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Proletari clin toate țările, uniți-vă! în drum spre patrie

cintela
tinerelului

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu Dej

și Ion Gheorghe Maurer au sosit la Moscova

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Cum putem reduce 
consumul de metal

e linia îndeplinirii 
planului de produc- 
jie la toji indicii, 
întreprinderea noa
stră a realizat o 
seamă de succese
importante. Planul 

pe 9 luni de zile a fost îndepli
nit cu 15 zile mai devreme, rea- 
lizîndu-se în plus 15 820 tone 
țeavă. In numai 7 luni, colectivul 
nostru a obținut peste prevederi 
4 504 000 lei economii și 
16 086 000 lei beneficii. In cen
trul atenției — alături de îmbu
nătățirea calității produselor — a 
stat în permanență gospodărirea 
judicioasă a materiei prime. Pe 
această cale noi am economisit 
pînă acum 1 000 tone de metal.

Care au fost factorii care au a-
sigurat aceste succese ?

In primul rînd, este vorba de 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție. Lucrul în asalt afec
tează în primul rînd calitatea pro
duselor, costurile de fabricație. In 
ce ne privește, ne-am străduit să 
respectăm cu strictețe termenele 
contractuale, pe dimensiuni și 
sortimente, și am reușit. Lucrînd 
ritmic, noi am reușit să realizăm 
lună de lună sarcinile de plan în 
proporție de 104-107 la sută. 
Asta ne-a ajutat să sporim canti

tatea de produse de calitate su
perioară. Așa, de exemplu, în 9 
luni ale anului, fabrica a produs 
4 000 tone de țeavă de calitate 
superioară, înregistrîna astfel la 
beneficii suma de 4 000 000 lei. 
Pentru aceasta nu s-au făcut lu
cruri extraordinare, ieșite din co
mun. Oamenii au muncit cu mai 
mult spirit de răspundere, au 
respectat cu strictețe rețetele de 
încălzire a metalelor, au vegheat 
la acordarea agregatelor, la pa
rametrii optimi, s-au străduit să 
mențină toleranțe strînse la asam
blarea mecanismelor care parti
cipă direct în procesul de lami
nare.

O altă problemă care a preocu
pat colectivul nostru a fost redu
cerea rebuturilor. Aceasta este 
una din căile prin care se pot ob
ține economii însemnate de me
tal. In numeroase consfătuiri de 
producție, în adunările utemișli- 
lor problema reducerii rebuturilor 
a fost viu discutată. S-a creat în 
rîndul muncitorilor sentimentul de 
răspundere față de folosirea ju
dicioasă a materiei prime, senti
mentul mîndriei pentru „marca 
fabricii“. Măsurile luate oe linia 
ridicării calificării profesionale 
— organizarea unor cursuri de ri
dicare a calificării profesionale,

popularizarea cărții tehnice etc. au 
contribuit la reducerea rebuturilor, 
economisindu-se pe această cale 
550 tone de metal.

Colectivul nostru de muncă este 
relativ tinăr. Vîrsta medie abia 
dacă atinge 28 de ani. Și ti
nereții îi sînt caracteristice entu
ziasmul, căutările creatoare, me
tode înaintate de muncă care se 
aplică cu mult succes; printre a- 
cestea se numără și laminarea la 
toleranțe negative. Mi-aș per
mite să afirm că ea face parte 
din primele preocupări la ca
pitolul „măsuri pentru economi
sirea metalului“. Numai într-o 
lună, august, de pildă, noi am 
economisit pe această cale 
peste 150 tone de metal. Din 
păcate, deși laminoriștii noștri 
depun eforturi lăudabile, urmă
rirea rezultatelor este nesatisfă
cătoare și asta pentru că pre
țurile sînt așezate pe unitate 
de greutate, pe tonă, și nu pe 
unitate de lungime, pe metru. 
Problema a fost discutată cu fo
rurile competente și conside-ăm 
că lucrurile se vor reglementa 
începînd cu anul viitor. Vom a- 
vea în acest caz o situație exactă 
a economiilor realizate prin ex
tinderea aplicării acestui pro
cedeu. Ceea ce știu cu certitu-

dine, este faptul, că din aceeași 
cantitate de metal, noi am produs 
anul acesta mulți kilometri de 
țeavă în plus.

Acestea sînt succesele cu care 
am încheiat trei trimestre de ac
tivitate. Ele aparțin în mare parte 
tinerilor care, îndrumați de comu
niști, s-au străduit să-și îmbunătă
țească munca, să folosească me
talul cu multă pricepere și simț de 
răspundere.

Aș vrea să mă opresc puțin la 
contribuția tineretului în ceea ce 
privește economisirea metalului. In 
secția laminor, în adunările gene
rale U.T.M. tinerii au stabilit o 
seamă de măsuri concrete privind 
mai buna gospodărire a metalu
lui : să pregătească judicios rela- 
minarea semifabricatelor căzute 
pe fluxul de laminare, să reteze 
faglele introduse în laminor per
pendicular pe axa longitudinală, 
ca să rămînă capete cît mai mici 
etc. Tinerii de la ajustaj și-au 
propus să obțină o retezare mai 
selectivă a capetelor de țevi, să 
taie cît mai aproape pentru a nu

ing. CONSTANTIN 
IORDACHE 

directorul Fabricii de țevi 
din Roman

(Continuare în pag. a IlI-a)

TAȘKENT 23. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățeanu 
transmite : La 23 octombrie a 
plecat din Tașkent spre 
Moscova tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, îm
preună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, care s-au 
oprit pentru o scurtă escală 
în capitala R.S.S. Uzbece după 
terminarea vizitei în Indone
zia, India și Birmania.

Pe aeroportul din Tașkent, 
conducătorii de stat romîni au 
fost conduși de Șaraf Rașidov, 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Uzbekistan, Iadgar Nasriddi- 
nova, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Uzbece, Rahmankul Kurba- 
nov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Uzbece, 
și alte persoane oficiale.

★
în cursul zilei, avionul spe

cial cu care călătoresc tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu a sosit la Mos
cova, în drum spre patrie.

Pe aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Ro
mîne și Uniunii Sovietice, în 
întîmpinarea conducătorilor 
de stat romîni au venit tova
rășii Leonid Bre j nev, Frol 
Kozlov, Alexei Kosîghin și 
alte persoane oficiale. Erau 
prezenți Adam Malik, amba
sadorul Indoneziei, U Pe Kin, 
ambasadorul Birmaniei, Tat, 
însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Indiei, precum și 
membrii Ambasadei R.P. Ro
mîne la Moscova.

Cu același avion s-a înapo

iat de la Tașkent Nicolae 
Guină, ambasadorul R.P. Ro
mîne în U.R.S.S.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 23 oc
tombrie, în Palatul Mare al 
Kremlinului, în numele C.C. 
al P.C.U.S., Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a fost ofe
rit un prînz în cinstea dele
gației guvernamentale a R. P. 
Romîne.

La prînz au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, pre-

La sosire, pa aeroportul Vnukovo. 

ședințele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Corne
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, precum și amba
sadorul R. P. Romîne în Uniu
nea Sovietică. Nicolae Guină.

Din partea sovietică la 
prînz au luat parte tovarășii 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Frol Kozlov, Nikita 
Hrușciov, Anastas Mikoian, 
Dmitri Poleanski, Mihail Su
slov, Nikolai Șvernik, Viktor 
Grișin și alții.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Seara tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Corne
liu Mănescu și persoanele

care îi însoțesc au asistat la 
spectacolul cu opera Boris Go- 
dunov, prezentai/ la Teatrul 
Mare de Operă și Balet al 
U.R.S.S.

In loja centrală, împreună 
cu oaspeții, au luat loc tova
rășii L. I. Brejnev, A. N. 
Kosîghin, F. R. Kozlov, N. S. 
ITrușciov, A. I. Mikoian, D. S. 
Poleanski, V. V. Grișin și alții.

In lojă se afla, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne în U.R.S.S.

Spectatorii au salutat cu căl
dură și cordialitate pe înalții 
oaspeți romîni și pe conducă
torii sovietict

INVITATI
LA O DISCUȚI

■
 uminică dimineața, la Casa de cultură a tineretului 

din orașul Iași a avut loc o adunare organizată de 
către Comitetul orășenesc U.T.M. a tineretului din 
orașul Iași în care s-a luat în discuție felul cum 
se comportă tineretul în muncă, în diferitele îm
prejurări ale vieții. La adunare au participat tineri 
și tinere din fabrici, școli, facultăți, muncitori vîr- 

stnici, cadre didactice, cunoscuți oameni de cultură și știință 
din orașul Iași, activiști de partid și U.T.M. La adunare a luat 
parte tovarășul Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. al U.T.M.

Inițiativa comitetului orășenesc U.T.M. de a dezbate intr-un 
cadru larg o seamă de probleme principale ale educației comu
niste a tinerei generații a stîrnit un viu interes în rîndurile 
tineretului. Tinerii erau invitați să discute pe larg despre 
munca educativă desfășurată în organizațiile U.T.M., despre 
comportarea unor tineri, să asculte sfatul unor oameni cu

experiență de viață în legătură cu felul cum trebuie să se com
porte în muncă și în viață. "

Încă cu multe zile înainte, Comitetul orășenesc U.T.M. Iași 
a luat o seamă de măsuri pregătitoare în vederea acestei adu
nări a tineretului. In colaborare cu sfatul popular al orașului 
Iași au fost constituite cîteva brigăzi formate din activiști ai 
organizației noastre, lucrători ai sfatului popular, pedagogi, 
oameni de cultură, care au mers în diverse întreprinderi, în 
școli și facultăți, unde au stat de vorbă cu tinerii. Au aflat cu 
acest prilej ce probleme ridică comportarea unora ori altora 
dintre tineri, cine sînt cei ce dovedesc atitudini înapoiate față 
de muncă, învățătură și viață, ce gîndesc tinerii despre aceștia. 
Pe această bază a fost pregătit referatul prezentat de comite-

tul orășenesc U.T.M. Despre ce a fost vorba în referat ? La 
început au fost arătate ce acțiuni mai interesante întreprind 
organizațiile U.T.M. din orașul Iași pentru educarea tinerilor 
în spiritul moralei comuniste, în spiritul unei comportări dem
ne, civilizate. S-a arătat aici că multe organizații U.T.M., cum 
ar fi cele de la Atelierele de reparat material rulant, Fabrica 
de mobilă, Complexul C.F.R., Școala medie nr. 2 și la unele fa
cultăți, au organizat numeroase acțiuni care au plăcut tinerilor 
și care au avut eficiență. Au avut astfel loc, numeroase întîl- 
niri cu activiști de partid și de stat, cu scriitori și oameni de 
știință care le-au vorbit tinerilor despre experiența lor de viață,

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă

Extinderea rețelei 
de electrificare

în acest an, rețeaua liniilor 
electrice de înaltă tensiune 
din regiunea Banat s-a extins 
cu încă 216 km. 
permis ca lumina 
fie introdusă în 
sate și comune, 
timp, aproape 30 de localități 
din regiune au fost racordate 
la sistemul energetic național.

în prezent, în regiunea Ba
nat sînt electrificate aproape 
400 de comune și sate — de 
circa 8 ori mai multe decît 
erau în anul 1944. Raionul 
Orșova, de pildă, unde în tre
cut nici un sat nu se bucura 
de binefacerile curentului 
electric, este acum complet 
electrificat.

Prin grija sfaturilor popu
lare, prin contribuția unor 
unități agricole socialiste, pre
cum și a oamenilor muncii de 
la sate, pînă la sfîrșitul anu
lui în regiunea Banat vor fi 
electrificate încă 25 de sate.

Aceasta a 
electrică să 
alte 46 de 
în același

(Agerpres)

■

Pe ogoarele gospodăriei agricole colective „Unirea“ comuna
.Vicovul de Sus, raionul Rădăuți, se însămînțează de zor grîul de 

toamnă. Foto : AGERPRES

La sfat cti viitorii
mecanizatori

©

Au terminat însâmînțâriie de toamnă
Gospodăriile agricole 

de stat din 13 trusturi 
G.A.S. printre care Că
lărași, Arad, Bacău, 
Brăila, Iași și Ploiești 
au terminat însămîn
țările de toamnă. în 
unitățile similare din 
celelalte regiuni se e-

xecută această lucrare 
pe ultimele suprafețe. 
Pînă în seara zilei de 
22 octombrie G.A.S. 
din întreaga țară au 
semănat mai mult de 
90 la sută din supra
fețele planificate pen 
tru această toamnă.

Acest succes se 
torește pregătirii 
timp a terenurilor des
tinate însămînțării gri
ului și folosirii din plin 
a tuturor mijloacelor 
mecanizate, în timpul 
campaniei. Acum me
canizatorii din gospo-

da- 
din

dariile de stat care au 
terminat însămînțările 
continuă intens execu
tarea ogoarelor de 
toamnă. S-au făcut a- 
rături de toamnă pe 
o suprafață de peste 
300 000 de hectare.

Pe străzile George Coșbuc și 
6 Martie din Baia Mare s-a ter
minat zilele acestea construcția a 
încă 3 blocuri de locuințe cu 186 
de apartamente.

De la începutul anului, în re
giunea Maramureș au fost date 
în folosință aproape 800 de apar
tamente — cu 145 mai multe de- 
cît în întreg anul 1958.

(Agerpres) (Agerpres)

oate privirile erau 
îndreptate spre ușă. 
Oare 
Unii, 
seră din perioada 
de practică, încer
cau să schițeze cît 

de cît chipuț Eroului Muncii So
cialiste, Ene Gheorghe, tractori
stul vestit de la S.M.T. Balaciu. 
lată-l, apare pe ușă. Stau față în 
față : viitorii mecanici agricoli și 
eroul tractorist. Ieftinirea organi
zată la Școala de mecanici agri
coli din Urziceni a început sim
plu. Șeful brigăzii a IV-a de trac
toare de la S.M.T. Balaciu a 
prins să discute cu elevii, așa 
cum o face în fiecare seară 
tractoriștii săi. „> 
mă cunoașteți, și eu cunosc 
cîfiva dintre voi, mai precis 
cei ce ați făcut practică în bri
gada mea". Și tînărul Ene Ghe 
orghe începe să depene . cîteva 
frînturi din viață. Fiu de țăran, 
ca și cei care acum sînt numai 
ochi și urechi. A vrut mai înfîi să 
se facă fîmplar la un atelier din 
București, dar îl chema Bărăganul, 
cîmpia pe care o îndrăgise cînd 
era copil. Tocmai atunci s-a în
ființat S.M.T.-ul din Urziceni. A 
muncit în multe locuri, iar apoi 
la S.M.T. Balaciu, mai precis în 
comuna Sf. Gheorghe. Povesti
rea se deapănă mai departe. 
Eroul vorbește despre el foarte 
puțin. In cuvînful lui însă se o- 
prește tot mai des asupra mem-

cum arată ! 
care-l cunoscu-

cu
,Mutți dintre voi 

pe 
pe

brilor brigăzii, a gospodăriei în 
care lucrează de mulți ani. A a- 
juns cu povestea sa și la istorica 
sesiune extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale. S-a oprit o 
clipă vrînd parcă să retrăiască a- 
cele momente de neuitat cînd pe 
piept 
erou.

Dar 
cum î

Am 
ceput 
bări : Cum a îndrăgit meseria de 
tractorist ? Cum muncește brigada 
pentru a obține recolte bogate 1

i-a fost prinsă steluța de

elevii, ce-or fi gîndind a-

aflat îndată, cînd au în. 
să-i pună invitatului înfre-

Cum a organizat munca în bri
gadă pentru a deveni fruntașă pe 
raion l Cum ți ajută pe tracto
riștii tineri ? Cum învață pentru a 
cunoaște regulile agrotehnice îna
intate l

Răspunsurile Eroului Muncii So
cialiste sînt ascultate cu mult in
teres. „Să fii tractorist nu în
seamnă numai să conduci tracto
rul, ci să știi cum se face o lu
crare agricolă — spunea el. lată, 
de pildă, acum, la însămînțările 
de toamnă, tractoriștii, și mai ales 
șeful brigăzii, urmăresc cum s-a 
pregătit terenul, ce îngrășămlnt i

s-a administrat, dacă sămînța e 
selecționată și dacă e de . soi. 
Apoi trebuie să cunoști timpul 
optim în care trebuie executată 
lucrarea. Le-a vorbit apoi Gheor
ghe Ene despre felul cum orga
nizează munca 
două schimburi, 
tractoriștii timpul liber, cum înva
ță, cum își folosesc salariul.

A vorbit apoi și despre cei trei 
elevi de la această școală care 
fac practică în brigada lui. Despre 
fiecare a avut numai cuvinte de 
laudă. Gh. Stan, Constantin Penu, 
Ion Răducanu vor fi tractoriști 
buni. De abia s-au urcat pe trac
toare și lucrează bine. Despre el 
a vorbit tot puțin. Și-a făcut o 
casă nouă, are un copil pe care-l 
cheamă Ionel și are 4 ani.

A făcut apoi o plimbare prin 
curte. Oare cîți ani au trecut de 
atunci cînd și el arăta ca „bo
bocii" din anul înfîi și visa să fie 
tractorist î N-a avut timp să-și 
reamintească, pentru că elevii 
i-au umplut brațele cu trandafiri și 
crizanteme, .ba l-au rugat să pri
mească o nicovală, o cheie fixă, 
un ciocan și un bonfaier lucrate de 
viitorii mecanici agricoli. A fost o 
înlilnire de neuitat. Cîți din cei 
ce au asistat la această întîlnire 
organizată de Comitetul raional 
U.T.M. Urziceni nu și-au propus 
să devină tractoriști vestiți, așa 
cum e Gheorghe Ene I

,în brigadă în 
cum își petrec

GH. NEAGU

Tovarășului GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al 

Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc 

Romîn, 
președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romîne 

Tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne
Scumpi tovarăși,
în numele populației Republicii 

Democrate Germane și a| nostru 
personal vă mulțumim dv. și po
porului romîn pentru salutul și 
urările cordiale transmise cu prile
jul celei de-a 13-a aniversări a 
creării Republicii Democrate Ger
mane.

Noi, și împreună cu noi popu
lația Republicii Democrate Ger
mane, sîntem de aceeași părere 

1 cu dv. că vizita delegației de 
■partid și'guvernamentale a R. D. 
Germane în Republica Populară 
Romînă a contribuit |a legarea și 
mai sfrînsă a ambelor noastre 
țări, spre binele popoarelor noa
stre, al întăririi lagărului socialist 
și al asigurării păcii prin încheie
rea tratatului de pace german și 
rezolvarea problemei Berlinului 
occidental.

Colaborarea frățească politico- 
economică și culturală dintre cele 
două țări ale noastre a căpătat 
noi impulsuri în urma acestei vizite. 

Permiteji-ne să vă urăm dv. și 
poporului frate romîn noi și mari 
succese în desăvîrșirea construc
ției socialismului și asigurarea 
păcii.

WALTER ULBRICI1T 
Prim-secretar al C.C. al P.S.U.G 

Președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane 

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. D. Germane 
Dr. H. C. JOHANNES 

DIECKMANN 
Președintele Camerei 

Populare a R. D. Germane 
Prof. Dr. ERICH CORRENS 

Președintele Consiliului 
Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate



SĂ DISCUTĂM ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE
\ „Factorul hotărîtor al educației comuniste este 
() munca ; neobosit să cultivăm in rindurile tineretu- 
\ lui dragostea de muncă, spiritul de disciplină, 
() hotărîrea de a-și dărui elanul și energia clocoti- 
\ toare operei de construire a socialismului !”

(Din
GHEORGHIU-DEJ la Conferința organizației 

orășenești de partid București)

cuvîntarea tovarășului GHEORGHE

FORȚA COLECTIVULUI

INVI TAȚI E -
LA O DISCUȚIE

w:-:

(Urmare din pag. I)

despre grija pe care o poartă partidul tinerei generații i-nu
Hțvt cum trebuie să muncească și să se com^r^Sntru a filă 

minunale vremuri pe care le trăiesc. La^ Fa
brica deantibiotice a avut loc, de pildă, o adunare in care tine
rii au discutat „Despre prietenie, dragoste și tovărășie“ iar in 

rtD^ră°oSe<rlte .or^niza^i s'au organizat seri literare, în care 
tinerii au discutat despre eroii unor cărți pe care i-au îndrăgit 
și care devin pentru ei adevărate modele de urmat în viață. 

rfierat sZa vor1nt apoi pe larg despre atitudinea înaintată 
fața de munca pe care o are marea majoritate a tinerilor toc- 
^t^,iU1îmarla politico-educative ce se desfășoară în
mijlocul lor. Și evidențierea unor tineri muncitori, elevi și 
studenți,. fruntași in muncă sau la învățătură, ca Vieru Mar- 

Șl „Baci u Virginia de la Fabrica „Țesătura“, Chiriță Ion 
și Badarau Gheorghe de la Complexul CFR, elevii Soană 
Gheorghe, Filip Zmei, Suiu Rodica și alții, despre a căror atitu
dine serioasa și plină de răspundere față de muncă și învăță- 
tura s->a vorbit in cuvinte calde și frumoase, a avut un vuter- 
mc ecou în rîndul celor prezenți, Cu atît mai mult cu cît ace- 
știa erau prezenți în sală.

Referatul a analizat apoi pe larg ce înseamnă să ai o atitu
dine înaintată în muncă și învățătură, de ce această atitudine 
face parte integrantă din morala noastră nouă, socialistă în 
același tmp, în referat au fost criticați unii tineri care n-au 
înțeles frumusețea muncii în anii noștri, cînd tot ceea ce se 
produce, toate bunurile materiale și spirituale sînt în folosul 
oamenilor muncii, tineri care la locul lor de muncă dau dova
da de neglijență, de superficialitate. S-a dat exemplul tinerei 
Ciobănică Valeria de la Fabrica de confecții, care arunca re
buturile pe furiș la lada cu gunoi, despre Vasiliu Constantin 
de la R.M.R., care uită să-și îngrijească mașina, despre unii 
studenți — e drept, foarte puțini la număr — care socotesc că 
învățătura nu este o îndeletnicire care merită o prea mare 
osteneală. Studenta Emilia Căldăraru, de pildă, nu s-a sfiit să 
repete de două ori același an de studenție, iar studentul 
Cozma M. de la Facultatea de științe juridice este student de... 

nouă ani. Și aceștia și alții criticați pentru atitudini asemănă
toare se aflau în sală. Privirile tuturor s-au îndreptat către 
ei atunci cînd li s-a rostit numele, pline de asprime.

Pe larg și cu multe exemple s-a vorbit în referat despre fe
lul în care se distrează tineretul. Pentru aceasta tinerilor din 
orașul Iași le sînt asigurate condiții minunate. Iată, de pildă, 
Casa de cultură a tineretului, recent construită, un adevărat 
palatdin marmură albă, cu o sală modernă și elegantă, unde 
tinerii pot găsi adesea activități interesante și educative. Ma
rea majoritate a tinerilor — muncitori, elevi, studenți — își 
petrec timpul liber interesant, plăcut, cu folos. Ei citesc, vizio
nează filme, spectacole de teatru, merg la reuniunile tovără
șești unde dansează și se distrează într-un chip decent și plă
cut, frumos. Nu lipsesc din păcate nici în această privință 
exemplele negative. Unii tineri consideră că a te distra și a pe
trece interesant înseamnă să pierzi vremea inutil bătînd calda
râmul bulevardelor sau rezemând cîte un perete ore întregi. Alții, 
cînd merg la distracție împreună cu alți tineri vor să iasă în 
evidență îmbrăcîndu-se fără gust, dansînd în figuri exchibi- 
țiojLisțe, penibile, alterînd atmosfera întregii reuniuni. Nici cei 
care se simt bine in tovărășia alcoolului nu au scăpat de focul 
criticii. Cît de dăunătoare și ce consecințe poate avea o ase
menea „distracție“ a dovedit-o exemplul tînărului Adăscăliței 
Gheorghe de la I.C.I.L., care venind beat la lucru, a mînuit 
greșit instalația de pasteurizare a laptelui lăsînd să se scurgă 
în canal 2 316 litri de lapte. în fraze caustice, pline de umor, 
au fost ridiculizați cei care pocesc limba română, care vulgari
zează literatura și arta.

Referatul se încheia cu o invitație către cei prezenți de a-și 
spune părerea pe marginea acestor probleme, astfel incit adu
narea să fie folositoare tuturor tinerilor, să constituie un 
schimb de experiență în ce privește metodele, formele muncii 
de educare a tinerilor în spiritul moralei comuniste, a unei 
comportări demne în toate împrejurările vieții.

Au urmat apoi discuțiile, care au fost deosebit de intere
sante, spontane, cuvîntul unor tineri, ca și al unor oameni în 
vîrstă, muncitori, oameni de cultură, cadre didactice.

£

ALEXANDRU GHEORGHIU, 
muncitor la Atelierele de reparat 

material rulant.

VALERIA ZAMFIR, 
studentă la Facultatea de științe 

juridice

deosebii interes an as-Cu
cultat participanții la adunare 
cuvîntul rostit de tovarășul 
Virgil Trofia, prim-secretar a 
C.C. al U.T.M.■ tovarăși, 

minunate, 
le-au vi-

O lecție practică

cu muzică, dans și umor
O surpriză deosebit 

de plăcută au avut 
participanții la adu
nare din partea ti
nerilor creatori din 
oraș. Ei au prezentat 
un scurt program 
ilustrativ, satirico- 
muzical - coregrafic 
despre comportarea 
tinerilor în 
tate.

Mai întii, 
Prezentatorul 
bit tinerilor 
muzica adevărată și 
muzica decadentă. 
Fiecare afirmație era 
demonstrată cu e- 
xemple. Iată un cîn- 
tec de dragoste emo
ționant, plin de gin
gășie — „Ochi ne
gri” — cîntat cu o 
voce caldă, duioasă. 
Și iată același cîn- 
tec cîntat ca de un 
bețiv, cu o voce ră
gușită, cu urlete și 
bubuituri asurzitoare 
de tobă. Mai poate 
fi numit acesta un

socie'

muzica. 
a vor- 
despre

cîntec de dragoste ? 
Dar „Dunărea albas
tră” lătrată de clini 
poate fi numită mu
zică ? Poate admira 
un om cu gust ase
menea producții de
gradante ?

Pe scenă au apă
rut apoi dansatorii. 
Tineri 
brăcați 
ganți, 
purtați 
unor valuri molcome, 
în deplină concor
danță cu muzica, bine 
aleasă, E frumos, da? 
îi întreabă prezenta
torul pe cei din sală. 
Dar ia priviți și un 
astfel de dans, cu 
mîini și picioare a- 
runcate în 
tru puncte 
cu urlete, 
căzut peste 
hainele răvășite. Așa 
ceva e departe de a 
fi tineresc, de a te 
înălța și înfrumuseța 
sufletește.

și tinere un
cii gust, ele- 

dansează ca 
pe crestele

cele pa- 
cardinale, 
cu părul 
față, cu

Pe 
apoi 
tat tinerilor, ca în
tr-un insectar, tipul 
filfizonului necuviin
cios, arogant, care 
stîlcește limba și 
vulgarizează cultura.

Spectatorii au a- 
predat mult, rîzînd 
și aplaudînd, textul 
reușit al prezentării 
realizat de tînărul 
scriitor Andi Andrieș, 
regia lui Constantin 
Dinulescu, aranja
mentul dansurilor fă
cut de Rauja Ion, 
precum și aportul 
entuziast al tovarăși
lor Marcel Fințulescu, 
Raiciu Virgil, Adina 
Popa, Nicolae Mod- 
val, Liana Nicolau, 
Venera Gherman, Mi- 
rela Partemin, Anca 
Alexandrescu, Nico
lae Banciu, Brezu- 
leanu Dan, Stanciu 
Gheorghe și Ionescu 
Ion,

scenă a fost 
adus fi prezen-

răim, 
vremuri 
pe care 
sat și pentru care 
au luptat cei mai 
buni fii aț poporu
lui muncitor, vre

murile desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria 
noastră. Nouă ne este dată 
marea bucurie de a trăi zilele 
cînd pe pămîntul scumpei 
noastre patrii se va instaura 
comunismul. Această fericire, 
tovarăși, este strîns legată de 
înalta îndatorire de a ne pre
găti în permanență pentru a 
crește demni de asemenea vre
muri mărețe. Lupta pentru 
cauza socialismului, pem.ru 
comunism este criteriul cel 
mai înalt al comportării mo
rale a oamenilor măreței noa
stre epoci.

De ce însușirea principiilor 
moralei comuniste este una 
din cele mai înalte îndatoriri 
ale tinerei generații ? Pentru 
că morala comunistă este mo
rala clasei care desființează 
proprietatea privată și fău
rește societatea întemeiată pe 
proprietatea obștească asupra 
mijloacelor de producție. In 
societatea noastră are loc un 
profund proces de lichidare a 
rămășițelor individualismului, 
mentalității de proprietar pri
vat în conștiința și comporta
rea oamenilor. Oamenii noi 
renunță la vechea regulă de 
viață a societății burgheze : 
„fiecare pentru sine, dumne
zeu pentru toți“. Oamenii în
vață să vadă în munca pen
tru bunăstarea societății, în 
lupta pentru fericirea poporu
lui, principala condiție a feri
cirii lor personale, iar în inte
resele comune, propriul lor in
teres personal.

Socialismul a dat tinerei 
noastre generații dreptul la 
muncă, deschizîndu-i larg por
țile uzinelor, șantierelor, 
dăruit bucuria de a făuri

um pot fi calificate 
încălcările de la 
normele de condui
tă ale moralei co
muniste ale' unor 
tineri ca Ciobănică 
Valeria, Cozma Mi

hai, Adăscăliței Gh. ? Și, mai cu 
seamă, ce anume trebuie făcut 
pentru ca și acești tineri să-și 
schimbe atitudinea lor înapoia
tă ?

De la locul ei s-a ridicat Ma- 
ria Stavrache, elevă la Școala 
medie nr. 5. Calmă, sigură pe 
sine, ea s-a îndreptat spre tri
bună. Ea a dezaprobat conduita 
morală a tinerilor criticați în 
referat. Spunea tovarășa Stavra
che : „Dacă organizația de bază 
U.T.M, desfășoară o activitate 
însuflețită, cu un bogat conținut 
educativ, atunci cei ce uită de 
ce se află pe băncile școlii sînt 
treziți la realitate. în școala noa
stră, nu odată au fost chemați 
la ordine unii elevi care co
piau, șopteau. Acești elevi care 
nu învață sînt cei ce au preo
cupări neserioase, se dau în vînt 
după muzica de jazz stridentă, 
după dansurile cele mai excen
trice. Uneori, cîte o elevă vine 
la școală cu o coafură giganti
că, deasupra capului, în timp ce 
în mîini poartă o poșetă pro
porțională cu coafura. Prostul 
gust îți sare-n ochi. Sînt ace
leași eleve care nu pot să spună 
nici două cuvinte atunci cînd 
sînt ascultate la lecție. în schimb, 
dacă le întrebi ceva despre mo
dă, cu greu le mai poți opri. 
Colectivul școlii, organizația noa
stră nu au rămas nepăsătoare 
față de aceste manifestări. în 
diferite prilejuri le-am criticat 
aspru, le-am arătat că lipsa de 
preocupări serioase, dezintere
sul pentru învățătură duc la 
patima neroadă a goanei după 
modă, muzică și dansuri deca
dente.

Muncitoarea Emilia Gozi de 
la Fabrica de antibiotice a apre
ciat în mod deosebit adunarea 
la care participa.

„Ar fi bine ca asemenea adu
nări, în care se dezbat diferite
le comportări ale tinerilor în 
muncă, învățătură și viață să 
fie organizate frecvent în uzine, 
în școli, în institutele de învă- 
țămînt superior. In susținerea 
acestei propuneri, tovarășa Emi
lia Gozi a înfățișat cîteva as
pecte din activitatea organiza
ției U.T.M. din care face parte.

co-
ini
to-

în Fabrica de antibiotice, un 
tînăr muncitor a început să bea, 
să neglijeze pregătirea sa. să 
muncească slab. Ce se petrece 
cu tovarășul nostru ?—și-au spus 
utemiștii. Au discutat cu el, o- 
dată, de două ori. Sfaturile co
lectivului nu se lipeau însă de 
el. Utemiștii nu au dezarmat, 
știind că reprezintă o forță. Din 
fața colectivului nimeni nu se 
poate da înlături. într-o adu
nare generală U.T.M. deschisă, 
tînărul a fost aspru criticat, 
am aflat ce prieteni are, ne-am 
apropiat mai mult de el.

Cu ajutorul permanent al 
lectivului, el a redevenit 
băiat bun, stimat și iubit de 
varășii săi.

Tovarășa Valeria Zamfir, stu
dentă în anul III al Facultății 
de științe juridice, și-a exprimat 
dezaprobarea față de acei stv.- 
denți care în loc să se pregă
tească temeinic pentru a deveni 
specialiști cu o înaltă calificare 
manifestă dispreț față de mun
că. „Cît de înapoiați sînt acei 
studenți ce consideră că a trece 
prin facultate înseamnă a-ți iro
si timpul cu diverse preocupări 
neserioase ! Aceștia uită că în 
fabrici, pe șantiere, pe ogoare, 
oamenii muncii creează valori 
materiale pentru a le asigura lor 
condiții dintre cele mai bune de 
învățătură și de viață. Cea mai 
înaltă datorie a studentului este 
aceea de a se pregăti zi de zi 
cu toată răspunderea pentru ca, 
devenind medic, inginer, profe
sor, să poată ajuta pe oameni 
să-și aducă o contribuție de preț 
la desăvîrșirea construcției so
cialismului.

La tribună a urcat un om în 
etate, cu tîmplele ninse. Este 
muncitorul Alexandru Gheor
ghiu de la Atelierele de reparat 
material rulant, invitat la acea
stă adunare a tineretului ieșean. 
In cuvinte simple, emoționante 
el evocă viața grea, lipsită de 
drepturi a tinerilor în anii re
gimului burghezo-moșieresc. Și-a 
amintit de anii 1920—1930, cînd 
tînăr fiind ar fi dorit ca împre
ună cu tovarășii săi să se bucu
re de o viață omenească. Dar 
după 10—12 ore de muncă grea 
cui îi mai ardea de distracție ? 
Și chiar dacă ar fi vrut așa ceva, 
ce le putea oferi o magherniță 
dărăpănată, la o margine de 
mahala ? Tovarășul Alexandru

Gheorghiu a vorbit apoi cu căl
dură despre lupta din trecut a 
tinerilor comuniști pentru răs
turnarea regimului burghezo- 
moșieresc. Spre ziua de azi, se
nină, luminoasă, pe care o trăim 
noi, au privit cu încredere mul
te generații de luptători devo
tați trup și suflet poporului. Ac
tuala generație de tineri trebuie 
să fie mîndră și fericită că tră
iește zilele cînd pe pămîntul 
scumpei noastre patrii se desă- 
vîrșește construcția socialismu
lui. De aici izvorăște înalta în
datorire ce revine tineretului de 
a traduce în viață îndemnul 
partidului de a deveni tineri ca
re să muncească și să trăiască 
în chip socialist, să aibă o per
fectă conduită morală, să-și pună 
întreaga capacitate și talentul în 
slujba construirii socialismului 
și comunismului.

Tinerii au urmărit apoi cu 
mult interes cuvintele tovarășu
lui Pascu George, compozitor, 
profesor la conservator și ale 
iov. George Văileanu, lector la 
Universitatea „Al. I. Cuza“, in
vitați de asemenea la această 
adunare. Dacă tov. George Pas
cu le-a explicat tinerilor cu ar
gumente profunde, cu exemple 
bine alese, ce înseamnă muzica 
bună și de ce trebuie respinsă 
muzica decadentă, tov. George 
Văileanu a arătat celor prezenți 
cum trebuie înțeleasă comporta
rea tovărășească în societatea 
noastră, ce înseamnă să fii poli
ticos, apropiat de tovarășii tăi 
și, în general, să respecți norme
le de comportare ale moralei 
comuniste.

★
In sală s-au aflat și cîțiva 

dintre tinerii criticați aspru în 
referat. Unii dintre ei au fost 
invitați la tribună să explice de 
ce au o atitudine înapoiată fie 
față de muncă, fie față de în
vățătură, fie în diferite împre
jurări ale vieții.

Cu privirile în pămînt, ruși
nat, a trecut la tribună studen
tul Mihai Cozma din anul V al 
Facultății de științe juridice. A- 
vem în față un tînăr de două
zeci și cinci de ani, purtînd o 
pereche de ochelari fumurii. La 
început, puțin încurcat, pare a 
nu fi deprins să explice celor 
din sală de ce, deși se află în 
al nouălea an de studenție, nu a

tenninat încă facultatea.
tinerii vor să știe totul, pentru 
că vor să-1 ajute. Din sală se 
aud întrebări :

— De ce 
restaurante 
ziu ?

— De ce 
mc ți-ai insultat o colegă ?

— De ce bei pînă la neștire ? 
încetul cu încetul a trebuit să 

răspundă tuturor. Mihai Cozma, 
un om ajuns la miezul vieții, nu 
s-a gîndit încă profund la ce va 
face în viitor. Ce vrea să devină 
în viață ? După trei ani și ju
mătate de filologie a descoperit 
în el... juristul. Apoi, întotdeau
na s-a izolat de colectiv, s-a 
ferit parcă să-i simtă căldura, 
ajutorul. De aceea și spunea : 
„Mă simt un om singuratic !” 
ajutorul întrebărilor puse de 
nerii din sală, Mihai Cozma 
reușit treptat să înceapă 
vadă de unde pornesc manifestă
rile lui reprobabile.

— Am rămas mai mulți ani 
pe un drum greșit. Mi s-a părut 
că sînt singur. Dar aflat aici, 
îmi dau seama că m-am înșelat 
amarnic. Promit că mă voi schim
bă. Am să cer ajutorul tovară
șilor mei și sînt sigur că va 
ieși om din mine.

Și tînărul Gheorghe Adăscăli- 
țci, muncitor la I.C.I.L., s-a 
prezentat în fața opiniei publi
ce. în ce mod însă ? Senin, ușor 
zîmbitor, ca și cum nu el ar fi 
acela care în urmă cu cîtva timp 
a dat dovadă de o condamnabilă 
lipsă de grijă față de avutul 
obștesc.

— Mi-e rușine..., am fost pi
lit, a bîiguit el.

— Ce-i aceea „pilit“ ?, a fost 
întrebat pe dată. Ce caută acest 
limbaj urît în gura unui tînăr 
muncitor ? îți cerem să te ex
primi omenește, să respecți a- 
dunarca.

Au urmat cîteva secunde. A- 
bia cu greu a călcat pe drumul 
recunoașterii cinstite. în cele 
din urmă a rostit cîteva cuvin
te gîndite. „Toți muncitorii din 
secție mă arată cu degetul, mă 
privesc cu reproș. Și aici am fost 
criticat aspru... Mă mustră con
știința pentru ceea ce am fă
cut“.

Adăscăliței n-a 
nalizeze profund 
dinilor sale, dar 
dunăre a învățat multe. Și nu 
numai el, ci toți cei care au fost 
prezenți la această adunare.

ești văzut mereu în 
pînă noaptea

în urmă cu

MARIA STAVRACHE,
elevă In Școala medie nr. 5

G. VĂILEANU,
Universitatea

V V

reușit să-și a- 
cauzele atitu- 

din această a-
GEORGE PASCU, 

compozitor, profesor la Conser
vator

cu care 
muncesc

nenumărați 
colectivele 

sau învață
Aseme- 

pasio-

nuri materiale și spirituale în 
folosul său și al întregii socie
tăți. Munca a devenit o chesti
une de înaltă cinste, de o- 
noare. Morala comunistă edu
că în fiecare om al muncii 
respectul față de orice muncă 
folositoare, sentimentul onoa- 
rei și mîndriei colectivului 
pentru succesele sale în 
muncă, care contribuie la creș
terea bunăstării celor ce mun
cesc.
kSe vorbea aici în adunare 

— a spus vorbitorul în conti
nuare — despre 
tineri 
unde
aceștia se mîndresc. 
nea tineri minunați, 
nați de muncă și învățătură, 
se află în toate fabricile, șan
tierele, în toate școlile și fa
cultățile ieșene. Am ascultat 
insă cu toții vorbindu-se aici 
și despre tineri — muncitori, 
elevi sau studenți — care ma
nifestă față de muncă o ati
tudine boierească, care nu-și 
respectă propria lor muncă și 
nici pe a altora. Asemenea ti
neri trăiesc, probabil, cu con
vingerea că societatea este da
toare să le dea totul, iar ei să 
nu aibă, dacă se poate, nici un 
fel de îndatoriri față de ea. 
G’reșesc profund cei ce gîndesc 
astfel ! Mai sînt, din 
elevi și studenți care 
că să obțină note de 
fără să muncească, 
sau așteptînd să li se sufle 
de către colegii „binevoitori“. 
Această comportare este la fel 
de imorală și nedemnă.

In timp ce oamenii muncii 
le pun la dispoziție toate con
dițiile pentru a învăța, pentru 
a se instrui ca oameni folosi
tori societății, efortul și stră
dania acestora în 10c să urmă
rească însușirea unor cuno
ștințe cît mai profunde, pe 
care peste anț să le dăruiască 
societății, ei nesocotesc obli
gația pe care o au față de cei 
care le dăruiesc asemenea 
condiții, socotindu-se lipsiți de 
orice fel de obligații. Atitudi
nea superficială față de învă
țătură își va arăta însă con
secințele ceva mai tîrziu, a-

păcate, 
încear- 
trecere 
copiind

tunel 
avînd 
precise, aceștia 
avea nici după cine să copieze 
și nici cine să le sufle.

Noi nu ne îndoim, tovarăși, 
că și acești tineri, puțini la 
număr, se vor dovedi în cele 
din urmă tineri capabili, cu 
dragoste față de învățătură, cu 
o comportare demnă, pentru 
a deveni apoi buni construc
tori ai socialismului.

Noua conștiință a celor 
muncesc, stăpînii și construc
torii noii societăți, se mani
festă nu numai în muncă, ci 
și în toate împrejurările vie
ții — în societate, în familie, 
pe stradă, la distracție, în lă
cașurile de cultură. Nu poate 
fi conceput un om adevărat al 
zilelor noastre acela care după 
orele de muncă, fie în fabrică 
sau în școală, aflîndu-se în a- 
fara colectivului de muncă, se 
comportă nedemn, gîndind că 
în viața lui personală poate să 
facă ce vrea. Morala comu
nistă cere oamenilor societății 
socialiste Ca și în*viața coti
diană să respecte normele eti
cii noi, să lupte împotriva ori
căror manifestări nedemne, 
care aduc prejudicii atît lor, 
cît și celor din jurul lor, in
tereselor obștești, 
de _ ‘
de viața obștească, 
trolul obștesc constituie 
rămășiță a mentalității 
gheze. Tocmai 
ne poate fi indiferent 
cum își petrec tinerii 
timpul lor liber, ce 
pări au, 
le sînt prieteni apropiați și 
pe care ar dori să-i urmeze 
în viață, dacă muzica pe care 
o ascultă le trezește senti
mente omenești profunde și. 
înălțătoare, sau se reduce doar 
la reacția spontană de a lovi 
cu tocul pantofului dușu
meaua, dacă ținuta lor îi de
finește ca pe 
rioși sau nu.

Bine, bine să citim lucruri 
serioare, să 
serioasă, să ne îmbrăcăm se
rios, dar cu tinerețea cum ră- 
mîne 1 — întreba unii.

cînd, ajunși în viață și 
responsabilități foarte 

nu vor mai

ce

Tendința 
a rupe viața personală 

de con- 
o 

bur- 
dq aceea nu 

felul 
noștri 

preocu- 
ce eroi de Cărți

niște oameni se-

ascultăm muzică

Greșesc profund cei ce și-l în
chipuie pe tînărul zilelor noa
stre ca pe un ascet. EL știe 
să-și trăiască tinerețea, cu pa
tos, cu dăruire, să muncească, 
să se cultive, să se distreze. 
Dar oare a te distra în anii de 
tinerețe înseamnă să admiri un 
erou de roman lipsit de orice 
scrupule morale, sadic, trăind 
după o filozofie de fiară ? Re
cunoaștem în acesta tipul pe 
care cultura burgheză în pu
trefacție se străduie să-1 ofere 
ca model de viață tînărului 
din occident. Oare a te distra 
înseamnă să te dai în vînt 
după răcnetele animalice ale 
unor așa zise 
jazz, 
asculți ți se 
cap ? Sau un șir de convulsii 
nervoase și acte acrobatice, de 
circ să însemne că... dansezi ?

Dacă stai și te gîndești îți 
dai seama că această așa zisă 
muzică și dans „modern“ nu 
fac altceva decît să te irite, 
să încerce să țe abrutizeze, să 
te golească de orice sentiment 
omenesc.

Cît de lipsiți de maturitate 
sînt acei filfizoni, care de în
dată ce se află în fața unui 
produs — material sau spiri
tual — de proveniență occi
dentală cad leșinați de admi
rație. indiferent de ceea ce 
exprimă aceștia. Asemenea ti
neri — aflați mai cu seamă 
printre elevi și studenți — își 
închipuie, cu mintea lor în
gustă, că ploconindu-se în fața 
produselor occidentului dau 
dovadă de rafinament, sensi
bilitate „calități superioare“, 
în realitate toate acestea nu 
sînt altceva decît manifestări 
ale cosmopolitismului, o 
conire smerită și oarbă 
de apus.

Asemenea filfizoni ar 
mai bine să deschidă 
mari în jurul lor, să privească 
cu atenție vitrinele elegante
lor noastre magazine, unde pe 
zi ce trece sînt expuse produse 
de calitate, eleganță și bun 
gust tot mai desăvîrșite. Ei 
vor vedea că pot cumpăra din 
magazinele noastre discuri cu 
o frumoasă muzică romînească

orchestre de 
pe care atunci cînd le 

ridică părul în

de dans și populară, cărți cap
tivante ale scriitorilor noștri, 
ale scriitorilor progresiști din 
întreaga lume, că fabricile ț?i 

. cooperativele noastre produc 
haine după o linie a modei 
proprie nouă, elegante, plă
cute.

Adevărata tinerețe este fru
moasă atunci cînd este trăită 
după normele moralei noastre, 
al cărei țel suprem este dez
voltarea luminoasă a omului, 
a personalității sale. In tot 
ceea ce face tînărul în timpul 
său liber trebuie, de aceea, să 
urmărească dezvoltarea perso
nalității sale, formarea gustu
lui său, a unui orizont larg de 
Cunoștințe, să-l facă mai lu
minos, mai înțelept.

Cinstea, dragostea de ade
văr, loialitatea, umanismul, 
respectul față de vîrstnici — 
toate acestea precum și alte 
calități s-au dezvoltat în cursul 
secolelor în rîndul celor ce 
muncesc. Cu atît mai,mult a- 
cum ele trebuie să ne carac
terizeze astăzi cînd trăim zi
lele 
lui, 
tru 
lui. 
noi
vină pentru fiecare tînăr o ne
cesitat lăuntrică, o convingere 
profundă, o normă de necălcat 
a întregii sale activități și 
comportări.

Munca de formare la tineri 
a acestor convingeri ale mora
lei comuniste este o muncă 
complexă, care cere o mare 
varietate de forme, răbdare, 
fantezie. Nu este suficient să-i 
spui unui tînăr că nu e bine 
să facă un lucru sau altul; tre
buie să-i oferi modele concrete 
de comportare, posibilitatea 
ca el să învețe cum trebuie să 
se comporte în societate. Și 
cîte posibilități nu sînt la în- 
demîna organizațiilor U.T.M. 
în această privință ! Avem mi
nunate case de cultură ale ti
neretului, care, îmbunătățin- 
du-și activitatea, pot deveni 
locurile cele mai îndrăgite de 
tineri, unde aceștia să învețe 
cum să se comporte, cum să 
danseze, cum să se îmbrace,

luminoase ale socialismu- 
cînd totul este făcut pen- 
om și în numele fericirii 
Aceste cerințe ale moralei 
comuniste trebuie să de-

plo- 
față

face 
ochii

să. discute despre cărți, filme, 
să organizeze o interesantă ac
tivitate cultural-artistică. „Jo- 
ile tineretului”, conferințe 
pe cele mai diverse teme, în- 
tîlniri cu oameni cu o înde
lungată experiență de viață, 
prețuiți pentru munca și com
portarea lor, cu oameni de cul
tură și știință, activiști — iată 
cîte prilejuri minunate de în
sușire a înaltelor trăsături ale 
moralei comuniste.

Numeroase articole publi
cate în ziarul „Scînteia tine
retului“ oferă organizațiilor 
U.T.M. un interesant material 
educativ, care poate fi dezbă
tut cu mult folos în adunări 
ale tinerilor, dîndu-le posibili
tatea să tragă concluzii în le
gătură cu viața și activitatea 
lor.

Avem la îndemînă, tovarăși, 
a spus vorbitorul, o 
puternică — minunatul 
stru colectiv socialist, 
lectivul îl cunoaște pe 
care om în parte și poate in
terveni cu eficiență în orice 
împrejurare. Experiența arată 
că glasul opiniei publice so
cialiste, forța morală a opiniei 
publice salvează pe mulți oa
meni de la descompunerea 
morală și-i readuce în rîndul 
celor folositori societății.

Sîntem convinși că dacă co
lectivele în care muncesc sau 
învață tinerii despre care s-a 
discutat aici, organizațiile 
U.T.M. ar fi manifestat o mai 
mare răspundere față de ei, 
dacă i-ar fi cunoscut pe ei și 
preocupările lor, ar fi putut 
interveni din vreme, iar mul
te din manifestările lor repro
babile ar fi fost preîntîmpi- 
nate și dacă acest lucru nu 
s-a făcut pînă acum, credem 
că după această adunare or
ganizațiile U.T.M. din orașul 
Iași se vor strădui mai mult 
să-i educe pe tineri, prin toa
te formele muncii politice, în 
spiritul moralei comuniste.

forță 
no- 
Co- 
fie-

Pagină realizată de : 
I. BĂIEȘU, C. ROMAN 

Fotografii : I. CUCU

Tinerii ascultă cu atenție sfaturile care li se dau de către vîrstnici și rîd cu poftă cînd cei criticați yln eu argumente ridicole, O lecție practică da dans frumos șl decent.
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LUNA JURII PRIETENII
In întreaga țară continuă să 

aibă loc numeroase manifestări 
închinate Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice.

In ciclul de conferințe „Co
munismul și progresul tehnico- 
științific“, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Capitală 
s-a ținut simpozionul „Contri
buții ale savanților sovietici 
la descoperirea și 
unor noi surse de 
Au vorbit cu acest prilej acad. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de fizică atomică al 
Academiei R. P- Romîne, și 
prof. univ. Remus Răduleț, 
membru corespondent al Aca
demiei, directorul Institutului 
de energetică.

La Casa de cultură a tinere
tului din raionul 16 Februa
rie, prof. univ. Călin P6- 
povici, șeful secției de astrofi
zica a Observatorului Astro
nomic din București, a confe
rențiat despre „U.R.S.S. po 
primul loc în lume în cuce
rirea spațiului cosmic“.

„Spiritul de colectivitate și 
hărnicia tineretului sovietic“ 
a fost titlul unei alte confe
rințe ținute la școala medie 
„Gh. Lazăr“ din Capitală, de 
către Gheorghe Sulea, secre
tarul Comitetului pentru cul
tură și artă al raionului V. I. 
Lenin.

La Casa raională de cultură 
1 Mai a avut loc simpozionul 
„Vizitînd țara constructorilor 
comunismului“. Tovarășii Vic
tor Iliescu, președintele Con
siliului 
V. I. 
Baciu,

folosirea 
energie“.

prieteni dragi“. La exploatarea 
minieră Rovinari, numeroși 
muncitori au participat Ia o 
seară de recenzii, în cadrul 
căreia s-a prezentat romanul 
„Frații Erșov“ de V. Kocetov.

Xn orașele Rîmnicu Vîlcea, 
Curtea de Argeș și Cîmpu- 
lung Muscel s-au amenajat 
expoziții cu fotografii, care 
oglindesc aspecte din viața și 
munca constructorilor comu
nismului.

Pînă acum, cu prilejul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice, 
în regiunea Cluj au fost orga
nizate festivaluri ale filmului 
sovietic în localitățile Cluj, 
Turda, Bistrița, Dej, Gherla, 
Huedin, Năsăud iar în 32 de 
centre de comună din regiune 
au fost prezentate diferite 
filme sovietice.

★
Consiliului Central al 
din Uniunea Sovietică 
V. I. Prohorov, secre-

Delegația 
Sindicatelor 
condusă de 
tar al C.C.S., care sa află în vizită 
în țara noastră, a sosit luni în r»- 
giunea Hunedoara.

însoțiți de tov. Ion Cotoț, se
cretar al C.C.S., Vichente Bălan, 
președintele Consiliului regional 
al sindicatelor din regiunea Hune
doara, de activiști sindicali, oaspe
ții au vizitat Combinatul siderurgic 
și noul oraș muncitoresc de la 
Hunedoara.

Seara, la clubul ..Siderurgistuf' 
din localitate a fost prezentat în 
cinstea oaspeților un program ar
tistic.

raional A.R.L.U.S. — 
Lenin și Gheorghe 

___ , directorul Casei raio
nale de cultură X Mai au 
împărtășit impresii din Uniu
nea Sovietică.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Craiova a avut 
loc marți după-amiază un me
dalion muzical „R. Glier“, iar 
în școlile medii din Craiova, 
Turnu Severin și Tg. Jiu s-au 
ținut manifestări cu terna: 
„Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, oglindită în li
teratură“, „Maiakovski - poe
tul revoluției“, „Scrisori de la

■0-------

★
Violonistul sovietic Igor 

Oistrah, care și-a început ac
tualul turneu în țara noastră 
cu două concerte la Iași, a 
susținut marți seara un reci
tal în sala Ateneului R. P. Ro
mine.

Cu măestria cunoscută, ar
tistul sovietic a interpretat 
lucrări de Schubert, Brahms, 
Stravinski, Haciaturian, Pro
kofiev, Saint-Saëns, TIsay.

Acompaniamentul la pian a 
fost susținut de Natalia Zerța- 
lova (U.R.S.S.).

Publicul bucureștean a avut 
încă o dată prilejul să-și ma
nifeste, prin aplauze căldu
roase, prețuirea sa pentru arta 
violonistului oaspete, pentru 
înalta școală muzicală sovie-

geologie. Est» 
Iul Grigor» Co- 
..Calcariul de la 
apărut în anul

Geologii din țara noastră ani
versează un important eveniment— 
împlinirea a 100 de ani de la pu
blicarea celei dintîi lucrări origi
nal» romînești de 
vorba da lucrarea 
bălcescu Întitulată 
Răpidea", care a
1862 în „Revista romînă de științi, 
literare și arte", purtînd subtitlul: 
„Memoriu servitor Ia cunoștința 
structurii geologice a Moldovei și 
înfățișător al constituțiunii geolo
gice a districtului Vaslui dimpreu
nă cu o parte a districtelor adia
cente”.

Cu prilejul centenarului apari
ției primei lucrări originale romî- 
nești de geologie, marți a avut 
Ioc In aula Academiei R. P. Ro- 
mlna o ședință organizată d» sec
ția d» geologie șl geografia a Aca- 
demlel, tn colaborare cu Univer
sitatea „Al. I. Cuza"' din Iași, 
und» Gr. Cobălcescu a fost profe
sor timp de peste 30 de ani.

(Agerpres)
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In lela da mesa a noii cantina studenjești da la Complexul social Grozăvești,
Foto : AGERPRES

£7» îndeplinit
întrecerea socialistă la 

NAVROM Bicaz a luat o mare 
amploare. Navigatorii noștri, 
de la marinari și pînă la co
mandant, de la motorist pînă 
la șef mecanic participă 
lupta pentru realizarea 
cît mai multe succese.

Recent, colectivul nostru

stea, Haralambie Ciucan, Mi
hai Silvași, Dumitru Iosub și 
alții.

la 
de

GHEORGHE MAFTEI 
corespondent voluntar

Pe șantierele
din cadrul Sis- 
hidroameliorații 
Chișineu —Criș,

Lucrătorii 
ternului de 
„Crișul Alb“, 
muncesc de zor la executarea 
lucrărilor de ecranizare la 
picioarele digurilor Crișului

Sesiunea Comisiei rumino-bulgare 
de colaborare tehnico-științifică
între 

a avut 
de-a XlII-a sesiune a Comisiei 
romîno-bulgare de colaborare 
tehnico-științifică.

La sesiune au fost analizate 
rezultatele îndeplinirii hotă- 
rîrilor adoptate la sesiunea 
precedentă și au fost exami
nate problemele privind inten
sificarea schimbului reciproc 
de informații referitoare la 
realizările obținute în diferite 
ramuri ale economiei celor 
două țări.

în conformitate cu Protoco
lul semnat, partea romînă va 
pune la dispoziția părții bul
gare documentații și va primi 
specialiști bulgari pentru a sa

15 și 22 octombrie a. c. 
loc la București cea

documenta îndeosebi în dome
niul industriei petrolului și 
chimiei, industriei lemnului, 
industriei construcțiilor și în 
probleme de sănătate publică.

Republica Populară Bulgaria 
va pune la dispoziția părții ro- 
mîne documentații și va primi 
specialiști romîni pentru a se 
documenta îndeosebi în do
meniul materialelor de con
strucții, brichetării ligniților, 
industriei alimentare, irigați
ilor.

Membrii delegației bulgara 
au vizitat întreprinderi indus
triale și gospodării agricole în 
Republica Populară Romînă,

Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă tovărășească 
și de înțelegere reciprocă.

(Agerpres)
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Scurte știri
externe

VIZITA LVI 
A. A. GROMÎKO

LA BERLIN

de hidroameliorații
Negru precum și la 

malurilor în raza 
Socodor, Pilul, 
Iermata Neagră,

a 
obținut un rezultat deosebit. 
Toate vasele de pasageri și 
remorcherele au îndeplinit 
sarcinile planului anual.

Bacul F. L. autopropulsat 
„Dumbrava Roșie” a obținut 
flamura de navă fruntașă. 
S-au evidențiat, de asemenea, 
șalupa taxi 10, șalupa taxi 22, 
pasager N. R. „Reșița“, pre
cum și navigatorii Ioana Co-

Săptăniina cărții sovietice la Onești
Zilele trecute, în cadrul biblio

tecii clubului Constructorul din 
Onești, s-a deschis săptăniina 
cărții sovietice. In cadrul ace
stei săptămîni, conducerea clu
bului, cu sprijinul activiștilor 
culturali și al bibliotecarilor, a 
luat măsura de a se ține cu re
gularitate seri literare pe tema : 
„M. Gorki, părintele realismu
lui socialist în literatură". De

asemenea, se vor organiza „Seri 
de satiră și umor“ din operele 
scriitorilor sovietici, concursuri 
și ghicitori etc. Pentru copii se 
prezintă bazme ale scriitorilor 
sovietici. Toate aceste 
sînt închinate Lunii 
romîno-sovietice.

activități 
prieteniei

(Agerpres)

Tineri pictori amatori la eercul do artă plastică »I clubuii/l Fabricii do rulmenți din Bîrlad. 
Foto: N. STELORIAN

CONSTANTIN
■mecanic

BUTE

Alb și 
taluzarea 
localităților 
Crișana și 
Pe o lungime de circa 1 400 de 
metri.

Lucrările se fac cu argilă, 
iar de cîtva timp încoace, sub 
formă de experiență, cu nisip 
bituminös. Prin aceasta se 
evită infiltrațiile și scurgerea 
apei la baza digurilor, asigu- 
rîndu-se astfel o mai mare 
rezistență acestora.

O 
este 
rilor 
zinului de desecare Pil-Gyula, 
care va asigura scurgerea

altă măsură binevenită 
aceea a începerii lucră- 
de sistematizare a ba-

apelor în condiții normale 
Acest bazin trece prin comu
nele Vărșand, Pilul, Grăni
ceri etc. Prin lucrările ce se 
execută în prezent vor fi fe
rite de inundații peste 2000 
de hectare teren arabil.

Pe șantierele de hidroame
liorații din comunele Cintei, 
Pilul, Socodor se execută, 
prin munca patriotică, depusă 
de către colectiviști, lucrări 
de curățire a canalelor Ha- 
nioe — Vărsând, Chiser — 
Poganier.

BERLIN. — La 23 octom
brie a sosit la Berlin A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., care se 
înapoiază la Moscova venind 
din New York. împreună cu 
el a sosit V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S.

de

Mondialele la volei
MOSCOVĂ. — Prin telefon:
Marți au continuat întrecerii» 

din cadrul turneelor finale ale cam
pionatelor mondiale de volei. Di
mineața reprezentativa noastră fes 
minină a întîlnit echipa Japoniei, 
cea mai puternică formație din 
turneul final. Jucătoarele 
au jucat crispat, pierzînd 
CU scorul de 0—3. După 
echipa noastră masculină 
deplină satisfacție în partida cu e- 
chipa R. P. Polone. Echipa noastră 
s-a mișcat bine pe teren, a atacat

noastre 
meciul 
amiază 
a dat

n prefața sa, D. 
Corbea înclină a-i 
atribui lui I. Tă- 
năsache capacitate 
analitică, reporte
rul fiind înzestrat 
cu acea sensibili

tate lucidă care îi permite se
sizarea ciocnirilor subtile din 
conștiința oamenilor, procesele 
uneori încîlcite, în urma că
rora se limpezește caracterul, 
gîndirea omului

Tînărul prozator este intere
sat, firesc, de diversitatea vie
ții. Dar este un interes adesea 
cam orizontal, aglomerat în 
întindere, însă redus, din pă
cate, în adîncime. Lipsa adîn- 
cimilor vrea să fie compensată 
prin diversitatea tematică. Și 
este exemplară cuprinderea 
aproape completă a unei zone 
tematice de mare actualitate. 
Cartea aceasta ar fi o mono
grafie a zonei natale a auto
rului, cu citate din mai toate 
sferele de activitate existente 
în ea — uzină, gospodărie a- 
gricolă colectivă, gospodărie 
piscicolă, șantier etc. Reporte
rul își iubește în egală măsu
ră uzina, ogorul, șantierul și 
nu i se poate contesta vigoa
rea cunoașterii, familiaritatea 
cu toate subiectele înfățișate. 
Nimic din ce spune nu sună 
anapoda, străin de cercul său 
de cunoștințe și de preocupări 
chiar. Ne convinge că pescui
tul cu „un fel de par lung, cu 
un arc la capăt, de care-i prin
să o sfoară” — deci o cucă — 
este mai avantajos decît folo
sirea „vintirilor” sau a „setei-
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ION COȚOI
activist cultural

Cum putem reduce
consumul de metal

(Urmare din pag. 1)

variat șl In forță și « acționat 
eficient in jocul din linia a doua, 
în primele două seturi jucătorii 
noștri au avut tot timpul inițiati
va, frumoasele lor combinații tac
tice fiind adeseori aplaudate de 
spectatorii moscoviti. Ei au termi
nat victorioși în cele trei seturi cu 
rezultatele de 15—8, 15—10 și 
17—15. în urma victoriei obținute 
marți, formația noastră și-a con
solidat poziția în clasament, unde 
ocupă singură locul III.

0 Astăzi, pe stadio
nul Republicii de Io 
ora 15, selecționata 
divizionară la iotbal 
va susține un meci de 
veriiicare cu echipa 
olimpica a R. S. Ceho
slovace. Jocul va ii 
arbitrat de A. Faturoz 
(Grecia).

0 in cea de-a 
rundă a turneului 
terna(ional de șah
la Belgrad, campionul 
romln Victor Ciocîltea 
l-a Învins cu piesei» 
negre pe maestrul iu
goslav Karaklajlci.

Liderul clasamentu
lui continuă să fie 
marele maestru Iugo
slav Gligorici cu 5.5 
puncte, urmat de Cio-

PE SCURT

Ro-

ION CHIȚU
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lor”. Nu mi se pare deloc lip
sit de interes să știu că talia- 
nul cu fir de nylon a înlocuit 
unelte rudimentare de pescuit. 
Operația ingenioasă a „păzi- 
rii” peștilor și forțarea lor de 
a rămîne în brațul cu apă stă
tătoare este interesantă, ca și 
tehnica complicată a turnării 
fontei. Subscriem și necesității 
prezenței unui episod ca acela 
al reamenajării unei ulițe, ho 
tărîre chibzuită a unor colec-

„Prin

tiviști iubitori de spații largi, 
„sistematizate”.

Sînt toate astea mărturii ale 
noului ? Desigur! Numai că 
modul 
ducere 
ne nu 
lator.
noi justifică concluzii de felul 
acestora : „Azi gospodăria co
lectivă are și iaz cu pește”, 
„Omul azi nu se mai mul
țumește cu ce-a fost” etc, 
etc, ceea ce, să recunoaștem, 
constituie abia conținutul ge- 

ce trebuia apoi de- 
artistic. în ce

de încadrare, de intro- 
a lor în conflicte urn
ește întotdeauna reve- 
Suma acestor aspecte

neral, 
monstrat 
situație comunicarea lor n-ar 
fi părut „ilustrativă”? Cînd 
datele de mai sus ar fi 
făcut parte dintr-un reportaj

6-a 
in
da

elite» și Janosevicl 
cît» 4 puncte.

0 La 11
se va
la Berlin jocul in
ternațional 
dintre echipei» de ti-

gazetăresc menit informării, 
„raportării" — cum spunea M. 
Novicov — cînd cititorul ar fi 
luat cunoștință cu aceste rea
lizări petrecute în așezări 
identificabile, reale, el ar fi 
avut emoția progresului socia
list.

S-a discutat despre o așa- 
zisă „viziune reportericească” 
în schiță. Interpretată, suis-ge- 
neris, ca o jignire adusă spe
ciei, „viziunea reportericească" 
a constituit prilejul unei înflă
cărate pledoarii pentru virtu
țile reportajului. Există totuși 
un spirit în care trebuie înțe
leasă această formulă; nu mo
dalitatea reportericească de
gradează schița sau povestirea

noiembrie 
desiășura

de rughi

neret ale R. P. 
mîne și R. D. Germane. 
In vederea acestei con
fruntări tineri! rugbiștl 
romîni vor susține as
tăzi de la ora 15 pe 
stadionul „23 August" 
un joc de veriiicare 
cu echipa Dinamo.

0 Marți dimineața a 
părăsit Capitala ple- 
cînd cu avionul la 
Glasgow echipa selec
ționată de box a R.P. 
Romine, care va în- 
tîlni Ia 25 și 27 octom
brie reprezentativa 

Scoției.

său. Termenii care se înfruntă 
— realizînd aparența dramati
că ce dă substanță schiței — 
nu lipsec în cele mai multe 
din bucățile volumului. Proza
torul a sesizat exact ponderea 
rămășițelor mentalității bur
gheze în conștiința unora din 
eroii săi și a-i sugera tocmai 
aici o îngroșare înseamnă a 
„depăși” realitatea. Nu idilis
mul pîndește acest debut inte
resant și promițător, ci subți- 
erea conflictului etic. Inițial, 
într-o fază de preelaborare, 
autorul a intuit bine, și-a 
orientat atenția asupra unor 
aspecte semnificative din via
ța oamenilor pe care i-a 
cunoscut. în cursul elabo-

parbriz rîdea o 
de Ilie Tănăsache

(în treacăt fie spus, ar fi inte
resant să știm cum se docu
mentează scriitorii, dacă nu 
„reportericește”) ci înțelegerea 
greșită a acestei modalități. 
Apropiind rigid specia de eti
mologia ei (a „raporta”), une
ori niște excelenți reporteri 
nivelează conflictele în schiță 
sau povestire. Cu un scurt 
ocol, iată-ne ajunși la autorul 
„Sistematizării”. Ilie Tănăsa- 
che este un bun reporter. Știe 
bine multe lucruri și diverse. 
Maniera firească de conducere 
a unei acțiuni scurte — care 
se consumă în replicile inte
ligente ale dialogului, trădea
ză un talent mobil, egre sesi
zează fără ostentație, firesc, 
trăsături inedit» al« eroului

rării însă, ceea ce trebuia să 
rețină atenția și ar fi prezen
tat un real interes, se pierde. 
S-ar spune că autorul are 
chiar talent în a expedia cu 
dezinvoltură tocmai ceea ce 
uneori „a prins” din caracte
rul înfățișat. Pe Cărare — 
„tatristuî“ șantierului — au
torul îl apără de calomnie 
prin cuvintele imaginate de 
șofer — ale Rodicăi, prietena 
acestuia. Șoferul, cu cele mai 
bune intenții, a dăruit unui 
meșter perechea de găini pri
mită de la ai săi. Gestul a fost 
interpretat grosolan și omul 
jignit pe nedrept. Dar el re
fuză să explice — ne spune 
autorul. Așteaptă s-o facă alții 
pentru el, Chiar prietena sa îl

La 23 octombrie, A. A. 
Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a 
făcut o vizită lui W. Ulbricht, 
președintele Consiliului
Stat al R.D.G. Seara, W. Ul
bricht a oferit un dineu in 
cinstea lui A. A. Gromîko. La 
23 octombrie A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a făcut o vizită de 
prietenie lui L. Bolz, ministrul 
afacerilor externe al R.D.G. 
Miniștrii afacerilor externe al 
U.R.S.S. și al R.D.G. au 
un schimb de păreri în 
blemele care interesează 
două părți.
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PENTRU RESTABILIREA 
DREPTURILOR LEGITIME 

ALE R. P. CHINEZE 
LA O.N.U.

se pierde mult metal, iar cei de 
la perforatorul I să folosească nu
mai condijii optime de acordarea 
agregatului, scule controlate și de 
calitate, pentru a se reduce ex
centricitatea de perforare — mij
loc de a obține, de asemenea, 
capete mici, deci, economii. Prin
tre tinerii fruntași aș dori să a- 
mintesc numele maistrului Cosfel 
Căpriță, al laminorisfului Gheorghe 
Zaharia, Ion Arfenie, Dumitru Lă- 
zăroaie și Gheorghe Cîrjan. Nu
mai brigada condusă de maistrul 
Costel Căpriță a economisit anul 
acesta 400 tone de metal.

Tineretul nostru este animat de 
dorința de a contribui nemijlocit 
la realizarea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
pe care fabrica le-a luat în în
trecerea socialistă. Există însă în 
munca lui suficiente rezerve care 
trebuie puse în valoare. Prin
cipala rezervă o constituie cali
tatea. La aceasta aș vrea să mă 
opresc în mod deosebit. Rebutu
rile, 
dări 
zent 
mis, 
făcut totul.
economisire mai
mina tinerilor? fată un exemplu. 
In procesul laminării, țagla este 
supusă unei anumite temperaturi. 
Arderea excesivă sau supraîncăl
zirea acesteia, conduce la pierderi 
de metal. Noi am ajuns la un pro
cent de ardere în cuptor de 2-3

declasatele, reprezintă pier
de metal. E drept că în pre- 
ele sînt sub coeficientul ad- 
dar asta nu înseamnă că s-a 

Ce posibilități de 
exifTă la înde-

la sută. Este un rezultat bun. So
cotim însă că este departe de a 
întruchipa capacitatea de muncă 
a tineretului, a colectivului în ge
neral. Nu trebuie să ne fie indi
ferent Că astăzi mai cad capete 
de țeavă de 1-3 metri. Trebuie să 
reducem procentul de ardere. O 
micșorare de numai 1 la sută 
ne-ar da posibilitatea să produ
cem, anual, în plus din aceeași 
cantitate de metal peste 3 500 
tone țeavă. Ce-ar trebui să facă 
tinerii în această direcție ? Prin
cipala chestiune este respectarea 
procesului tehnologic, respecta
rea temperaturilor prescrise. Este 
deci vorba și de o pregătire mai 
superioară profesională. La noi au 
funcționat cursuri de ridicarea ca
lificării și în mod permanent ca
drele tehnico-inginerești, organi
zația U.T.M. se ocupă de această 
problemă. Aș recomanda tinerilor 
ca, paralel cu frecventarea unor 
cursuri create, să studieze litera
tura tehnică de specialitate, care 
dă răspuns la multe probleme pe 
care le ridică producția.

Au 
drept 
cauza 
două
crurile la punct, metalul se răcește 
și țeava iese de calitate infer:- 
oară. Asta afectează consumurile 
specifice. Aici, așa după cum se 
vede, este vorba de creșterea răs
punderii, pentru efectuarea lucră
rilor. lată, deci o temă mereu ac
tuală pentru activitatea posturilor 
utemiste de control.

fost cazuri, și mai sînt, ce-i 
nu prea multe, cînd din 
neatenfiei pornesc pe jgheab 
Jagle. Pînă să se pună lu-

Aș vrea să relev faptul că 90 la 
sută din calitatea produselor, din 
economiile care se pot realiza de
pinde de om. Să mai dau cîteva 
exemple. Dacă tinerii sînt mai a- 
tenfi înlocuiesc la timp sculele 
uzate, ei obțin o jeavă de cali
tate' superro'ară, deci economii. 
Printre recomandările pe care do
resc să Te fac tinerilor aș enu
mera : extinderea retezării selec
tive a capetelor de țevi, executa
rea tăierii corecte a faglelor astfel 
ca secțiunea frontală să fie cît mai 
aproape de perpendicular pe axa 
țaglei, întoarcerea treptată și 
corectă a acesteia în cuptor în 
timpul încălzirii. Sînt lucruri pe 
care tinerii noștri le cunosc, mulți 
le aplică, dar care trebuie să 
stea în permanență în atenția tu
turor.

In ce privește organizația U.T.M., 
noi am primit un sprijin prețios în 
realizarea tuturor succeselor. Co
mitetul U.T.M., sub îndrumarea 
comitetului de partid, a făcut din 
calitatea produselor problema în
tregului tineret, a antrenat postu
rile utemiste de control în sesi
zarea neajunsurilor și generaliza
rea experienței înaintate, a mobi" 
lizat tinerii la formele de ridicare 
a calificării profesionale. Pe a- 
ceaslă linie am dori să ne spriji
ne și în viitor, mai ales în ceea 
ce privește întărirea disciplinei de 
producție, în sensul sporirii aten
ției, respectării de către *oți ti
nerii a procesului tehnologic.

Recent, noi am sărbătorit pro
ducerea celei de a 1.000.000-a 
tonă țeavă realizată la darea în 
funcțiune a
vom aniversa 5 
cînd laminorul a 
metru de țeavă. 
stru tînăr, ca și
în întrecerea socialistă, va înscrie 
noi succese, chezășie pentru rea
lizarea sarcinilor stabilite pentru 
anul 1963 în bune condiții, încă 
din primele zile.

NEW YORK. - Luînd 
cuvîntul la ședința plenară din 
după-amiaza zilei de luni a 
Adunării Generale a O.N.U., 
V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a subliniat că cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ar aduce o con
tribuție importantă la cauza 
întăririi păcii, dacă ăr ..adopta 
o 'hotărîre cu privire la resta
bilirea drepturilor legitime 
ale Spublicii Populare Chi
neze în O.N.U. Uniunea 
Sovietică a prezentat spre 
examinare Adunării un pro
iect de rezoluție în această 
problemă, care prevede două 
măsurj indisolubil legate în
tre ele : în primul rînd, de a 
îndepărta imediat din toate 
organele O.N.U. pe ciankai- 
șiști, care sînt reprezentați a- 
colo în mod ilegal, în al doi
lea rînd, de a invita pe repre
zentanții guvernului Republi
cii Populare Chineze sii 6"’pe 
locul Chinei în O.N.U.

YEM£N : NOI LOVITURI
DATE INVADATORILOR

aprobă mîndria. Ce fel de 
mîndrie poate fi asta ? Com
portarea este falsă, pentru că 
prozatorul nu a ținut seama 
de situația celor care îl bă
nuiau pe Cărare de un gest 
necinstit. Ei sînt tovarăși 
de-ai lui, nicidecum adversari. 
Sesizînd. în trecere, conflictul 
general de neîncredere, auto
rul sfătuiește cu candoare: 
„Citiți în cărți și vedeți că ne
încrederea îi necăjește rău pe 
oameni” (!) Cum de n-a înțe
les că am dorit să citim asta 
chiar în cartea lui ?

Expedierea unor prețioasa 
date ale conflictului etic posi
bil, dar neînfățișat, decolorea
ză bucăți ce se anunțau cu deo

fatà€ê
sebire interesante. Ilie Tănă- 
sache nu imaginează fals. Tot 
ce aflăm despre practica mun
cii este perfect adevărat. în- 
tîmplările narate sînt verosi
mile. Dar în planul conștiinței, 
verosimilitatea poate însem
na o deosebită complicare, în 
orice caz ea nu se exprimă prin 
ușurința de a nara. în motiva
rea psihologică a unei trans
formări, clișeul — chiar reno
vat — reduce conflictul real, 
îl subțiază. Cît stă sub apă 
pentru a înnoda firele rupte 
ale plasei, Filiip „execută” un 
monolog de o mare intensitate 
etică. („Cine va fi gazda?“). Este 
evident că acest caracter dîrz 
și poate prea repede vulnera
bil, se poate transform» sau

perfecta. Dar nu așa. Expe
diind conflictul real și trecînd 
cu ușurință „peste” ideile des
coperite, substanța schiței se 
pulverizează, nu ne rețin aten
ția chipuri puternice indivi
dualizate și nu ne conving 
transformările. Am înțeles că 
în „Lacrima”, de pildă, auto
rul vrea pe undeva să atragă 
atenția că unui crescător de 
animale îi este scumpă demni
tatea președintelui gospodăriei 
sau că „La șapte fix” este o 
schiță prin care urma să luăm 
cunoștință cu sentimentul nou 
al mândriei neprefăcute: un 
muncitor fruntaș, la 7 „fix” își 
poartă soția pe stradă pentru 
ca aceasta să-i audă glasul la 
difuzor. Un posibil subtext ar 
fi urmat, poate, să adîncească 
resortul interior al gestului, 
înlăturînd cu putere orice bă
nuială a vanității.

Iată cîteva din ideile de la 
care a pornit autorul^ parțial 
demonstrate artistic. O exi
gență sporită deci ar fi rea
lizat un succes deplin. Nu cu
noașterea îi lipsește, ci o ex
periență adîncită. dublată de 
propriile lui idei și sentimen
te. înțelegerea și descrierea 
cu sensibilitate a unor „dra
me” infantile realizează un 
ciclu de schițe remarcabile. 
Atent cu psihologia micilor 
eroi, autorul demonstrează la 
un nivel „mic” dar revelator, 
că reușita schițelor sale de
pinde tocmai de capacitatea pe 
care o are, de a se atașa cu 
mai multă înțelegere de psi
hologia eroilor despre care 
scrie.

Și tocmai aceste schițe ne 
dau siguranța că Ilie Tănă- 
sache își va cîștiga curînd un 
timbru propriu în proza noa
stră.

laminorului. Curînd 
ani de la data 
produs primul 
Colectivul no- 

fabrica, antrenat

SANAA. — Postul de radio 
Sanaa a transmis un comuni
cat în care, reluînd o tele
gramă transmisă regelui Hus- 
sein de către comandantul 
trupelor iordaniene ce operea
ză la granița cu Yemenul, se 
arată că, în noaptea de 22 
spre 23 octombrie 900 de sol
dați din Arabia Saudită și 
300 de soldați iordanieni au 
fost zdrobiți de aviația yeme- 
nită în timp ce Se retrăgeau 
spre granița cu Arabia Sau
dită. în telegramă se arăta că 
300 de soldați au fost omoriți, 
iar aiți 150 grav răniți. Potri
vit relatărilor agenției MEN, 
armata republicană yemenită, 
căreia i s-au alăturat nu
meroase triburi, este în drum 
spre Maarib, unde urmează să 
desăvîrșească operațiunile de 
lichidare a forțelor contra
revoluționare. Trupele yeme- 
nite au ocupat, de asemenea, 
regiunea Wacha,

0, STÄNESCU



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
JOS MÎINILE DE PE CUBA LIBERÀ !

Declarația guvernului sovietic cu privire la acțiunile 
agresive ale guvernului S. 0.1 împotriva Cubei

INDICAȚIILE DATE
MINISTRULUI APĂRĂRII

Al ü. R. S. S.

Sintern alături de tine9
Cuba!

MOSCOVA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite următoarea 
declarație a guvernului so
vietic :

în seara zilei de 22 octom
brie, președintele S.U.A., Ken
nedy, a anunțat că a dat or
din flotei maritime militare 
a S.U.A. să intercepteze toate 
navele ce se îndreaptă spre 
Cuba, să le supună unui con
trol și să interzică trecerea 
navelor cu armament care, 
după aprecierea autorităților 
americane, are un caracter o- 
fensiv. A fost emis, de aseme
nea, ordinul de a supraveghea 
în permanență și cu atenție 
Cuba. în felul acesta guvernul 
S.U.A. instituie de fapt o blo
cadă maritimă împotriva Re
publicii Cuba. în același timp. 
Ia baza americană Guantana- 
mo, situată pe teritoriul Cubei, 
a început debarcarea de noi 
trupe americane, iar forțele 
armate ale S.U.A. sînt puse 
în stare de luptă.

Președintele încearcă să 
justifice aceste acțiuni agresi
ve fără precedent prin consi
derații că Cuba ar amenința 
securitatea națională a State
lor Unite.

Guvernul sovietic a atras în 
repetate rînduri atenția guver
nelor tuturor țărilor și opiniei 
publice mondiale asupra pri
mejdiei serioase pentru cauza 
păcii pe care o comportă po
litica dusă de S.U.A. față de 
Republica Cuba. Declarația 
președintelui S.U.A. confirmă 
că cercurile imperialiste ame- 
r'cane nu se dau înlături de 
la nimic în încercările lor de 
a înăbuși acest stat suveran, 
membru al Organizației Națiu
nilor Unite. în acest scop ele 
sînt gata să împingă omenirea 
în prăpastia unei catastrofe 
militare. Popoarele tuturor ță
rilor trebuie să înțeleagă clar 
că mergînd pe calea acestei 
aventuri, Statele Unite ale A- 
mericii fac un pas pe calea 
spre dezlănțuirea războiului 
mondial termonuclear. încâl
cind cu impertinență normele 
internaționale de conduită a 
statelor și principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, 
S.U.A. și-a arogat dreptul, și 
au anunțat acest lucru, de a 
ataca navele altor state în ma
rea deschisă, adică de a face 
piraterie.

Cercurilp imperialiste din 
S.U.A. încearcă să dicteze 
Cubei ce politică trebuie să 
promoveze aceasta, ce rîndu- 
ieli trebuie să stabilească a- 
casă la ea, ce armament tre
buie să posede pentru apăra
rea ei. Dar cine a dat dreptul 
Statelor Unite de a-și asuma 
rolul de stăpîn pe destinele 
altor țări și popoare ? Pentru 
ce cubanii trebuie să-și hotă
rască treburile interne ale sta
tului lor nu după propria lor 
apreciere, ci așa cum ar dori 
S.U.A. ? Cuba aparține po
porului cuban și numai el 
poate fi stăpîn pe soarta sa.

. Potrivit Cartei O.N.U., toate 
țările, mari sau mici, au drep
tul să-și construiască viața așa 
cum doresc, să ia acele mă
suri de asigurare a securității 
lor pe care le consideră nece
sare, să dea ripostă forțelor 
agresive care atentează la li
bertatea și independența lor. 
A nu ține seama de aceasta 
înseamnă a submina însăși 
baza existenței O.N.U., a intro
duce în practica internațio
nală legea 
conflicte și 
nabile.

în acest 
îngrijorare, 
consideră ca o datorie a sa să 
adreseze un avertisment serios 
guvernului S.U.A. și să-l pre
vină că, înfăptuind măsurile 
anunțate de președintele Ken
nedy, își asumă o grea răspun
dere pentru destinele păcii, se 
joacă cu focul în mod nesă
buit

Conducătorii S.U.A. trebuie 
șă înțeleagă însfîrșit că acum 
sînt cu totul alte timpuri. 
Numai smintiții pot miza acum 
pe politica „de pe poziții de 
forță” și pot considera că a- 
ceastă politică le va aduce 
vreun succes, le va permite 
să impună rînduielile lor altor 
state. Dacă în trecut S.U.A. 
puteau să se considere statul 
cel mai puternic din punct de 
vedere militar, acum ele n-au 
nici un temei pentru aceasta, 
în lume există o altă forță, 
nu mai puțin puternică, care 
acționează pentru ca popoare
le să-și organizeze viața așa 
cum doresc. Mai mult ca ori-

junglei, a genera 
războaie intermi-

moment dc mare 
guvernul sovietic

cînd acum oamenilor de stat 
li se cere să dea dovadă de 
sînge rece și înțelepciune și să 
nu admită zăngănitul armelor.

Guvernul sovietic reafirmă 
din nou că întregul armament 
de care dispune Uniunea So
vietică servește și va servi în 
scopuri de apărare împotriva 
agresorilor. în condițiile inter
naționale actuale deținerea de 
arme puternice, inclusiv arma 
racheto-nucleară, de către 
Uniunea Sovietică este, după 
cum recunosc toate popoarele 
lumii, un mijloc hotărîtor care 
reține forțele agresive ale im
perialismului de la dezlănțuirea 
unui război mondial distrugă
tor. Uniunea Sovietică își va 
îndeplini și pe viitor cu toată 
fermitatea și consecvența a- 
ceastă misiune.

Președintele S.U.A. a decla
rat în cuvîntarea sa că dacă 
pe teritoriul S.U.A. va cădea 
măcar o singură bombă nu
cleară. Statele Unite vor da o 
contralovitură. Această decla
rație este plină de fățărnicie, 
întrucît Uniunea Sovietică a 
declarat deja în repetate rîn- 
duri că nici o bombă nucleară 
sovietică nu va cădea nici a- 
supra S.U.A., nici asupra vreu
nei alte țări, dacă nu va fi 
săvîrșită o agresiune. Arma 
nucleară care . a fost creată 
de poporul sovietic se află în 
mîinile poporului și nu va fi 
folosită niciodată în scopuri 
agresive.

Dar dacă agresorii vor dez- 
lănțui războiul, Uniunea So
vietică va da contralovitura 
cea mai puternică.

Uniunea Sovietică a fost în
totdeauna credincioasă princi
piilor Cartei O.N.U., a promo
vat și promovează cu con
secvență o politică îndreptată 
spre menținerea și întărirea 
păcii. întreaga lume știe ce 
eforturi uriașe depune Uniu
nea Sovietică pentru destinde
rea încordării internaționale, 
pentru lichidarea focarelor de 
conflicte și litigii între state, 
pentru traducerea în viață a 
principiilor coexistenței pașni
ce a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. Uniunea Sovie
tică este aceea care a prezen
tat și fundamentat programul 
dezarmării generale și totale, 
a cărui înfăptuire ar deschide 
perspective reale pentru crea
rea unei lumi fără războaie, 
fără arme. Aceste propuneri 
se bucură de un sprijin tot 
mai mare în lume, ele au pus 
stăpînire pe cugetele oameni
lor, au devenit imperativul 
timpului. Dacă pînă acum pro
blema dezarmării nu a fost 
urnită din loc, vina pentru a- 
ceasta revine Statelor Unite 
ale Americii și aliaților lor 
din N.A.T.O. Ei se tem de 
dezarmare, nu vor să se des
partă de bîta cea mare, cu 
ajutorul căreia încearcă să-și 
impună voința altor țări.

Guvernul S.U.A. acuză Cuba 
că ar crea o primejdie pentru 
securitatea Statelor Unite. 
Dar cine va crede că Cuba 
poate crea o primejdie pentru 
S.U.A. ? Dacă vorbim despre 
dimensiunile și resursele ce
lor două țări, despre arma
mentele lor, nici unui om de 
stat cu judecata sănătoasă 
nu-i va trece prin minte că 
Cuba poate prezenta o pri
mejdie pentru Statele Unite 
ale Americii sau pentru vreo 
oarecare altă țară. “ 
puțin fățarnic să se 
mica Cubă 
securitatea 
Americii.

Cubanii 
casa, independența împotriva 
primejdiei care vine din par
tea Statelor Unite ale Ame
ricii. Guvernul Cubei face 
apel la rațiune și conștiință, 
cere Statelor Unite să renunțe 
la planurile împotriva inde
pendenței Cubei, să stabilească 
relații normale cu statul cu
ban. Oare nu răsună convin
gător ceea ce guvernul cuban 
a declarat oficial cu privire la 
năzuința sa de a reglementa 
prin tratative cu guvernul 
S.U.A. toate problemele liti
gioase ? Foarte recent, luînd 
cuvîntul la sesiunea Adunări' 
Generale a O.N.U., O. Dorticos, 
președintele Republicii Cuba, 
a declarat din nou că Cuba 
„și-a exprimat întotdeauna ho- 
tărîrea să ducă tratative pe 
căile diplomatice obișnuite 
sau pe oricare altă cale pen
tru examinarea divergențelor 
existente între Statele Unite 
și Cuba“. Acum președintele

poate 
Statelor

Este cel 
afirme că 
atenta la 
Unite ale

vor să-și asigure

S.U.A. afirmă că aceste de
clarații ale guvernului cuban 
ar fi insuficiente. Dar în felul 
acesta poate fi justificată 
orice acțiune agresivă, orice 
aventură.

în ce privește ajutorul acor
dat de Uniunea Sovietică 
Cubei, acesta urmărește ex
clusiv scopurile de a contribui 
la întărirea capacității de a- 
părare a Cubei. După cum s-a 
arătat la 3 septembrie a.c. în 
comunicatul comun sovieto- 
cuban cu privire la vizita în 
Uniunea Sovietică a delegației 
cubane, alcătuită din E. Gue- 
vara și E. Aragones, guvernul 
sovietic a mers în întâmpina
rea cererii guvernului cuban 
cu privire la ajutorarea Cubei 
cu armament. în comunicat 
se spunea că acest armament 
și tehnică militară sînt des
tinate exclusiv scopurilor de 
apărare. Guvernele celor două 
țări se situează ferm și în 
prezent pe această poziție.

Necesitatea ajutorului so
vietic pentru întărirea apărării 
Cubei este determinată de 
faptul că din primele zile ale 
existenței ei, Republica Cuba 
este supusă unor necontenite 
amenințări și provocări din 
partea Statelor Unite. S.U.A. 
nu se dau înlături de la ni
mic, inclusiv de la organiza
rea intervenției armate împo
triva Cubei, așa cum s-a 
întâmplat în aprilie 1961, pen
tru a lipsi poporul cuban de 
libertatea și independența pe 
care le-a cucerit, pentru a-1 
subordona din nou dominației 
monopolurilor americane, pen
tru a face din Cuba o mario
netă a S.U.A.

S.U.A. cer să fie înlăturată 
de pe teritoriul Cubei tehnica 
militară necesară pentru auto
apărare, lucru cu care, firește, 
nu poate fi de acord nici un 
stat ce pune preț pe indepen
dența sa.

Uniunea Sovietică dorește 
ca toate trupele străine să fie 
retrase de pe teritoriile altor 
țări în cadrul frontierelor na
ționale. Dacă S.U.A. manife
stă într-adevăr grijă pentru 
întărirea relațiilor de priete
nie cu celelalte state și năzu
iesc să asigure o pace trainică 
în întreaga lume, așa cum a 
afirmat președintele Kenne
dy în cuvîntarea rostită la 22 
octombrie, ele ar fi trebuit 
să adopte propunerea sovie
tică și să-și retragă trupele și 
tehnica militară, să lichideze 
bazele militare aflate pe teri
torii străine în diferite părți 
ale lumii.

Dar S.U.A., care și-au răs- 
pîndit forțele armate și arma
mentul în întreaga lume, re
fuză cu încăpățînare să adopte 
această propunere. S.U.A. fo
losesc acestea pentru ameste
cul în treburile interne ale 
altor state și pentru înfăptui
rea intențiilor lor agresive. 
Imperialismul american este 
acela care și-a asumat rolul 
de jandarm internațional. Re
prezentanții S.U.A. se laudă 
mereu că avioanele americane 
pot oricînd să atace Uniunea 
Sovietică, să arunce bombe 
americane asupra orașelor și 
satelor pașnice și să dea lovi
turi grele. Nu trece o zi fără 
ca oameni de stat și persona
lități militare, precum și pre
sa din S.U.A., să nu amenințe 
că submarinele americane, 
care, cu rachete „Polaris” Ia 
bord, cutreieră multe mări și 
oceane, pot da o lovitură ato
mică Uniunii Sovietice și al
tor state iubitoare de pace. în 
lumina acestor fapte sună 
deosebit de fals cuvintele pre
ședintelui Kennedy că guver
nul S.U.A. s-ar călăuzi de in
teresele păcii atunci cînd pre
tinde privarea Cubei de mij
loacele de apărare.

Statele iubitoare de pace nu 
pot să nu protesteze împotri
va acțiunilor piraterești anun
țate de președintele S.U.A., 
la adresa navelor care se în
dreaptă spre țărmurile Cubei, 
împotriva stabilirii controlu
lui asupra navelor statelor su
verane în marea deschisă. Se 
știe că oamenilor de stat ame
ricani le place să vorbească 
despre devotamentul lor față 
de principiile dreptului inter
național, să peroreze despre 
necesitatea respectării ordinii 
de drept în lume. în fond în- 

’ să, ei consideră, probabil, că 
legile nu sînt făcute pentru 
S.U.A., ci pentru 
state. Instituirea
S.U.A. împotriva Cubei este o 
acțiune provocatoare, o încăl-

își 
le

care nemaiîntâlnită a dreptu
lui internațional, o sfidare la 
adresa tuturor popoarelor iu
bitoare de pace.

Nu se poate trece cu vede
rea nici faptul că dacă astăzi 
S.U.A. încearcă să interzică 
celorlalte țări să facă comerț 
cu Cuba și să-și folosească 
navele pentru a transporta 
mărfuri și încărcături în 
Cuba, mîine cercurile guver
nante americane vor putea 
cere să se ia măsuri similare 
împotriva oricărui alt stat a 
cărui politică sau orînduire 
socială nu sînt pe placul 
cercurilor guvernante din 
S.U.A.

Guvernul S.U.A. își arogă 
dreptul de a cere ca statele 
să le dea socoteală cum 
organizează apărarea, să
raporteze ce transportă cu 
navele lor în marea deschisă.

Guvernul sovietic respinge 
cu hotărîre aceste pretenții. 
Acțiunile insolente ale impe
rialismului american pot avea 
consecințe catastrofale pentru 
întreaga omenire, lucru pe 
care nu-1 dorește nici un po
por, și nici poporul S.U.A.

Ținînd seama da întreaga 
gravitate a situației create de 
guvernul S.U.A. în jurul Cu
bei, guvernul sovietic a dat 
indicații reprezentantului său 
în Organizația Națiunilor U- 
nite să pună problema con
vocării imediate a Consiliului 
de Securitate pentru exami
narea problemei „Cu privire 
la încălcarea Cartei O.N.U. și 
la amenințarea păcii de către 
Statele Unite ale Americii”.

Uniunea Sovietică adresea
ză tuturor guvernelor și po
poarelor chemarea de a-și ri
dica glasul de protest împotri
va acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite ale Americii 
față de Cuba și de alte state, 
să condamne cu hotărîre a- 
ceste acțiuni și să bareze ca
lea dezlănțuirii unui război 
termonuclear de către guver
nul S.U.A.

Guvernul sovietic va face 
tot ce depinde de el pentru a 
zădărnici planurile agresive 
ale cercurilor imperialiste din 
S.U.A., pentru a apăra și în
tări pacea pe pămînt.

Guvernul sovietic își expri
mă convingerea fermă că 
poporul sovietic își va spori și 
mai mult eforturile în muncă 
pentru întărirea puterii eco
nomice și de apărare a patriei 
sovietice. Guvernul sovietic ia 
toate măsurile necesare pen
tru ca țara noastră să nu fie 
luată prin surprindere și să 
fie în stare să dea un răspuns 
demn agresorului.

MOSCOVA 23 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 23 octom
brie guvernul sovietic a dat 
indicații ministrului apărării 
al U.R.S.S. ca pînă la dispozi
ții speciale să amîne lăsarea Ia 
vatră a militarilor din armata 
sovietică ce au depășit vîrsta 
stagiului în termen din trupe
le de rachete cu destinație 
strategică, din trupele apără
rii antiaeriene a teritoriului 
și din flota de submarine, să 
întrerupă concediile întregului 
personal militar și să ridice 
capacitatea de luptă și vigilen
ța în cadrul tuturor trupelor.

în legătură cu acțiunile pro
vocatoare ale guvernului 
S.U.A. și cu intențiile agresi
ve ale forțelor armate ameri
cane, guvernul sovietic a 
ascultat la 23 octombrie rapor
tul mareșalului Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
privitor la măsurile luate pen
tru ridicarea capacității de 
luptă a forțelor armate.

DE LA COMANDAMENTUL

SUPREM AL FORȚELOR
ARMATE UNITE

ALE TRATATULUI
DE LA VARȘOVIA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 octom
brie mareșalul Greciko, coman
dantul suprem al Forțelor armate 
unite ale statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia, i-a con
vocat pe ofițerii reprezentanți ai 
armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și le-a 
dat indicații cu privire la efec
tuarea unor măsuri pentru per
fecționarea pregătirii de luptă a 
trupelor și flotelor caro fac parte 
din Forțele armate unite.

Aceasta s-a făcut în legătură 
cu acțiunile provocatoare ale 
guvernului american și cu inten
țiile agresive ale clicii militariste 
americane.

celelalte 
blocadei

Comunicatul
HAVANA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele din 
Cuba au publicat următorul co
municat :

..în seara zilei de 22 octom
brie, primul ministru al Cubei, 
în calitate de comandant su
prem al forțelor armate, a emis 
ordinul cu privire la introduce
rea stării de război, ordin care 
se dă tuturor unităților forțelor 
armate revoluționare numai 
caz de extremă primejdie, 
ceasta măsură a fost luată
urma știrilor sosite din Statele

în
A-
în

oficial cuban
Unite privind mobilizarea forțe
lor armate nord-americane împo
triva țării noastre.

Unitățile noastre de luptă au 
fost puse imediat în stare de 
luptă. Sute de mii de oameni au 
fost mobilizați în decurs de cî
teva ore. Membrii Partidului 
unic al revoluției socialiste și 
membrii tuturor organizațiilor 
de masă se pregătesc să-și în
deplinească datoria patriotică cu 
curaj și abnegație. Țara se află 
în stare de război, ea este gata 
să respingă orice at#c. Patria 
sau moartea ! Vom învinge !“

Cuba a cerut convocarea Consiliului
de Securitate

HAVANA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
anunță agenția Prensa Latina, 
Cuba s-a adresat președintelui 
Consilului de Securitate, V. A. 
Zorin, cu rugămintea să fixe
ze imediat o ședință a Consi
liului de Securitate pentru 
discutarea acțiunilor guvernu
lui Statelor Unite care au in
stituit 
bei.

In 
Mario 
reprezentantul permanent al

blocada împotriva Cu-

scrisoarea adresată de 
Garcia Inchausteguy,

Cubei la O.N.U., președintelui 
Consiliului de Securitate, se 
spune :

„îndeplinind indicațiile gu
vernului revoluționar al Cubei, 
am onoarea să vă adresez ru
gămintea de a fixa de urgență 
o ședință a Consiliului de 
Securitate al cărui președinte 
sînteți, în legătură cu actul de 
război întreprins unilateral de 
guvernul Statelor Unite care 
a dat ordin să se instituie 
blocada militară-maritimă îm
potriva Cubei.

La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S

Știrile care au parve
nit în cursul zilei de 
ieri despre noile acțiuni 
agresive ale S.U.A. îm
potriva Cubei au stîrnit 
protestul hotărît al opi
niei publice din țara 
noastră. Reporterii zia
rului nostru au stat de 
vorbă cu numeroși cetă
țeni care, și-au exprimat 
solidaritatea cu eroicul 
popor cuban și au cerut 
să se pună capăt neîn
târziat uneltirilor 
rilor imperialiste 
menință insula 
din Caraibi 
lumii.

Și

cercu- 
ce a- 
liberă 
pacea

la Uzinele 
găsit pe 

MO-

La secția forjă de 
„23 August“ l-am 
muncitorul DUMITRU 
RARU. Cîteva momente s-a 
oprit din lucru spre a ne 
spune:

— Am aflat despre provocă
rile pe care cercurile agresive 
din S.U.A. le-au organizat îm
potriva Cubei. Este limpede : 
politicienii reacționari din 
S.U.A. nu au învățat nimic 
din înfrîngerea pe care merce
narii lor au suferit-o anul tre
cut la Playa Giron. Imperia
liștii americani vor să se ră
fuiască cu eroicul popor al 
Cubei libere. Ei nu vor să se 
împace cu gîndul că această 
insulă bogată a încetat de a mai 
fi o semicolonie a monopoluri

lor americane. Domnii imperia
liști uită însă că ne aflăm în 
anul 1962, că astăzi nu mai pot 
acționa după bunul lor plac. 
Interesele monopolurilor ameri
cane nu pot fi mai presus decît 
dreptul internațional. Eu și to
varășii mei de muncă am dis
cutat' astăzi despre aceste eve
nimente. Părerea noastră a 
fost unanimă : trebuie să fie 
curmate provocările împotriva 
Cubei, trebuie să manifestăm o 
permanentă vigilență în fața 
acțiunilor cu caracter războinic 
ale dușmanilor păcii. Sîntem 
întrutotul de acord cu Declara
ția guvernului sovietic care 
cheamă popoarele să-și ridice 
glasul de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale S.U.A. 
față de Cuba și să bareze ca
lea dezlănțuirii unui nou ră
zboi de către

inalienabile printre care sînt 
viața, libertatea, căutarea fe
ricirii“ au luat o asemenea 
măsură profund agresivă prin 
care încearcă să sugrume un 
popor liber, să-1 lipsească de 
viață, de libertate, de căutare 
a fericirii. Această măsură 
constituie însă și o gravă în
călcare a Cartei Națiunilor 
Unite care în articolul 2 pct. 4 
arată că : „Toți membrii se 
vor abține în relațiile lor in
ternaționale de a recurge la 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței, fie împotriva 
integrității teritoriale sau a 
independenței politice a vreu
nui stat, fie în orice alt mod 
incompatibil cu scopul Orga
nizației Națiunilor Unite“. în 
același timp, această măsură 
încalcă în mod grosolan nor
mele dreptului internațional 
care prevăd libertatea de na
vigație și care sînt statorni
cite în convenția de la Gene
va din aprilie 1958. Măsurile 
agresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei nu pot fi calificate 
cît ca un act primejdios 
calcă în picioare dreptul 
ternațional, ca un pas pe 
lea spre dezlănțuirea războiu
lui termonuclear. împotriva 
acestui act toți oamenii iubi
tori de pace se ridică cu ho
tărîre și îl înfierează.

Inginerul VLAD BERNA- 
CHI de la Uzinele „Timpuri 
noi“ se afla la masa sa de 
lucru. Desene tehnice, schițe 
ale unor repere de motoare, 
calcule... Alături, un ziar des
chis la pagina cu știri de 
peste hotare :

guvernul S.U.A.

NISTOR PRIS- 
în științe juridi- 
al Facultății de

Conf. univ.
CA, candidat 
ce prodecan 
științe juridice ne-a declarat:

— Măsura declarării de că
tre S.U.A. a embargoului asu
pra Cubei este de natură să 
stîmească cele mai vii prote
ste din partea juriștilor din 
țara noastră. S.U.A. a căror 
declarație de independență de 
la 1776 „consideră ca adevă
ruri evidente prin ele însele 
că oamenii se nasc egali și 
că au fost înzestrați de crea
torul cu anumite drepturi

de
ce 

in- 
ca-

NICOLAE PĂTULEA, stu
dent în anul II foraj al Insti
tutului de petrol, gaze și geolo
gie tocmai ieșea de la o șe
dință a comitetului' U.T.M.

— Am auzit la radio știrile 
care anunțau grava provocare 
pusă la cale de guvernul 
S.U.A. împotriva Cubei. încă 
o dată imperialiștii dovedesc 
disprețul lor față de dreptul 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta. Cuba are însă 
prieteni sinceri. Stăteam de 
vorbă azi după amiază cu co
legul meu de cameră Alfonso 
Diaz Sebastian. Este fiul unor 
țărani săraci dintr-un sat de 
lîngă Havana și se pregătește 
la noi în țară să devină ingi
ner. Alfonso mi-a povestit 
despre hotărîrea poporului 
său de a-și apăra libertatea 
cucerită. Și îmi mai spunea că 
pentru eroicul popor cuban 
este un izvor de forță priete
nia și solidaritatea frățească a 
țărilor socialiste printre care 
și a Republicii Populare Ro- 
mîne. Cercurile agresive din 
S.U.A. pun în primejdie pacea 
lumii. Avertismentul ce a fost 
lansat de către Declarația gu
vernului Uniunii 
trebuie să trezească la reali
tate pe provocatorii război
nici. Guvernul S.U.A. se joacă 
cu focul într-un mod nesăbuit. 
Amatorii de aventuri belicoase 
nu trebuie să uite că forțele 
păcii și socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, sînt ca
pabile să le dea riposta cores
punzătoare.

Sovietice

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 octom
brie, Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., a in
vitat pe ambasadorii țărilor 
socialiste și i-a informat des
pre declarația guvernului so
vietic în legătură cu acțiunile 
agresive ale guvernului S.U.A. 
împotriva Republicii Cuba.

Vasili Kuznețov a informat, 
de asemenea, pe ambasadori 
că guvernul sovietic a dat dis
poziții reprezentantului său 
la O.N.U. de a pune problema 
convocării imediate a Consiliu
lui de Securitate în vederea 
examinării problemei „Cu pri
vire la încălcarea Cartei 
O.N.U. și la amenințarea păcii

de către Statele Unite ale A- 
mericii“.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La 23 octombrie Vasili Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a primit pe ambasa
dorul S.U.A., Foy Kohler, și i-a 
remis răspunsul guvernului 
sovietic la declarația făcută la 
22 octombrie de președintele 
S.U.A., John Kennedy.

SCRISOAREA 
REPREZENTANTULUI 

PERMANENT AL U.R.S.S. 
LA O.N.U.

NEW YORK 23 (Agerpres).
— TASS transmite :

P. D. Morozov, locțiitor al

reprezentantului permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a trimis 
președintelui Consiliului de 
Securitate, V. A. Zorin, o scri
soare în care din însărcinarea 
guvernului sovietic cere să se 
convoace neîntârziat o ședință 
a Consiliului de Securitate în 
vederea examinării problemei 
„Cu privire la încălcarea.Car
tei O.N.U. și la amenințarea 
păcii de către Statele' Unite 
ale Americii“.

La scrisoare este anexat 
textul declarației guvernului 
sovietic în legătură 
Delegația sovietică 
textul declarației 
cu scrisoarea să fie 
document oficial al 
lui de Securitate.

cu Cuba, 
cere ca 

împreună 
editat ca 
Consiliu-

— Politicienii americani po
zează deseori în pretinși apără
tori ai libertății popoayț-Ior 
mici. Iată însă moravurile lu
mii lor „libere“ ! Diplomația 
americană, protectoarea dic
tatorilor din Guatemala, Nica
ragua și Paraguay, cea care 
tutelează regimurile teroriste 
din Coreea de Sud, Taivan și 
Vietnamul de Sud, nu se poa
te împăca cu gîndul ca un po
por latino-american să trăias
că în libertate. Dar de cînd 
popoarele lumii trebuie să dea 
socoteală Departamentului de 
Stat al S.U.A. pentru drumul 
pe care și l-au ales ? Soarta 
popoarelor nu poate să depin
dă de beneficiile lui „United 
Fruit'...

Scriitorul MIHAIL DAVIDO- 
GLU ne-a declarat :

— Guvernul american a in
stituit embargoul împotriva 
Cubei. Este vorba de un em- 
bargou care se aplică în ape
le internaționale, împotriva 
navelor tuturor țărilor, cu 
scopul de a bloca o țară cu 
care S.U.A. nu se află în sta
re de război. Iată o hotărîre 
ce încalcă dreptul internațio
nal, cele mai elementare nor
me de conviețuire între state, 
un act pirateresc. Este un act 
primejdios pe care conștiința 
omenirii îl condamnă. Să în
ceteze provocările împotriva 
Cubei, să se înțeleagă odată 
pentru totdeauna la Washing
ton că nu ne mai aflăm pe 
vremea cînd Monroe utiliza 
„bîta mare“ în America 
Latină.

Acad. prof. MIRON NICO- 
LESCU ne-a spus ;

— Agravînd încordarea in
ternațională, guvernul ameri. 
can își asumă o gravă răspun
dere. El poartă vina pentru ac
țiunile îndreptate împotriva 
Cubei care au culminat cu in
vazia nereușită de anul trecut, 
în prezent, fapte de o deosebi
tă gravitate demonstrează că 
S.U.A. nu au tras învățăminte 
din eșecul lor de anul trecut. 
Popoarele urmăresc cu vigi
lență acțiunile S.U.A. Ele au 
dovedit că sînt hotărîte să facă 
totul spre a împiedica un nou 
război, să zădărnicească unel
tirile agresive. Calea amatori
lor de agresiuni poate și tre
buie să fie barată. în lumea 
întreagă răsună cuvintele: 
„Jos mîinile de pe Cuba !". Mă 
alătur și eu acestei cerințe...

Val de proteste în lumea întreagă
MONTEVIDEO 23 (Ager

pres). — Opinia publică din A- 
merica Latină a fost cuprinsă 
de un val de indignare la a- 
flarea știrii instaurării de că
tre guvernul nord-american a 
unei blocade navale împotriva 
Cubei.

„Panamezii vor ieși în stradă 
pentru a împiedica prin toate 
forțele o agresiune împotriva 
Cubei declanșată de imperia
lism și oligarhia reacționară“ 
— a declarat în orașul Ciudad 
de Panama președintele orga
nizației Vanguardia de acți
une națională, Alvaro Mendez 
Franko. Sîntem gata 
gat el — 
pentru a 
pregătită 
potriva 
ban“.

Toate 
siste din 
blicității

clarații in care condamnă ac
țiunile agresive anunțate de 
președintele Kennedy și au fă
cut cunoscut convocarea unor 
demonstrații de protest.

„O reacție de indignare a 
produs în capitala Columbiei 
discursul președintelui Ken
nedy — transmite corespon
dentul din Bogota al agenției 
Prensa Latina. Pe străzile ca
pitalei au apărut numeroase 
patrule militare. Sediile amba
sadei S.U.A. și ale monopoluri
lor nord-americane sînt pă
zite de poliție.

îndată după ce 
discursul televizat 
nedy.

a avut loc 
al lui Ken-

(Agerpres).
transmite: La mai 

o jumătate de oră 
Kennedy a rostit 

său radiotelevizat,

aadău- 
să ne vărsăm sîngele 
împiedica agresiunea 
de Statele Unite îm- 
poporului frate Cu-

organizațiile progre- 
Uruguay au dat pu

ia 23 octombrie de-

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 23. Trimisul 

special Agerpres, C. Rădu- 
canu, transmite :

Marți la ora 16,10, ora loca
lă (ora 22,10 ora Bucureștiului) 
a început sub președinția lui 
V. A. Zorin, locțiitor al mini
strului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, o importantă 
ședință a Consiliului de Secu
ritate. Pe masa Consiliului se 
află trei cereri de convocare : 
a Statelor Unite, a Cubei și a 
Uniunii Sovietice. Nu poate fi 
în nici un fel pusă la îndo
ială deplina justificare a cere
rilor Cubei și Uniunii Sovie
tice de a solicita Consiliului 
de Securitate să ia atitudine 
față de agresiunea unilaterală 
și directă a Statelor Unite, 
față de violarea flagrantă a 
Cartei Națiunilor Unite și 
față de pericolul de război 
creat prin acestea de S.U.A.

Condițiile în care s-a întru
nit în prezent Consiliul de 
Securitate fac ca lucrările 
sale să fie urmărite cu cea 
mai mare atenție. Cu mult 
înainte de începerea ședinței 
de marți, zeci de corespon-

denți s-au aliniat în aștepta
rea biletelor de intrare în 
loja rezervată presei din sala 
Consiliului de Securitate. Locu
rile fiind extrem de puține, 
a fost amenajată pentru ob
servatori și ziariști o sală a 
Consiliului de Tutelă unde s-a 
instalat un post de televiziune 
legat direct de sala Consiliu
lui de Securitate.

Grupuri de delegați ce aș
teptau ora deschiderii ședinței 
comentau pe culoare Declara
ția guvernului sovietic în le
gătură cu acțiunile agresive 
ale guvernului S.U.A. împo
triva Cubei, distribuită marți 
la Organizația Națiunilor 
Unite.

La ședință a participat U 
Thant, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., precum 
reprezentantul Cubei, 
Garda Inchaustegui.

Deschizînd ședința, 
Zorin a arătat că cele 
reri de convocare a consiliului 
constituie baza ordinei sale 
de zi. Dacă nu se ridică vreo 
obiecție, a declarat el, ordinea

al politicii 
împotriva 
arbitrare 

violare a 
un pericol

ordinei de

Și
Mario

V. A. 
trei ce-

de zi ar putea fi considerată 
adoptată.

In legătură cu ordinea de zi, 
președintele Consiliului de 
Securitate a declarat că pretin
sa amenințare invocată de Sta
tele Unite în cererea adresată 
Consiliului de Securitate este 
absolut falsă și nu constituie 
decît un camuflaj 
agresive a S.U.A. 
Cubei, al blocadei 
care reprezintă o 
Cartei O.N.U. și 
pentru pace.

După adoptarea
zi s-a hotărît ca cele trei ce
reri să fie discutate simultan.

Consiliul de securitate a in
vitat pe Mario Garda Inchaus- 
tegui, reprezentantul Cubei, 
care nu este membră a Consi
liului, să participe la dezba
teri. Reprezentantul Cubei a 
luat loc la masa Consiliului.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Statelor Unite, 
Adlai Stevenson, care a rostit 
un discurs în spiritul decla
rațiilor agresive făcute de 
președintele Kennedy cu o zi 
înainte.
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LONDRA 23 (Agerpres). — 
După 
France 
brie, în 
Londra 
tație a 
glezi, care au defilat timp de 
o jumătate de oră purtînd 
pancarte cu inscripții împo
triva actului agresiv pus la 
cale de S.U.A. contra Cubei.

Un alt grup de manifestanți 
s-au întrunit în fața ambasa
dei Statelor Unite din Londra

cum anunță agenția 
Presse, la 23 octom- 
fața amiralității din 

a avut loc o manifes- 
partizanilor păcii en-

NEW YORK 23
— TASS 
puțin de 
după ce 
discursul
studenți — membri ai „Uniu
nii studențești de luptă pen
tru pace“ au organizat pichete 
în jurul Casei Albe. După 
cum relatează agenția United 
Press Internațional, pe pan
cartele purtate de studenți 
erau înscrise lozincile: „Din 
punct de vedere juridic, blo
cada împotriva Cubei este un 
act de război“, „Jos diploma
ția canonierelor".

CAIRO 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Presa din 
Cairo condamnă acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei. Ziarele subliniază peri
colul care planează asupra în
tregii lumi în legătură cu ho- 
tărîrea lui Kennedy de a insti
tui blocada împotriva Cubei.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI KENNEDY
WASHINGTON 23 (Ager

pres) — TASS transmite: 
Luînd cuvîntul în ziua de 22 
octombrie, la. televiziune, pre
ședintele Kennedy a declarat 
că S.U.A. instituie „un em
bargo sever asupra tuturor 
categoriilor de armament o- 
fensiv, care se transportă în 
Cuba“. „Toate navele de ori
ce tip, care se îndreaptă spre 
Cuba, din orice țară sau din 
orice port, a spus Kennedy, 
vor fi întoarse înapoi, dacă 
se va constata că transportă 
încărcături de armament o- 
fensiv. Dacă va fi nevoie, a- 
cest embargo se va extinde 
și asupra altor categorii 
încărcături și mijloace 
transportare a lor“.

Președintele a făcut cunos
cut că a dispus „să se efec
tueze o supraveghere minu
țioasă continuă asupra Cubei 
și asupra creșterii potenția
lului ei militar“.

Kennedy a ordonat să fie

de 
de

evacuate familiile militarilor 
și personalului S.U.A. de la 
baza militară americană Guan
tanamo, situată pe teritoriul 
Cubei, și a trimis acolo întă
riri. S-a dat ordin forțelor ar
mate ale S.U.A. „să fie gata 
pentru orice eventualitate“. 
Președintele a căutat să jus
tifice aceste măsuri prin fap
tul că Cuba, după cum a de
clarat el, s-a transformat „în- 
tr-o bază strategică impor
tantă“ a Uniunii Sovietice Șt 
„constituie o primejdie pen
tru pacea și securitatea tutu
ror țărilor Americii“.

Discursul președintelui 
S.U.A. a fost plin de atacuri 
antisovietice grosolane.

Kennedy a declarat, de ase
menea, că S.U.A. cer convoca
rea de urgență a unei ședințe 
a Consiliului consultativ al 
Organizației Statelor Ameri
cane, pentru a examina pro
blema „primejdiei“ pe care o 
prezintă Cuba „pentru emi
sfera occidentală“


