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Fruntașii șantierului

■
 riviți-i1 Sînt tineri 

plini de pasiune 
pentru munca lor, 
visurile lor au 
aripi puternice, în
tinse pentru zbo
ruri înalte. Sînt ti

neri din generația celor cărora 
partidul le-a creat toate po
sibilitățile pentru afirmarea și 
dezvoltarea capacităților crea
toare. Tineri constructori. Na

vele cu inscripția „Șantie
rul naval Galați" poartă pes

te mări și oceane, materializa
te în succese, entuziasmul, dra
gostea, frumusețea muncii lor. 
Să vi-i prezentăm: DUMITRU 
NICOLAIDE este mecanic. 
Știți cum lucrează el 1 Toate 
lucrările sale corespund celor 
mai sporite exigențe. VIORICA 
S1RZEA este desenatoare. 
Fiecare linie pe care-o așea
ză pe foaia de calc e prece
dată de gîndire pasionată. Nu 
sînt doar simple desene; în 
schițele sale prind primele

contururi marile nave de mai 
tîrziu, Ați văzut cum se în
cheie plăcile metalice pentru 
nave ? Această muncă de mare 
răspundere îi revine și lui 
MARIN TĂCU. El lucrează cu 
o asemenea grijă incit să poa
tă spune de fiecare dată cu 
mândrie : „Lucrul acesta l-am 
executat eu!” Așa cum poa
te spune și proiectanta ANI- 
ȘOARA DRAGOMIRESCU, 
fruntașa secției proiectări a 
șantierului.

Munca avîntată, răspunderea 
pentru ceea ce fac i-au unit pe 
toți într-o mare familie. Și pe 
SAMOIL MOLACU, lăcătuș — 
bun organizator al locului de 
muncă și gospodar atent cu 
averea șantierului — și pe 
ELENA DUMITRESCU — ra- 
distă, și pe inginerul mecanic 
MIRCEA PICIORUȘ.

Fețe luminoase, inimi înari
pate, tinerețe.
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m SOLILOR
POPORULUI ROMLN LN INDIA

DELHI 19 — Trimisul spe
cial Agerpres Ion Gălățeanu 
transmite :

In dimineața zilei de 19 oc
tombrie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej șl Ion Gheor
ghe Maurer, însoțiți de Jai 
Sukh Lai Hathi, ministrul 
muncii în guvernul central in
dian au vizitat diferite așezări 
din districtul Gurgaon, situat 
la circa 20 de mile de capitala 
Indiei.

Oaspeții români au avut pri
lejul să ia cunoștință de 
transformările care au loc în 
viața satului indian, de lupta 
care se duce pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai ale 
țăranilor. Se știe că aproxi
mativ 82 la sută din populația 
Indiei trăiește în cele 550 000 
de comune rurale, existenta în 
întreaga țară. Secole de-a 
rîndul, cit timp India a 
îndurat oprimarea colonia
listă, condițiile de viață ale 
țăranilor indieni au fost deo
sebit de grele. După obți
nerea independenței guvernul 
indian a luat o serie de mă
suri avînd drept scop — ridi
carea nivelului material și 
cultural al populației țării. In 
acest scop a fost adoptat și 
programul de dezvoltare a sa
telor indiene, care a intrat în 
vigoare la sfîrșitul anului 
1952. Programul prevede dez

voltarea agriculturii și îmbu
nătățirea nivelului de trai și 
se ocupă de o sferă largă de 
probleme, printre care ocro
tirea sănătății, învățământul, 
dezvoltarea industriei locale 
etc.

Localitățile vizitate de înal- 
ții oaspeți romîni reflectă rea
lizările obținute în prima eta
pă a acestui program guver
namental.

Atît în orășelul Balabgarh, 
cit și în satele Badrula și Ko- 
rali, locuitorii au făcut solilor 
poporului romîn o primire cal
dă, prietenească. Pretutin
deni conducătorii de stat ro
mîni au fost primiți cu urarea 
„Swagatam1“ („Bun venit“) 
de către toți locuitorii sate
lor.

Vizita a început la dispen
sarul din Balabgarh. Acest 
dispensar, care are în su- 
bordinea sa alte patru punc
te sanitare situate în comu
nele învecinate, este un semn 
al noului în satul indian. Me
dicul șef al districtului a pre
zentat oaspeților un scurt ta
blou al activității dispensaru
lui, care, deservit de numai 
doi medici, acordă ajutor me

dical celor 9 000 de locuitori 
ai orășelului-

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a apreciat munca 
plină de abnegație a acestor 
doi medici și le-a urat noi 
succese în activitatea lor deo
sebit de importantă.

Drumul spre satele Badrula 
și Korali era împodobit săr
bătorește. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați cu cîntece de bun 
sosit și cu tradiționalele ghir
lande de flori. In dorința de 
a arăta reprezentanților po
porului romîn toate realizările 
lor. locuitorii satelor au orga
nizat un fel de expoziție la 
care au dus uneltele și vitele 
lor de muncă, produsele spe
cifice ale gospodăriilor lor.

Cînd în cursul unei discuții 
cu un grup de femei din Ba
drula. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre 
activitatea femeilor din R.P. 
Română, sătencele indiene l-au 
rugat să le transmită cele mai 
bune urări din partea lor.

In satul Korali. oaspeților li 
s-a făcut o surpriză. După vi
zitarea satului și a noului 
punct medical, ei au fost in

vitați la noua clădire care va 
fi sediul cooperativei agricole. 
Gazdele l-au rugat pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej să inaugureze această clă
dire pe care au pus o placă 
cu inscripția : „Inaugurată de 
Excelența sa Domnul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Române. 19 oc
tombrie 1962“.

La însuflețită întâlnire care 
a avut loc după aceea între 
solii poporului român și toți 
locuitorii satului a fost pre
zentat un scurt program de 
cîntece și dansuri populare in
diene. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit pentru 
căldura și prietenia cu care 
locuitorii satului Korali și-au 
primit oaspeții și le-a trans
mis un cald salut în numele 
poporului romîn.

La plecare oaspeții au fost 
conduși de întreg satul pînă 
la șoseaua unde așteptau ma
șinile. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a mulțumit 
pentru frumoasa primire. Oa
speții romîni au fost însoțiți 
pînă departe de aclamațiile 
sătenilor indieni.
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Mitingul prieteniei romîno-indiene de la Delhi

NOI SUCCESE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Cu planul anual
îndeplinit

Ceferiștii din stația Dornești 
au raportat de curînd îndepli
nirea planului de transport 
pe anul 1962. Este desigur un 
succes la care fiecare lucrător 
și-a adus o prețioasă contribu
ție.

in cele trei trimestre care 
au trecut din acest an, îmbu- 
nătățindu-și continuu munca, 
ceferiștii au redus cu 1,3 la 
sută staționarea vagoanelor la 
încărcare și descărcare, eco
nomisind astfel peste 6 600 
vagoane-ore.

Tura a Il-a, condusă de 
impiegatul de mișcare Gheor
ghe Stratu, a contribuit cu 
realizări deosebite la îndepli
nirea sarcinilor de plan pe a- 
cest an înainte de termen.

Scurtează timpul 
de intervenție la sonde

ÎNSĂMlNȚÂRiLOR

A. CÄRUNTU

O zi obișnuită de muncă. Pe 
masa de lucru a tânărului Tra- 
ian Ivan, inginer șef la Sche
la de extracție Moșoaia-Argeș, 
se află raportul zilnic de pro
ducție.

„Au funcționat normal 22 
de sonde“; „O întrerupere de 
curent electric“; „Intervenții 
la 3 sonde...“.

Urmărind pe hîrtie, creionul 
inginerului s-a oprit în dreptul 
sondei 453. „Cit timp a stagnat 
lucrul la sondă ? Cite minute 
s-au pierdut ori s-au ciștigat 
cu redarea în producție ? Tre
buie să aflu“.

Și îi revin în minte zeci de 
întîmplări legate de minutele 
ciștigate prin eroica muncă a 
brigăzilor de intervenție din 
schelă care au dovedit perse
verență în a lupta pentru scur
tarea timpului de imobilizare 
a' sondelor. Așa s-a petrecut 
și de data asta...

De la ora cînd automatul 
sondei, intrînd în suprasarci
nă, a declanșat și a întrerupt 
curentul, și pină cînd tinerii 
din brigada lui Titus Neiner 
au ajuns la sonda 453 au trecut 
doar 30 de minute. Ion Brîn-

zoi, 
bu au început 
caute defecțiunea.

— Ruptură de tijă ! a 
părerea lor. Da, nu s-au înșe
lat. Asta era avaria. Fără să 
piardă nici un minut, și-au în
ceput lucrul de îndată. Fie
care se străduia să execute 
cit mai repede și cit mai co
rect lucrarea ce-i revenea pen
tru repararea defecțiunii, pen
tru scurtarea timpului de re
parație. Fiecare minut în 
plus cîștigat, însemna țiței mai 
mult scos la suprafață. 4 ti
neri harnici, entuziaști, au în
vins timpul. Lucrînd organizat, 
precis ei au redus timpul 
staționare al acestei sonde 
două ore.

Succese obțin și brigăzile 
intervenție conduse de Nico
lae Batiu și Gheorghe Bulgă
rea. In întrecerea socialistă 
s-au înscris noi rezultate. In 
primele nouă luh* ale anului 
colectivul schelei a îndeplinit 
planul producției globale cu 
107 la sută.

N. COTIGĂ
A. POPESCU

Romulus Lambă, Ion 
deîndată

Sîr- 
să

fost

de
cu
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Noi tipuri
de telefoane

publice
Recent, în Capitală a în-epul 

operațiunea de înlocuire a ve
chilor aparate telefonice publi
ce cu noi tipuri de aparate. 
Noile aparate, vopsite în culoa
re gri, sînt mai rezistente. în 
legătură cu această operațiune 
se fac și unele lucrări de adap
tare în centralele telefonice,

întilnire cu poezia
La Palatul pionierilor din 

Capitală a avut loc vineri 
după-amiază, în cadrul Săp- 
tămînii poeziei romînești, o 
întilnire între pionieri. din 
clasele II și III și scriitorii 
Victor Eftimiu, Veronica Po- 
rumbacu, Mihu Dragomir, Ște
fan Iureș, Gelu Naum, Emilia 
Căldăraru și Elena Dragoș.

Oaspeții celor mici au fost 
întîmpinați cu tradiționalele 
sunete de trompete. Scriitorul 
Gelu Naum a salutat pionie
rii din partea Uniunii Scriito
rilor.

în cadrul întâlnirii, oaspeții 
au citit versuri și alte lucrări 
pentru copii iar pionierii au 
recitat din poeziile oaspeților, 
în încheiere, gazdele au ofe
rit scriitorilor flori, exprimîn- 
du-și dorința de a citi în cu
rînd noutăți pentru copii scri
se de ei. (Agerpres)

O nouă școală 
de mecanici agricoli
Pe lingă stațiunea de ma

șini și tractoare din comuna 
Cioara Doicești, raionul Bră
ila, a luat ființă de curînd o 
nouă școală de mecanici agri
coli. Cei 80 de elevi din prima 
promoție au asigurate condiții 
bune de învăț.ămînt și canare. 
Elevii au fost repartizați pe 
lingă mecanizatorii cu expe
riență din S.M.T. pentru în
sușirea cunoștințelor practice 
despre tractoare și mașini a- 
gricole.

Înființarea Universității din Timișoara
Recent Consiliul de Miniștri al R.P. 

Romîne a emis o Hotărîre cu privire 
la transformarea în universitate a 
Institutului Pedagogic de 5 ani din 
Timișoara.

Potrivit hotărîrii, Institutul Pedago
gic de 5 ani, cu sediul în Timișoara, 
str. Vasile Pîrvan nr. 4, se transformă 
în universitate sub denumirea de „Uni
versitatea din Timișoara“. începînd cu

anul universitar 1962/1963, Universita
tea din Timișoara va funcționa cu ur
mătoarele facultăți: Facultatea de ma
tematică și mecanică, Facultatea de fi
zică, Facultatea de filologie.

Alte facultăți vor putea fi create în 
anii următori prin planurile de școla
rizare în învățămîntul superior.

(Agerpres)

Oră d© astronomie la Școala media din Medgidia.

SĂ I|1SCU TĂM DESPRE TIN ItRE PE, EPE ( : V|'1E. RĂSPUNDERI Aseară,

ubsemnaful Vodis
lav Dan, fiul lui Tifus 
și Lidia Vodislav, 
născut în anul 1945, 
elev în clasa a IX-a 
la școala nr. 34 C.A. 
Rosefti... în ziua de

16 martie 1962, am primit de ia 
părinți suma de 5 lei, eu mai a- 
veam circa zece lei la mine și am 
plecat de acasă și neavînd unde 
să mă duc, m-am dus la braseria 
Fioreasca. M-am așezat la o masă 
și am cerut să mi se aducă ver
muth. în timp ce-mi beam ver- 
muthul a venit la masa mea Lucian 
Coman. Am stat amîndoi la masă, 
el a propus să lipsim de la școală 
și să ne distrăm la braseria Circu
lui. Ne-am distrat pînă noaptea. 
Seara următoare am mers la bra
seria Circului, cu încă un prie
ten. La orele 23,30, cînd s-a închis 
braseria, eu am plecat acasă, iar 
prietenii mei au plecat la Gara 
de Nord să scoată niște bani de 
la CEC și să petreacă la restau
rantul gării. După aceea ne-am 
întîlnit iar și luni dimineața Co
man mi-a cerut cinci lei. Eu i-am 
dat, i-am depus la CEC pe un 
carnet nou, pe urmă cu carnetul

CEC am mers la mine acasă, Co
man a falsificat suma de pe carnet, 
ne-am dus amîndoi la CEC și am 
scos suma de 250 lei. Apoi am 
mers din nou la mine acasă, 
am chemat fete la 
vrut să găsim vreo fată care 
meargă cu noi la restaurant, 
ne distrăm, 
fată care să

telefon,
Și 

am 
să 
să

cinci lei la CEC pe un carnet 
nou, ca să-l modific dar am fost 
prins și arestat“.

Aceasta este declarata lui Vo- 
dislav.

Nu știu dacă simțiți destul ce 
tristețe uriașă, amestecată cu in
conștientă, cu naivitate, cu deru
tă, cu o mare sărăcie sufletească, 
cu o mare pustietate, rezultă din

mîinile unui escroc care-l duce 
la CEC.

Flufurașul I Flufurașul a fîlfîif din 
aripioare, pe Ia vitrinele braseriei, 
pînă a nimerit înăuntru și s-a ame
țit și s-a îndulcit la vermuth, și 
urmă a mai fîlfîif noaptea 
sfrăzi și prin braserii, pînă a 
merit la _ /
carnet fals sub aripioare, —

pe

găsit niciN-am 
vrea să meargă

o agenție CEC cu

ștrand a făcut o escapadă la Man
galia. Făcea unele escapade cu 
fete. Nu am bănuit niciodată ac
țiunea nefastă pe care o vor 
avea asupra lui legăfurile cu prie
tenii de ștrand. Abia cînd el în
suși a ajuns să fie anchetat și ju
decat, 
nii iui
ultima faptă — falsificarea carne
tului — nu-și are o logică și este 
o mare surpriză pentru mine. 
Prietenul lui cu care a săvîrșit a- 
ceastă faptă nici nu e cunoscut 
de noi“. Semnează : Titus Vodis- 

tehnician-maistru construc-

abia acum aflu că priete- 
au diverse condamnări, iar

noi și ne-am dus amîndoi la bra
seria Circului. A doua zi, Coman 
a venit iar la mine și am falsi
ficat carnetul CEC — de data 
asta m-a pus pe mine să modi
fic, să nu fie același scris. Am 
modificat, am mers la CEC și am 
scos banii. Apoi 
și am mers la 
apoi eu m-am 
el nu știu unde 
zi, am vrut ca

de Traîan Coșavel

am luat un taxi 
Lacto-bar Dorna, 
întors acasă, iar 
s-a dus. A doua 
să depun și eu

această declarație. Era în clasa a 
noua, i-au dat părinții cinci lei 
și el „n-a știut“ unde să se ducă, 
și s-a dus la braserie și pe urmă 
tot la braserie și mereu, cînd la 
braseria Circului, cînd la braseria 
Fioreasca — pînă nimerește în

acolo l-a luat de guler o 
vigilentă. El se află acum în școa
la de reeducare, iar celălalt — 
„prietenul“ lui — a fost condamnat 
la șase luni închisoare. Nu știu 
dacă aveți timp să vă gîndiți 
destul ce tristețe uriașă e în în- 
lîmplarea asta.

Și, iată acum ceva și mai trist 
— declarația tatălui : ...„Părea
că nu face lucruri nepermise și 
în afara vîrstei. Cu prietenii de

1961, elevul Vodislav Dan a 
de la Ștrandul Fioreasca 
ceasuri pe care le-a vîndutdouă

pentru a face rost de bani, ca să 
se distreze. Cu altă ocazie a furaf 
niște serviete, infrodueîndu-se în 
liceul „Caragiale“. Motivul — a- 
celași : să facă rost de bani, să se 
distreze. Judecat de tribunal, este 
dat spre supravegherea atentă e 
părinților. „Copilării 1“ — a spus 
tatăl — deși elevul Dan lipsea de

(Continuare în pag. a III-a)

UN RITM INTENS 
Cu întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor!

rll colective, printri 
care cele din Cirbești, 
Dănești, Lelești, Pești- 
sâni șl altele, Insămln- 
talul abia Începuse. In 
comuna Moil lucrările 
au stagnat două zile 
deoarece mecanizatorii 
care lucrează aici nu 
au lost aprovizionați la 
timp cu uleiul necesar 
tractoarelor. De altfel 
In raion se face simțită 
folosirea incompletă a 
capacității de lucru a 
semănătoarelor și a ce
lorlalte mașini agricole, 
pe de o parte din cauză 
că unele terenuri nu au 
fost eliberate de cultu
rile de toamnă, iar pe 
de altă parte din caur 
unor defecțiuni ale r 
șinilor, care nu sînt 
remediate la timp.

Timpul optim apro- 
piindu-se de sflrșit și 
Insămînțările în raionul 
Tg. Jiu iiind destul de 
intirziate, se impune ca 
In toate gospodăriile să 
se la măsuri urgente 
pentru grăbirea acestor, 
lucrări prin eliberarea 
de plantele premergă
toare a terenurilor ce 
urmează a Ij semănate 
și prin folosirea Întregii 
capacități de lucru a 
mașinilor agricole.

CRAIOVA (De la co
respondentul nostru)

In majoritatea gospo
dăriilor colective din 
raionul Tg. Jiu semă
natul culturilor de toam
nă se desfășoară cu in
tensitate. ’Aceste lucrări 
au fost efectuate pînă 
acum clteva zile pe 
4 310 ha, ceea ce repre
zintă aproximativ 50 la 
sută din Întreaga supra
față planificată. Acolo 
unde ș-au luat măsuri 
temeinice de pregătire 
și desfășurare a campa
niei, tinsămlnțările se a- 
Hă lntr-un stadiu avan
sat. Așa, de exemplu, 
colectiviștii din comuna 
Drăgoeni au eiectuat 
semănăturile de toamnă 
pe aproximativ 88 la 
sută din Întreaga supra- 
lață. Cei din Văluri și 
Peșteana pe 65 la sută. 
Iar cei din Călești pe 
63 la sută.

Deși ne aflăm aproa
pe de limita epocii op
time de Insămlnțărl, în 
unele gospodării colec
tive ritmul In care se 
desfășoară aceste lu
crări nu a atins Încă 
nivelul planificat. Ast
fel, cu clteva zile în 
urmă, țn nouă gospodă-

Au terminat
semănatul

olectiviștii din gospodăria agri
colă colectivă „Progresul”, Co
muna Făcăeni, raionul Fetești, 
regiunea București, ajutați de 
harnicii tractoriști din brigăzile 
de tractoare nr. 8 și 9 de la 
S.M.T. Făcăeni, conduse de tine

rii șefi de brigadă Cățeloiu Nicolae și Ghia- 
gă Mircea, care au folosit la maximum ca
pacitatea de lucru a tractoarelor și a celor
lalte mașini agricole, au terminat de 
însămînțat întreaga suprafață planificată — 
1236 de hectare — cu culturi de toamnă. Au 
însămînțat grîu pe suprafața de 1016 hec
tare, orz de toamnă pe 70 hectare, secară 
boabe pe 20 hectare și lucernă masă verde 
pe 130 hectare. La însămînțat au folosit să- 
mînța selecționată din soiurile cele mai 
productive în această zonă : Triumph, Be- 
zastaia, Scorospelka, B 301 și San Pastore. 
Culturile de toamnă, potrivit recomandărilor 
științei agricole, au fost însămînțate după' 
plante premergătoare bune ca: mazăre, far 
sole, borceag, porumb siloz, porumb boabe, 
floarea-soarelui. Arăturile s-au executat la 
adîncimea de pestei 30 cm, plugurile fiind 
prevăzute cu scormonitor, iar pregătirea te
renului s-a făcut prin discuit și tăvălugit pe 
terenul bolovănos, iar în porumbiște prin 
tasarea arăturii tot cu tăvălugul în agregat 
cu grapa reglabilă. Colectiviștii de la „Pro
gresul” au acordat o atenție deosebită și fer
tilizării solului.

FRINCU CONSTANTIN 
corespondent

în Sala Palatului R. P. Romînc

Spectacol prezentat
de Teatrul de miniaturi

din Leningrad
Teatrul de miniaturi din Le

ningrad, sub conducerea lui Ar- 
kadi Raikin, artist al poporului 
al R.S.F.S. Ruse a prezentat vi
neri seara un spectacol în Sala 
Palatului R. P. Romîne. Specta
colul a fost organizat de Comi
tetul de stat pentru cultură ți 
artă, cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

La spectacol au asistat tova
rășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor in
stituții centrale, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față G. E. Cebo-

tariov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
în R. P. Romină, șefi ai altor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Publicul a răsplătit cu aplau
ze îndelungi pe artiștii Teatru
lui sovietic, în frunte cu A. Rai
kin, care în spectacolul „Pagini 
alese” au dovedit înalta lor mă
iestrie artistică.

Programul spectacolului a fost 
prezentat de Mircea Crișan.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor leningrădeni le-an fost 
oferite flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului do Stat și 
Consiliului de Miniștri. '

(Agerpres)



■

meu, îmi insuflă o și mai mare pasiune în muncă. Și vă spun, aceasta se datorează concursului „Iubiți cartea'.

Marinescu Mihai, unul din miile de tineri purtători al insignei „Prieten al cărții” de Ia Uzinele „Semănătoarea”, cu greu și-ar putea închipui viața fără cărți. 
„Lectura — ne-a mărturisit el — este un lucru de care mi-ar fi imposibil să mă despart. Cartea nouă, educativă, mă ajută să înțeleg mai bine ce se petrece în jurul 
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Însemnări de la Uzinele „Steagul roșu“ Brașov cu privire la modul în care se organizează 
și se desfășoară concursul „Iubiți cartea“

Xistă în opera
Andersen o poves
tire despre băiatul 
unui cantonier că
ruia tutăl i-a făcut 
o mare bucurie 
promifîndu-i o că

u eforturi supraomenești, printr-o pădure înză
pezită se tîrăște un aviator. Rănit de fasciști, 
el se află la capătul puterilor. Picioarele i-au 
degerat. S-ar părea că-și trăiește ultimele clipe. 
Dar încordîndu-și voința el își continuă drumul. 

Cititorul care urmărește soarta lui Meresiev 
cu greu ar putea lăsa cartea din mină. Curajul 

fermitatea lui deosebită, noblețea și sensibilitateaeroului,
oamenilor din jurul său îl impresionează într-atît de adînc 
îneît se simte el însuși mîndru de aceste calități iar sufle
tul i se umple de un profund respect pentru asemenea oa
meni ai datoriei și onoarei. El devine dornic să semene cît 
de cît cu eroii cărții în diversele împrejurări ale vieții.

Și tot așa cunoștința cu Anton Filip din „Bărăgan”, cu 
Bucși Kăroly din „La cea mai înaltă tensiune”, cu Arde- 
leanu și Mitru Moț din „Setea” sau cu atîția alți eroi din 
literatura noastră dezvoltă în sufletul cititorului pasiunea 
luptei și dragostea pentru frumos, îl ajută să descopere 
colectivul său ceea ce mai înainte poate n-a observat să 
compare pe sine însuși și să-i compare pe cunoscuții, 
prietenii săi cu eroii operelor preferate : „Noi cum am 
procedat ?”

I
lată cum o operă de artă, lăsînd o impresie de neșters 
în sufletul omului, contribuie la educarea lui. Și doar scrii
torul nu i-a dat nici un fel de povețe. El i-a zugrăvit însă 
eroii vii, i-a înfățișat caracterele și faptele lor în împre
jurări concrete de viață. în aceasta constă funcția educativă 
a cărții. Omul nou, constructor al socialismului exercită 
ca erou al operei de artă o mare influență în rîndurile 
contemporanilor săi, în rîndurile tinerilor care doresc șă»și 
însușească trăsăturile sale luminoase. Totodată sînt profund 
educative și operele clasice. Nu putem să nu ne înclinăm 
în fața puterii dragostei după ce am cunoscut o operă ca 

„Romeo și Julieta" sau să nu admirăm demnitatea 
oilor noi” din romanul lui Cernîșevski, „Ce-i de 
după cum nu putem să nu urîm din adîncul inimii 
demagogia și perfidia demascate cu atîta virulență 
rile opere ale lui Caragiale. O întreagă lume de 
au viața și gîndurile în pagini de cărți și atrași de ele ade
sea nici nu ne dăm seama oît de mult ne îmbogățim, prin 
intermediul lor, lumea spirituală, sfera emoțională și gîn- 
direa.

| Despre toate acestea discutam, mai zilele trecute, cu ti
nerii iubitori de literatură, muncitori într-una din cele mai 
mari întreprinderi constructoare de mașini din țară — Uzinele 
„Steagul roșu” din Brașov. într-o uzină cu mii de munci
tori, între care peste 3 000 sînt tineri, e și firesc șă întâl
nești astăzi o asemenea bibliotecă de mărime universitară 
cum e cea de la clubul muncitoresc de aici. Și totuși e im
presionant drumul acesta al cărților, al celor peste 40 000 
de volume revenind și plecînd mereu din rafturi ca niște 
transportori de lumină. O sjngură zi petrecută la bibliotecă, 
în care aproape că nu există clipă iipsită de dialogul „Am 
citit-o, dați-mi, vă rog alta 1” oferă pe deplin imaginea a 
ceea ce înseamnă prietenia oamenilor muncii cu cartea. 
Niciodată n-au avut ele, cărțile, atîția prieteni. Și tocmai 
din această aspirație nemaiîntîlnită a maselor celor mai 
largi spre cultură s-au. născut și formele noi de educație 
estetică’, metode și inițiative menite să lărgească acest drum 
spre literatură și artă. Una dintre aceste forme este și 
popularul concurs pentru citirea literaturii „Iubiți cartea”. 
La uzinele despre care vorbim, acest concurs a trezit de la 
început interesul tinerilor. Aproape jumătate din numărul 
tinerilor care lucrează în uzină au devenit purtători ai in
signei „Prieten al cărții”.

E interesantă apropierea de carte a unor tineri datorită 
participării lor la concurs. Legînd prietenie cu Mitrea Cocor 
și mai apoi cu Tudor Șoimaru, și Nicoară Potcoavă, lăcătu
șul Ilie Bucurică mărturisește că a simțit o nevoie aproape 
organică să pătrundă tot mai adînc în lumea eroilor lui 
Sadoveanu, să iasă în întâmpinarea lui Cozma Răcoare, a 
lui Petrei, Străinul, a Vitoriei Lipan, să le soarbă vorbele 
lor blajine dar și scăpărătoare „ca niște seîntei de suflet” 
Așa și-a început el și alcătuirea bibliotecii personale la 
care s-au adăugat mereu nu numai cărți beletristice (Emi- 
nesett. Arghezi, Beniuc, Titus Popovici, Marin Preda, Dan 
Deșliu) ci și politice, științifice și tehnice. Forjorii Moise 
Grigore, Budușan Teodor, Ivan Nistor, Costăchescu Ilie_ s-au 
deprins să discute „neapărat” între ei cărțile citite, să ca. 
racterizeze eroii (adesea facem și recenzii — și an fi de 
notat că de la asemenea recenzii unii tineri au devenit și 
corespondenți ai ziarului de uzină) iar alții, precum frezo
rul Stan' Alexandru, au rupt-o definitiv cu un. anume fel 
de intrus în lumea cărților de genul „Elevul Dima dintr-a 
șaptea” sau alți „eroi” de maculatură. Pregătindu-șe pentru 
concurs, tinerii își dezvoltă, în același timp, și spiritul critic 
și nu numai față de cărți ci și față de filme, de spectacole. 
Numai în acest sens a trezit concursul interesul tinerilor din 
uzină ; ei au văzut în el un mijloc deosebit de eficient pen
tru știm:-darea dragostei pentru literatură, pentru educarea 
gustului lor estetic. Și numai în măsura în care desfășurarea 
acestui concurs a răspuns acestor preocupări el a fost și 
îndrăgit și eficient. Trebuie spus însă că în ultima vreme 
organizatorii din uzină ai concursului „Iubiți cartea“ s-au 
îndepărtat prin stilul lor de muncă de la scopul acestui 
concurs.

lătorie în largul mării. Sufletul 
băiatului s-a înviorat dintr-o 
dată. în fiecare zi își făcea el 
planuri și se gîndea cu emoție 
la ziua plecării. Dar era totodată 
și îngrijorat. Călătoria îi cerea 
să se pregătească, să știe să con
ducă alături de tatăl său barca 
cu pînze. De la o vreme însă 
băiatul începu să piardă nădej
dea în această călătorie. Tatăl 
nu-i mai amintea de ea, părea 
că și uitase de promisiunea fă-

cută. Iar băiatul ce putea face? 
Și-o scoase din suflet și-și văzu 
mai departe de treburile sale.

întocmai ca în această pove
stire s-au petrecut lucrurile și cu 
tinerii de la secția șasiu I. Și 
Pavel Constantin și Biro și Ră- 
ghină și Șoncuteanu din cei 10 
cere s-au înscris atunci la concurs 
au făcut-o din toată inima, Nici 
n-ar putea fi de mirare. Este în fi
rea tînărului să se înflăcăreze 
de un lucru frumos, să se avînte 
spre împlinirea lui. Care 
nu-și dorește ca in urma 
lecturi pasionante să aibă 
bilitatea să-și confrunte în 
organizat părerile cu cele
tovarășilor săi, să se întreacă și

tînăr 
unei 
posi- 
mod 

ale

în acest domeniu al însușirii 
culturii ? în aceasta constă, de 
altfel, și frumusețea concursului. 
Modul în care a fost conceput 
este menit să prilejuiască tocmai 
asemenea dezbateri și confrun
tări între tineri pe teme de li
teratură într-un cuvînt să ajute 
la dezvoltarea gustului estetic al 
tineretului. Dar ca și băiatul din 
povestirea lui Andersen, și tine
rii noștri, aflați în pragul unei 
interesante călătorii în lumea 
cărților s-au simțit totodată și 
îngrijorați. Călătoria în pagini 
de cărți, printre codri de ima
gini, trebuie, ca și în viața ade
vărată, ajutată și îndrumată. Mai 
ales tind, întoreîndu-te între ai 
tăi și povestindu-le despre gră-

dinile prin care ai colindat, ei 
îți cer ca și albinei: doar pole
nul ideilor.

— Așa ,dar, pornim ?
— înscrieți-vS, doar v-am 

spus. Comisia o să vă ajute.
Și tinerii au semnat bucuroși 

adeziunea la concurs aprobîn- 
du-se reciproc: e mult piuă te 
hotărăști că pe urmă, cu puțină 
Hri'j'anie, totul va merge bine.

Aceasta s-a petrecut în luna 
iunie. Odată cu începutul lui 
iulie tinerii se așteptau ca într-o 
zi sau alta să fie invitați de că
tre membrii comisiei concursului 
fie la club, fie la sala de cul
tură din secție la o discuție 
despre cărțile citite pînă atunci. 
Șoncuteanu își pregătise chiar

un mic plan după care să-și ex
pună părerile. Pavel Constantin 
citise și altădată „Mitrea Cocor” 
sau „Așa s-a călit oțelul”, văzu
se și filmele turnate după cele 
două opere. Gîndindu-se însă la 
prima dintre discuțiile pe care 
avea să le cuprindă concursul, 
emoția nu îl ocolea. Se întîmplă 
doar 
bine 
buie 
șilor
că n-o să reușești să-l redai așa 
cum s-ar cuveni. Tot astfel se 
putea petrece și aici. Prima dis
cuție avea să fie poate, mai a- 
nevoioasă, a doua mai puțin și 
așa, pină te deprinzi.

Dar să nu uităm de povesti
rea lui Andersen. Au trecut de

de atîtea ori să cunoști 
un lucru despre care tre
să vorbești in fata tovară- 
tăi și să ai totuși impresia

atunci nu zile, nu săptărnîni, ci 
cîteva luni și discuțiile dorite 
de tinerii participanți la con
curs n-au mai avut loc. Patosul 
cu care s-au înscris ei la con
curs s-a pierdut pe nesimțite. 
Așa incit Biro și Răghină cu 
greu își pot aduce azi aminte 
dacă au discutat sau nu vreodată 
cu vreunul dintre membrii co
misiei in legătură cu 
pregătirii lor,

— Deci, de cînd v-ați 
la concurs ?

— De pe la începutul 
nie.

— Și ați discutat pe marginea 
cărților ?

— Așa, 
ceva organizat, 
te s-o organiza

stadiul

înscris

lui iu-

între noi. Dar nu 
Așteptăm... Poa- 
ceva...Înseamnă discuția finalău

„oame- 
făcut” ; 
noastre 
în ma- 
eroi își

n alte secții ca 
cele de la motor, 
magazia 
agregate,
s-au pomenit 
tr-o bună 
tați așa, 
„discuția 

discuție să

centrală 
tinerii 

in
izi invi- 
ta/m-ne- 
finală". 
fi fost

sam, la 
Despre ce 
vorba ?

—■ Miine, tovarăși, 
la „examinare“. Ați citit căr
țile? La ora patru vă așteaptă 
comisia.

Dar prin însăși definiție a- 
ceasta discuție (unde tinerii 
primesc de regulă și insigna 
„Prieten al cărții“) se presu
pune a fi ultima și nu prima. 
Ea urmează ca rezultat al u- 
nei serii de discuții anterioare 
și după o seamă de acțiuni or
ganizate

unui 
este

mergeți

sprijinul portici

panților la concurs. Așa ar fi, 
de exemplu, seri literare la 
club, unde după ce se prezintă 
o recenzie se organizează dis
cuții între participanți pe tema 
itneia dintre cărți; sau meda
lioane literare în care se pre
zintă și alte creații ale 
scriitor a cărui carte
prevăzută în bibliografia con
cursului. (Aceasta ajută la în
țelegerea mai adîncă a ideilor 
operei studiate). Și tot așa, o 
seară de poezie, un concurs 
literar sau un concurs ghici
toare, o dezbatere mai largă 
pe o temă cum ar fi, de exem
plu, „Chipul comunistului în 
literatura noastră“ sînt tot a- 
titea forme prin care comisia 
îi poate ajuta pe tinerii parti
cipanți la concurs pregătin-

fapt, pentru discuțiadu-i, de 
finală.

Altfel 
avea o 
Iată, să ne convingem, 
mergem împreună la club cu 
forjorul Ilie Dănilă, lăcătușul 
Ștefan Tudoruț, cu Olga Se- 
cheli, Furtună, Manta, Sîm- 
botin. în față, la o masă, 
membrii comisiei, gata să 
pună calificative.

— Ei, tovarăși, cum stăm ? 
V-ați pregătit?

Orice s-ar spune, 
de examen aduce 
strîngeri de inimă, 
începi, despre ce erou să vor
bești ? O întrebare venită din 
partea comisiei pare să 
scoată din încurcătură:

— Cine a citit cărțile pre
văzute în bibliografie ?

ce valoare ar putea 
asemenea discuție ?

Să

atmosfera 
totdeauna 
Cu ce să

ne

întrebare inutilă, De bună 
seamă, toți tinerii trebuie să 
fi citit aceste cărți din mo
ment ce se află acum la dis
cuția finală. Și totuși această 
întrebare dezvăluie și ea Ca
racterul formal al muncii, co
misiei. Doar mi poți ști?, ceva -organizeze 
dacă nu te-ai interesat de acel 
ceva. Iar membrii comisiei ar 
fi avut datoria să se fi inte
resat de stadiul pregătirii ti
nerilor și să-i fi ajutat con
cret în parcurgerea și înțele* 
gerea bibliografiei concursului.

Este profund greșit modul 
în care comisiile de organi
zare și desfășurare a con
cursului „Iubiți cartea“ din 
Uzina „Steagul roșu" și-au în
țeles rolul lor. Comisiile con
cursului „Iubiți cartea“ au

fost create nu ca niște „co
misii de examinare“ cum 
adesea se autointitulează cele 
de aici, ci pentru a-i ajuta pe 
tineri să pătrundă bine sen
sul operelor citite. Iar pentru 
aceasta ele sînt

o multitudine de 
activități, prin care să se dea 
posibilitatea tinerilor să-și 
spună părerile lor asupra lu
crărilor, să dezbată caracterele 
eroilor și să se pună de acord 
asupra mesajului de i- 
dei transmis de opera li
terară respectivă. In felul 
acesta munca acestor comisii 
se concentrează nu în discu
ția finală, care este de fapt o 
sinteză a activității de pînă 
aici, ci în acțiunile care se 
organizează pe parcursul des
fășurării concursului. Ea tre-

buie să fie o 
gată și răbdătoare, 
adesea de la om la om, prin 
folosirea unor largi active de 
iubitori ai literaturii din uzi
nă, de prieteni ai cărții care 

chemate să au trecut ei înșiși prin eta
pele de pregătire și desfășu
rare a concursului. Gazetele 
de perete, gazete și panouri 
speciale, stația de radioampli
ficare, ziarul de uzină sînt 
tot atîtea mijloace prin care 
concursul poate fi popularizat 
și aceasta este una dintre cele 
dinții sarcini ale comisiilor. 
De aceea se și numesc ele co
misii pentru organizarea și 
desfășurarea concursului per
manent pentru citirea litera
turii „Iubiți cartea“, și nu co
misii de examinare.

muncă îndelun- 
cel mai

în

m întîlnit în secția 
agregate a uzinei 
cîțiva tineri care 
cu greu își puteau 
explica atitudinea 
organizatorilor con
cursului față de ei.

— Pînă să citiți cărțile — li 
s-a spus — uitați-vă și voi pe 
cîte o recenzie și vă prezentați 
la discuția finală să luați insigna.

Cum să nu roșească obrazul ? 
De fapt așa se întîmplă cînd lo
cul pasiunii îl ia formalismul.

Uiți că oamenii au și personali
tate, și respect pentru ceea ce 
fac. Iată-i, de exemplu pe lăcă-

cei 
lor

tușii Constantin Anton 
Ion Popescu. Ca și 
mai mulți dintre tovarășii 
de muncă ei îndrăgesc literatura, 
sînt de multă vreme cititori ac
tivi ai bibliotecii uzinei lor, iar 
acasă au și biblioteci personale. 
Atunci cînd sosește în atelier 
mica librărie volantă se numără 
și ei printre cei care cercetează 
noutățile literare, cumpărînd

legați
nici nu și-ar putea 
fără ele. „Ar fi 
sărăcăcioasă" —

firesc ca cei doi

ceea ce îi interesează mai mult. 
Și Popescu ș*®Anton mărturisesc 
că se simt într-atîta de 
de cărți îneît 
închipui viața 
desigur foarte 
spune Anton.

Era, deci și
tineri să se înscrie Ia concursul 
„Iubiți cartea“ alături de tinerii 
lor tovarăși de muncă cu o vie 
dorință de a cunoaște și mai 
bine literatura clasică și con
temporană. Discuțiile ce ar fi

urmat să se organizeze pe mar
ginea cărților citite i-ar fi inte
resat ca un prilej din care să 
tragă foloase reale pentru lăr
girea orizontului lor cultural și 
nu doar așa, să se afle în treabă, 
în vreme ce metoda „citiți și 
voi niște recenzii“ în afară de 
faptul că-i jignea, era de natură ' 
să-i îndemne nu spre o pătrun
dere adîncă în cultură, ci spre 
superficialitate și indiferență 
față de însușirea ei.

Cazul acesta

vreme grave 
manifestări de 
atitudini biro-

ne arată, de fapt,

la nivelul vieții culturale 
mcnilor uzinei. Silit 
exemple de cititori din 
care se interesează de

a oa- 
mulle 
uzină 

litera
tura noastră nouă ca de un do
meniu apropiat și necesar vieții 
și muncii 
avute cu 
Breslașu, 
Ion Marin Sadoveanu, 
torii de mașini 
larg părerea despre operele lor. 
Scriitorii înșiși și-au arătat con
vingerea că sugestiile și propu
nerile muncitorilor le vor fi de 
un real folos viitoarelor lor 
creații literare. Iată cum fami
liarizarea muncitorilor cu lite
ratura și arta a căpătat noi di
mensiuni, iar, în ce-i privește 
pe tineri, organizația UTM din 
uzină trebuie să tragă învăță
minte pentru întreaga ei muncă 
de educație.

lor. în întîlnirile 
scriitori ca Marcel 
Constantin Chiriță, 

construc- 
și-au spus pe

că în stilul de muncă al comi
siilor de organizare și desfășu
rare a concursului „Iubiți car
tea“ din această uzină și-au fă
cut loc în ultima 
și regretabile 
formalism și 
cratice.

în situația cînd aproape toți 
tinerii muncitori din uzină sînt 
absolvenți ai școlii profesionale 
și aproape jumătate dintre ei 
învață în școli medii și institute 
superioare, în situația în care 
absolut toți tinerii au devenit 
cititori ai bibliotecilor din uzină 
și o mare parte și-au făcut o 
avuție de preț din bibliotecile 
personale, într-un cuvînt, în si
tuația în care oamenii își apro
pie tot mai mult arta și cultura, 
sarcinile muncii de popularizare 
a literaturii nu pot fi îndepli- 

decît ridieîndu-i conținutul

răspunsuri etc.).

tineri care au

co- 
cere 
mo- 
cre-purtătorii in

ai cărții“ ?

cum se arată 
începutul aces- 
pagini aproa- 
jumătate din 

nărui tinerilor
muncitori de la 
Uzinele „Steagul 

au devenit purtători ai 
.Prieten al cărții“, 

de participanți fi- 
asemenea în pre- 
500 de tineri.
mai întîi întreba-

roșu" 
insignei 
în iistele 
gurează ele 
zent peste

Se pune 
rea: De ce nu se populari
zează acest concurs în așa 
fel incit la cl să partioiae ab
solut toți tinerii din uzină ? 
S-ar cuveni ca după atîția 
ani, în uzină să se fi amena
jat colțuri speciale deslinate 
popularizării concursului, pa-

C'îte cărți ai citit? Spune repede, că n-avem timp de pierdut.

nouri și gazete „Iubiți cartea“ 
la care să se publice nu nu
mai listele cu bibliografia 
concursului ci și aspecte din 
desfășurarea acestui concurs. 
Așa, de exemplu, la gazetele 
„Iubiți cartea“ s-ar putea pu
blica periodic cele mai bune 
recenzii făcute de partici- 
panții la concurs, fotografii 
ale cititorilor fruntași, arti
cole din experiența lor în 
pregătirea pentru 
fotomontaje de la 
organizate la club 
Iile culturale în 
muncii cu cartea, 
și răspunsuri 
teratură etc.
aceste gazete 
oglindă vie

concurs, 
acțiunile 

sau în să- 
sprijinul 
întrebări 

pe tenie din li- 
Intr-un cuvînt 
ar putea fi o 
a desfășurării

concursului în diferitele sec
ții ale uzinei.

Se observă apoi un lucru 
inexplicabil : de ce nu sînt 
folosiți la organizarea și des
fășurarea concursului, în mă
sura cuvenita, 
signei „Prieten 
în fiecare din secțiile uzinei 
există sute de 
cucerit insigna. Ei sînt pasi
onați nu numai de lectură, ci 
și de discuții pe marginea 
cărților, a ideilor pe care 
le cuprind, încercînd de fie
care dată să desprindă sensul 
lor cel mai exact și să comu
nice și altora concluziile lor. 
Recenziile făcute destul de 
sporadic de unii dintre ei și 
prezentate în sălile culturale

nu reprezintă încă tot aju
torul pe care ar putea să-l 
dea ei în munca cu cartea. 
Socotim că comisiile nu vor 
putea îmbogăți conținutul ac
tivității lor fără cea mai Iar. 
gă folosire a acestor iubitori 
de literatură din uzină. Ar 
trebui ca fiecare dintre ace
ste comisii să-și creeze acolo, 
în secția în care organizează 
concursul un puternic activ 
din rîndurile tinerilor purtă
tori ai insignei cu care să 
dea apoi viață unui întreg 
complex de acțiuni în spri
jinul dezvoltării dragostei de 
carte începînd cu discuțiile 
de la om la om și pînă la 
ample dezbateri pe teme din 
literatură.

rezumat adesea 
fondului 

biblio- 
cît de 
fi ac- 
biblio- 

concursului 
(vitrine lite

cronici lite- 
cititorii pe 
din biblio.

de recenzii,

Și, în sfîrșit, ar trebui 
dată atenția necesară rolului 
Pe care s-ar cuveni să 1 aibă 
în viața concursului biblio
teca centrală a uzinei, pre
cum și bibliotecile din secții. 
Pînă acum întregul sprijin 
dat de aceste biblioteci con
cursului s-a
doar Ia asigurarea 
de cărți prevăzut în 
grafie. Se știe însă 
multiple și variate pot 
țiunile întreprinse de 
teci in sprijinul 
„Iubiți cartea“ 
rare, panouri cu 
rare, discuții cu 
marginea cărților 
grafie, prezentări 
țesători, recitaluri, seri de în-

trebari 
în allara faptului că toți 
bibliotecarii din uzină vor 
trebui să facă parte din 
misiile concursului, se 
ca ei să fie antrenați în 
dul cel mai activ atit la 
area unei largi popularități 
concursului cit și la îmbogă
țirea — prin acțiuni specifice 
— a conținutului său.

Concursul „Iubiți cartea" 
este o acțiune educativă, una 
din formele de educație co
munistă a tineretului. Modul 
în care se desfășoară el, con. 
ținutul activităților care au 
loc în cadrul acestui concurs 
trebuie să fie în pas cu viața 
tineretului, cu cerințele noi 
ale muncii educative de masă.

Și trec zila și trec luni... Oare cînd se vor organiza discuții pe 
marginea cărților, citite ?

Pagină realizată de VASlLE BARAN
Desene de TIA PELTZ



r- ALEGERI ÎN GRUPELE U.T.M. DIN EACDLTĂU

■
 llele acestea au

loc în universi
tăți și institute de 
învățămînt supe- 

' rior adunările de 
alegeri la grupe

le U.T.M. în cadrul acestor 
adunări, utemiștii au fost 
chemați să analizeze cu se
riozitate modul în care ac
tivitatea U.T.M. desfășurată 
în grupe a contribuit la ri
dicarea conștiinței studenți
lor, a răspunderii lor față 
de învățătură, principala 
sarcină și îndatorire patrio
tică. în grupajul de față 
publicăm cîteva constatări 
pe marginea unor adunări 
de grupă U.T.M. care au 
avut loc în centrele univer
sitare București, Cluj, Pe
troșani.

La discuții un singur participant:
COLECTIVUL

La grupels 1060 și 1065 de la 
Facultatea de științe naturale, 201 
și 212 de la Facultatea de mafe- 
matică-mecanică, 906 de la Facul
tatea de chimie din București 
de pildă, s-a analizat cu 
seriozitate modul în care gru
pele U.T.M. au folosit în anul 
trecut adunările generale în ve
derea consolidării colectivului 
studențesc, a transformării lui în- 
fr-o puternică forță mobilizatoare. 
Au luat cuvînful mulji utemiști, 
cîte 9—10 în fiecare grupă, și au 
arătat că adunările generale au 
reușit în bună măsură să creeze 
o opinie de masă care să pro
moveze o atitudine nouă față de 
muncă și să combată cu hofărîre 
orice manifestare de lene, como
ditate, mediocritate.

Dezbateri rodnice au avut loc 
și în adunarea generală U.T.M. a 
grupei a lll-a (anul III — Facul
tatea de științe juridice). Numărul 
mare de restanțieri la sfîrșitul se
siunii de examene din iarna anu
lui trecut ilustrează cît se poate 
de bine atitudinea pe care o 
aveau studenții acestei grupe 
față de principala lor îndatorire — 
învățătura. Puteau oare rămîne 
lucrurile așa ? Bineînțeles că nu. 
Ștefănescu Traian, organizatorul 
U.T.M. de grupă, Marițescu Ion 
și Preda Mircea, studenți ai gru
pei și membrii în biroul U.T.M. 
de an, s-au consultat cu asisten
ta Ada Pefrescu, îndrumătoarea 
grupei, cu studenții fruntași. Tre

buia găsită o soluție care să re
medieze radical această situație. 
La început a discutat cu studen
ții restanțieri, cu cei care nu 
se pregăteau pentru seminarii, — 
îndrumătoarea grupei. Dar acestor 
discuții le-au urmat altele, mai 
aprinse — în pauze, la cămin în 
care colegii își exprimau deschis 
părerea față de cei care mani
festau nepăsare pentru învățătură. 
Despre această luptă a colecti
vului împotriva nepăsării față de 
învățătură au vorbit în adunarea 
generală U.T.M. Vartolomei Brîn- 
dușa, Zărnescu Ovidiu, Sfoenescu 
Mircea și mulji alți utemiști. Ei au 
arătat că pășind în sesiunea din 
iunie, fiecare student simte că el 
răspunde nu numai pentru rezulta

tul său, ci și pentru rezultatul co
legului alături de care merge. Ur
marea ? In sesiunea din vară a 
rămas un singur restanțier iar 
media generală a grupei a fost 
de 8,33.

Lupta colectivului grupei îm
potriva nepăsării față de învăță
tură trebuie intensificată anul a- 
cesta. Adunarea a hotărît ca 
noul organizator U. T. M., în 
colaborare cu delegatul A. S. 
și sprijinindu-se pe studenții frun
tași, să desfășoare o vie muncă 
politico-educafivă, singura în sta
re să omogenizeze colectivul, să 
delermine un curent de opinie 
împotriva delăsătorilor și leneși
lor. Numai așa grupa va continua 
să fie fruntașă. A căzut prima zăpadă în Bucegi

De ce nu ați pregătit 
adunările ?

DESPRE ÎNVĂȚĂTURĂ

NIMIC...
Adunarea U.T.M. a grupei 1 203 (an 

II preparare) de la Institutul de mine 
din Petroșani a avut de la bun început, 
poate și din cauza orei nepotrivite, un 
caracter fugitiv, superficial. După ce a 
trecut rapid peste problemele de pro
cedură, ca supunerea la vot a ordinei 
de zi, a componenței prezidiului etc., 
vechea organizatoare a citit, tot în fugă, 
darea de seamă asupra muncii utemiș- 
tilor grupei în anul universitar trecut. 
După o introducere de două pagini în 
care s-a expus studenților prospectul 
institutului, în cîteva cuvinte darea de 
seamă a arătat că la învățătură nu s-au 
obținut rezultate la nivelul posibilită
ților, că, în schimb, s-au făcut abona
mente, că utemiștii grupei au participat 
la ciclul de conferințe, la informările 
politice, la acțiunile de muncă patrio
tică precum și la activitatea cultural- 
sportivă. Cîteva exemple de utemiști 
fruntași, în rest nici o apreciere, nici 
o analiză a activității utemiștilor gru
pei. Discuțiile purtate de cîțiva ute
miști au plutit și ele la suprafață, nu 
au atins problemele majore ale muncii 
organizației U.T.M. Unii utemiști ca 
Turcu Ovidiu, Andreescu Maria au în
cercat să vorbească mai profund despre 
situația la învățătură, despre faptul că 
„așa-zisa lipsă de experiență“ prin care 
unii utemiști motivează rezultatele

slabe, nu-i decît o dovadă a faptului 
că organizația U.T.M. a grupei n-a des
fășurat o muncă politică educativă sus
ținută pentru dezvoltarea la toți stu
denții a dragostei față de studiu.

Nu-i de mirare că utemiștii grupei 
1203 n-au știut asupra căror probleme 
să se oprească, dacă însuși tov. Suciu 
Nicolae, membru în comitetul U.T.M. 
pe institut, venit să conducă adunarea, 
nu le-a putut arăta care sînt proble
mele ce trebuie dezbătute în adunările 
U.T.M. pe grupă.

Și la alte grupe ca 2105, 2106 (anul 
IV Electrotehnică minieră) 2107 și 
2108 (anul III Electromecanică minieră) 
adunările U.T.M. au scos în evidență 
faptul că nu au fost pregătite în mă
sura în care ar fi trebuit.

Comitetul U.T.M. pe institut s-a mul
țumit doar, ca într-o ședință de instru
ire să arate organizatorilor de grupă, 
birourilor de an, comitetelor pe facul
tăți principalele probleme asupra că
rora trebuie să-și axeze activitatea de 
pregătire a alegerilor în grupele U.T.M. 
Era necesar însă ca, în urma acestei 
instruiri, membrii comitetului U.T.M. 
să meargă în grupe, să dea indicații 
mai precise asupra modului cum tre
buie întocmite dările de seamă, asupra 
problemelor ce trebuie analizate în a- 
dunările U.T.M. pe grupe.

La Universitatea din Cluj am parti
cipat la cîteva adunări de alegeri la gru
pele U.T.M. Acestea s-au preocupat 
prea puțin de analiza modului in care 
studenții își îndeplinesc principala lor 
îndatorire : învățătura. Nu-i vorba aici 
de prezentarea in adunarea de grupă a 
unor statistici cu notele obținute la 
examene, ci de analizarea modului în 
care activitatea grupei U.T.M. a contri
buit la dezvoltarea simțului de răspun
dere al studenților față de învățătură. 
Din păcate, o astfel de analiză nu s-a 
făcut. Să luăm, de pildă, grupa 401 din 
anul IV al Facultății de istorie și filo
zofie. Firesc ar fi fost ca darea de 
seamă prezentată să vorbească de ati
tudinea fiecărui student față de sar
cinile universitare. Totul a fost însă a- 
preciat pe baza unor elemente oarecum 
administrative : frecvență, abonamente 
etc.

Aproape identic s-au desfășurat și 
adunările la grupele 557 C și 557 D din 
anul III al Facultății de filologie.

Faptul că în adunările de grupă 
U.T.M. din Universitatea din Cluj nu 
s-a discutat despre învățătură se dato- 
rește — așa cum ne spune tov. Ion Rus, 
secretarul comitetului U.T.M. al Uni
versității — greșitei interpretări a unei 
indicații.

— Noi am instruit activul nostru

U.T.M. — ne spune tov. Ion Rus — ca în 
adunările de grupă să se discute nu pur 
și simplu despre învățătură, ci despre 
munca politico-ideologică desfășurată în 
scopul dezvoltării simțului de răspun
dere al studenților față de pregătirea lor 
profesională. Din adunări trebuie să se 
vadă cum această muncă politică (și. aici 
este vorba mai ales de opinia grupei 
împotriva manifestărilor de lenevie, de 
chiul etc.) s-a reflectat în rezultatele 
la învățătură. Din păcate, această indi
cație a noastră a fost înțeleasă greșit.

Asta, așa e : dar de ce nu s-a luat nici 
o măsură pentru a se lămuri lv. < rțirile? 
De pildă, să fi ajutat concret grupele 
în pregătirea adunărilor de alegeri.

ir
Membrii comitetului U.T.M. al uni

versității, ai comitetelor U.T.M. din fa
cultăți și ai birourilor U.T.M. de an din 
institutele amintite au participat la a- 
dunările de alegeri la grupe. Ei trebuie 
să tragă toate concluziile din deficien
țele semnalate și să ia măsuri ca adu
nările generale U.T.M. de dări de 
seamă și alegeri, organizate la nivelul 
anilor, care vor începe peste cîteva zile, 
să fie bine pregătite, să se desfășoare 
în condiții bune.

ADRIAN VASILESCU 
NICOLAE ARSENIE 

AUREL GEORGESGU

Informații
Vineri după-amiază, la Cas< 

Centrală a Armatei, s-a des
chis expoziția „Armata R.P, 
Romîne oglindită în arta plas
tică“. Expoziția a fost orga
nizată cu prilejul sărbătoririi 
Zilei de 25 octombrie — Ziua 
Forțelor Armate ale R.P. Ro
mîne.

Au luat parte generali, ofi
țeri și militari în termen, oa
meni de artă și cultură.

Expoziția cuprinde lucrări 
de pictură, grafică și sculp
tură, reprezentînd momente 
din viața și activitatea osta
șilor armatei noastre popu
lare.

Azi în săli și
Amatorii de sport din Capi

tală vor avea prilejul să ur
mărească astăzi o serie de 
manifestări care se anunță 
atractive. Sala sporturilor de 
la Floreasca va găzdui cu în 
cepere de la ora 17 primele 
întreceri ale concursului inter
național de gimnastică, în ca
drul căruia vor evolua Sofia 
Muratova, Lidia Ivanova 
(U.R.S.S.), Premsyl Krbec 
(R. S. Cehoslovacă), Ingrid 
Fost (R. D. Germană), Emilia

pe stadioane
Liță, Frederich Orendi (R. P. 
Romînă) și alții.

Seara de la ora 19 în sala 
Dinamo are loc meciul inter
național de lupte libere dintre 
echipele orașelor București și 
Moscova. în echipa sovietică 
figurează printre alții campio
nul mondial Alexander Iva- 
nițki.

Pe terenul Gloria de la ora 
15 în cadrul cat. B la fotbal 
Dinamo Obor va juca cu Di
namo Pitești.

(Agerpres)

Campionatele mondiale la volei
Selecționata feminină a R. P. 

Romine a obținut a doua victorie 
In turneul final, intrecînd la ca
pătul unui meci foarte disputat 
cu 3—1 (16—14; 9—15; 15—10;
16—14) reprezentativa R. P. Polo
ne. Comentatorul sportiv al agen
ției TASS subliniază că . voleiba
listele romine au arătat de data 
aceasta o mare siguranță în blo
caje și in momentele decisive au 
realizat puncte prin lovituri impa- 
rabile". Polonezele au opus o re
zistentă destul de dirză insă jocul 
lor bazat în atac pe „mingi plasate'' 
a fost contrat cu succes de echipa 
romină. Astăzi sportivele noastre 
sus)in un meci dificil cu echipa 
R. S. Cehoslovace.

In ultimul meci din programul 
zilei de ieri s-au intilnit echipele 
U.R.S.S. și R. P. Romine. Au 
ciștigat voleibaliștii sovietici cu 
3—1 (15—17; 15—8; 15—6; 15—11). 
Învingătorii au excelat in atac 
printr-un joc variat, cu multe 
mingi care i-au surprins pe volei
baliștii romini.

Alte rezultate înregistrate mas
culin : Japonia—Iugoslavia 3—2; 
R. P. Chineză—R.P. Bulgaria 3—2; 
R. P. Ungară—Brazilia 3—1; R. S. 
Cehoslovacă—R. P. Polonă 3—2; 
feminin : U.R.S.S.—R. D. Germană 
3—0; R. S. Cehoslovacă—Brazilia 
3—0. Japonia—R.P. Bulgaria 3—0.

S-a deschi» patinoarul artificial din Eucurești

Excursie de documentare
Un grup de studenți ai Uni

versității populare de artă 
plastică din București s-a îna
poiat recent dintr-o excursie 
de documentare efectuată în 
nordul Moldovei, unde a vizi
tat monumente istorice. Ex

cursia se înscrie pe linia ac
tivității de instruire a studen
ților care urmează cursurile 
acestei universități. Ei au mai 
vizitat, în alte rînduri, Mu
zeul Bruclcenthal din Sibiu,

Casa memorială Grigorescu 
de la Cîmpina, Muzeul regio
nal Ploiești și Palatul Mogo- 
șoaia, urmând ca în acest an 
școlar să facă deplasări la 
monumente istorice din Olte
nia și Transilvania.

(Urmare din pag. I)

i școală, (urna, venea noaptea 
lirziu acasă, răminea corijent, avea 
nota minimă la purtare și fusese 
exclus din organizafia de tineret.

Nu vi se pare mai nevinovată 
și mai .tristă și mai înfiorătoare 
declarajia tatălui, decît a fiului ?...

Ce aș putea să adaug la acestea 
— decît o condamnare mult mai 
aspră și mai largă. Fără să scad 
deloc vinovăția băiatului, ci con- 
damnîndu-l și mai aspru — mă 
întreb care mai sînt vinovății ? 
Era să condamn fata aceea — 
ospătară — care l-a servit cu 
vermuth în braserie, în loc să-l 
dea afară pe ușă, să-l trimită să-și 
scrie temele. Dar mi'am amintii 
îndată : dlevul acesta e aproape 
un bărbat, i-a mijit mustață, 
are aparenta de student sau de 
muncitor într-o uzină... La vîrsta 
lui sînt zeci de mii de tineri răs
punzători de munci grele, în 
uzine, pe șantiere, în gospodării 
colectiva, în s’e|iunile de mașini, 
in școli. El este aproape de ma
jorat, și prin urmare, dacă sala
riata din braserie l-ar fi invitat 
să iasă afară — el ar fi făcuf ta
paj, ar fi reclamat, ar fi cerut con
dica de sugestii : cum să-l trimită 
pe el să-și scrie lecțiile fata din 
braserie, cînd el ar fi năzuit să 
o invite pe fată „să se distreze“ 
cu el.

La vîrsfa lui, sute de mii de ti
neri cunosc școala, cunosc biblio
tecile, expozijiile, frecventează 
cercurile literare, îndrumă munca 
culturală la cluburi, la cămine, fac 
parte din echipele artistice scriu 
ei înșiși poezii, au micul lor labo

rator... Iar acest elev, Dan Vodis- 
lav în clasa a IX-a, declară că n-a 
știut unde să se ducă și s-a dus 
la braserie.

Am discutat cu tovarășii care 
hau văzut pe acest elev, Dan 
Vodislav, și mărturisesc aici, și 
timpul va confirma constatarea 
lor și a mea : acest elev este 
un om bun. Sînt în el semnele 
unui om bun, care a suferit însă 
un accident, sau un șir întreg de 
accidente morale. La urma-urmei, 
de unde putea el să fie un om 
rău ? Doar nu s-a născut hoț, nu 
s-a născut pungaș, petrecăreț ; 
doar n-a adus cu el, prin naștere, 
cine știe ce patimi întunecate. El 
este vinovat și răspunzător de 
faptele lui — dar să-i vedem pe 
cei cu mai multă răspundere față 
de el : părinții.

Am văzut declarajia tatălui și 
ea ne-a cutremurat prin incon
știenta și iresponsabilitatea cuprin
se în ea. în loc să falsifice un 
CEC, elevul acesta ar fi putut să- 
vîrși o altă mîrșăvie, o altă nele
giuire și atunci tatăl ar fi decla
rat, la fel de candid și de incon
știent, că nu găsește logica ace
stei fapte ? ...Ce socoteau părinții 
„copilării“ ? Chiulul de la școală, 
întîrzierile în oraș, furtul celor două 
ceasuri și al servietelor ; cele 
două repetente, avertismentele 
școlii, judecata tribunalului, ex
cluderea din U.T.M., escapadele la 
mare — toate acestea erau pentru 
părinți „copilării“ I Și nu erau cu 
nimic „în afara vîrsfei“ ? II vezi că 
o ia razna și nu-l zgîlfîi de umăr, 
părintește, să-l aduci la realitate? 
Ol -:rvi că se ivește în el un om 
cu apucături urîte și nu intervii.

energic, să suprimi ecest rău din 
el — să-l zmulgi de la început ? 
II vezi că are nevoie de prieteni 
și nu te ostenești să cunoști ca 
elemente se sfrîng în jurul lui, 
și nu te îndeamnă inima să-i fii 
iu prietenul și cel mai bun prie
ten I ? Și apoi vii și te miri : „E 
o surpriză mare fapta lui, nu-și 
are nici o logică“. „N-am bă
nuit niciodată acțiunea nefastă 
a prietenilor asupra lui“. Dar oare 
alegerea prietenilor poate fi lă
sată pe sfînta bănuială ? Lucrurile 
acestea care privesc relafiile co
pilului se... bănuiesc? Este aici o 
ușurătate a părinților, e o lipsă de 
răspundere — o gravă dezertare 
de la datoriile de părinți, o incon
știență exprimată pedant : „Nu 
văd nici o logică“...

Afirmația tatălui : „părea că
nu face nimic nepermis în afara 
vîrstei“ — exprimă totuși o filo
zofie a acestor părinți. Adică, 
vrea să spună tatăl, e vîrsta la 
care copilul trebuie să aibă „ex
periență“, „să cunoască, lumea"... 
Copilul a asimilat credincios, ca o 
plantă, filozofia îngăduitoare a 
părinților. Lucruri în cadrul vîrsfei: 
să se inifieze, să se instruiască 
băiatul, să umble, să fie un om 
de lume, să nu se împiedice cînd 
va intra întrun bar, să nu se ru
șineze cînd va sta de vorbă cu 
o fată — cu un cuvînt, să cu
noască totul, să se deprindă, să 
se formeze. Dar acestea sînt „for
marea“, „instruirea”, pregătirea 
bărbătească ce trebuie date 
unui copil : braseria, barul, expe
dițiile nocturne, escapadele ? Nu 
putem să nu cedăm în fața marii 
dorințe a copiilor noștri de a

descoperi lumea, de a pătrunde 
în frumusețile ei. Această desco
perire este tulburătoare, plină de 
uimire și bucurii în lumea noastră, 
și noi trebuie să o lăsăm să se 
desfășoare firesc, noi trebuie 
chiar să o ajutăm de aproape —• 
și totodată trebuie să o îndru
măm, să o călăuzim de aproape. 
Faptul că tatăl lui Dan îl lăsa pe 
copil să descopere cu atîta grabă 
distracțiile, aventura, plăcerile 
ieftine — presupune însă lipsa de 
orizont a părinților, universul lor 
intelectual sărac. Nu prin baruri 
și prin ștranduri, nu prin brase
rii și restaurante duce drumul 
unui tînăr spre cunoașterea lumii, 
spre îmbogățirea cu o experienjă 
bună care să-l pregătească pen
tru viață.

Și iată-l, dar, pe copil, după 
filozofia părinților, legănîndu-se 
ca un pui de maimuță pe o coar
dă nevăzută, între braseria Circu
lui și braseria Floreasca : își face 
„școala viefii“ — își completează 
„educația”.

Părinfii vor fi avut o copilărie 
mai grea, mai pu(in răsfățată : 
să trăiască copilul, să petreacă 
copilul, l-a furat această judecată 
greșită. Ei n-au avut posibilități, 
la vîrsta lui, — deci : să petreacă, 
să se bucure, să se distreze co
pilul I... L-ați adus pe lume, dra
gul d9 el, ca să trăiască el pe
trecerea, distracția pentru mii de 
oameni din urmă ? Frumoasă me
nire i-aji găsit, greu rost I De ce 
să nu învețe cît n-au putut învăța 
mii de oameni ? De ce să nu mun
cească și să sa formeze cît nu 
s-au putut forma mii de oameni 
din urmă ! ? De unde așa grozavă 
sete de distraefia ? I Nu • un 
semn de mărginire și de prostie 
această goană după distracție ? 
Această goană după distracții nu 
arată ea că nu mai știi nimic alt
ceva decît să te lăfăieșli pe ca- 
Capelei» restaurantelor, să «așii

Ih
Lunii
tlce, vineri la amiază a avut 
loc. la Casa prieteniei romîno- 
sovietice ARLUS din Capitală 
deschiderea expoziției „Elec
trificarea — baza construirii 
economiei comuniste în 
U.R.S.S.“.

Au luat parțe acad. Petre 
Constantiriescu Iași și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți

cadrul manifestărilor 
prieteniei romîno-sovie-

manifestări
Sărbătorirea Lunii priete

niei romîno-sovietice a prile
juit noi manifestări care s-au 
desfășurat în cursul zilei de 
vineri.

în București, la Casa prie
teniei romîno-sovietice, a avut 
loc simpozionul „Actualitatea 
în arta și literatura sovieti
că”. Au vorbit, în fața unui 
mare număr de participanți 
Ion Jalea, artist al poporului, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici din R. P. Romînă, 
scriitorul Eusebiu Camilar, și 
Paul Cornea, directorul Stu
dioului cinematografic „Bucu
rești”.

Sute de mineri dela Ghelar 
au audiat conferința „Uniunea 
Sovietică pe primul loc din 
lume în extracția minereului 
de fier”. La biblioteca raio
nală Hațeg a avut loc o seară 
literară cu tema: „Cartea 
sovietică, prieten și educator”.

Peste 300 de elevi, precum 
și maiștri și profesori de la 
Centrul școlar horticol din 
Fălticeni au participat la sim
pozionul cu tema „Agricultu
ra sovietică la nivelul comu
nismului”, iar la muzeul 
raional Gura Humorului nu
meroși cetățeni au vizitat ex
poziția deschisă care face 
cunoscute succesele obținute de 
oamenii sovietici în cucerirea 
Cosmosului. De asemenea, 
despre succesele U.R.S.S. în 
explorarea spațiului cosmic 
a vorbit la Casa raională de 
cultură din Zalău, Ioan Popa, 
cercetător științific la Obser
vatorul astronomic din Cluj.

ai Consiliului General ARLUS, 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
cultură și artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai al
tor organizații, instituții ob
ștești și instituții centrale, spe
cialiști din domeniul energe
ticii.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovieti
ce în R.P. Romînă, și mem
bri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. univ. Re
mus Răduleț, membru cores
pondent al Academiei R.P. 
Romîne, directorul Institutu
lui de energetică al Acade
miei.

Expoziția cuprinde panouri, 
fotografii, planșe, diorame și 
grafice oglindind realizările 
obținute și perspectivele de 
dezvoltare a industriei ener
getice a Uniunii Sovietice.
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gura în baruri, să dai vermuth 
pe gît și apoi să-ți vină cheful 
să chemi fetele la telefon ? Iar 
cînd ieși de acolo, să ți se pară 
că ți-au atîrnat o sută de deco
rații. Ce mărginire I

Din tot ce vezi sănătos, strălu
citor, și puternic, și mare, și nou 
în jurul tău — te-au orbit braseria, 
barul, spoiala, aiureala. Săracul 
fluturaȘ I Cum l-au putut lăsa 
părinfii aceștia ca pe un flutu
ra? să se năpustească și să se 
ardă în lampa de la bar I I

Dar școala, ce spune școala? 
Pentru că ar însemna să privim 
lucrurile numai cu un ochi, dacă 
nu ne-am uita să vedem ce-a fă
cut și ce spune școala. Elevul a- 
cesfa, ajuns în clasa a IX-a, avea 
în fiecare an cîteva corijenje, 
note minime la purtare, rămăsese 
repetent. Elevul a fost răpit de un 
alt element rău, împins spre el 
de părinții lui și în cele din urmă, 
școala îl dă pe elev în mîna 
tribunalului. După cum se vede, 
a fost o luptă lungă, în școală, 
cu acest elev — o luptă de cîfiva 
ani. Presupun că a fost o luptă 
dramatică între două tabere : 
10—15 profesori, un director sau 
doi, un diriginte, o organizație 
U.T.M., instructori ai U.T.M. și un 
număr mare de elevi buni s-au 
luptat să-l smulgă pe tînărul Dan 
Vodislav din ghiarele cîtorva ele
mente iele și de sub influenta 
dăunătoare a familiei lui. (Cele 
cîteva elemente rele erau fot niște 
tineri elevi „scăpafi din mînă“). 
In această luptă care a durat 
cîfiva ani — după cum s-a văzut 
•— au învins copiii aceia rătăciți, 
ca și Vodislav. Nu este izbitor a- 
cest lucru ? Cîtiva băiefași rătăciți 
au învins un colectiv, un aparat 
mare, pregătit, competent, de pro
fesori, educatori, pedagogi I Cum 
se poate explica un lucru atît de 
ciudat, cum explică și cum justi
fică școala lovitura, înfrîngerea pe

care le-au pricinuit-o cei cîfiva 
copii răi, complici neștiut’ ai Pa‘ 
rinților ? Au fost niște vrăjitori, niște 
„zmei“ au fost copilașii aceia răi 
care l-au răpit pe Vodislav din 
mîinile unui colectiv mare de 
profesori și educatori I?... Ce 
spune dirigintele lui Vodislav, ce 
spune secretarul U. T. M., ce 
spune organizafia de tineret, ce 
spune directorul școlii, ce spun 
elevii burii ? Ce spune comitetul 
de părinți al școlii ? Sînt convinși 
că au aplicat cele mai bune me
tode? S-au apropiat destul de el, 
au perseverat sincer, au luptat, au 
pus lîngă toată priceperea, toată 
căldura sufletului ? Nu a fost ceva 
formalist,, dogmatic, și rec» și, 
birocratic în munca lor cu acest 
elev — ceva lipsit de dragoste 
și rigid, mecanic și care, în loc 
să-l apropie pe elev — l-a înde
părtat și l-a înstrăinat, iar ei s-au 
lepădat repede de el, adîncind 
prin . această lepădare prăpastia 
dintre ei și el ? Nu s_au pierdut, 
cumva, în ședințe rigide, în dis
cursuri mecanice, în procedee 
formale, lipsite de viață ? Nu a 
fost oare fiecare profesor ab
sorbit de disciplina lui, de planul 
lui de lecții de n-a găsit timp 
pentru o problemă care face mai 
puțin parte din programa anali
tică la chimie sau la istorie ? Pu
terea de acțiune, rolul părinților 
în educație sînt foarte impor
tante, și în cazul lui Dan influența 
familiei era negativă. A știut însă 
colectivul școlii să pătrundă, cu 
acțiunea lui binefăcătoare, pînă 
în mediul familial al elevului și 
să îndeplinească chiar și acele 
sarcini educative ale părinților ? 
Am văzut în uzine, în fabrici ase
menea acțiuni generoase, plin» 
de căldură și omenie, cînd mun
citori tineri și vîrstnici s-au an
gajat în asemenea munci deli
cate, sensibil» de a reeduca în 
mijlocul. lor un element rătăcit 
și ti înconjurau ca o mar» familie.

(Agerpres)

★
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala A. C. Normann, mi
nistrul pescuitului din Dane
marca, care a făcut o vizită 
în țara noastră între 12 și 18 
octombrie.

★
Vineri după-amiază, însăr

cinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București, Jean 
du Boisberranger, a oferit un 
cocteil în saloanele legației în 
cinstea realizatorilor și inter- 
preților filmului „Codin“ -> 
coproducție romîno-franceză 
— după romanul lui Panait 
Istrati.

In cursul serii, la Uniunea 
Ziariștilor din R.P. Romînă a 
avut loc o întîlnire între ci
neaști ramini și francezi care 
colaborează la realizarea fil
mului „Codin", și ziariștii ra
mini și un grup de ziariști 
francezi aflați în vizită în țara 
noastră.

★
Orchestra simfonică 

wandhaus" 
răsit vineri la amiază 
noastră.

„Ge-
din Leipzig a pă- 

țara

(Agerpres)
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realizat după piesa cu același titlu de Al. Mirodan. Regia filmului 
aparfine lui Mihai Iacob care, împreună cu Al. Mirodan, semnează 

și scenariul.
In distribuție : Radu Beligan, Ion Finteșteanu, Sanda Toma, Jules 
Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Mircea Șeptilici. Nicolae Gărdescu, 

V. Ronea, Fory Eterle, Angela Chiuaru.

Prin însuși faptul că se adresează 
tribunalului și recurge la metode 
extreme — înseamnă că aparatul 
de educatori din școală și-a epui
zat repede mijloacele bune de ac
țiune și și-a declarat nepufinfa și 
l-a îndepărtat pe elev, s-a scu
turat de el, dîndu-i ultimul șoc 
moral, pecefluindu-l. Se argu
mentează în asemenea situații cu 
teoria veche : „Elevul stă prea 
pufin în școală, cu educatorii, și 
majoritatea timpului și-l petrece 
în familie“. Cele mai multe fa
milii sînt un mediu sănătos fericit 
pentru copiii lor, dar în cazuri din 
acestea izolate, ca al elevului Dan 
Vodislav, dirigintele nu trebuie să 
fi» el mai aproape de elev și să-și 
mobilizeze toate tortele bune și 
sensibil» de care dispune în clasa 
lui și din școală ?

Elevul venea acasă, la miezul 
nopfii ; poate și părinții veneau 
la ora aceea, sau mai tîrziu. Dar 
dirigintele, secretarul U. T. M. 
l-au așteptat înfr-o noapte, pînă 
la miezul nopții acolo în poartă, 
acolo în ploaie, în zăpada, să-i 
găsească Vodislav acolo și să se 
cutremur» de gestul lor ?

A încerca să demonstrezi că, 
colectivul de educatori și-a făcut 
din plin datoria, că a luptat des
tul și cu metodele cele mai noi 
ale științei respectiv» — în
seamnă să făgăduiești puterea de 
influență, puterea de educație de 
car» dispune aparatul de edu
catori al unei școli — ceea ce ar 
fi absurd. Un lucru este lim
pede : prin afîtea mîini albe, de
licate, de educatori și prin mîi
nile părinților s-a strecurat un 
rebut, nereușită a muncii lor. 
într-o uzină, cînd apar» un rebut- 
întregul colectiv sa adună și cer
cetează, analizează pînă se des
coperă cauza acestui rebut. în 
această școală, unde este vorba 
de un om — s» mai gîndește ci
neva, la ora asra, să afla d» unda

a venit răul, eșecul ? în vechea 
metalurgie se spunea cu ifos» 
savante că turnătoria este o me
serie oarbă, adică torni metalul 
în forme, dar nu poți ști ce iese; 
o teorie asemănătoare, veche 
mai dă tîrcoale unor educatori 
și chiar unor părinți : „Crești co
pii, dar nu știi ce crești“. Cînd 
totul este, bine organizat și toate 
procesele sînt bine puse la punct 
și temperatura, focul sfînt e pu
ternic — totul este clar, totul s» 
știe, și se vede, și se prevede. 
Totul e bine. Și în asemenea îm
prejurări mai grele, educatorul, 
profesorul au nevoie de nișf» 
gesturi mari, încărcate cu no
blețe, cît niște fulgera capabile 
să topească munți întregi de 
zgură.

Să ne întoarcem pe drumul 
acestui eșec înapoi și fără să 
pierdem nici un factor — să ana
lizăm, să descoperim și să no
tăm bine greșelile.

Acolo unde se află acum,
elevul Dan are să aibă timp să
judece, să ana lizeze și el totul
cum a decurs — și judecind, în- 
țelegînd totul, el va birui. Am 
spus într-un loc din acest ar
ticol că el este un om bun și 
acum dovedesc această afir
mație : de trei sau de patru ori, 
în declarația lui, acest tînăr „rău“ 
ajuns la tribunal, are grijă să 
menționeze „părinții nu m-au 
lăsat“, „părinții m-au oprit să mă 
duc“. Nu est» acesta semnul 
generozității ? — grija să nu-și 
lovească părinții ? Prin această 
generozitate și nobleță, ca un flu
tura; da aur în el, — își va fac» 
loc și va izbucni în lumină toată 
umanitatea.

Să fim atenfi la mîinile noastr», 
cînd umblăm în jurul acestui fiu« 
tura;...



Mitingul prieteniei romîno-indiene de la Delhi Bancheta! oferit de tovarășul

Cuvìntarea tovarășului Cuvìntarea
Gheorghe Eheorghia-Dej

Iui Jawaharlal Nehru
în cinstea președintelui Indiei

'■ Este o mare bucurie pentru 
mine ca de aici, de la Fortul 
Roșu, care evocă Impresionant 
lupta grea și îndelungată a po
porului indian pentru liber
tate, a spus la începutul 
cuvîntării sale tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, să 
vă transmit dv. și întregului 
popor al Indiei un salut fier
binte de prietenie și sinceră a- 
fecțiune din partea poporului 
romîn. Vă mulțumesc din 
toată inima pentru primirea 
caldă, plină de însuflețire, pe 
care ne-ați făcut-o la Delhi, 
pentru manifestarea de dra
goste frățească cu care ne-ați 
întîmpinat astăzi la acest mi
ting al prieteniei romîno-in
diene.

încă din ziua cînd, în drum 
spre Indonezia, am poposit la 
Calcutta, am simțit cît de vii și 
de trainice sînt sentimentele 
pe care le nutrește minunatul 
dv. popor pentru Romînia. Re- 
întorși în India, am vizitat 
marile orașe Bombay, Banga
iore, Agra. Pretutindeni am 
fost primiți cu multă căldură 
de persoanele oficiale și de 
populație, care ne-au făcut să 
simțim aproape de noi inima 
de frate a indienilor.

Romînia este situată la mii 
și mij de kilometri de India, 
dar poporul romîn cunoaște 
străvechea civilizație indiană, 
care a dat o mare strălucire 
istoriei umanității, glorioasa 
luptă a poporului indian pen
tru libertate și independență, 
figura marelui patriot Ma- 
hatma Gandhi, alături de care 
au acționat eminenții săi dis
cipoli și oameni de stat, exce
lențele lor Radhakrishnan și 
Nehru.

Mai departe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că poporul romîn, care, 
ca și poporul indian, a trebuit 
să lupte timp îndelungat îm
potriva cuceritorilor străini, 
împotriva asupririi și exploa
tării imperialiste, pentru uni
tatea și independența sa na
țională, a privit cu deosebită 
simpatie și spirit de solidari
tate lupta plină de abnegație 
a indienilor pentru scuturarea 
jugului apăsător al colonialis
mului și a salutat cu mare sa
tisfacție restabilirea indepen
denței și proclamarea Repu
blicii India.

Eliberarea de sub jugul im
perialist a uriașului teritoriu 
indian, a poporului său de 440 
de milioane a constituit un 
eveniment de însemnătate is
torică mondială, a dat un pu
ternic impuls procesului ine
vitabil de destrămare a ru
șinosului sistem colonial, con
damnat de istorie la pierire. 
Lichidarea nefastelor urmări 
economice și sociale ale domi
nației colonialiste nu este și 
nu poate fi un lucru ușor. Ne 
bucurăm din toată inima, îm
preună cu dv., a spus tovară- 

, șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
de fiecare rezultat pe care îl 
obțineți în dezvoltarea^econo
mică și social-culturală a ță
rii. Poporul romîn urmărește 
cu mult interes eforturile har
nicului și talentatului popor 
indian pentru înfăptuirea celui 
de-al treilea plan cincinal, 
care prevede, ca principale 
obiective, industrializarea In
diei, punînd accentul pe dez
voltarea industriei grele, spo
rirea venitului național, ridi
carea nivelului de viață al 
populației.

în scurtul timp de cînd sîn
tem în țara dv. am avut prile
jul să admirăm bogăția și fru
musețea străvechilor monu
mente ale Indiei, tezaurul ar
tei populare, care întruchipea
ză măiestria poporului indian. 
Vizitînd fabrica de avioane, 
Institutul indian de științe și 
fabrica de telefoane din Ban
gaiore, reactorul nuclear și 
ferma de lapte din Bombay, 
ne-am bucurat de frumoasele 
realizări ale muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor și oa
menilor de știință indieni, am 
avut via satisfacție de a ve
dea cu ochii noștri că India 
este astăzi o țară în plină re
naștere.

Ca prieteni sinceri vă dorim 
din tot sufletul roade bogate 
în munca dv. pentru dezvolta
rea forțelor de producție, pen
tru crearea unei puternice in
dustrii naționale, care să 
asigure valorificarea imenselor 
dv. bogății naturale, ridicarea 
nivelului agriculturii și satis
facerea în măsură crescîndă a 
necesităților populației, pros
peritatea economică și social- 
culturală a frumoasei și marii 
dv. patrii, Republica India.

în continuare tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
vorbit pe larg despre munca 
și preocupările poporului ro
mîn, care, eliberat de orice a- 
suprire și exploatare, își fău
rește o viață mereu mai bună, 
muncind cu elan pentru pros
peritatea continuă a patriei 
sale.

Cea mai arzătoare cerință a 
tuturor popoarelor. în zilele 
noastre, a subliniat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, este 
apărarea păcii. Guvernul ro
mîn, profund atașat ideilor 
coexistenței pașnice, consideră 
că nu există problemă inter
națională, oricît de controver
sată ar fi, care să nu. poată fi 
rezolvată pe calea tratativelor.

Arătînd că Republica Popu. 
iară Romînă se opune oricăror 
acțiuni menite să rezolve pro-;

blemele internaționale dintre 
state pe calea forței, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus în continuare : Noi consi
derăm că modul cel mai înțe
lept de rezolvare a acestor 
probleme de către oamenii cu 
răspundere în state este calea 
tratativelor. Nu există sarci
nă mai urgentă și mai nobilă 
pentru toți cei cărora le este 
scumpă soarta popoarelor, 
soarta civilizației, decît aceea 
de a depune toate eforturile 
pentru destinderea încordării 
internaționale, pentru coexi
stența pașnică și cooperarea 
între toate statele, indiferent 
de regimul lor politic și social.

Mijlocul cel mai radical și 
mai sigur pentru a evita răz
boiul și a menține pacea este 
dezarmarea generală și totală. 
Din cauza cursei înarmărilor, 
omenirea trăiește sub amenin
țarea apăsătoare a unui nou 
război. Mijloacele materiale și 
financiare de zeci și sute de 
miliarde de dolari sînt irosite 
pentru a stoca armament, 
munca a zeci de milioane de 
oameni este cheltuită nu pen
tru a crea bunuri folositoare, 
ci mijloace de distrugere. Cu 
miliardele cheltuite azi pen
tru înarmări s-ar putea con
strui sute de uzine metalur
gice gigantice, ca cea de la 
Bhilai, s-ar putea ridica nive
lul de viață al multor sute de 
milioane de oameni din dife
rite țări ale globului. Guver
nul romîn sprijină propunerea 
Uniunii Sovietice de a se în
cepe de pe acum, sub egida 
O.N.U., pregătirile pentru în
tocmirea unui program de 
ajutorare a țărilor slab dez
voltate prin folosirea unei 
părți a fondurilor rămase dis
ponibile de pe urma dezarmă
rii generale și totale.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a arătat că Romînia 
și India, în calitatea lor de 
membre în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, mili
tează, alături de alte state iu
bitoare de pace, pentru găsi
rea unor soluții care să ducă 
efectiv la dezarmare, fără să 
se creeze avantaje unilaterale 
sau prejudicii nici unei țări. 
Sîntem convinși că prin efor
turile unite ale tuturor celor 
cărora le este scumpă pacea 
poate fi realizată dezarmarea 
generală și totală, că este pe 
deplin posibil să creăm o lume 
fără arme, fără 
prim pas spre 
cestei năzuințe 
popoarelor l-ar constitui in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Țara noastră, 
a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, apreciază po
zitiv propunerea făcută de 
India și de alte state neutre, 
membre ale Comitetului celor 
18, cu privire la controlul a- 
supra îndeplinirii acordului 
de interzicere a experiențelor 
cu arma nucleară. Conside
răm că aceaștă propunere 
poate constitui baza pentru 
realizarea unei înțelegeri. Este 
profund regretabil că puterile 
occidentale nu vor să pără
sească vechile lor poziții, nu 
vor să accepte propunerea 
țărilor neutre ca bază de dis
cuție. Trebuie continuate e- 
forturile în cadrul O.N-U. și 
al Comitetului celor 18 state, 
pentru a se ajunge la un a- 
cord în această problemă.

După ce a arătat că trăim 
astăzi epoca lichidării defini
tive a odiosului sistem colo
nial, epoca redeșteptării na
ționale a tuturor popoarelor, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus: Colonialis
mul, lovit de moarte, nu vrea 
să părăsească însă arena isto
riei, caută să reprime mișca
rea de eliberare națională, 
să împiedice prin diferite 
mijloace consolidarea inde
pendenței economice a noilor 
state libere, încearcă să-și 
mențină dominația sub forme 
noi, neocolonialiste.

Republica Populară Romînă, 
celelalte țări socialiste, pre
cum și toate popoarele iubi
toare de pace și libertate sînt 
profund îngrijorate de în
cordarea creată în Marea Ca
raibilor, prin provocările puse 
la cale de cercurile războinice 
ale Statelor Unite, cu ajutorul 
unor mercenari, împotriva in
dependenței și libertății Cu
bei, deoarece aceste acțiuni 
constituie în același timp o 
amenințare împotriva liber
tății și independenței tuturor 
popoarelor care s-au eliberat 
recent de sub jugul colonial, 
precum și o amenințare di
rectă pentru menținerea păcii 
în lume.

Menținerea sub jugul colo
nial a multor popoare din 
Asia, Africa și din America 
Latină constituie focare peri
culoase de neliniște pentru 
libertatea tuturor popoarelor, 
pentru pacea lumii. Trebuie 
depuse toate eforturile pentru 
lichidarea completă și defini
tivă a sistemului colonial, 
pentru aplicarea declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței tuturor po
poarelor care se mai află sub 
dominația colonială, pentru li
chidarea oricăror forme de a- 
mestec în treburile interne ale 
popoarelor, singurele în măsu
ră să hotărască asupra 
gimului social și politic pe 
care îl doresc.

Dați-mi voie, a spus 
varășul Gheorghe Gheorghiu-

războaie. Un 
atingerea a- 
arzătoare a

re

to

Dej. să mă opresc asupra u- 
neia dintre cele mai acute 
probleme la ordinea zilei, pro
blema rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial.

După cum vă este cunoscut, 
în decursul unei singure ge
nerații, militarismul german a 
împins omenirea în două răz
boaie mondiale, provocînd 
imense jertfe și distrugeri in
calculabile de care au avut de 
suferit Uniunea Sovietică, Ro- 
mînia, Polonia, Franța, An
glia și alte multe popoare. De 
la terminarea celui de-al doi
lea război mondial au trecut 
mai bine de 17 ani, dar pacea 
cu Germania încă nu este re
glementată. Rămășițele răz
boiului încă nu au fost lichi
date. Ele continuă să întunece 
orizontul internațional. Nu 
este greu de înțeles ce pri
mejdie pentru pacea lumii 
reprezintă situația actuală a 
Berlinului occidental, care este 
situat în centrul Republicii 
Democrate Germane și conti
nuă să aibă un regim de ocu
pație militară, este folosit ca 

7 centru de provocări împotriva 
statelor socialiste, devenind 
unul din cele mai periculoase 
focare de război din lume. Un 
conflict armat în Europa ar 
putea degenera într-o confla
grație mondială. Primejdia 
este cu atît mai mare cu cît 
unele cercuri preconizează a 
se pune la dispoziția revan
șarzilor germani arme nu
cleare.

Este în interesul 
statelor iubitoare de 
problema Berlinului 
tal să fie soluționată, 
nerile cele mai rezonabile, 
care țin seama de interesele 
tuturor părților, sînt cele pre
zentate de guvernul Uniunii 
Sovietice și de guvernul R. D. 
Germane privind încheierea 
grabnică a tratatului de pace 
cu Germania, lichidarea pe a- 
ceastă bază a regimului de o- 
cupație din Berlinul occiden
tal și transformarea acestuia 
într-un oraș liber, demilitarizat.

Sîntem recunoscători guver
nului Indiei, care apreciază, 
pe drept cuvînt, că singurul 
mod realist de 
blema germană 
terea stării de 
creat .în urma 
existența a două state 
mane.

Dezvoltarea colaborării între 
state, schimbul de bunuri ma
teriale și legăturile culturale 
sînt factori deosebit de pu
ternici în însănătoșirea atmos
ferei internaționale, slujesc 
cauzei progresului popoarelor, 
cauzei păcii. Orice tendințe 
de a crea sfere închise în re
lațiile economice internaționa
le sînt contrare intereselor 
destinderii și normalizării re
lațiilor interstatale. Noi, a a- 
rătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împărtășim 
întrutotul părerea guvernului 
indian că Piața comună nu nu
mai că nu contribuie la micșo
rarea încordării internaționale 
și la reducerea pericolului de 
război, ci, dimpotrivă, alimen
tează încordarea între Răsărit 
și Apus, fiind totodată o con
tinuare a politicii coloniale. 
Romînia militează cu fermi
tate pentru dezvoltarea ne
stingherită a legăturilor eco
nomice între toate 
mii, fără bariere 
și discriminări.

Sîntem bucuroși 
tăm că relațiile politice, eco
nomice și culturale între Ro
mînia și India se dezvoltă 
continuu, în interesul ambe
lor noastre țări. Fără îndoială 
există încă mari posibilități 
ca aceste relații să se lăr
gească și mai mult, să capete 
o amploare crescîndă. Planul 
de dezvoltare economică a Ro- 
mîniei. ca și planul de dezvol
tare economică a Indiei des
chid noi perspective care per
mit o colaborare economică 
de lungă durată, reciproc a- 
vantajoasă, în spiritul păcii
și colaborării internaționale.

Sîntem convinși ca pacea 
poate fi apărată și omenirea 
poate fi ferită de o catastrofă 
nucleară. Interesele tuturor 
popoarelor cer reglementarea 
pașnică, pe calea tratativelor, 
a problemelor litigioase între 
state, lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, încetarea experiențelor 
cu arme nucleare, interzicerea 
răspîndirii și folosirii armelor 
nucleare, crearea de zone de- 
nuclearizate, . înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus : Permiteți-mi 
să vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea caldă ce ni 
s-a făcut în India și pentru 
cuvintele frumoase rostite aici 
la adresa Romîniei. în numele 
poporului romîn vă urăm, 
vouă, cetățeni ai capitalei In
diei și întregului popor indian, 
prosperitate, fericire, izbîndă 
în munca și lupta voastră no
bilă pentru binele Indiei, pen
tru cauza păcii.

Să trăiască și să prospere 
harnicul și talentatul popor al 
Indiei libere ! Jai Hind !

Trăiască și înflorească prie
tenia și colaborarea dintre 
popoarele romîn și' indian, din
tre Republica Populară Romî
nă și Republica India !

Hindi romuni bhai-bhai!
Să triumfe pacea în întreaga 

lume !

tuturor 
pace ca 
occiden-
Propu-

a aborda pro- 
este recunoaș- 
fapt care s-a 
războiului — 

ger-

țările lu- 
artificiale

să consta-

Adresîndu-se celor prezenți, 
primul ministru al 
waharlal Nehru, a spus: Ați 
auzit unele lucruri 
la istoria Romîniei și cele ce 
s-au petrecut în această țară 
nu de mult, cum și-ia cîștigat 
libertatea și apoi a trecut 
printr-o revoluție care a in
staurat regimul actual. în tre
cut, Romînia era o țară slab 
dezvoltată din punct de vedere 
al industriei, comerțului, învă
țământului. în ultimii 17 ani, 
ea a făcut progrese însemnate 
în industrie, în agricultură și 
alte domenii și acum înaintea
ză pe calea prosperității. Sîn
tem bucuroși să ascultăm cele 
spuse de președintele Gheor
ghiu-Dej cu privire la situația 
prosperă a Romîniei și putem 
trage din ele multe învățături.

Vorbind în continuare des
pre relațiile strînse care s-au 
stabilit între Romînia și In
dia, Jawaharlal Nehru a spus: 
Ați auzit ce progrese conside
rabile au fost obținute de Ro
mînia în dezvoltarea resurse
lor petrolifere. Am dori să în
vățăm de la Romînia tehnica 
explorărilor petrolifere și să 
primim ajutorul ei. Și pînă a- 
cum ea ne-a acordat bucuros 
ajutor. Cu sprijinul inginerilor 
și tehnicienilor romîni am pu
tut să efectuăm explorări în 
Pun jab și Gujarat și am des
coperit petrol în multe locuri. 
Sperăm că India va putea să 
obțină acest foarte important 
produs și chiar să-l exporte. 
Sperăm că el se va dovedi a 
fi o mare sursă de bogăție 
pentru India.

Această colaborare de care 
am amintit a dus la strîngerea 
relațiilor dintre țările noastre 
și vizita președintelui Romîniei 
și a primului ministru le-a în
tărit. Conducătorii romîni au 
produs o puternică impresie 
asupra noastră. Președintele 
Gheorghiu-Dej și-a expus 
părerea cu privire la pro
blemele actuale în special 
cu privire la menținerea păcii 
în lume. Domnia sa a spus că 
Romînia a fost cotropită de 
două ori în cursul 
40 de ani și a suferit 
distrugeri. Poporul romîn 
suportat ororile războiului, 
este împotriva dezlănțuirii 
nei noi conflagrații.

Nimeni nu vrea război, 
declarat Jawaharlal Nehru. Și 
noi, de asemenea, facem tot 
ce ne stă în putință în vede-i 
rea înfăptuirii dezarmării și 
înlăturării pericolului unui 
război nuclear. Am militat și 
milităm pentru interzicerea 
armelor nucleare, dar este lim
pede că războiul nuclear poate 
fi împiedicat numai de către 
marile puteri care posedă a- 
ceste arme. Ne ridicăm glasul 
pentru că și glasul nostru ar 
putea să exercite o anumită 
influență. Problema împiedi
cării unui război nuclear este 
cea mai vitală problemă care 
stă în fața lumii.

în continuare Jawaharlal 
Nehru a spus : Nimeni în lu
me nu vrea război. Cu toate 
acestea, cînd arme cu o forță 
de distrugere atît de uriașă 
sînt disponibile se pot întîmpla 
greșeli care să ducă la război, 
într-un fel, noi stăm în per
manență pe marginea prăpă
stii. Trebuie să încercăm să 
ne depărtăm de ea și să acțio
năm pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor litigii, 
lor. Președintele Gheorghiu- 
Dej a scos în evidență acest 
lucru și eu sînt întrutotul de 
acord cu domnia sa.

Președintele Gheorghiu-Dej 
s-a referit, de asemenea, la 
problema germană, la proble-

Indiei, Ja-

cu privire

ultimilor 
mari 

a 
el 
u-

a

ma Berlinului. Probabil că 
aceasta este cea mai arză
toare și mai periculoasă pro
blemă a lumii actuale. Este 
periculoasă pentru că ar pu
tea duce la război. Nimeni nu 
dorește așa ceva. Conducătorii 
și poporul Romîniei sînt preo
cupați în mod special de acea
stă problemă, pentru că au 
trecut de două ori prin ororile 
și distrugerile războiului. Dar 
această problemă constituie o 
preocupare și pentru restul lu
mii, și în ce ne privește pe 
noi, de asemenea, dorim ca pro
blema germană să fie soluțio
nată pe cale pașnică. Se pare 
că nu există nici un motiv 
pentru ca această problemă să 
se transforme 
război. Există 
complicații.

Dorim să 
oaspeții noștri 
dica glasul și 
toate forțele cauzei menținerii 
păcii și împiedicării unui nou 
război mondial.,

Cu cîteva zile în urmă am 
salutat în acest „Fort Roșu“ 
pe un distins oaspete din Me- 
xico, din America. Astăzi sa
lutăm pe președintele unei 
țări europene. Dorim să sta
bilim relații prietenești cu 
toate țările. Noi preferăm a- 
semenea relații alianțelor 
militare, pentru că relațiile 
bazate pe dragoste și priete
nie au temelii mai solide și 
sînt mai rezistente decît pac
tele militare.

De aceea, a arătat primul 
ministru Jawaharlal Nehru, 
ne-am opus și ne opunem în
tru totul pactelor militare și 
ne menținem în afara lor. Am 
dorit totdeauna să fim prie
teni cu toți și vom continua 
să dorim acest lucru. Dificul
tatea constă însă în aceea că 
anumiți oameni nu vor acea
sta. Doresc să vă fie clar că 
aceasta nu trebuie să creeze 
impresia că am renunța la 
politica noastră fundamenta
lă de pace. Ar fi greșit și 
dureros să se renunțe la un 
principiu, indiferent de ce 
S-ar întîmpla.

în încheiere, Jawaharlal 
Nehru a spusJ Salut încă o 
dată pe distinșii oaspeți din 
Romînia și sper că ei vor 
transmite poporului lor mesa
jul nostru de dragoste. Vizita 
lor este foarte scurtă. Am dori 
ca un număr cît mai mare de 
locuitori ai Romîniei să vină 
aici să Vădă țara noastră și 
să contribuie astfel la întări
rea relațiilor dintre cele două 
.țări.

DELHI 19 — Trimisul special 
Agerpres transmite :

Vineri seara, la hotelul „Asho
ka“ din Delhi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Sfat al Republicii 
Populare Romîne, a oferit 
banchet în cinstea Excelenței 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 
ședințele Republicii India.

La banchet au luat parte 
ședințele Republicii India, S.
hakrishnan, vicepreședintele repu
blicii, dr. Zahir Hussein, primul 
ministru Jawaharlal Nehru, membri 
ai guvernului, înalji demnitari in
dieni.

ur. 
Sale 
pre-

pre- 
Rad'

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne, Valen
tin Sferiopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum și 
ambasadorul R.P. Romîne în In
dia, lancu Horațiu.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditafi la 
Delhi, personalități ale viejii cul
turale și economice, ziariști in
dieni, romîni și corespondenți 
străini.

Banchetul s-a desfășurat înfr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în cauza unui 
însă și multe

asigurăm pe 
că ne vom ri
ne vom dedica

Semnarea unor documente privind
relațiile economice romino - indiene

DELHI 19 (Agerpres). — 
Vineri după-amîază, la Mini
sterul Comerțului și Indu
striei al Indiei a avut loc 
semnarea unor scrisori schim
bate între ministrul afacerilor 
externe al R.P. Romîne, Cor
neliu Mănescu, și K. C. Red
dy, ministrul comerțului și 
industriei al Republicii India.

în aceste documente se 
menționează că relațiile econo
mice dintre cele două țări se 
dezvoltă continuu prin crește
rea anuală a schimbului reci
proc de mărfuri, iar în cadrul 
colaborării economice și teh
nice livrările de utilaje pen
tru foraj, cele pentru rafină
ria de la Gauhati și asisten
ța tehnică acordată au ajutat 
la dezvoltarea industriei pe-' 
troliere în India. în documen
te se constată, de asemenea, 
că există noi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării e- 
conomice dintre cele două 
țări.

Ambele părți au convenit 
ca această colaborare să se 
efectueze în baza unui acord 
de colaborare economică con
tinuă și de lungă durată, care 
urmează a fi elaborat în co
mun și în baza căruia se pre
vede ca R.P. Romînă să li
vreze instalații industriale 
complete, precum și asistență 
tehnică pentru industria pe
trolieră, minieră, fabrici chi
mice, petrochimice, fabrici de

ciment, centrale electrice, 
transport.

în schimbul acestor livrări, 
din Republica India urmează 
să se efectueze livrări cres- 
cînde de minereu de fier și 
aite produse indiene către Re
publica Populară Romînă.

Documentele menționează 
dorința ambelor părți de a 
dezvolta colaborarea tehnico- 
științifică. în legătură cu a- 
ceasta. o delegație guverna
mentală indiană va sosi 
București la sfîrșitul lunii 
iembrie. Părțile iau notă 
faptul că se va încheia 
nou acord comercial și 
plăți pe termen lung.

Documentele au fost semna
te din partea romînă de Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Ro
mîne, iar din partea indiană 
de K. C. Reddy, ministrul co
merțului și Industriei al In
diei.

Au fost de față din partea 
romînă Valentin Stcriopol. 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, lancu Horațiu, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
India, și Iosif Pop, reprezen
tantul comercial al R.P. Ro
mîne în India. Din partea in
diană au fost de față Rama- 
chandran, secretar general la 
Ministerul Comerțului și In
dustriei, Kashyapa, secretar 
general în Ministerul Minelor 
și Combustibilului, și Mathur, 
ambasadorul Republicii India 
la București.

Ia 
no
de 
un 
de

Mesajul cetățenilor orașului Delhi
Primarul orașului Delhi a 

dat citire mesajului cetățe
nesc adresat de cetățenii ora
șului Delhi către președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. „Noi, primarul și mem
brii Consiliului municipal al 
orașului Delhi, reprezentanți 
acreditați ai poporului din me
tropola Republicii India, se 
spune în mesaj, încercăm un 
sentiment de mare plăcere și 
mândrie adresîndD Excelenței 
voastre un călduros și cordial 
salut de bun venit în acest loc 
istoric, denumit Fortul Roșu. 
Vă salutăm Excelență ca pe 
conducătorul unei țări priete
ne care, deși este situată de
parte de noi, colaborează cu 
noi în mai multe domenii. Noi 
am primit din Romînia o a- 
sistență tehnică de neprețuit

în construirea rafinăriei de 
petrol de la Gauhati. De ase
menea, tinerii noștri ingineri 
au dobîndit în țara dv. spe
cializarea necesară pentru a 
putea conduce rafinăria. în 
prezent, șase echipe de experți 
români în foraj lucrează la 
Cambay și Ahmedabad, în Gu- 
jarat și la Jullundur, în Pun
jab, în domeniul explorării 
petrolifere. Acordăm cea mai 
mare importanță succesului 
care a însoțit străduințele lor. 
Cu această ocazie ne amintim 
și de alte legături prietenești 
dintre țările noastre. Poporul 
romîn a făcut o primire în
suflețită venerabilului nostru 
președinte, dr. Radhakrishnan 
cînd a vizitat țara dv. în ca
litate de vicepreședinte în 1956. 
Pe lingă aceste contacte prie
tenești și continua lărgire a

colaborării noastre reciproce 
în domeniul economic, noi am 
colaborat, de asemenea, la 
promovarea cauzei păcii mon
diale, cauză căreia noi și po
porul romîn îi sîntem sincer 
devotați.

în continuare, primarul o- 
rașului Delhi a prezentat par-, 
ticipanților la adunarea cetă
țenească personalitatea tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu-: 
Dej și Ion Gheorghe Maurer.

în încheiere, el a spus: 
„Sîntem încredințați că vizita 
Excelenței voastre în această 
țară va deschide perspective 
noi pentru colaborarea dintre 
India și România. Rugăm pe 
Excelența voastră să transmi
tă mesajul nostru de prietenie 
poporului romîn, căruia îi do
rim prosperitate și fericire",

In&revedere 
Gromîko* 
Kennedy

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — TASS transmite : Da 
18 octombrie, la Casa Albă a 
avut loc, între A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, preșe
dintele S.U.A., o întrevedere 
care a durat 2,20 ore.

Din partea Uniunii Sovie
tice, la întrevedere au fost de 
față V. S. Semionov, locțiitor, 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și A. F. Do- 
brînin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., iar din partea Sta
telor Unite — D. Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A., L. 
Thompson, adjunctul special 
al secretarului de stat, și M. 
Hillenbrand, adjunct special 
al secretarului de stat.

După întrevedere, A. A. 
Gromîko a declarat corespon
denților : „Președintele și cu 
mine am discutat o serie de 
probleme importante, inclusiv 
reglementarea pașnică a pro
blemei germane. Consider că 
schimbul de păreri care a 
avut loc între noi a fost util“.

WASHINGTON 19 (Ager
pres) TASS transmite : La 18 
octombrie, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a participat la un 
prînz oferit la Departamentul 
de Stat în cinstea sa de Dean 
Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A. în timpul prînzului, 
A. A. Gromîko și Dean Rusk 
au continuat discutarea pro
blemelor care prezintă interes 
reciproc pentru ambele părți.

i--- •--- .

YEMEN: 
Guvernul 

revoluționar 
controlează 

situația din țară
SANAA 19 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției MEN. 
anunță că la 18 octombrie 
primul ministru al Yemenu
lui, Abdallah As-Sallal, a a- 
vut consfătuiri importante cu 
membrii Consiliului comanda
mentului revoluționar. Consfă
tuirile continuă. în cadrul 
consfătuirilor, scrie corespon
dentul, a fost disc__ tă situa
ția militară din țară. S-a men
ționat, printre altele, că în 
nordul țării, în regiunea ora
șului Saada, trupele revolu
ționare controlează în prezent 
în întregime situația. în est, 
în regiunea orașului Jauf, au 
loc operațiuni pentru lichida
rea rămășițelor mercenarilor, 
care acum două zile, spriji
niți fiind de trupele Arabiei 
Saudite, au pătruns pe terito
riul Yemenului.

în regiunea orașului Maa- 
rib, triburile care acționează 
împotriva guvernului revolu
ționar au fost complet împre
surate și din zi în zi se aș
teaptă capitularea lor.

Trupele yemenite au ocupat 
regiunea Saruah, situată la 10 
km depărtare de Maarib, unde 
se află triburile rebelilor. Un 
purtător de cuvînt al coman
damentului militar a declarat 
că trupele revoluționare pot 
nimici în orice moment pe re
beli, însă au hotărît să se li
miteze deocamdată la încer
cuirea lor pentru a le da 
posibilitatea să înceapă trata
tive cu privire la capitulare.

La Saruah au venit condu
cătorii tribului Obeida, care 
s-a predat trupelor guvernu
lui revoluționar. Ei au decla
rat că englezii le-au pus la 
dispoziție arme pentru a duce 
lupta împotriva noului gu
vern.

olaborare frățească. 
O cît mai profundă 
cunoaștere reciprocă 
și o cît mai comple
tă împărtășire a ex
perienței în 
domeniile de activi
tate. Acesta a fost 

leit-motivul tuturor contactelor 
dintre înalții soli ai poporului 
nostru în călătoria lor de pace și 
prietenie în Indonezia și India și 
gazdele din aceste țări. Pe pămîn- 
tul Indiei am auzit repetarea a- 
cestei năzuințe în cele mai dife
rite prilejuri. Ea a constituit esența 
vizitei la reactorul atomic de la 
Trombay, la cele două fabrici din 
Bangalore, la laboratorul de fizică 
din New Delhi sau în 
apropiere de capitala 
ne cunoaștem mai bine 
borăm mai strîns. Sînt 
cruri care ne apropie și 
Dorința nestăvilită de pace împăr
tășită de popoarele noastre, con
vingerea fermă că orice proble
me litigioase ivite în relațiile din
tre state se pot rezolva pozitiv 
pe calea tratativelor pașnice, as- 
pirația comună spre progres.

La Fortul roșu în vechea ce
tate a Delhi-ului, la mitingul prie
teniei romîno-indiene au vorbit 
despre lucrul acesta în fafa cetă
țenilor marelui oraș tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și prim 
ministrul Indiei, Jawaharlal Nehru. 
Printre zidurile roșii ale citadelei 
de odinioară, martoră de-a lun
gul istoriei a unor memorabile 
evenimente, esența celor rostite 
de cei doi oameni de stat capătă 
un sens profund simbolic. Fortul 
roșu a fost secole de-a rîndul lo
cul de frunte al capitalei Indiei.

toate

satele din 
Indiei. Să 
și să cola- 
atîtea lu
ne unesc I

RADIOGRAMA DIN DELHI

SUB SOARELE
Cetate impunătoare, clădită pe 
malul drept al Jamunei, afluentul 
principal al Gangelui, el lasă o 
amprentă, proprie nu numai în 
profilul urbanistic al Delhiului, ci 
în întreaga desfășurare a istoriei 
capitalei indiene. Fortul roșu 
a fost germenele viitoarei cita
dele moderne și avanscena vie
ții unui întreg popor. Construit în 
secolul XVII de șahul Jahan, sub 
domnia căruia a fost creat nease
muitul mausoleu Taj Mahal de la 
Agra, Fortul roșu a adăpostit de
cenii de-a rîndul în răcoroasele-i 
palate de marmură dinastia mari
lor moguli ; era în același timp 
loc de refugiu dar și de fermecă
toare tihnă. Palatele și grădinile 
lui sînt atît de frumoase încît cu
vintele scrise în persană pe o 
placă de marmură din interi
orul fortului nu par cîfuși de pu
țin exagerate : „Dacă există rai 
pe pămînt / el e aici, el e aici, 
el e aici“. Acesta era distihul pre
ferat de Bahadur, ultimul din di
nastia marilor moguli răsturnat de 
popor în marea răscoală din 1857 
deoarece încercase să zădărni
cească lupta maselor printr-un 
complot perfid cu colonialiștii en
glezi. Timp de 90 de ani după 
înăbușirea acestei răscoale de că
tre englezi, în Fortul roșu și-a in
stalat cartierul general de luptă

împotriva poporului indian gar
nizoana engleză. Multe din super
bele palate ale fortului au fost 
distruse după ce mai înfîi fuseseră 
devastate. Și cînd, la 15 august 
1947, de-asupra roșului citadelei 
a fost înălțat tricolorul portocaliu- 
alb-verde, zidurile fortului s-au 
cutremurat de strigătele de bucu
rie rostite de milioanele de oa
meni venifi atunci la Delhi.

lată dece o 
loc istoric cu 
indiene capătă 
simbolic. Fortul 
bună a poporului indian, locul de 
frunte rezervat marilor evenimente 
sărbătorești. Și cînd, aici, între zi
durile groase de piatră roșie au 
răsunat cuvintele calde de priete
nie rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cetatea străveche 
a căpătat parcă și mai multă stră
lucire. Sobrietatea cadrului crea o 
atmosferă plină de gravitate și de 
profunzime. Locul impunea tutu
ror pietate și respect. Se părea că 
e de față întreaga istorie milenară 
a unui mare popor. Am mai sim
țit această solemnă atmosferă și 
într-alt loc din New Delhi și a- 
nume în acel punct din capitala 
Indiei pe care toată lumea îl 
ocrotește și-l venerează. Era la 
Radjghat, locul unde a fost incine
rat Mahatmă Gandhi și unde acum 
se află un monument de mult grăi-

întîlnire în acest 
cetățenii capitalei 
un profund sens 
roșu a devenit tri-
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INDIEI
foare simplitate. Pămînful acestui 
colț din Delhi e socotit de indieni 
sacru. Mii de oameni veniți aici 
zi de zi din cele mai depărtate 
colțuri ale Indiei fac din Radjghat, 
un loc de pelerinaj, de reculegere. 
Cînd la 30 ianuarie 1948, un fa
natic a ucis prinfr-un foc de re
volver pe Gandhi, înfreaga Indie 
a fost zguduită. Răpunerea mișe- 
lească a acestui om a fost o mare 
pierdere pentru poporul Indiei. El 
se integrase în conștiința poporu
lui ca un mare gîndifor, ca un 
eminent filozof și om de stat ie
șit din rîndul claselor asuprite.

Delegațiile care sosesc în pre
zent la Delhi din cele mai înde
părtate colțuri ale lumii socotesc 
drept o datorie a lor să viziteze 
Radjghaful și să depună o coroană 
de flori la placa comemorativă a- 
șezată pe locul unde a fost inci
nerat Gandhi. Inaljii oaspeți ro
mîni au adus un omagiu față de 
cel pe care marele popor indian 
îl cinstește și-l păstrează viu în 
memorie. Ceea ce am simfit aici 
în momentul în care tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă
nescu s-au apropiat de placa co
memorativă care acoperă cenușa 
lui. Gandhi a fost mai întîi de 
toate stimă profundă. Priveau spre 
oaspeții veniți din îndepărtata Ro
mînia sute de pelerini venifi. acolo,

în acel moment, de prin toate 
coifurile Indiei.

La Radjghat și la Fortul roșu am 
avut cel mai deplin senzația 
coeziunii dintre popoarele noa
stre, La Radjghat — un omagiu 
luptei dusă secole de-a rîndul de 
poporul indian împotriva asupri
torilor colonialiști; la Fortul roșu 
— mesajul conducătorilor noștri 
către ziua de azi a Indiei către 
cei ce înțeleg că la baza relații
lor dintre statele noastre trebuie 
să se afle prietenia frățească, res
pectul reciproc, colaborarea și 
întrajutorarea.

Mărturie marilor posibilități exi
stente pentru a lărgi și mai mult 
schimbul de experiență și spriji
nul prietenesc stau acțiunile între
prinse pe această cale de statele 
noastre în ultimii ani.

Pe ogoarele Indiei ară tractoare 
romînești, în subsolul Indiei fo
rează drumul spre fifei sonde de 
fabricație romînească, la Gauhafy o 
mare rafinărie construită de spe
cialiști romîni, rafinează petrolul 
indian.

Astăzi, încheind itinerariul călă
toriei de pace și prietenie între
prinse de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu pe pă
mînful ospitalier al Indiei și reme- 
morînd esenfa contactelor avute 
cu gazdele noastre desprindem a- 
cest important leit-motiv : o cît 
mai profundă cunoaștere reciprocă 
și o rodnică țolaborare prie
tenească în slujba păcii, pentru 
triumful ideilor coexistentei paș
nice.

IOAN GRIGORESCU
Delhi, 19 octombrie 1962


