Indoneziei la O.N.U. El a în
fățișat Adunării Generale 
succesele repurtate de poporul 
indonezian în construcția eco
nomică a țării sale. Reprezen
tantul Indoneziei a mulțumit 
statelor care și-au exprimat 
sprijinul lor pentru rezolvarea 
problemei Irianului de vest.

In cursul după-amiezii are 
loc ridicarea oficială a steagu
lui Algeriei în fața clădirii

Războiul împotriva 
i fost un război

Națiunilor Unite în rîndul tu
turor drapelelor statelor mem
bre.

★
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Consiliul de tutelă O.N.U. a a- 
probat în seara zilei de 8 oc
tombrie o rezoluție în care se ex
primă profunda îngrijorare în le
gătură cu „situația regretabilă, 
critică și care poate genera o 
explozie, care s-a creat în Rho- 
desia de sud, în urma introduce
rii stării excepfionale, a interzicerii 
Uniunii poporului african Zimbab- 
we, precum și arestării liderilor 
naționaliști“. Această situajie, se 
subliniază în rezolufie, „repre
zintă o încălcare a drepturilor 
politice și creează o primejdie 
pentru pacea și securitatea în A- 
frica și în întreaga lume“.

Rezoluta adoptată de Consi
liul de tutelă, ca recomandare 
făcută Adunării Generale, va fi 
discutată apoi la sesiunea Adu
nării Generale.

★
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TASS transmite: A. A. Gro
mîko, 
externe 
legației 
siune a 
O.N.U., 
octombrie președintelui Repu
blicii Cuba, dr. Osvaldo Dor- 
ticos Torrado.

La convorbirea prietenească 
care a avut loc între dr. Os
valdo Dorticos Torrado și A. 
A. Gromîko au participat Râul 
Roa, ministrul 
externe al Cubei, 
mionov, locțiitor 
lui afacerilor 
U.R.S.S.

transmite :
un mare miting care a avut loc 
la Sanaa, primul ministru al Re-

ministrul afacerilor 
al U.R.S.S., șeful de- 
sovietice la a lT-a se- 
Adunării Generale a 

a făcut o vizită la 8

ifuația din colonia 
engleză Aden con
tinuă să rămînă în
cordată. Agențiile 
de presă occiden
tale relatează des
pre o largă mișcare

populară împotriva includerii A- 
den-ului în așa-zisa „federație a
Arabiei de sud“. Știrile aduc a-
mănunte despre represiunile 
care se dedau 
nialiste, 
se țin lanț 
mizere.

în fond, despre ce
este vorba ?
netă a principatelor arabe de
sud a fost creată în 1959, pe
baza unui plan elaborat de Mi
nisterul Coloniilor al Angliei. 
Scopul urmărit de Anglia prin 
includerea Ademului în „federa
ție“ este, fără îndoială, permanen
tizarea regimului colonial în a- 
ceastă parte a lumii, menținerea 
bazelor militare britanice înfr-o 
regiune de însemnătate strategi
că deosebită. După cum se șfie, 
această colonie adăpostește cea 
mai mare bază militară engleză 
îndreptată împotriva luptei de 
eliberare a popoarelor din Oriem 
tul mijlociu și din Africa,

afacerilor 
și V. S. Se
al ministru- 
externe al

★
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TASS transmite: La 8 octom
brie, șeful delegației sovietice 
la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a o- 
ferit un dejun în cinstea șefi-’ 
lor delegațiilor Irakului, Ma
dagascarului, Mexicului, Su
danului, Etiopiei, precum și 
reprezentantului Arabiei Sau- 
dite.

(Agerpres). —

NEW YORK - In seara zi
lei de 8 octombrie, delegația 
agricolă sovietică condusă de 
K. G. Pîsin, ministrul agricul
turii al U.R.S.S., a părăsit 
New Yorkul plecînd spre pa
trie.

Aplicații aîc unităților armatelor
U.R.S.S., R.D.Germane și R.P.Polone

VARȘOVIA 9 (Agerpres), — 
Potrivit planului de aplicații, 
stabilit de Comandamentul Su
prem al forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, în prima 
decadă a lunii octombrie, pe te
ritoriul litoralului de vest al 
Poloniei și în partea de nord a 
R. D. Germane au avut loc apli
cații militare sub conducerea 
ministrului Apărării Naționale 
al R. P, Polone, generalul-colo
nel Spychalski, la care au luat 
parte unități militare de dife
rite arme din forțele armate ale 
Uniunii Sovietice, Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Populare Polone.

Desfășurarea aplicațiilor a fost 
urmărită de W. Gomulka, prim- 

! secretar al C.C. al P.M.U.P., J. 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Cz. WycecK, mareșal al Sei
mului R. P, Polone, R. Strze- 
lecki, secretar al C.C. al P.M.U.P. 
La aplicații au asistat mareșalul

Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, generalul de armată H. Hoff
mann, ministrul Apărării Națio- 
nale al R. I). Germane ; din 
partea R- P- Romîne — genera
lul de armată L. Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne ; din partea R. P. Bul
garia — generalul-colonel D. Dju- 
rov, precum și delegații militare 
din partea celorlalte țări parti
cipante la Tratatul de la 
șovia.

Aplicațiile militare au 
monstrat înalta pregătire 
luptă a trupelor, buna pregă
tire a statelor majore, strînsa co
laborare a unităților militare 
ale armatelor prietetie în timpul 
executării misiunilor de luptă pe 
uscat, pe mare și în aer, ceea ce 
a contribuit la continua adinei- 
re și întărire a frăției de arme, 
politice și ideologice.

Var

de-
de

Studenti cubani la Institutul 'de mecanizare « agriculturii 'din Slaviansk (U.R.S.S.)

Prin amenințări și corupție, An
glia a reușit să impună „federa
ției“ compusă din 1) principate 
un „acord“ potrivit căruia auto
ritățile britanice și-au asumat 
„protecția internă și externă“. 
Așa-zisa „protecție" înseamnă în 
fapt subordonarea totală față de 
Londra.

Aden-ul are 150.000 de locui
tori ce trăiesc pe o suprafață de 
194 km.p. In Aden există o pu
ternică mișcare de eliberare na
țională. Aci se află ceea ce „Fi
nancial Times“ denumea drept 
„cea mai bine organizată mișcare 
sindicală din Orientul mijlociu“.

Alarmate de amploarea pe 
care a luaf-o această mișcare de 
eliberare, autoritățile engleze au 
interzis orice demonstrații și pro
cesiuni pe întreg teritoriul Ade- 
n-ului decretând starea excepțio
nală. Numai că populația nu a 
putut fi intimidată. în ciuda in
terdicției, demonstrațiile au conti
nuat. Docherii, petroliștii și ha
malii au încetat lucrul. O grevă 
generală a cuprins colonia.

Agenția U.P.I. relata recent 
că pentru reprimarea 'demon
stranților și a grevelor au fost 
aduse în grabă în Aden nnî întă
riri militare. In urma intervenției 
brutale a forțelor de represiune 
colonialistă s-au înregistrat nu
meroși morți și răniți.

Cîțiva feudali și niște oameni 
de paie ai colonialiștilor au „rati
ficat“ acordul impus de Londra. 
Numai că poporul Aden-ului nu 
Fa ratificat și nu îl va ratifica 
vreodată. Vîntul luptei pentru li
bertate bate puternic și în acest 
colțișor al Peninsulei Arabice. 
Pentru colonialiști sînt zile agitate 
pretutindeni...

G. GACIU

deziluziileIluziile

W ashington-ului
revederile s-au adeverit: spectacolul 
anficuban organizat la Washington 
sub patronajul d-lui Dean Rusk este 
departe de a fi adus diplomației a- 
mericane beneficiul scontat. Un co
municat a consemnat evenimentul 
fără a dezvălui în fața opiniei publice

conținutul exact al dezbaterilor. în general, s-a 
remarcat o preferință pentru secret în organizarea 
acestei conferințe „neoficiale" a miniștrilor de ex
terne ai S.U.A. și ai țărilor membre ale O.S.A., 
deși o publicitate zgomotoasă însoțește de obicei 
manifestările Departamentului de Stat. Explicația 
trebuie căutată în dificultățile pe care dl. Rusk a 
trebuit să le înfrunte, cu toate că editorialele ma
rilor ziare burgheze de peste ocean preamăresc 
„extraordinara solidaritate" ce ar fi domnit la con
ferința de la Washington. Despre „solidaritatea" 
care s-a manifestat la întîlnirea patronată de dl. 
Rusk avem două mărturii din sursă americană :

1. „Din surse oficiale s-a afirmat că ultima șe
dință s-a caracterizat prin discuții încordate în 
contradictoriu, în cadrul cărora Rusk a stăruit ca 
în comunicatul final să se utilizeze un limbaj mai 
tare, în timp ce Brazilia, Chile și Mexic s-au îm
potrivit" — relatează agenția americană „UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL".

2. „Unii delegați au arătat că Chile și Mexic au 
refuzat cu cea mai mare energie să aprobe ter
menii fermi ai proiectului de comunicat" — comu
nică corespondentul agenției americane „ASSO
CIATED PRESS", Meyer.

Organizînd conferinfa, Washingtonul a urmărit 
să impună măsuri cu caracter economic și militar 
împotriva Cubei. în planurile Departamentului de 
Stat se înscriau ideea unei blocade economice a 
insulei libere din Caraibi și a organizării unui soi

'de N.A.T.O. su'd-american cu intenția de a sugru
ma atît Cuba cit și întreaga mișcare de eliberare 
națională de pe continent. Cum scria ziarul „NO- 
TICIAS DE HOY", diplomafia americană cînd a 
organizat conferința urmărea „de a obține ca gu
vernele lafino-americane să-și asume o parte din 
risc, afît al unei agresiuni cît se poate de peri

culoase, cît și a perspectivei ascunse că agre
sorii vor fi complet zdrobiți”. Conferinfa de la 
Washington s-a încheiat fără decizii concrete. 
„FRANCE PRESSE" remarca că „nu s-a putut lua 
nici o hotărîre precisă deoarece conferinfa nu a 
avut un caracter oficial", și că însuși comunicatul 
final „rămîne destul de vag" în privința măsurilor 
ce ar trebui luate.

Devine limpede că, în prezent, diplomafia a- 
mericană dorește să creeze impresia unei largi a- 
deziuni lafino-americane la politica S.U.A. îndrep
tată împotriva Cubei. Numai că președintele Me
xicului, Lopez Mateos, și premierul brazilian, Her- 
mes Lima, au ținut să pună lucrurile la punct 
subliniind odată mai mult opoziția lor față de în
călcarea principiului dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, atitudinea lor negativă față 
de ideea unei agresiuni anticubane. însuși „NEW 
YORK TIMES" mărturisea într-un articol că latino- 
americanii sînt îngrijorați nu de Cuba ci de 
„amestecul Statelor Unite în treburile țărilor din 
America Latină”. lnfr-o paranteză putem aminti 
că la O.N.U., cuvîntarea președintelui Cubei, Dorti- 
cos, s-a bucurat de o primire caldă, iar ministrul de 
externe al Republicii Arabe Unite, Fawzi, a declarat 
referitor la acțiunile S.U.A. contra Cubei că „situa
ția creată primejduiește domnia legii în relațiile 
internaționale". La acest capitol trebuie să adăugăm 
că în pofida presiunilor tot mai insistente pe care 
S.U.A. le exercită asupra aliaților săi din N.A.T.O. 
de a sista comerțul cu Cuba, aceștia nu dau do
vadă de receptivitate la apelurile americane. Ba 
mai mult, la Londra cererile S.U.A. sînt întîmpi- 
nate cu o nemulțumire vizibilă în coloanele zia
relor burgheze britanice. Să nu uităm, de altfel, că

transporturile navale britanice nu se găsesc înfr-o 
situație prea fericită și că perspectiva de a pier
de o afacere — transportul către Cuba și din 
Cuba — nu-i îneîntă pe armatorii englezi.

Diriguitorii politicii americane nu vădesc o a- 
preciere lucidă a situației, persistînd în refuzul de 
a fine seama de realitatea cubană și acționînd 
într-un mod periculos pentru pacea mondială. Agi- 
tînd devalorizata sperietoare a „primejdiei comunis
te , conducătorii S.U.A. iau măsuri fără precedent în 
timp de pace, măsuri bazate pe ilegalitate, pe 
ignorarea normelor elementare de drept interna
țional. La Washington s-a constituit un comitet 
special în care se întîlnesc reprezentanți ai celor 
mai diverse ministere, de la cel agricol pînă la 
Pentagon, spre a elabora măsurile pentru institu
irea „celui mai riguros control fanticuban n.n.) a- 
plicat în fimp de pace în istoria contemporană" 
(agenția U.P.I.). Precum lesne se poate constata, 
guvernul american încearcă să înlocuiască legali
tatea internațională prin propriile sale acțiuni cu 
caracter arbitrar. La Washington se uită că globul 
pămîntesc nu este o societate americană pe acțiuni 
a| cărei consiliu de administrație din Wal| Street 
hotărăște totul. Se uită, mai ales, că Cuba eroică 
are de partea ei simpatia și sprijinul tuturor oa
menilor cinstiți, că ea are în lume nenumărați prie
teni sinceri și de nădejde și că are un popor 
hotărîf să apere cu preful vieții libertatea pe 
care și-a cucerit-o.

Criza politică din Franta
uvernul francez a fost silit să demi
sioneze. Desigur, nu este pentru 
prima oară cînd în Franfa postbelică 
înregistrăm o criza politică. împre
jurările care au determinat agravarea 
actualei sifuafii din viafa publică 
franceză sînt însă deosebite. In cea

de-a V-a Republică, parlamentului i s-a acordat 
un rol minor, acela de a „înregistra" cu docili
tate hotărîrile guvernului, lată însă că acest parla
ment a fost capabil de un act pe care mulți ob
servatori apuseni nu-l pronosticau. 280 de deputați 
(din 480) au votat — după o furtunoasă ședință 
nocturnă — o moțiune de neîncredere în guvern. 
Moțiunea este rezultatul împotrivirii imensei ma
jorități a partidelor politice din Franfa față de 
proiectele de reformă care vizează constituția ță
rii. Aceste proiecte tind să ducă la întărirea regi
mului puterii personale, încalcă tradițiile demo
cratice ale Franței și confin în ele primejdii deo
sebit de grave. în fond, i se cere Franței să-și

Investească președintele cu puteri nelimitate prin 
intermediul unei modalități electorale neobișnuite. 
Un om politic ca fostul premier Paul Rey- 
naud afirma la tribuna parlamentului : „Cum 
putem noi să admitem ca un președinte al 
Republicii, care nu dă socoteală nimănui, să poa
tă să dispună de viața sau de moartea Franței î". 
Toți deputății, cu excepția celor gaulliști, s-au împo. 
trivit proiectului lui de Gaulle. Votul are o semni. 
ficație mai largă, scoasă în relief de presa pari
ziană : e| este ecoul puternic al nemulțumirii popu. 
lare mereu crescînde față de politica gaullistă.

La votul de neîncredere în guvern, generalul 
de Gaulle a răspuns prin dizolvarea parlamentu
lui și prinfr-o plecare, socotită ostentativă, din 
Paris la manevrele militare ce se desfășoară în 
partea nordică a Franței. Un fapt în plus a nemul
țumit opinia publică. De Gaulle urma să se con- 
culte cu președinții camerelor parlamentului. Sîm- 
băfă dimineața, președintele senatului, Monner- 
ville, socotit drept cea de-a doua personalitate în 
ierarhia statală franceză, a fost primit de de Gaulle 
în cabinetul său de lucru, atunci cînd... pleca. în
trevederea a durat doar... două minute și de 
Gaulle nu i-a dat nici măcar mina lui Monnerville. 
Fără îndoială, prin purtarea sa, lipsită de elegan
ța protocolară elementară, de Gaulle a vrut să 
dovedească că nu a uitat violentul discurs critic 
al președintelui senatului.

Deși parlamentul s-a pronunțat împotriva pro
iectelor de reformă a constituției, de Gaulle nu a 
renunțat la ideea referendumului menit să smulgă 
o aprobare a acestor proiecte. Pregătirile în ve
derea referendumului se desfășoară într-un ritm 
intens, pe măsură ce se apropie data de 28 oc
tombrie stabilită pentru desfășurarea lui. Pentru 
alegerile parlamentare s-au fixat zilele de 18 și 
25 noiembrie. Dar nu-i vorba doar de măsurile 
organizatorice în vederea scrutinului, ci și de ample 
manevre de culise cu scopul de a diviza forțele 
opoziției, de a împiedeca un front unit al forțelor 
democratice împotriva lui de Gaulle (steagul zdren. 
țuit al „anticomunismului" este iarăși scos de la 
naftalină, cu binevoitorul concurs al liderilor de 
dreapta ai social-democrației. Instrucțiunile trimise 
federațiilor departamentale ale S.F.I.O. exclud 
alianțele electorale cu comuniștii).

Cercurile politice franceze apreciază că pre
ședintele de Gaulle nu vrea să ia în evidență 
sensul profund al votului din parlament. La ora 
actuală, forțele democratice ale Franței sesizează 
masele largi ale poporului asupra consecințelor 
primejdioase ale lărgirii regimului puterii perso
nale. Este o luptă grea, extrem de dificilă, dar de 
o importanță deosebită pentru viitorul Franței.
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