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La Uzinele „Timpuri noi“

Mașinile pot produce
mai mult
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Proleïarl 3în foate tarile, unițî-vă !
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In primele 9 luni ale anului. Ia Uzinele „Timpuri 
noi" din Capitală s-au Înregistrat următoarele 

succese :

planul producției globale = 104,4 la sută 
planul producției marfa = 104,9 la sută 
economii suplimentare = 206.000 lei
obținuteezultate

sint rodul între
cerii socialiste și 
exprimă 
mul cu 
nerii și 
muncesc

entuzias- 
care ti- 
vîrstnicii 

pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce re
vin uzinei. Din bilanțul rea
lizărilor lipsește un indice 
foarte important — producti
vitatea muncii — indice care 
nu a fost îndeplinit. Cum s-a 
ajuns la această situație ? Iată 
problema pe care ne-am pro
pus să o analizăm. Ne-am 
oprit la unul din factorii de 
seamă pentru creșterea pro
ductivității muncii — folosirea 
de către tineri a agregatelor 
și utilajelor.

Sectorul prelucrător. Cele 
mai multe mașini de aici sînt 
mînuite de către tineri. Am 
urmărit îndeaproape felul cum 
lucrează strungarul Petre Fe- 
leagă. Sculele și dispozitivele 
sînt așezate în ordine, mașina 
este verificată cu meticulozi
tate. la fel desenul, planul de 
operații. O asemenea organi
zare, pînă în cele mai mici a- 
mănunte — asigură nu numai 
îndeplinirea ritmică a planu
lui, dar și o calitate superioa
ră a pieselor. Grija pentru 
buna organizare a locului de 
muncă am observat-o la nu
meroși tineri (Emil Vlad, Ma
rin Spineanu) care au înțeles 
ce mare valoare are acest lu
cru în utilizarea mai producti
vă a mașinilor. Am întîlnit 
însă și alte situații- După ce 
și-a pornit mașina mai tîrziu 
decît ceilalți muncitori, din 
cauză că a întîrziat ca de obi
cei, Cornel Popovici își dă sea-

ma că nu are alezoare. Fuga 
la magazie după ele. Constată 
apoi că-i lipsesc desenele sau 
dispozitivele necesare. Din 
nou fuga la magazie. In felul 
acesta aproape două ore de 
muncă sînt irosite. Sînt și 
alți tineri care procedează 
la fel: Emil Fretici, Gheor- 
ghe Marcov, Petre Din- 
că. Eugen Petre, Daniel Ale- 
xescu, 
Mircea 
aceștia 
calcul.
ductivă pentru fiecare (deci în 
total 8 ore — se pierde însă 
mai mult) înseamnă timpul 
necesar pentru strunjirea a 12 
carcase B.V. 13 sau pentru 
execuția a peste 300 de șuru
buri.

Ne-am folosit de aceste cî
teva exemple pentru a arăta 
tinerilor ce rezervă mare con
stituie pentru creșterea indici
lor de utilizare a mașinilor, 
buna organizare a muncii. Și 
pentru că ne-am oprit întîi la 
acest sector trebuie să arătăm 
că aici indicii de utilizare sînt 
sub cei planificați. Există fi
rește și alte cauze. în discuția 
purtată cu inginerul Dumitru 
Lazăr, directorul uzinei, dînsul 
ne semnala un mare neajuns 
— faptul că mulți tineri, deși 
își organizează mai bine mun
ca. nu lucrează după planul 
de operații. Din această cauză 
se întîmplă să nu se respecte 
tehnologia de fabricație, să se 
inverseze unele operații, înre- 
gistrîndu-se astfel un mare 
număr de ore neproductive. 
Un alt neajuns îl constituie 
faptul că lucrînd numai după 
desene, tinerii nu știu ce scu-

Nicolae Stoenescu și 
Țiplea. Cît timp pierd 
zilnic ? Să facem un 
O singură oră nepro-

le, dispozitive, verificatoare să 
folosească, lucrează 
sau încearcă să-și 
neze unele care de 
tă în magazie.

Aici este necesar să se acor
de o mai mare atenție aplicării 
inițiativei tinerilor de la U- 
zinele „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală. Legat de 
ceasta, unii tineri au 
propuneri interesante, 
nu se poate spune 
există din partea tuturor 
tinerilor preocuparea pen
tru aplicarea inițiativei. Este 
deci necesar ca organiza
ția U.T.M., inginerii, maiștrii 
să-i ajute practic pe ti
neri în organizarea dulapului 
cu scule, a locului dimpreju- 
rul mașinii, să-i îndrume în 
ce privește buna eî întreținere 
și utilizare. In acest sens să 
fie invitați muncitori vîrstnici, 
tovarăși din conducerea secții
lor și sectoarelor care să vor
bească în fața tinerilor des
pre posibilitățile existente în 
ce privește mai buna organi
zare a muncii. însemnătatea 
folosirii planurilor de opera
ții, să arate, cu exemple con
crete, cum influențează aces
tea ritmicitatea îndeplinirii 
planului, calitatea produselor,

fără ele 
confecțio- 
fapt exis-

făcut
Dar 

că

cintela
fegretului

Muncitor
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ALÄ TURI DE CUBA
LIBERĂ !

ăieți și fete, cu 
vioiciunea tinere
ții înscrisă pe chi
puri, 
șiruri
bănci alături de 
dascăli respectați, 
păr nins ce și-au

Adunarea tineretului studios
stăteau 

lungi
în 
pe

și a cadrelor didactice din Capitală
rile, întreaga ființă se conto
pește cu cea a poporului erou 
ai cărui fii sînt.

Jose Hernandez nu se află 
acum la Havana, în mijlocul 
tovarășilor săi de luptă. In 
schimb, tatăl său stă de stra
jă pe bordul unui vas militar, 
iar surorile sale se găsesc în
rolate în miliția populară.

— In aceste momente de 
grea încercare simțim umărul 
de frate al poporului romîn 
lingă umărul nostru — ne 
spune el. Am ascultat aseară 
la radio declarația guvernului

pe care l-au văzut 
ochii omului“. Dar astăzi insu
la ce a devenit steaua liber
tății și speranțelor pentru în
treaga Americă Latină se află 
în primejdie. S.U.A. încearcă 
să se răfuiască cu curajosul 
popor al Cubei pentru că ace
sta a îndrăznit să-și făurească 
o viață liberă. In aceste clipe, 
forța solidarității cu Cuba se 
manifestă cu o impresionantă 
vigoare. „Cuba nu este sin
gură !“; „Sîntern alături

cîndva tine, Cuba!“ — cuvintele a- 
cestea răsună pe toate meri
dianele globului și le auzim 
și în astă seară la această 
adunare a cadrelor didactice 
și studenților din București.

li remarcăm cu ușurință în 
mulțimea celor prezenți pe 
tinerii cubanezi. Sînt plini de 
energie, aplaudă, scandează 
lozinci, cîntă marșuri revolu
ționare. Se află departe da 
patria lor, dar inima, gîndu-

oameni cu 
petrecut ani mulți din viață 
la catedră. In seara aceasta, 
s-au întîlnit împreună spre a 
da glas unor simțăminte co
mune. Casa de cultură a stu
denților din București cunoa
ște un freamăt puțin obișnuit. 
Sala cea mare de la etaj este 
arhiplină. Un cuvînt re
vine mereu : Cuba.

Cît de departe și totuși cît 
de aproape este Cuba ! Ne 
despart mări și oceane întin
se, munți falnici și câmpii 
mănoase, dar peste miile de 
kilometri inimile noastre au 
durat din betonul prieteniei o 
punte trainică. Prietenia face 
ca insula eroică din Caraibi 
s-o simțim apropiată de Car- 
pații și Dunărea noastră. Co- 
lumb spunea despre insula pe 
care a descoperit-o în 1492 că 
este „cel mai minunat pămînt

M. RAMURA

(Continuare in pag. a 4-a)

Brigăzi științifice la sate

studențesc la Baia Mare

Expoziție a artiștilor amatori

(Agerpres)

SA DISCUTAM DESPRE IINERE ȚE, EDUCA fiE, RĂSPUNDERI

Expoziția cuprinde peste 130 
de lucrări de pictură, realizate 
do artiștii plastici amatori din 

Hunedoara, Petroșani, Lupeni, 
Brad, Alba Iulia, Sebeș, Orăștie.

La Casa de cultură din Hune
doara s-a deschis expoziția re
gională a celei de-a III-a bie
nale a artiștilor plastici ama
tori.

din 
cui. 
me-
300

interesantă

Aspect de la adunarea tinere, 
tului studios și a cadrelor di. 

dactice din Capitală.

Foto: I. CUCU

ANCA ȘTEFANESCU 
VLADIMIR BERNAKI 

ingineri la Uzinele 
„Timpuri noi“

LIDIA POPESCU 
VASILE DINULESCU

Tineri consirucfori cu care Șantie
rul naval Galați se mîndrește : 
Zantea Ștefan, Toloșman Mielufă, 
Rosin loan, Lăcătuș Nicoloa și Bu- 

tunoiu Enache.
Foto: N. STELORIAN

De curînd, la Uzinele „Se
mănătoarea“ din București a 
fost organizată o interesantă 
expunere în legătură cu mo
dul de ascuțire a sculelor aș- 
chietoare.

Organizată la inițiativa co
mitetului U.T.M. al uzinei, în 
colaborare cu serviciul tehnic, 
și prezentată de către un in
giner specialist de la Institutul 
de mecanică aplicată de pe 
lîngă Academia R.P.R., expu
nerea s-a bucurat de o mare 
atenție din partea celor a- 
proape 100 de tineri muncitori 
ai secției a II-a strungărie.

Expunerea a dat naștere la 
discuții vii în rîndul strunga
rilor.

La propunerea unor țineri 
muncitori s-a stabilit ca în
tr-un viitor apropiat Institu
tul de mecanică aplicată să 
trimită specialiști pentru a se 
organiza și demonstrații prac
tice.

în satele și comunele regiu
nii Banat își desfășoară o ac
tivitate permanentă 67 de bri
găzi științifice formate 
oameni de știință, artă și 
tură, profesori, ingineri, 
dici etc. In cadrul celor
de întîlniri pe care le-au avut

în acest an cu locuitorii din 
comunele și satele regiunii, 
membrii brigăzilor au dat nu
meroase consultații și răspun
suri privind aplicarea metode
lor înaintate de cultivare a pă- 
mîntului și creșterea anima
lelor.

In orașul Baia Mare s-a 
terminat de curînd construc
ția noului complex studențesc, 
care oferă studenților băimă- 
reni condiții optime de învă
țătură și de viață. Complexul 
are săli de cursuri spațioase, 
laboratoare, un cămin cu 
peste 300 de locuri și o can
tină pentru 600 de persoane.

(Continuare în pag. a Vl-a)

MORMAN CORNELIU
tehnician

ntr-una din cele mai 
cunoscute schije ale 
sale, Lev Tolstoi po
vestește un fapt cu a- 
dinei semnificații 
morale. Invitat la un 

bal in casa unei cu

Prin muncă patriotică
peste 4 milioane iei economii

In timpul liber, 
tinerii din regiunea 
Hunedoara, mobili
zați de organiza
țiile U.T.M., desfă
șoară o largă acti
vitate patriotică. Ei 
au modernizat anul 
acesta peste 500 
km de drumuri și 
străzi. Tinerii de l® 
sate au recoltat și 
însilozat circa 4 200 
tone de furaje pen
tru unitățile agrl-

cole socialiste și au 
sprijinit pe colecti
viști la construirea 
a 60 de grajduri și 
40 de saivane.

Valoarea econo
miilor realizate de 
tinerii din această 
regiune prin parti
ciparea lor la dife
rite acțiuni patrio
tice și lucrări în
treprinse de sfatu
rile populare depă
șește 4 milioane lei.

Sprijinind iniția
tiva minerilor de la 
Ghelar, de a valo
rifica fiecare buca
tă veche de metal, 
tinerii din regiune 
au colectat și expe
diat anul acesta o- 
țelăriilor Combina
tului siderurgic Hu
nedoara peste 1 500 
vagoane de fier 
vechi.

(Agerpres)

noștințe noi, casă în care trăia 
o fată frumoasă, un tînăr rămîne 
entuziasmat mai ales de tatăl fe
tei. Ofițer, tatăl se arăta a fi 
bărbat de o eleganță desăvîrșită, 
manierat, care se purta în salo
nul de dans cu gesturi ireproșa
bile ; dansa frumos, folosea numai 
cuvinte alese. In mîini purta mă
nuși fine din piele de căprioară, 
care sporeau considerabil impresia 
aceea de om civilizat.

îmbătat de fericirea de a fi 
găsit un om pe care să-l ia drept 
model, în noaptea aceea tînărul 
n-a putut dormi și, după bal în 
ziua ce urma, a ieșit să se plim
be la marginea orașului. Dar iată 
că visarea i-a fost tulburată de

niște țipete îngrozitoare. Ceva 
mai departe, un ofițer lovea fără 
milă un ostaș. Omul țipa jalnic, 
dar ofițerul îl pleznea cu cravașa 
peste spatele gol. E de înțeles 
groaza și repulsia care bau cu
prins pe tînărul amintit. Simțea că 
ofițerul care lovea cu cruzime,

ÎȚI OS

purta în mîini cunoscutele mănuși 
de căprioară I

Era... chiar tatăl fetei I
...Ne-am amintit celebra po

vestire a lui Tolstoi cunoscînd cu 
cîteva zile în urmă, un fînăr care 
— într-un anume mod — repetă 
cazul personajului cu două fețe.

sebi față 'de femei, Valentin 5. 
se purta (și se poartă) In modul 
cel mai „delicat“.

— Sărut mîinile... 
se întorcea el în 
stînga.

— Sărut mîinile, 
și colegelor de la

sărut mîinile... 
dreapta și-n

le spune 
birou...

el

călca în picioare Imaginea aceea 
frumoasă pe care i-o sădise în 
suflet tatăl fetei. Și, intrigat pe 
militarul neomenos, s-a apropiat 
să-l vadă la față.

Un pas, doi și...
Lumea s-a răsturnat deodată : 

grosolanul care lovea ca o brută

Are 28 de ani, e un tip înalt, 
puternic, 
gantă și 
Lucrează 
rești. Ce 
acum cîteva zile î Că e omul cel 
mai politicos, cel mai respectuos. 
Și, aparent, nu se greșea. Indeo-

poartă o pălărie ele- 
se numește Valentin S. 
la o instituție din Bucu- 
se știa despre el pînă

s.

Cintecul, prieten drag al tineretului Foto : C. IONEL

Dar poale că pe Valentin 
n-am fi avut de unde să-l cunoa
ștem dacă nu ne sosea la redacție 
o scrisoare. Datorită acestei scri
sori ne-am dus pînă la instituția 
unde lucrează el. Am nimerit toc
mai la o oră cînd tinerii se aflau 
într-o adunare generală U.T.M. 
Valentin se afla printre ei, dar nu 
numai afît : în darea de seamă el 
era citat printre cei buni, re
marcat, îndeosebi, pentru atitu
dinea sa combativă, critică față 
de lipsurile tovarășilor care mai 
greșesc.

Aveam cu noi scrisoarea pri
mită. Am cerut permisiunea adu
nării s-o citim.

Autoarea scrisorii era soția Iul

Valentin S., care îl cunoaște nu 
numai așa cum se comportă el 
„in ochii lumii", adică în afara 
ușii locuinței, ci și dincolo de 
această ușă, în micul univers al 
familiei. „M-am căsătorit cu el 
din dragoste, spunea soția, și l-am 
iubit poate și pentru că mi s-a 
părut un om care se poartă fru
mos și atent cu mine. N-au tre
cut însă nici trei zile de la că
sătorie și Valentin 
deodată altul. Nu 
ză munca, toată ziua 
ne că nu fac nimic,
8 ore de muncă vin acasă, gătesc, 
spăl, calc, în general fac foate 
treburile gospodăriei. Nu mă a- 
jufă cu nimic — în doi ani n-a 
cumpărat o dată o pline, dar ceea 
ce mă jignește cumplit este că 
nu-mi spune odată un „mulțu
mesc“ ; nici măcar nu mă salută 
cînd vine și cînd pleacă“.

Să stăm și să ni-l închipuim pe 
acest tînăr. Cînd era doar prieten 
cu tînăra care ulterior i-a deve
nit soție, el își ridica pălăria în 
fața ei și îi spunea „sărut mîna" 
ca și celorlalte femei. După căsă
torie, lucrurile s-au schimbat : 
Valentin a devenit „stăpîn“, poli
tețea și atenția nu-și mai aveau 
rostul. Nevasta să se scoale cu 
noapfea-n cap I Ea să facă mîn-

a devenit 
îmi stimea- 

îmi spu- 
deși după

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Se dezvoltă 
Combinatul chimic 

de la Făgăraș
La combinatul chimic din 

Făgăraș a intrat în funcțiune 
o instalație care va produce 
insecticidul dibutox, folosit în 
combaterea gîndacului de San 
Jose.

Producînd în cantități indu
striale ■ insecticidul dibutox, 
instalația va satisface cerin
țele agriculturii pentru astfel 
de produse. Noua instalație 
este înzestrată cu utilaje pro
duse de întreprinderile con
structoare de utilaj chimic din 
țara noastră.

Noi produse 
din mase plastice

La Fabrica de mase plastice 
București se produc peste 800 
de sortimente din policlorură 
de vinii, polietilenă, polistiren, 
relon.

De la începutul anului și 
pînă acum au fost omologate 
și au intrat în producție 130 
de noi produse, dintre care 30 
pentru larg consum.

In curs de omologare se a- 
fii aproape alte 50 
din mase plastice.

Fruntașii secției
Odată cu începerea lucrului 

la strungăria de cilindri din 
laminoare a 

siderurgic Re- 
Tuș Nicolae 

îi găsești la 
strun-

cadrul secției 
Combinatului 
șița, pe tinerii 
și Ivănuș Ion
locul de muncă lîngă 
gurile lor dragi.

La fiecare sfîrșit de lună, 
graficul lor indică o depășire 
frumoasă., Datorită priceperii 
și folosirii din plin a celor 480 
de minute, in luna septembrie

ei au depășit planul de pro
ducție cu 32 la sută și res
pectiv 28 la sută. Utemistului 
Nicolae Tuș care nu de mult — 
la alegerea noului organ 
U.T.M. a fost ales secretar al 
organizației de bază — îi pla
ce mult să citească,
folosește timpul liber cu 
dierea cărților tehnice sau de 
cultură generală.

Pentru munca depusă
producție și activitatea obștea-

El își 
stu-

în

de articole

scă, comuniștii de 
ria de cilindri au 
curînd într-o adunare genera
lă, primirea lor în rîndurile 
candidaților de partid.

Colectivul sectorului strun- 
gărie se mîndrește cu acești 
tineri, exemplul lor îl urmea
ză majoritatea tinerilor din 
secția laminoare.

la strungă- 
hotărît de

VALERIU OPREA
tehnician



SCRISORI
Merg adesea la reuniunile 

și serile de dans organizate la 
clubul întreprinderii noastre 
— ne scrie tînărul Rudolf 
Bartha din Gura Barza, raio
nul Brad, regiunea Hune
doara. Majoritatea tinerilor 
care participă la aceste reu
niuni au o atitudine frumoa
să, corectă, tovărășească. Dar 
sînt și unii tineri care se 
îmbracă exagerat, vrînd să a- 
tragă atenția asupra lor prin 
ținută și prin extravaganța cu 
care dansează.

Cred că tinerii care exage
rează în dans o fac pentru că 
nu cunosc dansurile cu ade
vărat moderne, imitînd ce au 
văzut sau auzit de la alții 
sau improvizînd fiecare dife
rite figuri prin care mai mult 
se obosesc decît se distrează. 
Dansul — și bine s-a spus — 
exprimă sentimente ale omu
lui, dragostea de viață. în 
fond pentru ce mergem la 
dans ? Pentru a ne cunoaște, 
pentru a fi împreună cu prie
tenii noștri, pentru ca purtați 
de melodie și ritm să ne dis
trăm, să ne destindem. A te

mișca cîteva ore în ritmurile 
lente sau vioaie ale melodii
lor de dans constituie pentru 
noi o adevărată plăcere. Or, 
a merge la dans să te obo
sești în mișcări necontrolate, 
inestetice, aceasta nu poate 
constitui pentru nimeni un 
mijloc de destindere, un mij
loc de a-ți petrece timpul li
ber în mod plăcut.

Răspîndirea dansului mo
dern în masa tineretului s-a 
făcut la voia întîmplării. Pro
punerile făcute în ziar cu 
privire la organizarea unor 
cursuri de dans sau chiar în
vățarea dansului în ș,coala 
medie, în cadrul unor discipli
ne sportive, precum și aceea 
de a se realiza filme docu
mentare avînd ca temă felul 
în care dansăm ni se par 
foarte bine venite și așteptăm 
înfăptuirea lor.

*
Au dreptate maeștrii de 

balet care și-au spus părerea 
în ziar despre dansul mo
dern — ne scrie Maria Po- 
peseu, colectivistă din satul 
Surdulești, raionul Costești,

DE LA CITITORI
regiunea Argeș. Unele dansuri 
frumoase pot fi denaturate 
prin interpretare. Și tangoul 
poate fi degradat, dansîndu- 
se urît. Să vă dau un exemplu: 

în luna august am fost cu 
mai mulți tineri din sat în- 
tr-o comună învecinată (Bă
lăci) la o seară de dans. De 
cum am intrat în sală privi
rile ne-au fost atrase de două 
perechi care prin felul cum 
dansau doreau să iasă cu tot 
dinadinsul din comun. De 
fapt orchestra cînta un tango. 
Ei însă dansau cu totul ana
poda. Am aflat că erau stu- 
denți la o facultate din Bucu
rești veniți în vacanță la 
părinți.

Noi așteptăm de la tinerii 
care sînt plecați să învețe, 
cînd vin în vacanță să aducă 
cu ei în sat veselia, frumuse
țea, modestia și totodată, prin 
comportarea lor, respectul 
față de satul în care s-au 
născut.

Și noi vrem să cunoaștem 
dansuri moderne, dar nu vrem 
să le învățăm de la astfel de 
„profesori“. Dacă la căminul

cultural ar veni din cînd în 
cînd cîte un instructor de la 
casa de cultură raională și 
ne-ar învăța să dansăm ar fi 
foarte bin«.

★
Organizatorul cultural al 

stațiunii Techirghiol, tovară
șul Constantin Mocanu. îm- 
părtășindu-ne din experiența 
sa, ne povestește, printre alte
le, și despre organizarea unor 
seri de dans la care au loc 
concursuri pentru cei mai 
buni dansatori, „dansul ini
mioarelor“ etc. care, în afa
ra farmecului ce îl dau se
rii, constituie și uh prilej de 
educare a gustului estetic al 
tinerilor. Tovarășul Mocanu 
propune ca organizațiile 
U.T.M. să organizeze discuții 
pe tema dansului contempo
ran, a izvoarelor sale folclo
rice, invitînd în acest scop in
structorii de dans care apoi să 
tină lecții practice cu tinerii, 
învățîndu-i să danseze co
rect. frumos și elegant.

★
Problema dansului modern 

na-a preocupat mult în mun

ca mea de secretar U.T.M., 
ne scrie Mustață I. Vasile, stu
dent în anul III la Institutul 
de construcții din București. 
Am purtat adeseori discuții 
cu colegii mei, combătînd a- 
titudinile de cosmopolitism a- 
tunci cînd s-au ivit. Dar des
pre dansul modern, adevărat, 
despre normele de estetică în 
care trebuie să se încadreze 
dansatorii, într-un cuvînt, 
despre felul cum să se dan
seze frumos, nu am avut la 
îndemînă sprijinul necesar. 
Articolul „întîlnire cu dansul“ 
publicat de „Scînteia tinere
tului" a stîrnit mult interes 
în rîndurile studenților, aju- 
tîndu-ne să ne gîndim serios 
pentru găsirea unor forme 
care să-i ajute pe tineri să 
danseze frumos. De aceea, 
marți 16 octombrie am orga
nizat la Casa de cultură a 
studenților o acțiune de pre
zentare a evoluției dansului 
de-a lungul timpului, ținută 
de muzicologul Viorel Cosma 
cu ilustrări interpretate de 
balerini de frunte.

Desen da TIA PELTZ o ixițiM DM, dm dma virali
— Părerea mea despre dans ? 
Și tovarășul Gheorghe Obo- 

geanu, secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați, ne spune:

— Dansul exprimă sentimente, 
bucurii ; el este o manifestare a 
dragostei de viafă și tot mai 
mulfi tineri și vîrstnici (căci 
dansul nu-i îndrăgit numai de 
tineri) îl consideră ca atare, se 
străduiesc să-l învefe, să-l inter
preteze în toată frumusefea lui. 
Fiindcă se știe : ca orice lucru 
frumos, pentru a fi însușit ți 
dansul trebuie învăjaf...

II întrebăm pe tovarășul secre
tar ce a făcut comitetul orășe
nesc U.T.M. pentru a-i ajuta pe 
tineri să învefe dansul ?

Dar discuția noastră cu tovară
șul Gheorghe Obogeanu curge 
acum mai greoi, dar totuși... 
merge.

în primul rînd se pare că ideea 
de a-i ajuta pe tineri să învefe 
dansul, de a se organiza acfiuni 
care să pună dansul în drepturile 
lui firești (aceasta în dauna scă- 
lămbăielilor penibile la care mai 
asistăm uneori în localurile pu
blice, la reuniuni și chiar la 
unele joi ale tineretului) capătă 
tof mai mult teren și aici, la co- 
miteful orășenesc U.T.M. De cu- 
rînd, comitetul orășenesc U.T.M. 
a ajutat organizația U.T.M. de la 
Uzina mecanică să organizeze o 
reuniune model, unde tinerilor 
invitați (muncitori și elevi) să li 
se demonstreze cum se dansează 
corect, ce finută trebuie să aibă, 
cum trebuie să invite o fată la 
dans, etc. Intr-o pauză a reuniu
nii, o brigadă artistică a pre
zentat un program scurt unde 
a satirizat diferite exagerări în

dans. Reuniunea a cuprins și un 
concurs pentru „cel mai bun so
list“, cu sprijinul unui cîntăref 
s-au învățat și cîteva melodii 
frumoase de muzică ușoară. La 
o altă reuniune model punctul 
de atracție a fost concursul „pen
tru cel mai bun dansator“ care 
a pus participanților următoarele 
condiții : să știe să danseze un 
vals, un tango și un dans popu
lar, să aibă o ținută vestimen
tară corectă, să știe cum să-și 
invite partenera.

Aici aflăm de la tovarășul Obo
geanu următorul episod. A picat 
așa, pe nepusă masa, la această 
reuniune un oarecare exchibițio- 
nist, a invitat o fată și a început 
să arate „ce știe“. Nimeni nu 
i-a zis nimic. Toți ceilalți tineri 
s-au retras pe margini și au 
început să privească această ra

ritate care a simțit ascuțișul opi
niei colective. Acesta a simțit la 
un moment dat că ceva nu-i în 
regulă și, în hohotele de rîs ale 
tinerilor, a renunțat la demon
strații.

— După cile știm, comitetul 
orășenesc U.T.M. luase inițativa 
deschiderii unei școli de dans 
pentru începători.

— Așa este — ne răspunde to
varășul Obogeanu. S-au înscris 
peste 120 de tineri în două serii. 
S-au ținut și cîteva lecții. Profe
sorul de dans era mulțumit de 
participare. Și tinerii...
- Și?
— Și, cum se spune, n-am dus 

la capăt lucrul început. După 
două lecții s-a întrerupt totul. E 
o lipsă care...

— Și totuși, nu înțelegem cum 
de s-a putut renunța la o astfel

de inițiativă? Trebuie spus că 
în general Comitetul orășenesc 
U.T.M. Galați a făcut încă prea 
puțin pentru a ajuta la promo
varea unui dans corect, cit mai 
bine însușit. în Galați există o 
Casă de creație care ar putea 
da o serioasă mînă de ajutor la 
ținerea unor cursuri de dans, 
există specialiști la Teatrul muzi
cal. Dar la „joile tineretului“ nu 
se pot invita instructori și profe
sori de dans, tovarăși din corpul 
de balet al Teatrului muzical de 
la care tinerii ar putea primi în
drumările necesare ?

Nu rămîne de făcut altceva 
decît ca membrii comitetului oră
șenesc U.T.M. să continue vechea 
și buna lor inițiativă.

ILIE TANAS.xUHE

Ptegăiin pentru majorat
Pregătirea sărbătoririi majo

ratului constituie pentru organi
zațiile U.T.M. o mîndrie dar și 
o sarcină de mare răspundere. 
Ele trebuie să desfășoare ample 
și bogate acțiuni prin care ti
nerii să cunoască profund poli
tica partidului nostru, marile 
realizări ale poporului muncitor, 
drepturile și îndatoririle prevă
zute în Constituția Republicii 
Populare Romîne.

Multe din manifestările orga
nizate anu] trecut >■> orașul 
nostru pentru cei peste 600 de 
tineri de 18 ani au fost pline 
de farmec, entuziaste, adevărate 
sărbători ale tinereții. De neuitat 
au rămas în inimile tinerilor în
tâlnirile cu activiști de partid și 
de stat, cu oameni de cultură și 
muncitori cu o bogată experien
ță de viață. Aceste înlîlniri i-au 
ajutat să reflecteze mai profund 
la cele ce au realizat, dar mai 
ales, la ceea ce au de făcut, pen
tru c» întreaga lor muncă și 
activitate să răspundă grijii pe 
care o acordă partidul tinerei 
noastre generații.

Analizînd felul în care s-au 
ocupat în anul trecut organiza-

țiile de bază U.T.M. de pregăti
rea acestei sărbători, ne-am dat 
însă seama că nu toate acțiunile 
au avut un bogat conținut, nu 
toate au fost atractive, intere
sante. în unele locuri, pregăti
rea sărbătoririi majoratului s-a 
limitat la ținerea unor „joi ale 
tineretului“ în care s-a citit o 
recenzie, sau la o reuniune ori 
o seară literară al căror pro
gram a constat de fapt tot in 
prezentarea unei recenzii.

Ne-am propus ca în aeest an, 
fiecare activitate organizată în 
perioada de pregătire a majora
tului să contribuie în mod di
rect la întărirea răspunderii ti
nerilor față de muncă, față de 
învățătură, să insufle pasiune în 
lărgirea continuă a orizontului 
lor politic, profesional, de cul
tură generală, în creșterea apor
tului lor la lupta întregului po
por pentru dăsăvîrșirea construc
ției socialiste.

Cîteva acțiuni au și avut loc. 
De pildă, comitetele U.T.M. de 
Ja Rafinăria nr. 1 și de la Com
plexul C.F.R. au organizat pen
tru tinerii care, vor deveni ma
jori și care muncesc numai de 
cîteva săptămîni în uzină întîl-

vîrstnici care 
despre istoricul în- 

despre greutățile 
ei în anii tinereții, 
ce cere 
tineri.

acțiunile

niri cu muncitori 
le-au vorbit 
treprinderii, 
îndurate de 
despre ceea 
tatea de la

Printre 
organizațiile U.T.M. 
rea tinerilor de 18 
cesta sînt incluse 
de cunoașterea uzinei, a răspun
derii față de îndeplinirea planu
lui de producție, contribuția pe 
care trebuie să și-o aducă fie
care tînăr la sporirea producti
vității muncii, hiptînd pentru 
produse de calitate superioară. 
Ele vor face obiectul unor seri 
tematice, a unor simpozioane și 
concursuri organizate la cluburi. 
Totodată, la cluburi vor avea 
loc și alte activități pentru cei 
de 18 ani : învățarea de cîn- 
tece și poezii, pregătirea pro
gramelor artistice, conferințe și 
concursuri pe teme ca : „Dreptu
rile și îndatoririle cetățenești“, 
„Ce a dat regimul democrat 
popular tineretului“ etc.

astăzi socie-

propuse de 
în pregăti- 

ani, anul a- 
teme legate

VASILE GEORGESCU 
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Ploiești

ILIE CONSTANTIN

Frunzele își istovesc 
pe 
că

umerii mei 
o vîrstă a

trupul meu

ION CRINGULEANU

căderea, amintindu-mi 
plantelor s-a închis.

nu tresareȘi 
sub atîta toamnă. 
Zadarnic bat în mine ca-ntr-o poartă 
aceste zboruri spre adînc 1

...Dar cum aș putea uita : 
prin arterele mele 
înfrățite cu cele ale arborilor, 
au suit împodobite
trei anotimpuri I

O B R A
LA 14 ANI Pe-aici trec trenuri și păsări — 

lumina le știe pe nume, 
ecoul ducînău-1 pe palme, 
lumina le

La drum și soarele-i mai bun ; 
Deschide ușile, îmi arată cărările 
Joacă mărunt într-un crîng de alun 
Și străbate visul, ochii și nările

Bate din palme pe șantiere 
Tinerețea, și flutură zîmbete ; 
Strună arzînd, cînd ți-oi cere, 
Pentru fiecare treaptă vibrează și schimbă-te !

Premieră 
la Teatrul 
Țăndărică

Duminică 28 octombrie, ora 
, are loc la Teatrul Țăndă- 
eă premiera spectacolului 

Cartea cu Apolodor“ de Gellu 
Naum.

Spectacolul a fost pus în 
scenă de regizoarea Margareta 
Niculescu, artistă emerită. 
Marionetele au fost create de 
Ella Conovici, iar decorurile 
de Ștefan Hablinski. Muzica

Simt că respir mai întreg
Și drumul prelung și munții și versul 
A rămas, din culori, să-mi aleg 
Focul, iluminînd universul

FLORENȚA ALBU

la o atingere-a gîndului tău, 
împuternicit de lumină.

r>e scenă, Marilena Cîndea, 
£ fiica mecanicului de lo

comotivă de la Între
prinderea „9 Mai“-Turda, pare 
mai înaltă. Iar glasu-i e plin 
de căldură, de emoție. Acolo, 
pe scenă, i se adună toate gin- 
durile. Vrea să comunice re
cunoștința copiilor pentru 
partidul iubit, pentru minuna
tele zile ce le trăiesc. Cînd 
spune întregii săli: „înfloresc 
cu toții, pruncii țării“, nu știu 
cum, dar în sală se face legă
tura peste timp, cu vremurile 
acelea din trecut cînd pruncii 
țării se nășteau și se ofileau, 
cînd visurile tinerilor se iz
beau de viața grea, plină de 
lipsuri. Astăzi ei au la înde
mînă din partea statului de
mocrat-popular minunate con
diții pentru învățătură, pentru 
împlinirea oelor mai înalte 
năzuințe, de a sluji prin viața 
și munca lor de mîine patria 
socialistă și poporul munci
tor.

Sînt
100 de
14 ani,
pionierilor la o nouă sârbă-

toare închinată lor: înmina- 
rea în cadru festiv a buleti
nului de identitate.

Cuvintele pline de frumoase 
îndemnuri ale comuniștilor, 
ale oamenilor în vîrstă, feli
citările adresate lor din partea 
organizației U.T.M., ca și în- 
mînarea acestui document de 
stat de către comandantul mi
liției orășenești ca o consem
nare a drumului maturității 
pe care merg, fac din această 
sărbătoare un moment de ne
uitat din viața lor. Privesc 
chipurile mîndre ale sărbăto
riților. Vasile Mlron este 
elev la Școala medie nr. 1. O 
să termine școala, va
facultatea, va descifra tainele 
științelor naturii. O să fiu 
profesor — își spune. Lingă 
el, Viorel Morar citește seria 
buletinului nou primit: 
I 636 335 și sus, pe prima pa
gină, cuvintele : „valabil pînă 
la 19 octombrie 1972“. Peste 
10 ani, în 1972, Viorel va îm
plini 24 de ani. Ce va fi el 
atunci ? Ce vor fi atunci cu 
toții ? Ce vor fi atunci cei trei 
prieteni : Doru Oltean, Ioan

■urma

Costișor și Gheorghe Aștilean?
Unul dintre ei, Doru, o spu

ne ferm: „Oțelar vreau să 
fiu“ Și daugă : „oțelar la Cîm- 
pia Turzii".

11 întreb pe Costișor:
— Dar tu ?
— Lăcătuș.
Simplu, frumos și categoric. 

Aștilean vrea să fie navigator 
de cursă lungă. Să ducă pe 
țărmuri îndepărtate imaginea 
frumoasei noastre țări.

Și toți aceștia — Oltean sau 
Costișor, Aștilean sau Gron- 
za, oricare dintre ei, vor fi 
ceea ce doresc cu ardoare: 
drumurile le sînt deschise larg 
în față. Lăcătuși sau medici, 
atomiști sau ingineri, oțelari 
sau t împlari, orice profesie 
vor avea, vor fi stimați 
prețuiți.

O ' '
ani. 
sala 
din 
act din partea Republicii dragi 
își arătau prin angajamentele 
lor hotărîrea de a crește 
demni cetățeni ai patriei.

Ele vin și 
zările lor.

și

14 
in

sărbătoare a celor de 
Și toți ctți se aflau 
mare a Casei pionierilor 
Turda primind primul

•9 
spune pe nume.

se duc,
fără măsură, se dăruie visului.

E de-ajuns să le-auzi, 
că-n tine se-nalță aripile, 
Hori și păduri și fructe 
și visări îndrăznețe 
se orînduiesc în lume

Biblioteca universitară centrală

din Cluj este dotată cu zeci 

de mii de volume.

sesc aici cărțile

Foto : Prof.

Tinerii gă- 

preferafe

V. ORZA

Creșteți, diminețile mele frumoase, 
creșteți, orașele mele frumoase, 
creșteți fructe cu fața de aur și purpură, 
creșteți, ceruri, înalt !

Cu-o pală de soare 
șterg de pe fruntea omului vîrstele, 
netezesc obrajii și buzele.
Așa,
în soare,
încrederea tuturor are o singură vîrstă

spectacolului a fost scrisă da 
compozitorul Ștefan Niculescu.

După cum se știe, spectaco
lul „Cartea cu Apolodor“ pre
zentat pentru prima oară în 
iunie anul acesta la Festiva
lul internațional al teatrelor 
de păpuși de la Varșovia, a 
obținut cea mai înaltă distinc
ție conferită cu acest prilej : 
diploma Ministerului Culturii 
și Artei al R. P. Polone.

V.G.

organizate aco- 
tineri au pre-

aici, în sală, aproape 
copii care, împlinind 
au fost invitați la Casa

ROMULUS ZAHARIA

• •

săptămână întrea
gă poeții noștri 
și-ap, recitat ver
surile în cluburi 
muncitorești, că
mine culturale, în
fabrici și uzine, 

în fața unui auditoriu nume
ros — muncitori, țărani, elevi, 
studenți. A fost o sărbătoare 
a poeziei, în care poeții și ci
titorii au discutat cu pasiune 
despre sursele poeziei noi, 
militante, ca și despre cerin
țele cărora trebuie să le dea 
curs creatorii de frumos pen
tru a încălzi inimile oamenilor 
muncii cu versuri inspirate, 
pline de ideile mari ale tim
pului nostru.

La întrebările pe care le-am 
adresat, poeții au răspuns cu 
o impresionantă bogăție de 
fapte semnificative, incit ceea 
ce am ascultat au fost mai 
curînd confesiuni decît răs
punsuri la niște întrebări.

„Am fost în Hunedoara, ce
tatea de foc a țării, unde noi
le construcții, blumingul. de 
pildă, depășesc orice dimen
siuni cu care eram obișnuit“ 
— începe tovarășul Ion Brad. 
Cu grupul din care a făcut 
parte, poetul s-a întîlnit cu 
colectiviștii din Cigmău, satul 
poetului Ion Budai Deleanu. 
Dragostea colectiviștilor pen
tru poezie începe aici de la 
cunoașterea unei sumedenii de 
date în legătură cu familia 
autorului „Țiganiadei" și con
tinuă cu „surpriza" oferită în

ziua șezătorii 
lo: bătrîni și 
zentat realitatea nouă a satu
lui lor, folosind cu firească 
dragoste mlădierea versului 
popular.
venit la această sărbătoare a 
poeziei nu le-a fost greu să 
treacă de la frumusețea acti
vității lor zilnice, la frumu
sețea cuprinsă în versuri pen
tru că, așa cum spuneau mai 
mulți colectiviști din Bucer- 
dea Vinoasă, „munca noastră 
ține de poezia vieții“...

„La întîlnirea cu muncitorii 
de la Atelierele C.F.R. de 
zonă-Oradea — intervine

Oamenilor care au

nilor care înfăptuiesc măre
țele sarcini trasate de partid, 
poetul Ion Horea povestește 
fapte foarte semnificative. 
La Călimănești, un tînăr iubi
tor de literatură, vorbind des
pre funcția mobilizatoare a 
poeziei, a cerut poeților ver
suri calde, apropiate, despre 
relațiile dintre oameni într-o 
mare întreprindere socialistă. 
Dar pentru aceasta, a 
vorbitorul, este necesară 
noașterea atmosferei, a 
blemelor care-i frămîntă 
muncitori, a dorințelor și vi
surilor lor. în lipsa acestei 
cunoașteri, poezia devine rece,

spus 
eu- 

pro- 
pe

Cîțiva poeți despre >)

Ștefan Iureș — am simțit pe 
viu legătura profundă care 
există între muncă și poezie. 
Muncitorii ne-au ascultat, o ju
mătate de oră, imbrăcați în 
salopetele de lucru. în hala 
mare, lingă strunguri și forjă 
am vorbit împreună despre 
poezie și am înțeles că acolo 
ea se afla acasă".

Discuțiile care au avut loc 
aici au scos în evidență 
sitatea unei cunoașteri 
trerupte de către poeți 
versității manifestărilor 
toare ale omului de azi.

în discuție, fiind adusă ideea 
cunoașterii complete a realită
ții noastre socialiste, a ovine-

nece- 
neîn- 
a di
crea-

abstractă, îl îndepărtează pe 
cititor de adevărata ei frumu
sețe. La un moment dat, în
flăcărat de pledoaria pentru 
versul „care să meargă la 
inimă“, cel care vorbea a ce
rut poeziei „să participe direct 
la lupta pentru calitate“ care 
se di zilnic în uzinele socia
liste. O fată din sală a preci
zat că poezia înnobilează 
omul, îi dă gîndului și senti
mentului său acea limpezime 
de cristal care-l predispune 
spre un optimism robust, crea
tor. Discuția a devenit colec
tivă și, surprinzător, se putea 
constata că cei care vorbeau 
nu făceau risipă de o preocu-

pare de circumstanță, aparen
tă, ci vădeau un interes cul
tivat, vorbeau cu competență 
despre lucruri apropiate și ne
cesare. Poezia nu este doar un 
prilej de visare, ci în primul 
rînd de o înflăcărată dezba
tere, ea provoacă atitudine 
activă în iubitorii ei — și, 
după cum s-a văzut, aceștia 
sînt foarte mulți. Din această 
manieră de interpretare 
poeziei decurg 
adresate poeziei 
foarte 
dintre 
doara 
tinerii 
poezie 
pirate 
scenă, 
mobilizeze". Din nou, cu acest 
prilej, mulți muncitori și-au 
manifestat nemulțumirea față 
de unele poezii „reci“, care 
mai apar uneori in publica
țiile noastre. Căldura pe care 
o cer cititorii se referă la a- 
ceeași problemă a cunoașterii 
profunde. Nu poți însufleți o 
idee, oricit de interesantă ar . 
fi ea, dacă tu, poetul, n-ai 
trăit cu putere, n-ai vibrat 
profund cunoscînd bine viața 
și glodurile oamenilor în mij
locul cărora te afli.

„A fost cel mai frumos exa
men — ne-a declarat Ion Ho
rea — și sîntem fericiți că nm 
avut și de data aceasta de 
învățat“.

a 
și cerințele 

de un număr 
cititori, mulți 

„La Hune- 
lon Brad — 
mai multă

mare de 
ei tineri.
— spune 
au cerut 
agitatorică, versuri ins- 
care să fie recitate pe 
să însuflețească și să

C. STÄNESCU
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dedicat 
Dela- 
temă 

Aceste 
drept,

In unitatea de pionieri din 
Școala de 8 ani nr. 73 s-au or
ganizat o serie de acțiuni in
teresante, specifice organiza
ției de pionieri, care au stimu
lat interesul copiilor pentru 
învățătură. Dar s-au organizat 
și cîteva adunări care erau 
mai degrabă o continuare a 
procesului de învățămînt, ca, 
de pildă : o adunare închinată 
vieții și operei lui Vasile Alec- 
sandri, un concurs > ' 
scriitorului Barbu St. 
vrancea, adunări cu 
închinate geografiei, 
acțiuni i-au ajutat, e 
pe pionieri să-și îmbogățească 
cunoștințele, le-au lărgit ori
zontul, dar nu i-au ajutat să 
înțeleagă scopul și roadele te
meinicei însușiri a materiei 
în anii de școală. Ca urmare, 
la finele anului școlar, rezul
tatele nu au fost pe deplin 
mulțumitoare : clasele a Vl-a 
au avut un număr destul de 
mare de corijenți, clienții o- 
bișnuiți ai chiulului și suflatu
lui în orele de curs. Rezulta
tele de la sfîrșitul anului au 
mai arătat că in școală există 
încă elevi mediocri.

Ar fi putut oare organizația 
de pionieri să dea un sprijin 
mai mare școlii în obținerea 
unor rezultate mai bune la în
vățătură ?

Programul de activitate al 
unității pe primul trimestru 
al acestui an, întocmit pe baza 
unor propuneri ale pionierilor, 
vine să răspundă afirmativ 
acestei chestiuni. Programul 
ține seama de experiența din 
anul trecut. Astfel, în anul 
școlar trecut erau unii pionieri 
care la fiecare adunare de 
grupă sau detașament, fiind 
criticați, își luau sincere anga
jamente de a învăța în viitor 
mai bine dar, la următoarele 
adunări, erau din nou criticați 
căci situația lor rămânea ne
schimbată pentru simplul mo
tiv că ei nu știau... cum să 
învețe. Iată de ce anul acesta, 
in program, în locul binecu
noscutelor adunări „mobiliza
toare“ în care pionierii auzeau 
mereu aceeași „analiză“ inter
minabilă a situației la învăță
tură, au fost inițiate forme 
reale de ajutorare. Pionierii 
sînt în primul rînd învățați 
cum să învețe. în primul tri
mestru, îndeosebi pentru pio
nierii claselor a V-a, au fost 
prevăzute adunări de grupă în 
care pionierii fruntași la învă
țătură vorbesc despre felul 
cum își pregătesc lecțiile 
pentru o zi mai grea ; în alte 
grupe, pionierii care au obți
nut succese la matematică sau

ITn adunarea pentru ale
gerea președintelui de 
detașament, pionierii din 

detașamentul clasei a Vl-a de 
la Școala de 8 ani din comuna 
Șutești, raionul Drăgășani, au 
analizat cu seriozitate activi
tatea pe care au desfașurat-o 
anul trecut.

2 lată, acum întregul de
tașament a ridicat mîna 
în sus în semn că sînt 

de acord ca cel mai bun din
tre ei, pionierul Naibă Nico
lae, să fie ales președinte.

3 Instructorul de pionieri 
îi prinde la bluză lui
Naibă Nicolae semnul 

distinctiv al președintelui de 
detașament.

Cînd instructoarea Rozalia 
Pardos, în cadrul adunării pen
tru alegerea președintelui de de
tașament, a propus pionierilor să 
vorbească fiecare și despre acti-. 

. vitățile neconsemnate în jurnal, a- 
proape toți cei 70 de pionieri din 
detașamentul nr. 2 al unității de 
la Școala medie din Vulcan au ri
dicat mina. Și aceasta fiindcă 
fiecare din ei a participat efectiv 
la activitățile pionierești. Acum nu 
mai sînt spectatori la activitățile 
pionierești, ci doar participanți 
activi.

Dar nu întotdeauna au stat 
crurile astfel. Cu cîtva timp 
urmă, detașamentul nr. 2 nu 
putea mîndri cu o participare prea 

Iu- 
în 
se

U

limba română, arată concret 
cum folosesc manualul și noti
țele, cum se pregătesc la a- 
ceastă materie ; la gazetele 
de perete ale detașamentelor 
au apărut articole care popu
larizează felul cum își respec
tă pionierii fruntași programul 
zilnic bine stabilit. Elevilor 
din clasa a VII -a li s-a vorbit 
de acum de examenele care îi 
așteaptă la sfîrșitul anului. In
tr-un sugestiv panou apărut la 
gazeta de perete, elevii au pu
tut vedea că numai cinci mi
nute pierdute la o oră din 
cauza întârzierilor sau a nea
tenției, înseamnă 30 de ore 
pierdute într-un an școlar. 
S-au luat, totodită, măsuri ca 
pionierii fruntași la învăță
tură să fie stimulați. In pri
mul trimestru va apare pa
noul fruntașilor unde nu vor 
mai fi găsite doar fotografiile 
citorva pionieri din școală, 
mereu aceiași, ci, în mod ope
rativ, se vor vedea afișați toți 
cei care au obținut succese la 
învățătură.

Această complexă acțiune 
de sprijinire a școlii de către 
organizația de pionieri in do
meniul învățăturii nu se o- 
prește însă aici. Munca de 
educare a unei atitudini jus
te, socialiste față de învăță
tură nu poate fi despărțită det 
munca politico-educativă. în-‘ 
vățătura este un proces care 
cere nu numai eforturi de 
voință, perseverență și tărie 
de caracter, ci și cunoașterea 
clară a scopului pentru 
învață pionierii.

Adunări în care sînt 
tați muncitori fruntași 
producție, părinții unor 
pii care își continuă școala 
medie sau studiile superioare, 
vizite la locul lor de muncă 
sînt acțiuni prevăzute în acest1 
trimestru și care vor răspunde 
în parte acestui scop. Unele 
detașamente au găsit și alte 
forme de a stimula interesul 
pionierilor pentru învățătură, 
organizînd adunări în care 
se vorbește despre setea de 
învățătură a unor oameni de 
seamă care nu au învățat în 
școli luminoase, bucurîndu-se 
de manuale gratuite, ci la 
pîlpîirea slabă a unei lumi
nări, într-o cruntă mizerie.

Desigur, pentru stimularea 
dragostei copiilor față de în
vățătură, pentru dezvoltarea 
simțului lor de răspundere 
față de nivelul pregătirii lor 
este un cîmp larg deschis 
inițiativelor instructorilor în 
colaborare cu cadrele didac- 
tîC'C.

Prof. MARGHIT DASCĂLU

care

invi- 
în 

co

numeroasă a pionierilor la activi
tățile ce se organizau.

Cum a reușit instructoarea și 
activul detașamentului să înlăture 
această situație ?

Mai întîi, prin îmbogățirea pro 
gramului de activități. Datorită 
laptului că programul a început să 
cuprindă acțiuni numeroase, va
riate, ca învățarea de poezii și 
cîntece despre patrie și partid, 
jocuri pionierești, organizarea a 
numeroase vizite și excursii în în
treprinderile din oraș și localită
țile vecine, vizionări de filme 
pentru tineret și școlari, acțiuni 
de colectare a maculaturii, a fie
rului vechi, de înfrumusețare a 
școlii și împrejurimilor etc. s-au

pă-

ce 
in-

Ne aflăm la adunarea pentru 
alegerea președintelui detașa
mentului nr. 7 al unității de 
pionieri de la Școala medie nr, 
3 din Suceava. Pionierii claselor 
a Vl-a C și D care fac parte 
din acest detașament, dezbat 
activitatea desfășurată timp de 
un an. Pioniera lonescu Zahara 
îl critică pe colegul ei Petru 
Mîrza.

— I-am mai arătat lipsurile, 
dar tot nu se poartă frumos — 
spune ea.

Pionierii îi cer lui Mîrza Pe
tru să iasă în fața detașamen
tului și să spună ce are de gînd. 
Mîrza iese în fața detașamentu
lui, dar nu se uită în ochii cole
gilor, ci stă cu privirea în 
mînt,

— Pionierii te întreabă 
părere ai de cele arătate — 
tervine instructoarea de detașa
ment Eugenia Colescu.

— într-adevăr, așa e — ro
stește el, în sfîrșit — am fugit 
de la ore, am fost indisciplinat 
în timpul lecțiilor, am hoinărit 
pe străzi, am vorbit urît, am 
note proaste. Colegii au drep
tate : nu am avut o comportare 
frumoasă. Dar vă promit că am 
să mă îndrept. Vă dau cuvîntul 
meu de pionier.

Problema comportării unor 
pionieri a fost mult discutată 
în adunare deoarece ea a dat 
mult de furcă detașamentului 
în anul școlar trecut.

•—• Cînd mergeam în colectiv 
la film — spunea o pionieră — 
mulți pionieri ie arătau nerăb
dători în sala de spectacole : 
fluierau, băteau din picioare, 
mîncau semințe și aruncau hîrtii 
pe jos. Era aceasta o comportare 
frumoasă ? Fără discuție că nu. 
Aceiași pionieri răspundeau neîn. 
trebați la ore sau aveau preocu
pări străine de școală în clasă., 
veneau într-o ținută neglijentă în 
fața tovarășilor profesori etc.

Discuțiile purtate în adunarea 
detașamentului pentru alegerea 
noului președinte au scos în evi
dență faptul că, încă de anul 
trecut, comportarea pionierilor 
a devenit una din preocupările 
de seamă ale detașamentului. 
Sub îndrumarea instructoarei de 
detașament, pionierii care nu 
aveau comportări corespunză
toare au început să fie discutați 
în grupă sau să fie scoși în fața 
detașamentului. Colectivul 
conducere al detașamentului, 
drumat de instructoarea de 
tașament, era neiertător cu 
neșii, chiulangiii, indisciplinații 
și-i educa pe toți pionierii să

de 
în
de- 
le-

creaf condiții — ne spune in
structoarea — să-i antrenăm pe 
toți pionierii la activitățile pre-, 
ferate.

Dar pentru a realiza programe 
cit mai bogate, instructoarea a re
nunțat la procedeul greșit de a le 
întocmi singură, fără consultarea 
pionierilor. Acum, acest program 
este alcătuit de către activul de
tașamentului, pe baza sugestiilor 
pionierilor, care propun activitățile 
ce li se par mai interesante, pe 
care sînt dornici să I 
iască. Instructoarea îi 
stimulează interesul, 
ajută să se orienteze 
tățile cele mai potrivite.

le înfăpfu- 
indrumă, le 
fantezia, îi 
spre activi-

fie 
au 
în 
fii

la fel de neiertători. Copiii 
început să înțeleagă din ce 
ce mai bine ce înseamnă 

adevărat coleg, O 
tribuție importantă 
tățirea comportării 
au avut-o și o serie de acțiuni 
ca, de pildă, întîlnirile cu mun
citorii de la Fabrica „Străduin
ța” din Ițcani, care le-au vorbit 
pionierilor despre necesitatea dis
ciplinei în muncă, despre trăsă
turile noi care trebuie să—1 
caracterizeze pe cetățeanul noii 
societăți. Eficace au fost și cari
caturile la gazeta satirică la adre
sa comportării pionierilor Istrate 
llie, care sufla în timpul orei, 
Ucu Virgil și Urian llie, care 
au fugit de la adunările în care 
urmau să fie discutați etc. Tot
odată, detașamentul a urmărit 
cuprinderea pionierilor respec
tivi în activități atractive, de 
conținut, i-a atras să-și petreacă 
timpul liber în colectiv. Din 
însemnările jurnalului detașa
mentului, aflăm despre partici
parea aproape a tuturor pionie
rilor la cercurile de la Casa 
pionierilor, despre cei 35 de pio
nieri din detașament care fac 
parte din formațiile artistice din 
școală, despre colectarea a peste 
1 000 kg. fier vechi, de partici
parea la concursul „Cel mai bun 
recitator”, la întrecerile spor
tive, despre adunările cu temă, 
despre excursii etc. Fără îndo
ială că aceste activități au avut 
o influență pozitivă în rîndul 
pionierilor, mulți dintre ei ajun- 
gînd să aibă acum o comportare 
frumoasă. Pionierii au arătat cît 
de mult le-au plăcut aceste ac
tivități și au făcut noi propuneri 
pentru activitatea viitoare.

E necesar ca pe viitor tov. 
Eugenia Colescu, instructoare a 
detașamentului, să stimuleze 
mai mult inițiativa pionierilor, 
să găsească noi forme de activi
tate care să dezvolte la pionieri 
dragostea pentru detașament, 
pentru onoarea lui. Pentru a 
ridica pe toți pionierii la con
știința și necesitatea de a se 
comporta în mod corect, mai 
pot fi organizate, de pildă, adu
nări pionierești pe teme 
„Ținuta pionierilor”, „Cum 
ne comportăm” 

să 
con

ia îmbună- 
pionierilor

ca : 
să 

la care să fie 
invitați și părinții pionierilor,
precum și mai multe întîlniri cu 
muncitorii. Toate aceste acțiuni, 
care au ca scop îmbunătățirea 
comportării pionierilor, întări
rea disciplinei, vor fi fără îndo
ială de folos.

AURELIA CĂRUNTU

La realizarea obiectivelor din 
luna în curs, toți pionierii 
detașamentului au participat cu 
însuflețire. Fiecare a învățat 
cîte o poezie, toți s-au întrecut 
intr-un concurs pentru cel mai 
bun recitator, au lucrat pe grupe 
la amenajarea parcului școlii, au 
sfrîns cîte 10-15 kg fier vechi și 
cîte 3 kg maculatură fiecare.

Un alt exemplu. Pentru con
cursul cultural-artistic al pionieri
lor și școlarilor, instructoarea de
tașamentului n-a mai aies doar 
cîțiva pionieri pentru a pregăti 
dansurile, poeziile, cîntecele, ci 
a desfășurat aceste pregătiri cu 
toți pionierii, Fiecare grupă

Foto : l, CUCII

dragostea de patrie

au cerut 
să facă o

vizite prin îm- 
pentru cunoașterea 

a orașului. Am vizitat 
a partidului, 

noile cvartaluri 
magistralele mo- 
î construiesc. Dar 

departe, 
organiza 
itinerarii 
gen de 
și ziua 

„autocare“ 
pornim I Primul nostru ghid, 

ne prezintă
La

G'ică.

Școala și organizația de pio
nieri au sarcina de a se ocupa de 
educația patriotică a copiilor.

Acest lucru mă preocupă și pe 
mine. La adunarea detașamentu
lui claselor a Vl-a, în fața mea 
s-a desfășurat filmul acțiunilor 
organizate de copii și consem
nate în jurnalul detașamentu
lui. E un film bun ? Să vedem. 
(Spicuiesc numai cîteva acțiuni 
organizate în scopul educării pa
triotice a copiilor)i

...Intr-o adunare de detașament, 
aproape toți pionierii 
tovarășei instructoare 
excursie imaginară prin țară, pen
tru a o cunoaște. Pînă atunci fă
cusem numeroase excursii de du
rată scurtă, 
prejurimi 
raionului, 
Muzeul' de istorie 
Casa Scînfeii, 
de locuințe, r 
derne care se 
gîndul nostru zbura mai 
Și pentru că nu putem 
prea multe excursii pe 
lungi, am recurs la alt 
„călătorie“, lată, a sosit 
plecării. „Urcăm în 
și... . 
Liliana, 
rești. 
pe 
ne arată orașul, 
despre 
grevele 

orașul Bucu- 
avem ghid 
documentat, 

ne
lui,

Ploiești, 
Foarte

industria 
muncitorilor petroliști, 

despre fabricarea utilajului 
trolier, despre specialiștii 
tri care instalează sonde romî- 
nești în India, despre toate. Rînd 
pe rînd, beculețele se aprind și 
irecem prin Bacău, Onești, Bor-

pe- 
noș-

și-a stabilit cîte o zi în care 
învață cînfece și jocuri, fie
care pionier și-a ales cîte o poe
zie pe care o va recita. Se vor 
organiza apoi mici serbări pe 
grupe, pe detașament, în cadrul 
cărora vor ti selecționați cei mai 
buni, pentru a reprezenta detașa
mentul la faza pe școală a con
cursului.

Instructorii ajutori, utemiștii frun
tași din clasele mari, precum și 
învățătorii care predau la clase se 
află In permanență In mijlocul 
pionierilor, a|utîndu-l să pregă
tească, să organizeze cit mai bine 
fiecare activitate a lor. 

zești, Săvinești, Bicaz, Tg. Mureș, 
Oradea, Timișoara.

în această lungă excursie am 
făcut și cîteva popasuri, unde 
s-au spus poezii închinate patriei 
și partidului, s-au cîntat cînfece. 
Cînd după o oră excursia a 
luat sfîrșit, impresiile și cu
noștințele noastre despre fru
musețile și bogățiile patriei, 
despre hărnicia 
țăranilor, despre 

excursia 
impresiile și 

noastre despre 
și bogățiile 

muncitorilor și 
folclorul lor, se

Am văzut Bistrifa la 
pana maestrului Sa-

ilyiSv1 uisîli

F ; r
>îl

îmbogățiseră, 
foarte bine pregătiți. Aproape nu 
ne-am dat seama că a fost o că
lătorie imaginară.

Gîndul mă duce către o altă 
excursie imaginară pe care am 
pregătit-o în 3 luni de zile. In a- 
cest timp, au început să plece din 
unitate și să sosească numeroase 
scrisori. In unele se spunea : Noi 
organizăm o „călătorie“. Mașina 
cu care mergem va trece și prin 
orașul vostru. Vă rugăm ajutați-ne 
să-l cunoaștem. Trimiteți-ne date 
despre istoria orașului, despre in
dustria lui, despre tot și vederi.

O mare atracție pentru pionieri 
o reprezintă munca în cercuri, la 
care doresc să participe cu toții. 
Pionierele din detașament sînt 
cuprinse la cercul „mîinilor înde- 
mînafice“ în cadrul căruia reali
zează minunate cusături, brode
rii, dovedind și dezvolfîndu-și de
prinderi și gusturi deosebite. Bă
ieții s-au arătat și ei dornici să ia 
parte la activitatea unor cercuri 
ca al „micilor mineri“, a celui de 
aeromodele, de sfrungărie sau 
loto, însă acestea există mai mult 
pe hîrtie. Comitetul U.T.M. al 
școlii, instructoarea de pionieri, cu 
sprijinul cadrelor didactice trebuie

Alături de scrisoare plecau și 
cîteva vederi din București, Am 
primit răspunsuri : „Vă mulțumim 
pentru vederi. Vă trimitem «lătu
rat datele pe care ni le-ați ce
rut“., »

După ce am primit tot materia
lul de la prieteni, l-am studiat 
și... am pornit. Da la Bicaz pînă 
Ia Șiret, am mers cu... plutele pe 
Bistrița. Cîrmuiforu! era Dinu R. 
carș, făcuse o plimbare adevărată 

cu tatăl său. 
Toance prin 
doveanu și a lui Vlahuță. La Bi
caz ne-am plimbat cu vaporul pe 
lacul de acumulare.

Pregătirea unor astfel de adu
nări a stîrnit de fiecare dată din 
partea copiilor un interes și un 
entuziasm deosebit.

Excursiile imaginare sînt com
pletate cu excursii adevărate, 
lată, într-o zi am vizitat cu pio
nierii, îndeplinind astfel o dorință 
a lor-mai veche, Uzinele „Grivița 
roșie”. Pionierii 
câți frumos, cu cravate roșii la 

au venit îmbră-

să acorde atenție acestei pro
bleme, să organizeze și activitatea 
acestor cercuri atît de mult so
licitate de pionieri.

Continuînd organizarea activități
lor de pînă acum și îmbogățindu'le 
mereu, instructoarea detașamentu
lui, instructorii ajutori, antrenînd 
mai mult pe pionierii din activ, 
trebuie să dea dovadă de aceeași 
preocupare pentru mobilizarea tu
turor copiilor la aceste activități, 
fapt ce contribuie în mare mă
sură la obținerea unor rezultate 
frumoase în. munca de educație 
comunistă a copiilor.

NICOLAE ARSENIE 

gîf, cu steagul unității în frunte, 
cu buchete de flori în mîini. 
Ne-au întîmpinat muncitorii uzi
nei cărei ne-au • vorbit despre 
munca lor, despre succesele pe 
care le obțin. Un muncitor în 
vîrstă a povestit copiilor episoa-» 
de din timpul grevei din 1933.

...Am în față cîteva copii al# 
unor fotografii care au fost prinse, 
pe filele unui album alcătuit cu 
prilejul aniversării a 40 de ani de 
ia înfifnțarea Partidului Comunist 
din Romînia : pionierii la adunare, 
pionierii la strînsul fierului vechi, 
la amenajarea unui teren de sport, 
la înfrumusețarea curții, pionierii 
care au primit distincții pionie
rești făcînd o excursie cu O.N.T-ul 
la locurile din București legate de 
lupta partidului, depunînd un bu
chet de flori la placa comemora
tivă „Bella Breiner“.

Sau o fotografia, în care cei 
mai merituoși școlari primesc cra
vata roșie la Statuia lui Lenin, sau 
la Muzeul de istorie a Partidului.

...O aud pe Anca, președinta 
detașamentului, citind mai de
parte : „Sîntem în vizită la Dof- 
tana. Ne oprim la mormîn- 
tul lui llie Pintilia și depu
nem flori. Apoi, încet coborîm și 
la cimitirul „3 pruni". Depunem și 
aici flori, lîngă fiecare piatră cara 
păstrează numele celor ce au pie
rit aici. Jurăm că nu vom uita I

Ar mai fi multe de scris. Aș 
vrea să spun doar că activitățile 
de care am amintit mai sus, le-au 
plăcut mult copiilor, și în adună
rile de alegeri au cerut să se mai 
organizeze și altele asemănă
toare.

Aceste activități pionierești, pe 
care ne-am străduit să le organi
zăm cît mai bine și cu un conți
nut bogat, au contribuit la edu
carea comunistă a pionierilor, la 
dezvoltarea dragostei lor pentru 
patria noastră socialistă, a devo
tamentului față de cauza Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a poporu
lui muncitor.

LUCREȚIA RANGA 
instructoare superioară 

de pionieri
la Școala de 8 ani nr. 92 

București

instructorii 
de pionieri

La adunările U.T.M. de dări 
de seamă și alegeri care au 
avut loc la Școala pedagogică 
din Cimpulung Muscel s-a 
discutat — ca una din proble
mele principale — munca or
ganizației U.T.M. din școală 
cu pionierii.

In școala noastră, peste 20 
de utemiști au muncit anul 
trecut ca instructori de deta
șamente la diferite unități de 
pionieri din oraș și satele a- 
parținătoare.

Birourile U.T.M. ale anilor 
IV B, IV A, V A și V B, ca 
și membrii comitetului U.T.M. 
pe școală, au fost criticate 
pentru că s-au ocupat prea 
puțin de controlul și îndru
marea instructorilor de pio
nieri.

învățînd din experiența a- 
nului trecut, noul comitet 
U.T.M., recent ales, acordă 
mai multă atenție muncii cu 
pionierii. In acest an școlar, 
numărul instructorilor de pio
nieri recrutați din școala noa
stră este aproape dublu față 
de anul trecut. Ei vor fi în
deaproape sprijiniți și contro
lați ; vor prezenta scurte in
formări, în adunările generala 
U.T.M.

MITU ION
membru al comitetului U.T.M* 

Școala pedagogică 
Cimpulung Muscel
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că nu este singur in lupta

„Poporul cuban știe

Manifestările cultural-artis- 
tice prilejuite de sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice continuă să fie urmărite 
cu mult interes de oamenii 
muncii din patria noastră.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală acad. 
A. V. Paladin, directorul In
stitutului de biochimie al A- 
cademiei de științe a R.S.S. 
Ucrainene, membru de onoare 
al Academiei E P. Romîne, a 
ținut în fața unui mare nu
măr de cetățeni conferința 
„Lenin și știința“. In înche
iere pariicipanții au asistat la 
un bogat program artistic.

La clubul „Constructorul“, 
a avut loc o seară literară in
titulată „Din proza și poezia 
popoarelor U.R.S.S.“, susținu
tă de actori ai Teatrului na
țional „I. L. Caragiale“.

în sala cinematografului 
„înfrățirea între popoare“, sute

de bucureșteni au audiat con
ferința „RS.S.A. Iacută — țară 
a diamantelor“. A vorbit Ele
na Mihai, cercetător științific 
la Institutul de geologie-geo
grafie al Academiei R.P. Ro
mîne.

în fața a numeroși medici 
și a altor oameni de știință 
medicală, în amfiteatrul Spi
talului Colțea, prof. dr. Marin 
Voiculescu a vorbit despre 
cercetările sovietice în dome
niul hepatitei epidemice.

Pentru a populariza realiză
rile sovietice pe drumul con
strucției comunismului, Con
siliul regional A.R.L.U.S.- 
București a organizat în Ol
tenița, Giurgiu, Lehliu, Călă
rași, Urziceni și Fetești, 15 
expoziții cu temele „Un mă
reț program de construire a 
comunismului“, „Agricultura 
U.R.S.S." „U.R.S.S. azi",
„Prin colhozurile sovietice“, 
„Palatul pionierilor din Lenin-

grad“ și „Creșterea animale
lor în U.R.S.S.”.

Aproape 100 000 de muncitori, 
marinari, pescari, colectiviști, 
mecanizatori, intelectuali și 
elevi, din regiunea Dobrogea 
au luat parte pînă acum la 
manifestările organizate cu 
prilejul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice. în orașele și sa
tele regiunii au fost organi
zate 100 de bazare și ștan
duri cu cele mai valoroase 
opere ale scriitorilor ruși și 
sovietici. Numeroși cetățeni 
au vizitat expoziția „Un pro
gram măreț de construire a 
comunismului“, organizată în 
peste 90 de sate, precum 
expozițiile „Activitatea 
tistică de amatori în U.R.S.S. 
și „Cucerirea spațiului cos 
mic” organizate la Tulcea.

■ ti i

Funeraliile iui
Romulus Zăroni

Joi, 25 octombrie, au avut 
loc funeraliile tovarășului Ro
mulus Zăroni. luptător devotat 
cauzei construirii socialismu
lui în patria

La ora
Consiliului 
calelor din 
a fost depus sicriul, au început 
să sosească oamenii

noastră
9,30, în 

local al
București,

Sala
Sindi- 

unde

a Consiliu- 
Republicii 

precum și 
și jerbe de

„Realitatea a întrecut cu mult 
așteptările mele"

Depuiaiul grec Sfavros Kosiopoulos 
despre vizita făcută în R. P. R.

Sărbătorirea
Zilei armatei
R. P. Romîne

muncii, 
pentru a-și lua rămas bun de 
la tovarășul Romulus Zăroni. 
La catafalc erau depuse o co
roană de flori din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a Con
siliului de Stat și 
lui de Miniștri al 
Populare Romîne. 
numeroase coroane
flori din partea unor instituții 
și organizații obștești. în ju
rul catafalcului au făcut ulti
ma gardă tovarășii Alexandru 
Moghioroș, Mihai Dalea, Flo- 
rian Dănălache. Ion Cozma, 
Anton Moisescu, Filip Geltz, 
Francisc Țapoș și Constantin 
Filoreanu.

La ora 13. sicriul cu corpul

neînsuflețit al tovarășului Ro
mulus Zăroni a fost scos din 
Sala Consiliului local al Sin
dicatelor din București și de
pus pe carul mortuar.

In sunetele marșului fune
bru al fanfarei militare, cor
tegiul funerar a pornit spre 
cimitirul Ghencea.

In fruntea cortegiului erau 
purtate ordinele și medaliile 
cu care a fost distins tovară
șul Romulus Zăroni.

La cimitirul Ghencea a a- 
vut loc mitingul de doliu. La 
miting au vorbit tovarășul An
ton Moisescu, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și 
tovarășul Miron Belea, vechi 
activist al Frontului Plugari
lor. care au evocat memoria 
defunctului, activitatea sa de-a 
lungul anilor închinată bine
lui poporului muncitor, propă- 
Zrii patriei noastre.

Mitingul de doliu a luat 
sfîrșit în sunetele marșului fu
nebru.

(Agerpres)

Stavrospree
vice președinte

Deputatul 
Kostopoulos, 
al partidului liberal, vicepre
ședinte al Ligii de prietenie 
greco-romine, care ne-a vizi
tat țara, s-a întîlnit înaintea 
plecării cu reprezentanți ai 
presei și Radioteleviziunii ro- 
mîne, cărora le-a făcut o de
clarație.

„Sînt recunoscător — a spus 
el — pentru invitația ce mi s-a 
făcut de a vizita țara dv. In 
afară de București am fost 
prin cîteva regiuni: 
Brașov și Bacău.
astfel ocazia să cunosc marile 
realizări din industrie pe care 
poporul romîn le-a obținut în 
ultimii ani. Firește, Romînia 
era cunoscută în Grecia ca ° 
țară cu importante bogății 
naturale, dar deosebirea față 
de trecut este că acum în țara 
dv. aceste bogății au fost va
lorificate și că beneficiarul 
lor este poporul romîn. Am 
vizitat Combinatul chimic de 
la Borzești și marea rafinărie, 
foarte modernă, de la Onești. 
La Brașov am vizitat o uzină 
de tractoare care face cinste 
țării dv. Am fost și la o gos
podărie agricolă colectivă, 
exemplu foarte interesant de 
rezultatele pe care le poate 
da munca în comun. Tre- 
cînd prin sate, orașe, tîrguri 
este evident, după părerea 
mea, nivelul de viață ridicat 
al oamenilor. Și mai gste ceva 
care atrage atenția oricărui 
străin : am întîlnit peste tot, 
pe unde am fost, oameni plini 
de voie bună, 
noase, dovadă

Ploiești, 
Am avut

cu 
că

fețe lumi- 
luniea este

aici mulțumită. Cit despre 
București, el este un ora? în- 
cintitor și foarte bine con
ceput, cu multe parcuri, minu
nate clădiri, cu construcții noi 
de locuințe, demne de toată 
admirația. Vă spun sincer cd 
vizitind țara dv. realitatea nu 
numai că a 
întrecut cu 
mele.

Vă asigur 
nici un prilej — a 
deputatul grec 
tăși în țara mea sentimentele 
de admirație pentru marile dv. 
realizări. Nu voi scăpa din ve
dere de a face tot mai cuno
scut în Grecia un lucru pe 
care l-am constatat acum per
sonal și anume uniunea de 
sentimente, care există între 
popoarele romîn și grec. In spi
ritul celor discutate cu mem
bri ai grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare, 
voi încerca să formez un grup 
parlamentar grec, mijloc efi
cient pentru promovarea prie
teniei între țările noastre.

Răspunzînd apoi unei între
bări referitoare la relațiile 
greco-romine, deputatul Sta
vros Kostopoulos a spus : In 
această problemă, importante 
sînt strădaniile depuse pentru 
întărirea păcii și cred că pe 
această cale nu există obsta
cole între Grecia și Romînia. 
Din întrevederile pe care 
le-am avut aici mi-am dat 
seama că din partea dv. există 
dorință de colaborare și că în 
acest sens se fac eforturi din 
ce în ce mai mari.

(Agerpres)

confirmat, dar a 
mult așteptările

că nu voi pierde 
continuat 

de a împăr-

Ministrul forțelor armate, 
general de armată Leontin Să
laj an, a oferit joi seara, în 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei, un cocteil cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne.

Au luat parte general-colo- 
nel Alexandru Drăghici, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor 
interne, Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Ion Cozma, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, ad- 
juncți ai miniștrilor forțelor 
armate și afacerilor interne, 
generali activi și în rezervă, 
ofițeri superiori.

Au participat atașați militari 
acreditați în R. P. Romînă.

*
Cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Forțelor Armate, în unitățile 
militare din țară au avut loc 
adunări urmate de programe 
artistice. De asemenea, mili
tari ai forțelor armate s-au 
întîlnit cu oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, 
cu pionieri și școlari, cărora 
le-au vorbit despre semnifica
ția Zilei Forțelor Armate și 
le-au împărtășit aspecte din 
munca și viața ostașilor arma
tei populare, pusă în slujba 
apărării cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru.

Joi seara, posturile noastre 
de radio și televiziune au 
transmis emisiuni consacrate 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne.

Impresii despre o recentă vizită
La Havana a avut 

cent primul Congres 
al Federației femeilor cuba
neze. Printre delegatele din 
20 de țări care au adus la 
congres salutul organizațiilor 
de femei pe care le reprezen
tau, a fost și tov. Stana Dră, 
goi, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă. Intr-o con
vorbire cu redactorul Agen
ției romîne de presă „Ager
pres” — Sanda lonescu — 
tov. Stana Drăgoi și-a împăr
tășit cîteva din impresiile sale 
despre acest congres și despre 
vizita sa în Cuba.

Primul Congres național al 
Federației femeilor cubaneze 
— federație creată cu doi ani 
în urmă, și care numără astăzi 
aproape 400 000 de membre — 
a constituit un eveniment im
portant pentru femeile 
Cuba, care și-au trimis la 
ceastă manifestare 4 000 
delegate.

La Congres s-a dezbătut 
larg problema participării 
turor femeilor, alături de ce
lelalte organizații obștești, la 
traducerea în viață a hotări- 
rilpr guvernului revoluționar 
al Cubei, participarea lor în 
număr cît mai mare la viața 
economică, Ia munca de edii- 
.cație politică. S-a subliniat, 
printre altele, că peste 90 000 
de membre ale Federației fe
meilor cubaneze au luat parte

loc re- 
național

din
a-
de

pe 
tu-

la desfășurarea procesului 
alfabetizare ; peste 700 000 
oameni au fost alfabetizați 
membrele Federației.

Ceea ce pe noi, delegatele 
străine la Congres, ne-a im
presionat îndeosebi — a con
tinuat tov. Stana Drăgoi — a 
fost entuziasmul, convingerea 
fermă a reprezentantelor fe
meilor cubaneze că ele, ca și 
întregul popor al Cubei, sub 
conducerea forțelor revoluțio
nare, vor învinge greutățile, 
vor consolida tot mai muit 
cuceririle revoluției.

Au fost momente în timpul 
vizitei mele la Havana care 
mi-au rămas adînc întipărite 
în memorie. Un asemenea 
moment a fost cel de la închi
derea lucrărilor congresului, 
cînd Fidel Castro, luind cu- 
vîntul, a subliniat ajutorul 
dezinteresat primit de Cuba 
din partea U.R.S.S. și a celor
lalte țări socialiste. O izbuc
nire de simpatie, de recuno
ștință față de popoarele țări
lor socialiste a urmat cuvin
telor rostite de primul mini
stru al Cubei. S-a văzut lim
pede că poporul cuban știe că 
nu este singur în lupta pentru 
apărarea drepturilor sale, că 
el are încredere în prietenia 
oamenilor cinstiți din lumea 
întreagă.

îmi amintesc și de un alt 
moment emoționant. La mi
tingul care a avut loc la Ha-

de 
de 
de

în Cuba
cu prilejul celei de-a 
aniversări a înființării 

apărarea

vana 
doua 
comitetelor pentru 
revoluției, ca_un ecou la cu' 
vîntarea 
punsul 
prompt, 
pînă la 
voie, dar nu ne vom lăsa sub
jugați din nou de imperialiștii 
nord-americani”. In acel mo
ment, cei aproape 290 000 de 
particjpanți la miting au reac
ționat ca o singură voință, ca 
un singur glas.

Femeile din țara noastră, ca 
și întregul popor romîn — a 
încheiat tov. Stana Drăgoi — 
sînt alături de femeile cuba
neze, se solidarizează cu lupta 
dreaptă a poporului Cubei 
pentru apărarea libertății, pă
cii și independenței sale na
ționale.

lui Fidel Castro, răs- 
maselor a venit 

sigur: „Vom lupta
unul dacă va fi ne-

Cinsmatografe
Republica, 1Celebrul 702 :

Mai; Centrul înaintaș a murit in 
zori: București, Gh. Doja, Ma- 
gheru, Miorița ; Bandiții din Or- 
gosolo: I. C. Frimu, 8 Martie; 
Sub ploaia atomică : E. Pavel, 
înfrățirea între popoare, B. De- 
lavrancea, Floreasca ; La 30 de 
ani : Tineretului, V. Alecsandri; 
Casa de la răscruce: Flacăra, 
Luceafărul; Apartamentul t Lu
mina; Vîrsta dragostei: Victoria; 
Omul cu două fețe: Central; 
Program pentru copii dimineața, 
după-amiază : O viață : 13 Sep
tembrie; Vechile biserici ale 
Kremlinului — Cum îți mobilezi 
apartamentul — Ansamblul bul
gar de Stat de c.întece și dansuri 
populare-— Pînă nu e prea târ
ziu : (10—15) ; Raidul vărgat 
(17—21) : Timpuri Noi; Alarmă 
în munți; Maxim Gorki; Departe 
de patrie : Cultural; Vîntul su
dului : Al. Popov; Învierea (am
bele serii) : Grivița; Alarmă pe 
insulă: C. David; Cartierul vise
lor : V. Roaită; Palatul de cleș
tar: Unirea; Nouă zile dintr-un 
an : Al. Sahia, 23 August; Șam
panie și melodii t T. Vladimires-

cu; Drumuri despărțite : 16 Fe
bruarie, Munca, Olga Bancic ; 
Aventurile lui Huckleberry Finn: 
Popular, G. Coșbuc ; De la A- 
penini la Anzi: Arta; Tintin și 
misterul „Linei de aur“ : Moși
lor; Ltfcarillo de Tormes : Donca 
Si mo, Volga; Drum de încercare: 
M. Eminescu, 30 
Două vieți (ambele 
Pintilie; Vals pentru 
8 Mai; Cînd comedia
Vîrsta de aur a comediei : 
bertății; Omul amfibie: G. Baco- 
via; Aleksandr Nevski: Drumul 
Serii; Acord final: Aurel Vlaicu.

Decembrie; 
serii) ; I. 
un milion : 
era rege —

Li-

La cabinetul tehnic el Șantie
rului naval din Galați, tinerii 
Pelin Ghifă, lonescu Con
stantin, Sandu loart ți Simion 
Vladimir studiază și discută 
despre noi posibilități de 

inovații.

Foto! N. STÊLORIAN

I

(Urmare din pag. I)

Crește fondul de cărți 
al bibliotecilor comunale

De la începutul anului, bi
bliotecile comunale și sătești 
din regiunea Iași au 
aproximativ 220 000 de cărți 
și broșuri cu caracter agro
zootehnic, de știință populari
zată, ideologice, beletristice în

primit

valoare totală de circa un mi
lion de lei.

Totodată, multe din țele 
aproape 1 000 de cămine cul
turale din regiune au fost în
zestrate cu mobilier nou-

Pentru sezonul de iarnă, tu
riștilor care vor străbate Munții 
Făgărașului li se pregătește un 
nou loc de popas. La Negoiul, la 
aproape 2 000 de metri altitudine, 
Va fi dat în folosință, o dată cu

începerea sezonului de iarnă, 
un hotel turistic alpin.

Noul hotel, prevăzut cu o ca
pacitate de 150 de locuri, se află 
în prezent în stadiu de finisaj.

întrecerile feminine din ca
drul turneului final al cam
pionatelor mondiale de volei, 
au luat sfîrșit cu victoria echi
pei Japoniei care în ultima zi 
a întrecut formația Ceho
slovaciei cu scorul de 3—0, și 
a cucerit astfel trofeul suprem. 
Locul II a fost cucerit de echi
pa sovietică, iar locul III de 
formația Poloniei. Echipa ro
mînă, cu 3 victorii, s-a clasat 
Pe locul IV.

Ieri echipa noastră a fost

de au luat
întrecută de formația Bulga 
riei cu scorul de 3—2. Fără să 
ne fi fost superioară din punct 
de vedere tehnic, jucătoarele 
bulgare au meritul de a fi 
luptat mai mult în seturile 4 
și 5, atunci cînd jucătoarele 
noastre au slăbit, datorită obo
selii, ritmul de joc.'Clasamen
tul final în urma disputării, 
tuturor partidelor este urmă
torul : 1. Japonia, 2. U.R.S.S., 
3. R. P. Polonă. 4. R. P. Romî- 
nă, 5. R. S. Cehoslovacă, 6.

R. P. Bulgaria, 7. R. D. Ger
mană. 8. Brazilia. în întîlnirea 
masculină cu echipa Iugo
slaviei, jucătorilor romîni 
le-au trebuit 5 seturi pentru 
a termina învingători. Scor fi
nal: 3—2.

Astăzi, echipa noastră mas
culină, în ultima zi de con
curs, întîlnește formația R. S. 
Cehoslovace.

ION CHIȚU

î(i respecți soția?
(Urmare din pag. I)

care și să spele I Să meargă 
șervici, dar treburile casei să 
fie cu nimic neglijate. El, „băr
batul“, el sultanul — nici măcar 
o pline în doi ani n-a cumpărat I

Femeilor întilnile pe stradă, de 
la birou — într-un cuvînt femei
lor „străine“ Valentin le cade și 
la picioare dacă e vorba să-și 
dovedească politețea, dar sofiei 
lui e-n stare să-i dea cu pumnul 
peste gură pentru o ciorbă, cînd 
nu-i place „lui".

Se spunea In darea de seamă 
amintită : „Tovarășul- Valentin S. 
se remarcă prin aceea că e com
bativ, intransigent față de cei 
care greșesc“. Dacă o colegă a 
lui n-ar fi venit odată la o șe
dință și ar fi motivat că n-o lasă 
soțul, apoi el ar li sărit imediat 
în sus, ar fi apelat la principii, ar 
fi criticat. Și a și făcut asta, lată 
însă un alt fragment din
soarea soției sale : „~
vreo ședință sau învățămînt

I« 
nu

seri-
Dacă am 

poli-

Mașinile pot produce mai mult
economiile. Popularizarea sus
ținută, prin forme multiple, a 
rezultatelor fruntașilor are, 
de asemenea, o mare valoare 
educativă și stimulatorie.

O altă problemă asupra că
reia vrem să ne oprim este 
felul cum se respectă 
na de producție. In 
două luni, august și 
brie, s-au pierdut în 
prelucrător, prin 
nemotivate, peste 400 
Dar problema disciplinei nu 
trebuie înțeleasă unilateral. 
Sînt tineri care vin la muncă, 
dar se plimbă de colo, colo 
fără rost și asta face ca ma
șinile să nu funcționeze cu 
capacitatea planificată. Orga
nizația U.T.M. a întreprins 
multe acțiuni bune ; a discu
tat cu tinerii care au aseme
nea manifestări, i-a satirizat 
la gazeta postului utemist de 
control, la stația de radio
amplificare etc. Această pro
blemă trebuie să stea mereu 
în atenția organizației U.T.M. 
și ori de cîte ori tinerii lip
sesc sau își irosesc timpul 
de lucru să se arate (în 
scurte analize, sau cu a- 
jutorul unor pancarte prinse 
la mașini) ce producție nu s-a 
realizat din această pricină. Ar 
trebui să se folosească mai

discipli- 
numai 

septem- 
sectorul 
absențe 
zile-om.

mult exemplul de conștiincio
zitate al muncitorilor vârst
nici.

Mașina, ne spunea Constan
tin Stanciu, secretarul organi
zației U.T.M. din sector, te a- 
jută foarte mult. Dacă o îngri
jești bine, ea își menține gra
dația și nu mai ești nevoit 
să-ți pierzi vremea măsurînd 
mereu piesele, eviți reparații
le accidentale, deci folosești 
chibzuit timpul. In dorința de 
a obține rezultate mai bune, 
tinerii propun soluții care duc 
la perfecționarea utilajului, la 
reducerea timpului de lucru, 
înainte, carterul compresoru
lui de excavator se lucra pe 
freze. Lucian Seboiu a realizat 
un dispozitiv care permite 
prelucrarea pe strunguri. S-au 
descongestionat deci mașinile 
de frezat, se obțin economii și 
o productivitate sporită. Și 
alți tineri, printre care și Au
rel Drag'omir au realizat ino
vații utile producției. Există 
deci o preocupare față de ma
șini, izvorîtă din dorința ca 
ele să producă mai mult. De 
aici însă nu se poate trage 
concluzia că această rezervă 
a fost epuizată. O bună parte 
din tineri acordă încă puțină 
atenție îngrijirii utilajului. Re
parațiile accidentale sînt încă

multe în sectorul prelucrător, 
(în august și septembrie s-au 
consumat pentru reparații 
accidentale peste 400 de 
ore). Aici este vorba în primul 
rînd de creșterea răspunderii 
fiecărui tînSr pentru utilajul 
sau mașina la care lucrează. 
Apoi, de unele măsuri pe care 
trebuie să le ia conducerea 
serviciului mecanic-șef și a 
sectorului. în prezent nu exis
tă o evidență a reparațiilor 
accidentale (lucru inexplicabil). 
Aceasta micșorează posibilita
tea să se cunoască cauzele care 
le-au generat, să se ia 
le corespunzătoare.

îngrijirea utilajelor 
destule probleme și în 
nerilor din turnătorie.

— Avem greutăți din cauză 
că acestea nu se folosesc cu 
simț de răspundere, ne relata 
inginerul Constantin Racoviță, 
șeful sectorului. Brigada lui 
Ilie David lucrează la crud cu 
rame de aluminiu. Dacă le-ar 
îngriji cum trebuie, dacă le-ar 
folosi judicios, atunci acestea 
ar putea rezista în plus 
puțin 2 luni.

Intr-adevăr sînt o seamă 
neajunsuri aici. Modelele
lemn neîngrijite se deteriorea
ză repede (bine ar fi să fie 
mai multe modele metalice,

măsuri-

ridică 
fața ti-

cel

de 
de

sînt mai precise și mai rezis
tente), unele utilaje nu sînt 
folosite în scopul tehnologic 
indicat. Cu ciocanele pneuma
tice necesare pentru craițuirea 
pieselor se sparge beton, se 
mai bat nituri etc. Iată proble
me majore pe care nu trebuie 
să le neglijeze organizația 
U.T.M., posturile utemiste de 
control.

în legătură eu utilajul tre
buie să ridicăm și o altă pro
blemă care îngreunează rea
lizarea unor inalți indici de u- 
tilizare--calitatea reparațiilor. 
Unii muncitori execută repa
rații (este vorba de cele pla
nificate) de calitate 
punzătoare. Maistrul 
crătorul din atelier,
tind o slabă exigență preiau 
mașinile spunînd : „lasă că le 
mai facem cîte ceva pe par
curs". La ce duce acest „cîte 
ceva* nu este greu de înțeles. 
Ghilotina de la tinichigerie a 
trebuit să fie montată și răs- 
montată, numeroase 
se dereglează des. 
la care lucrează 
Thais a intrat din 
reparație — 6 zile -
mai o lună după executarea 
reparației mijlocii și exemple 
se mai pot da. Din ele trebuie 
să se tragă insă învățăminte.

necores- 
sau lu- 

manifes-

mașini 
Mașina 
Andrei 

nou în 
la nu-

Reparații 
înseamnă 
iar aceștia o producție scă
zută. De bună seamă că prin
cipalul vinovat este colectivul 
serviciului mecanic-șef. El tre
buie să asigure ca odată repa
rate. mașinile să funcționeze 
bine. Dar aceeași răspundere 
o are și organizația U.T.M. de 
aici.

Buna îngrijire a utilajului, 
organizarea locului de muncă, 
aplicarea unor procedee îna
intate, îmbunătățirea calității 
reparațiilor sînt strîns legate 
nu numai de conștiința munci
torilor ci și de gradul lor de 
pregătire profesională. Pe a. 
ceastă linie s-au luat măsuri 
dar... tn sectorul prelucrător 
cursurile de ridicarea califică
rii s-au întrerupt după cîteva 
lecții. (Tematica a fost neinte
resantă și tinerii au renunțat 
să mai vină Ia cursuri). La 
turnătorie toți tinerii au fost 
cuprinși într-o singură formă. 
Comitetul U.T.M. al uzinei nu 
s-a ocupat în suficientă mă
sură de problema pregătirii 
profesionale a tinerilor.

Ne aflăm aproape de sfîrși- 
tul anului, în perioada cînd se 
pregătește producția viitoare, 
dar cursurile proiectate pentru 
a fi deschise în luna oetom-

de slabă calitate 
timni neproductivi,

brie 
cazul 
rativ 
ganizația U.T.M. trebuie să 
ajute la întocmirea 
cilor, la 
nerilor, 
rilor este cu atît mai strin
gentă cu cît recent au 
venit absolvenți ai școlii pro
fesionale care au încă foarte 
mulț de învățat. Față de ei 
trebuie să existe deci o atenție 
mult mai mare.

Măsurile pe care le va lua 
organizația U.T.M. trebuie să 
întregească pe 
lite de 
pe linia 
nizărl a 
nizării 
tehnologice amenajate, 
care se vor mai face vor asi
gura o creștere a indicilor de 
utilizare a mașinilor respecti
ve cu circa 10 la sută, dar ele 
nu vor rezolva în întregime 
problema creșterii productivi
tății muncii. Se cere din partea 
fiecărui tînăr, a fiecărui 
lectiv de muncă o înaltă 
știinciozitate, mai multă 
pundere și. am spune, 
multă dragoste și respect 
tru munca p« care o fac.

nu au început, 
să se rezolve mai 
această problemă. Or-

Este 
ope-

temati- 
selecționarea ti- 

Deschiderea cursu-

cele 
conducerea 
mai bunei 

producției, 
utilajului.

stabi- 
uzinei 
orga- 

moder- 
Liniile 

cele

tic U.T.M. știu bine că voi fi cer
tată pentru că lipsesc cîteva ore. 
Am ajuns ca din cauza lui să'mi 
îndeplinesc cu frică aceste înda
toriri de utemistă. Toate acestea 
le-am suportat pînă ieri, 25 mai, 
cînd,
U.T.M. și venind la orele 19, am 
fost înfîmpinată cu înjurături. Am 
fost pălmuită și îmbrîncită...“

Adică, fiind acasă își lepădase 
principiile înalte și încerca să se 
impună cu pumnul.

Scrisoarea poartă dala de 27 
mai. In același plic, iată un bile
țel, datat 28 august :

„N-am expediat scrisoarea în 
luna mai sperînd că se va în
drepta dar continuă să se poarte 
așa. A trebuit să întrerup conce-

avînd adunare generală

diul medical din cauza lui pen
tru că spunea că dacă mă tratez 
aduc bani mai puțini.

Vă rog ajufafi-mă“.
...Aproape 60 de băiefi și fete 

au ascultat cu răsuflarea întretă
iată lectura acestor rânduri. Apoi 
și-au ațintit privirile spre lo
cul unde, cu ochii în pămînt, 
stătea Valentin S. Atît de mare 
era surprinderea îneît nu i-a zis 
nimeni nimic. Au urmat pur și 
simplu minute întregi de tăcere 
în care cu lojii simfeau cum se 
desumflă balonul vorbelor frumoa
se, al falsei impresii pe care Va
lentin S. încercase s-o lase, al 
falsei comportări civilizate, rămî- 
nînd ceea ce era în realitate : 
grosolănia deghizată.
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Măsuri concrete

pentru urgentarea 
lucrărilor

■
 le tovarășul Ghe- 

orghe Simion, vi-

; cepreședintele gos- 
păriei agricole co
lective din comu- 

I na Dragalina, ra
ionul Călărași, 

l-am găsit discutînd la sfîrși- 
tul săptămînii trecute cu mai 
mulți colectiviști din brigada 
de construcții despre mersul 
lucrărilor la grajdul pe care 
aceștia îl vor termina peste 
puțin timp. Era tocmai ceea 
ce ne interesa și pe noi.

— Pentru că șeptelul pro
prietate obștească a sporit 
mult — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Simion — am pre
văzut să ridicăm în anul a- 
cesta noi adăposturi pentru 
animale : un grajd cu o capa
citate de 100 de bovine, o ma
ternitate pentru scroafe, o în- 
grășătorie pentru porci, un 
saivan și un complex avicol.

Cunoscînd din vreme ce au 
de construit, colectiviștii de 
aici s-au preocupat încă din 
primăvară de procurarea ma
terialelor. Cărămizile au fost 
făcute de ei într-un timp 
scurt și contribuția tinerilor 
din gospodărie la această 
treabă a fost destul de impor
tantă. O parte din materialul 
lemnos a fost procurat tot din 
resurse locale, prin defrișarea 
unor pilcuri de arbori care 
îngreunau mecanizarea lucră
rilor în cîmp.

Apoi s-a început construc
ția.

— Dar pentru a construi, 
mai avem nevoie de oameni 
pricepuți în această meserie 
— a continuat tovarășul vi
cepreședinte. De aceea ne-am

gîndit ca pe lîngă cei aproape 
40 de meseriași dulgheri, fie
rari și zidari, pe care-i avem 
în gospodărie, să mai califi
căm și alții. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a stat 
de vorbă cu mai mulți tineri 
care voiau să învețe una din 
aceste meserii și i-a recoman
dat consiliului de conducere.

Bineînțeles că în afară de 
oameni calificați a fost ne
voie de multe ori de brațe de 
muncă pentru lucrările care 
nu cereau o calificare, iar aici 
tinerii au fost prezenți de 
cîte ori a fost nevoie de ei : 
la transportul materialelor, la 
săparea gropilor pentru fun
dații, la nivelarea terenului 
etc.

In prezent, bilanțul lucrări
lor la construcțiile zootehnice 
ale colectiviștilor din Draga
lina se prezintă astfel : saiva
nul și îngrășătoria — termi
nate. Celelalte sînt zidite „la 
roșu”, tencuite pe dinăuntru 
și în zilele care urmează tre
buie să li șe pună acoperișul.

— Iar în această privință 
avem totul pregătit — ne-a 
informat tovarășul Gheorghe 
Simion : materialul lemnos de 
care mai avem nevoie e pro
curat. Țigla — 17 000 de bu
căți — așteaptă să fie urcată 
pe căpriori. Astfel, noi vom 
termina cel mult la începutul 
lunii viitoare tot ceea ce 
ne-am propus să construim 
în acest an pentru sectorul 
zootehnic Vor veni în ajutorul 
constructorilor și colectiviștii 
care au terminat lucrările din 
cîmp.

mele lor

area majoritate 
a gospodăriilor a- 
gricole colective 
din raionul Ră
dăuți sînt tinere. 
De aceea, la în
ceputul anului fer- 
cuprindeau puține

animale. Dar ca urmare a
măsurilor luate de partid, a 
ajutorului primit din partea 
statului prin credite pe ter
men lung și a preocupării co
lectiviștilor de a folosi ra
țional prăsila proprie, șep
telul proprietate obștească 
s-a dezvoltat simțitor. La 
sfîrșitul acestui an gospo
dăriile colective din raion vor

tică. Din datele consiliului 
agricol raional rezultă că din 
cele 102 construcții planifi
cate, pînă acum cîteva zile 
numai 38 au fost termi
nate și date în folosință. La 
alte 32 de obiective (grajduri, 
cotețe, saivane) se lucrează la 
acoperiș, 16 sînt încă la zidă
rie, 5 au de-abia fundațiile

astfel de probleme. La. gospo
dăria colectivă din. Calafin- 
dești, de pildă, cele două graj
duri, îngrășătoria ' pentru por
ci și cotețul pentru păsări au 
fost date de mai multă vreme 
în folosință. Colectiviștii de 
aici au construit peste preve
derile planului un adăpost

Sînt rezerve
avea : 6775 de taurine din
care aproape 4000 de vaci cu 
lapte, peste 3000 de porci și 
aproape 18 000 de oi. Pe lîngă 
o bază furajeră corespun
zătoare, sporirea numărului 
de animale impune și asigu
rarea adăposturilor nece
sare.

In această privință însă tre
burile nu stau prea bine.

Să pornim de la o statis

de timp
și de materiale

turnate, iar restul de 11 nici 
n-au fost începute.

în acest caz, unde vom a- 
dăposti animalele ? Bunii gos
podari nu-și mai pun acum

pentru miei în continuarea 
saivanului. Să urmărim expli
cația acestor rezultate bune, 
în primul rînd, a fost reor
ganizată șl completată bri
gada de construcții. în briga-

La gospodăria colectivă din Frătăuții Noi, 
constructorii se ocupă de alte treburi mărunte, 
întârziind astfel darea în folosință a adăposturi
lor pentru animalele proprietate obștească.

dă (alcătuită din 50 de colec
tiviști) lucrează 30 de tineri 
recomandați de organizația 
de bază U.T.M. Aceștia, aju
tați și de alți colectiviști, 
au scos în iarnă din carierele 
din' apropiere mulți metri 
cubi de piatră necesară la zi
dărie, apoi au transportat 
nisip și pietriș pentru funda
ții.

Conducerea gospodăriei s-a 
îngrijit de procurarea la timp 
a materialului lemnos pentru 
uși și pentru tocurile de la fe
restre. Toate aceste pregătiri 
fiind făcute din vreme, con
structorii s-au antrenat într-o 
însuflețită întrecere pentru
terminarea la timp a lucrări-
lor.

Tot așa de operativi în
executarea construcțiilor și
economi cu materialele de
construcție s-au dovedit și CO
lectiviștii din Bălinești, HO -
rodnicu, Zamoștea, Botoșanița 
și alte comune unde construc
țiile zootehnice sînt termina
te. Dar, după cum am arătat, 
în raionul Rădăuți construc
țiile zootehnice sînt mult ră
mase în urmă. Și aceasta pen
tru că în unele gospodării co
lective se lucrează foarte încet.

T♦ —------------—
La G.A.C. din Frătăuții Noi, de 
exemplu, cu toate că din cele 
trei grajduri planificate nu
mai unul e gata complet, iar 
îngrășătoria . de porci și ma
ternitatea de scroafe nici nu 
au fost începute. Cu cîteva 
zile în urmă din cei 50 de 
constructori lucrau numai 7—8. 
O parte din ceilalți erau re
partizați la alte munci, care 
nu necesitau neapărat prezen
ța lor, iar alții lucrau pe ici, 
pe colo prin sat. Situa
ții asemănătoare am găsit și 
la G.A.C. Costișa, Dărmănești, 
laslovăț, Burla și altele.

Există însă toate posibilită
țile pentru terminarea con
strucțiilor zootehnice într-un 
timp scurt. în mare parte la 
gospodăriile colective din ra
ionul Rădăuți materialul lem
nos se poate asigura prin va
lorificarea lemnelor rezultate 
de la defrișările unor pilcuri 
ie pădure și plantații nera
țional amplasate. Există in a- 
ceastă direcție o experiență 
bună care trebuie generali
zată. Pentru acoperiș se pot 
folosi cu succes paiele de se
cară, așa cum au procedat, de 
pildă, colectiviștii din Băli- 
nești. Se pot utiliza, apoi, mai 
economic, carierele de piatră. 
Totodată se impune ca toți 
constructorii calificați din 
gospodăriile colective să fie 
antrenați la muncă pentru 
urgentarea lucrărilor.

Apoi, lucrările din cîmp a- 
propiindu-se de sfârșit, există 
posibilitatea ca o mare parte 
din brațele de muncă și din 
atelaje să fie îndreptate spre 
construcțiile zootehnice.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. să mobilizeze în aceste 
zile un număr mai mare de 
tineri la efectuarea unor lu
crări necalificate (săparea fun
dațiilor, transportul materiale
lor, lipit, pomostit etc.) pen
tru a contribui astfel la da
rea în folosință la timp a a- 
dăposturilor necesare anima
lelor proprietate obștească.

C. AURELIA

G.A.C. „înfrățirea“ din comuna Remefea, raionul Beiuj, regiunea 
Crișana. Anul acesta, colectiviștii au construit pentru inmagazi- 
narea porumbului un patul cu o capacitate de 28 vagoane. în- 
treaga construcție a fost realizată prin munca susținută a colecti
viștilor, prejul de cost a fost redus cu peste 40 la sută datorită 
folosirii materialelor din resurse locale. Una din colectivistele 
fruntașe la înmagazinarea porumbului este și tînăra Viorica Oaie.
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Cine a spus că nu se ocupă con structorii de... construcfii ?
Desen : M. CARANFIL
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Pasul lor este dîrz

Expoziția de artă 
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de dimensiuni

FLORIN PRICEPUTU 
Brăila.

Codul muncii prevede 
vechimea în muncă se consi
deră neîntreruptă și pe timpul

ION GICIU — Bacău.
Conform ordinului nr. 

din luna iulie 1961 dat

PETRE GIIELMEZ
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„să

dintre

Le Muzeul Brukenthal din Sibiu V. MÎNDRA

pa. 
în-

pufini 
tainele 
de a 

feței

Al. 
de 

co
și

văzut la teatru „Celebrul 702" a- 
ceaslă trecere pe ecran le-a pre
gătit și cîteva surprize agreabile. 
Printre acestea se numără creația 
atît de personală a lui Ion Fin- 
teșteanu în rolul borfașului Joe, 
ca și aparițiile originale, cu note 
inedite ale lui Jules Cazaban (a- 
vocatul Jackson) și Ștefan Ciubo- 
tărașu (temnicerul Snike). Este de 
asemenea încă un prilej de a ur
mări una dintre creațiile străluci
te ale lui Radu Beligan, care reia 
în rolul lui Sandman inimitabilul 
Său

de 
care tratează 

de la celebra 
a gangsterului

le regiei (Mihai lacob) 
traducerii filmice ceva din 
sa polemică a comediei origina
le. S-a lucrat evident în direcția 
menținerii miezului educativ al fil
mului, s.a intenționat, desigur, 
chiar o amplificare o forței de. 
mascatoare. Cîteva momente iz
butite de pe parcurs (reclama te
levizată a cărții lui Sandman, e- 
volufia fondului muzical al sumei 
în care Harrison ridică ia rang 
de principiu disprețul său pentru 
om, ș.a.) atestă asemenea preocu
pări ,dar rezultatele finale nu

moarte, este 
editorul Har- 
amînarea exe- 
unei inedite

Pe poarta uzinei „Progresul“ Brăila ies noj excavatoare

ARFA DE A
Există la 

românească 
la Muzeul 
o compoziție 
mari, semnată de pictorul Ște
fan Szbny, care poartă titlul 
„Înmormântarea partizanului“. 
Privitorul are in față urmă
toarea scenă : doi bărbați duc 
pe umeri trupul unui tovarăș 
mort care e însoțit pe ultimul 
drum de un bătrîn, o femele 
și o altă femeie căruntă. Mi
cul cortegiu pășește pe diago
nală într-o perspectivă ad'in- 
cită de coasta urcîndă a dealu
lui, deasupra căreia 
un fragment de cer. 
intră într-o pădure 
coasă de brad, lăsînd 
iarba Și lumina. în 
pășește un cal.

Asta este ceea ce apare pri
mei priviri. Treptat însă pic
tura ne dezvăluie o întreagă 
înlănțuire de fapte, așa 
dacă pe mica tăbliță nu 
sta scris titlul tabloului, 
reușit să-l identificăm.

Cei doi ' 
pe umeri 
căzut sînt 
partizani, 
și ei știu că trebuie să ia locul 
în luptă al celui căzut. Indi
cația precisă — haina, arma — 
e întărită de sobrietatea și 
concentrarea chipurilor călite 
în luptă. Alături merge o fe
meie. Este o țărancă robustă 
și mersul ei hotărît este trans
figurarea Victoriei, a încrede
rii în invincibilitatea cauzei 
drepte. Bătrînul țăran încear
că o profundă revoltă împotri
va celor ce au ucis. Iar du-

i zrea femeii bătrîne arată că 
o Mamă a dat luptei pe fiul 
său. Consonanța culorilor — 
verdele dominant în peisaj și 
brumurile roșiatice în grupul 
uman sună ca un acord de 
recviem pentru partizanul că
zut. Și explozia de roșu pe 
pînza care îi învelește trupul 
definește : a fost un comunist, 
ultimul său drum este însoțit 
nu de un marș funebru, ci de 
un cintec de luptă.

Personajele compoziției nu

sînt luate la întâmplare. Ca
dența acestui grup compacti- 
zat în încercări poartă ideea 
unității rezistenței poporului 
nostru împotriva fascismului, 
hotărîrea sa de a se elibera de 
sub exploatare.

Iată cum, privind o compo
ziție, impresiile, gradate se 
suprapun și interferează. Sen
timentul grav, al regretului 
pentru pierderea unui tovarăș, 
se concretizează apoi. După 
ce am privit portretele perso
najelor, peisajul, simbolica ta
bloului capătă localizare pre
cisă : în munți, în preajma 
eliberării, într-o acțiune a 
unui grup de partizani de sa
botare a hitleriștilor, a murit, 
ucis de un jandarm sau de un 
fascist, un luptător, un comu
nist. Jertfa sa generoasă adu-

să unei cauze înalte nu va fr 
uitată nicicînd, și cleși lupta 
este grea, iar pierderea tragică, 
încrederea în victorie nu pă
răsește pe luptători. Acesta 
este sentimentul pe care îl 
încerci depărtîndu-te de ta
blou. Cauți parcă să îți reții 
pașii pentru a nu tulbura li
niștea revelatoare a pădurii de 
brad și să te integrezi mișcă
rii interioare, ca o continui
tate a sentimentelor, impreg
nată în tablou.

Alegindu-și ca subiect' 
compoziție un moment 
lupta poporului muncitor sub 
conducerea partidului, Ștefan 
Szbny a știut să dea rezolvă
rii picturale o rezonanță înăl
țătoare, de un patetism sobru. 
Artistul este 
talist, care 
reținută în 
senată, dar 
nunte mai 
cative, ceea 
fi privită de la distanță, dar 
nu fugar. Trebuie un timp în 
care să se limpezească legătu
rile, să se definească intenția 
pictorului și sensurile eveni
mentului prezentat. O compo
ziție tematică ne cere un efort 
de pătrundere pentru a înțe
lege fenomenul complex, real 
pe care a tins să-l înfățișeze 
pictorul.

MARIANA CELAC

325 
de 

Comitetul de stat pentru con
strucții, arhitectură și siste
matizare, orice salariat care 
dorește să fie examinat în 
scopul ridicării clasei de sa
larizare trebuie să aibă o anu
mită vechime în munca. Pen
tru; meseria de zidar — de 
pildă — se cere o vechime de 
un an de zile. Cum dumnea
voastră nu aveați vechimea 
cerută, comisia v-a respins 
cererea.

în prezent, avînd vechimea 
neces'ără, vă puteți adresa co- 
misiei cu o nouă cerere pen
tru examinare în vederea 
creșterii clasei de salarizare.

cit angajatul satisface servi
ciul militar. Pentru a benefi
cia de această dispoziție an
gajatul trebuie să se reînca
dreze în muncă la cel mult 
90 de zile de la data 
la vatră.

în ceea ce privește 
mea în muncă, potrivit 
zițiunilor din regulamentul 
pentru aplicarea decretului 
privitor la pensii, timpul cit 
angajatul a încetat activitatea 
salariată, datorită faptului că 
a îndeplinit serviciul militar, 
este considerat vebhime în 
muncă utilă la pensie, cu con
diția ca de la încetarea acti
vității și pînă la încorporare 
să nu fi trecut maț mult de 
90 de zile.

un monumen- 
face o 

culoare, 
lipsită 
puțin

ce o destinează a

SIMINA ROMICĂ Rm. Vîl- 
cea, MARINA STATE și O- 
LIMPIA GANEA — Galați.

Spațiul inferior al Pavilio
nului central în care este a- 
menajat cel de al IV-lea Pa
vilion de mostre este ocupat 
în întregime cu produse ale 
economiei noastre forestiere, 
în legătură cu ceea ce vă in
teresează vă informăm că 
aici sînt expuse peste 100 de 
tipuri de mobilier care expri
mă noua orientare în arhitec
tura de interior conformă di
mensionării spațiilor de locuit 
și noilor materiale care se 
folosesc în fabricarea mobilei 
(plăci din așchii aglomerate 
din lemn, plăci fibrolemnoase 
înnobilate, furnire exotice, 
mase plastice ș.a.).

Aveți posibilitatea să vizi
tați Pavilionul de mostre. A- 
gențiile O.N.T. Carpați din 
localitățile dvs. organizează 
excursii cu trenul cu o redu
cere de 50 la sută.

Foto : O. ARCADIE

AURELIA TODERICI — 
elevă, Alba Iulia.

în Editura tehnică a apă
rut de curînd o lucrare care 
răspunde preocupărilor tale : 
„Lecții de geometrie elemen
tară“ (Geometria plană), edi
ția a II-a, traducere din lim
ba franceză.

Volumul cuprinde, după o 
scurtă introducere în care sînt 
definite noțiuni fundamentale, 
cinci secțiuni: 1. linia dreaptă 
cu subdiviziunile : unghiuri, 
triunghiuri, perpendiculare, 
oblice, paralele, paralelogra
me și translații; 2. cercul, cu 
unghiuri înscrise, construcții 
și deplasarea figurilor ; 3. ase
mănarea cu segmente propor
ționale, asemănarea triunghiu- 
rilor și a poligoanelor, relații 
metrice, ometetie, construcții 
și poligoane regulate; 4. com
plemente, în care se vorbește 
despre semnele segmentelor 
transversale, rapoarte anar- 
monice și armonice, inversiu
ne, probleme asupra cercuri
lor tangente, proprietăți ale 
patrulaterului inscriptibil ; 5. 
arii cu măsură și compararea 
lor și construcții.

închisoare sinistra, in 
care celulele se în- 
șiruie pe mai multe 
etaje tăiate parcă 
într-un metal rece, 
înghețat. Această 
primă imagine a fil

mului fixează simbolic cadrul ac
țiunii. Lumea în care se petrec 
faptele ce urmează — lumea ca
pitalistă — este înfr-adevăr un 
asemenea penitenciar gigantic în 
care oameni cinstiți sînt supuși 
unei detențiuni umilitoare. Ima
ginile se succed și asistăm apoi la 
preliminariile cutremurătoare ale 
unei execuții pe scaunul electric. 
Nenorocitul este tîrît spre locul 
execuției într.un soi de procesiu
ne medievală costumată în mate
rial ultra-plastic. In această at
mosferă sumbră și torifiantă se 
desfășoară apoi transpunerea cine
matografică a cunoscutei comedii 
„Celebrul 702“ de Al. Mirodan.

Asistăm din nou (și nu fără 
plăcere) la ingenioasa farsă 
adinei semnificații, 
cu armele ironiei, un caz real ș 
înfiorător. Pornind 
afacere Chesman 
transformat în „seriilor“ de către 
o editură rapace, autorul piesei a 
scris un pamflet remarcabil. • El a 
utilizat mijloacele comediei u. 
șoare, punîndu-le însă în slujba 
unor preocupări serioase. încurcă
tura de situații din vodevilurile- 
lagăre a fost înlocuită cu încurcă
tura de sensuri, provocată în ca. 
pifalism de contradicția 
vorbe și fapte. Astfel în piesă, 
ca și în film, Sandman, un pușcă, 
riaș condamnat la 
salvat temporar de 
rison care i obține 
cuției în schimbul 
cărți de scandal. în aceste „ope-

renumiful spărgător urmează 
să.și povestească „loviturile“. Dar 
de-abia din acest moment el de
vine cu adevărat un criminal, da
torită influenței nefaste pe care 
scrierile sale o exercită asupra ti
neretului. Cînd patronul crede că ■ 
moartea lui Sandman poate să 
devină mai rentabilă decît amina- 
rea sentinței, inventarea unor 
crime oribile în loc să-i îngreune
ze întemnițatului situația, îl sal
vează miraculos de pedeapsă. 
Preotul care, cu biblia în mină, 
nu pregetă să tragă foloase de pe 
urma faimei unui păcătos, direc
torii de închisoare care se com
portă mai fioros decît gangste
rii, hoțul disprețuit nu pentru ac
tele sale de necinste, ci fiindcă 
nu e un asasin — toată această 
avalanșă de nonsensuri este pro
vocată de criza etică iremediabi
lă a societății burgheze. Caracte
rul aberant al orînduirii capitalis
te naște monștri și generează 
monstruozități. Comedia lui 
Viirodan își așează izvoarele 
'iaz tocmai în această ciocnire 
mică dintre firmele de fațadă 
realitățile crunte ale junglei vițe
lului de aur.

In film, Chryl Sandman și-a 
schimbat numele de botez dar, 
răspunzînd la numele de Kid, ros
tește un text aproape identic cu 
cel din lucrarea destinată scenei. 
Intr-adevăr, piesa își păstrează, 

.într-o foarte mare măsură, nu nu 
friai dialogurile, ci și organizarea 
materialului' dramatic. Pen’ru ma
rele număr de spectatori care au

Și totuși... Totuși, potențialul er
istic și — prin urmare eficiența 

critică a piesei scade simțitor în 
drumul său spre peliculă. Se pier
de o bună parte din savoarea 

. ooantelor cu adînc înțeles, se ru. 
pe adeseori vraja lirică a mo
mentelor grave. Substanța satiri
că a textului dramatic se subțiază 
în film. Dar este ecranizarea „Ce
lebrului 702“ ceea ce am numi 
un film ? A găsit regizorul ideea 
■inemalografică în jurul căreia să 
nolenizez® resursele piesei lui 
AI. Mirodan ?

Nu ne putem îndoi că eforturi.

confirmă adlncimea. Nu ni se 
re nimic greșit, atunci cînd 
fr-un articol recent din „Contem
poranul“ regizorul filmului arăta 
că a ales „nu extinderea ambian. 
tei, ci închiderea lumii din afară, 
reflectarea ei în închisoare“. Ideea 
mi se pare justificată și, totoda
tă, foarte îndrăzneață. Dar, pentru 
a reuși în această inițiativă ex
trem de complicată, se cerea re
topirea întregului material al pie
sei. De ce ? Tocmai pentru că în 
lumea teatrală, Mirodan izbutea 
să-și îndeplinească programul sa. 
liric prin utilizarea la maximum a

virluțiilor replicii, a spiritualizării 
dialogurilor, a cultivării savante a 
poantei cu dublu sens. Or, cine
matograful este prin excelență o 
artă a imaginei vizuale care, fără 
a renunța de regulă la dialog, îi 
cere acestuia să suplimenteze e- 
moțional mijloacele cinematogra
fice propriu-zise. Regia avea așa
dar sarcina să găsească corespon
dențele pe plan cinematografic a 
verve! cu care autorul piesei își 
căptușise cuvintele de spirit, ca
lambururile cu tilc și — în sfîrșit 
— situațiile semnificative de 
din teatral. Pentru aceasta nu era 
neapărat necesar ca filmul 
iasă în stradă“. Dar trecerile gră
bite prin celulele vecine și sur
prinderea unor frinturi de fraze 
sau interceptarea repetată a va
carmului din „vorbitorul" închiso
rii rămîn mereu exterioare textu
lui piesei ca'e-și menține în film 
o independență continuă. Căci, în 
vreme ce secvențele care trans
pun pasaje din piesă, deși sta
tice, prezintă interes prin conti
nuitatea unui conflict, ceea ce se 
petrece dincolo de celula Iui 702 
se inșiruie neunitar, ca o serie 
de ilustrații „în afara textului“. 
Pentru a trece din planul drama
tic al piesei în planul epic, de 
narație cinematografică, regia era 
chemată să străbată un drum con
siderabil. In acest drum, problema 
interpretării actoricești anti.tea-

■ 'rale era, desigur, o condiție im
portantă, dar pentru a formula 
această cerință, autorul filmului-

trebuia să pună la îndemîna dis
tribuției un scenariu regizorial u. 
nitar în specificul său cinemato
grafic. Fără a absolutiza, credem 
că pe o tematică inedită, filmul 
lui Gopo „S-a furat o bombă“ 
izbutește deoarece pleacă de la
o excelentă idee, âtît de specifi
că artei ecranului, îneît cu greu 
o putem vedea reluată în alta 
dintre arte.

Dintre interpret! nu sînt 
cei care s-au apropiat de 
limbajului artistic aț celei 
șaptea arte. Expresivitatea 
în imaginile de prim plan, relieful 
mișcărilor și — mai ales — au
tenticitatea spontană a comportă
rii pot fi distinse. în jocul lui Ra
du Beligan, al Sandei Toma și al 
altor actori de teatru solicitați. 
Dar, fiindcă vorbim despre speci
ficul interpretării în Ulm, ne-am 
exprimat nedumerirea cu privire 
la ochelarii groși care acoperă 
nejustificat privirile interpretului 
principal, răpindu-i din posibili
tățile de nuanțare ale expresiei 
fizionomice.

„Celebrul 702“ va stîrni, pe e- 
crane, un interes meritat prin ceea 
ce această transpunere, care re
duce valoarea spectacolului sce
nic, menține încă din valoarea a- 
cestuia din urmă. Pasaje copioase 
de dialog mirodănesc, un mă. 
nunchi de actori buni, un opera. 
tor înzestrat (A. Feher) și nivelul 
înalt al ilustrației muzicale (ing. 
Dan lonescu) procură spectatoru
lui o întîlnire interesantă.

Dar nu filmul, pe care-l aștep
tam să se închege din posibilități
le pe care le oferea o reușită co
medie semnată de unul dintre 
autorii noștri cei mai înzestrați.



Răspunsul Iui N.S. Hrușciov Puternic val de proteste Lucrările
la mesajul Iui U Thant în întreaga lume Consiliului de Securitate

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : U Thant, se
cretar general provizoriu al 
O.N.U. a adresat președinte
lui Kennedy și premierului 
Hrușciov, mesaje identice în 
care se spune: După părerea 
reprezentanților unui mare 
număr de state membre ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
este important să se acorde 
timp pentru ca părțile intere
sate să capete posibilitatea de 
a se întruni în vederea 
aplanării pe cale pașnică a 
actualei crize și normalizării 
situației din bazinul Mării 
Caraibilor. Pentru aceasta se 
cere, pe de o parte, suspen
darea de bună voie a tuturor 
transporturilor de armament 
în Cuba, pe de altă parte, 
suspendarea de bună voie a 
măsurilor de embargo, care 
prevăd controlul navelor ce se 
îndreaptă spre Cuba. Consider 
că o asemenea suspendare de 
bună voie a acestor acțiuni pe 
termen de două sau trei săp- 
tămîni va ușura foarte mult 
Situația și va oferi părților

Declarațiile guvernelor

R. P. Chinere, R. P. Polone,

R. P. Mongole și R. P. D. Coreene
PEKIN 25 (Agerpres). —• 

După cum anunță agenția 
China Nouă, la 25 octombrie 
guvernul Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o 
declarație în sprijinul Cubei, 
în declarație se exprimă in
dignarea profundă și protestul 
ferm față de actele și provo
cările militare grave ale impe
rialismului american.

Guvernul R. P. Chineze își 
exprimă convingerea fermă că 
sub conducerea primului mi
nistru' Fidel Castro, poporul 
cuban va apăra roadele revo
luției și va zădărnici cu sigu
ranță uneltirile imperialismu
lui american.

Guvernul chinez sprijină în- 
trutotul poziția justă a guver
nului sovietic expusă în 
declarația din 23 octombrie. 
China, împreună cu toate cele
lalte țări socialiste și cu țările 
iubitoare de pace va lupta 
hotărît împotriva acestei pro
vocări militare a imperialis
mului american.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). 
După cum transmite P.A.P., 
guvernul R. P. Polone a dat 
publicității o declarație în 
care se arată că măsurile luate 
de guvernul S.U.A. sînt fără 
precedent în timp de pace.

împreună cu celelalte state 
socialiste și cu multe alte țări 
care promovează politica de 
coexistență, guvernul R. P. 
Polone consideră de datoria 
sa să se opună tuturor încer
cărilor de folosire a politicii 
de pe poziții de forță. Guver
nul Republicii Populare Po
lone sprijină declarația guver
nului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și se ală
tură chemării cuprinse în 
această declarație către toate 
guvernele și popoarele de a-și 
exprima protestul împotriva 
măsurilor agresive ale State
lor Unite față de Cuba, de a 
condamna aceste acțiuni și de 
a lua măsuri pentru apărarea 
păcii.

ULAN BATOR 25 (Agerpres).—* 
Monjame transmite : In numele 
poporului mongol, guvernul R. P. 
Mongole protestează în modul cel 
mai hotărît împotriva acfiunilor 
agresive ale S.U.A. față de Repu-

(Urmare din pag. I)

romîn. Ea este un sprijin pu
ternic in lupta noastră împo
triva agresiunii imperialiste...

Acad. prof. Miron Nicolescu 
deschide adunarea, exprimînd 
protestul cadrelor didactice și 
tineretului studios din Capi
tala țării noastre față de ac
țiunile cercurilor conducătoa
re din S.U.A. care încalcă 
grosolan cele mai elementare 
norme ale dreptului interna
țional. Cu multă atenție, de
seori întrerupt de aplauze, 
este ascultat cuvintul acad. 
Grigore Benetatto, profesor la 
Institutul de medicină și far
macie din București. Afirmîn- 
du-și deplinul sprijin pentru 
declarația guvernului R.P.R. 
care, exprimînd poziția între
gului popor, a condamnat ac
țiunile ilegale ale S.U.A., vor
bitorul a scos în evidență 
faptul că statul nostru, atașat 
principiilor coexistenței paș
nice militează împotriva ori
căror manifestări ale politicii 
de pe poziții de forță.

La tribună urcă o tînără: 
studenta Doina Bălcescu. In 
cuvinte pline de căldură, ea 
exprimă solidaritatea cu eroi
cul popor al Cubei, cu cauza 
sa dreaptă. Acțiunile S.U.A. 
nu au nici o bază legală. Po
liticienii americani folosesc 
tot felul de pretexte spre a 

interesate timpul necesar 
pentru a se întîlni și a discuta 
în vederea rezolvării pașnice 
a problemei.

In răspunsul său adresat Iul 
U Thant, N. S. Hrușciov a 
arătat că este de acord cu 
propunerea sa de a se amina 
cu 2-3 săptămîni toate livră
rile de armament în Cuba, pe 
de o parte, precum și măsurile 
de embargo privind controlul 
navelor, anunțate de S.U.A., 
pe de altă parte.

Am primit mesajul dv. se 
spune în telegrama de răspuns 
a șefului guvernului sovietic 
și am studiat cu atenție pro
punerea cuprinsă în aceasta. 
Salut inițiativa dv. înțeleg în
grijorarea dv. în legătură cu 
situația creată în regiunea 
Mării Caraibilor, deoarece gu
vernul sovietic consideră de 
asemenea că această situație 
este extrem de periculoasă, ea 
necesitînd intervenția ime
diată a Organizației Națiuni
lor Unite.

Vă declar că sînt de acord 
cu propunerea dv. care cores
punde intereselor păcii.

blica Cuba, condamnîndu-le ca 
un aci agresiv împotriva unui stat 
suveran membru al O.N.U.

Guvernul R. P. Mongole aprobă 
și sprijină cu căldură declarajia 
guvernului sovietic din 23 octom
brie în legătură cu noua provo
care a clicii militariste americane.

Poporul mongol și guvernul său 
își exprimă convingerea fermă că 
forjele iubitoare de pace din în
treaga lume vor reuși să aducă la 
realitate pe agresorii care au de
pășit orice măsură

PHENIAN 25 (Agerpres). — 
Guvernul R.P.D. Coreene a 
dat publicității la 25 octombrie 
o declarație în care se spune 
că măsurile guvernului State
lor Unite ale Americii de in
stituire a unei blocade milita
re împotriva Cubei sînt ac
țiuni criminale îndreptate spre 
dezlănțuirea directă a unui 
război mondial.

Poporul coreean își exprimă 
cea mai caldă solidaritate cu 
poporul cuban care luptă eroic, 
apărîndu-și patria și cuceriri
le revoluționare.

Bertrand Russell mulțumește 

lui N. S. Hrușciov
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Lordul Russell și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu con
ținutul răspunsului șefului 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, la telegrama sa. în 
telegrama adresată lui N. S. 
Hrușciov, lordul Russell îl fe
licită pe șeful guvernului so
vietic pentru „atitudinea sa 
curajoasă” în favoarea bunu
lui simț.

într-un interviu acordat 
unui corespondent al agen
ției Press Association, lor
dul Russell a declarat: „Sînt 
foarte mulțumit că domnul 
Hrușciov a întreprins o acți
une conciliatoare. în momen
tul de față principalul este să 
fie evitat un război nuclear. 
Sper că domnul Kennedy va 
răspunde într-un mod cores
punzător”.

LONDRA 25 (Agerpres). — 
„Răspunsul domnului Hrușciov 

Alături de Cuba liberă !
acoperi acțiunile lor primej
dioase. Dar adevărul nu poate 
fi ascuns. Guvernanții ameri
cani practică un joc periculos 
cu focul pentru că așa o cer 
interesele monopolurilor ce nu 
vor să renunțe la gîndul că 
mica insulă din Caraibi a în
cetat de a mai fi o sursă de 
uriașe beneficii pentru Wall 
Street. Domnii imperialiști nu 
se mai pot însă juca cu focul 
după voia lor. Cuba are 
prieteni puternici, sinceri, ea 
nu este singură. Aplauze pu
ternice însoțesc cuvintele stu
dentei.

O furtună de aclamații se 
dezlănțuie cînd i se dă cuvîn- 
tul lui Florentio Argudin, 
student cubanez la Institutul 
de petrol, gaze și geologie. 
Tinărul acesta cu pielea de 
culoarea ciocolatei a trăit mo
mentele de dramatică încleșta
re de la Playa Giron, acolo 
unde bubuiau tunurile, iar 
rafalele de mitralieră spinte
cau văzduhul. Florentio, după 
citeva luni, a dezbrăcat uni
forma de locotenent spre a 
deveni student într-un institui 
bucureștean. Acum cînd pa
tria sa este în primejdie, vo-

Glasul poporului sovietic
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: In întreaga 
Uniune Sovietică au loc mitinguri 
în cadrul cărora oamenii so
vietici își exprimă indignarea 
în legătură cu acțiunile provoca
toare ale imperialiștilor ameri
cani împotriva Cubei, solidarita
tea lor fierbinte cu eroica insulă 
a libertății.

In fața Ambasadei Cubei din 
Moscova a avut loc un miting 
de protest împotriva noii aven
turi agresive a S.U.A.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 24 oc
tombrie, Comitetul Central al 
U.T.C.L. și Comitetul Organi-' 
zațiilor de tineret din U.R.S.S. 
au condamnat aventurismul 
imperialiștilor americani.

20 milioane de comsomoliști, 
toți tinerii și tinerele din 
U.R.S.S., se spune în declara
ție, „sprijină în unanimitate 
măsurile guvernului sovietic 
pentru apărarea păcii din în
treaga lume, pentru întărirea 
capacității de apărare a ță
rii”.

LOUIS SAILLANT: „Oamenii 
muncii din toată lumea 

sint solidari cu Cuba"
PRAGA 25 (Agerpres). — 

Louis Saillant, secretar gene
ral al F.S.M., a adresat lui 
Lazaro Pena, secretar general 
al Comitetului executiv al 
Centrului sindical revoluționar 
al oamenilor muncii din Cuba, 
un mesaj în care se spune că 
față de actul de agresiune fără 
precedent al S.U.A. împotriva 
suveranității și independenței 
poporului cuban, Federația 
Sindicală Mondială, exprimînd 
indignarea oamenilor muncii 
din întreaga lume, declară 
din nou că este pe deplin so
lidară cu clasa muncitoare și 
cu poporul din Cuba.

Oamenii muncii din întrea
ga lume sînt alături de voi, se 
subliniază în mesajul lui 
Louis Saillant. Ei își vor uni 
și mai mult eforturile pentru 
a ajuta fraților lor cubani 
să-și apere independența și 
cuceririle revoluționare ale 
patriei lor, pentru menținerea 
păcii.

Demonstrații
ale studenților americani

NEW YORK. 25 (Agerpres). 
Grupuri mari de studenți din 
diverse regiuni ale S.U.A. și-au 
exprimat protestul împotriva 
măsurilor agresive luate de gu-

mi-a dat speranța că Univer
sul va supraviețui“, a decla
rat în după-amiaza zilei de 25 
octombrie cunoscutul filozof 
și fruntaș al vieții publice din 
Anglia, Bertrand Russell. ln- 
tr-o convorbire cu ziariștii en
glezi care, potrivit agenției 
Associated Press, „au asaltat 
pur și simplu locuința filozo
fului în virstă de 90 de ani", 
B. Russell și-a exprimat ne
mulțumirea față de poziția a- 
doptată de primul ministru 
Macmillan care, după cum a 
arătat el, „a îngenunchiat în 
fața Statelor Unite“. „Esența 
acțiunilor actuale ale Statelor 
Unite — a spus el — este că 
ele își afirmă dreptul de con
trol intern asupra guvernului 
Cubei. Aceasta este Pur și 
simplu imperialism. Trebuie 
să așteptăm și răspunsul dom
nului Kennedy, întrucît acum 
el trebuie să facă pasul ur
mător. Nu știu însă dacă el 
dorește să-l facă".

cea-i capătă o vigoare neobiș
nuită. „Poporul nostru își 
cunoaște datoria și este gata 
să apere pînă la ultima pică
tură de sînge revoluția sa — 
spune el. Poporul nostru și-a 
luat destinele în propriile sale 
mîini și a făurit o țară fără 
analfabetism, fără foamete, 
fără discriminări, în care toți 
au dreptul la respectarea 
demnității umane. Cuceririle 
revoluției vom ști să le apă
răm“. El arată că imperialiștii 
americani încâlcind prevede
rile Cartei O.N.U. și ale drep
tului internațional au instituit 
măsuri fără precedent în timp 
de pace. Aceste măsuri urmă
resc să lichideze libertățile 
poporului Cubei. Dar Cuba 
nu se terne ; ea este puternică 
prin unitatea poporului său in 
jurul ideilor revoluției, prin 
solidaritatea tuturor prieteni
lor săi și în primul rînd a ță
rilor socialiste.

— Cuba nu este singură! — 
strigă un student brazilian. De 
undeva de la balcon se aud cu
vintele unui cîntec. Este un 
cintec despre revoluția cubană 
victorioasă, despre hotărîrea 
poporului său de a o apăra, 

vernul Statelor Unite față de 
Cuba. După cum transmite agen
ția United Press Internațional, 
studenți de la Universitatea din 
Wisconsin au demonstrat marți 
împotriva acestor măsuri. Pe 
pancartele lor erau înscrise lo
zinci, apreciind aceste acțiuni ca 
„un act războinic unilateral”,

Tot marți a avut loc la Detroit 
o demonstrație de protest împo
triva măsurilor agresive ale 
S.U.A. la care au participat și 
numeroși studenți de la Univer
sitatea de stat Wayne din Mi- 
chighan care purtau pancarte 
pe care era scris: „Jos mîinile 
de pe Cuba”, „Există și alterna
tive la război”.

Zeci de studenți de la Cole
giul din Yellow Springs (Statul 
Ohio) au pus pichete în fața 
sediului guvernatorului acestui 
stat în semn de protest împotri
va blocadei asupra Cubei,

Studenții de la Universitatea 
din Middletoivn (Connectitut) au 
anunțat că, începînd de vineri, 
vor organiza o „veghe pentru 
pace”.

Agenția United Press Interna
țional precizează că mulți dintre 
studenții participanți la acele 
demonstrații au declarat că fac 
parte din organizații studențești 
pentru pace, din secțiile studen
țești ale organizației americane 
„Pentru o politică nucleară să
nătoasă”.

ALGERIA: „solidaritate 
totală cu curajosul popor 

cuban"
ALGER 25 (Agerpres). — Bi

roul politic al Frontului de eli
berare națională din Algeria a 
dat publicității un comunicat în 
care protestează împotriva „mă
surilor agresive luate de guver
nul Statelor Unite împotriva 
unei țări mici, în pofida legilor 
internaționale“. Comunicatul ex
primă „solidaritatea totală a Al
geriei cu curajosul popor cuban“ 
și declară că blocada americană 
„are drept scop să distrugă, prin 
forță, regimul ale» în mod liber 
de poporul cuban și reprezintă 
un amestec intolerabil în aface
rile interne ale acestei țări“.

„Poporul algerian—subliniază 
comunicatul — consideră că a- 
gresiunea îndreptată împotriva 
Cubei vizează, de asemenea, toa- 
to popoarele care duo o luptă 
consecventă împotriva colonialis
mului sub toate formele sale. 
Poporul algerian •— încheie co

Aspect de la o recentă demonstrație a partizanilor păcii din Londra 
împotriva provocărilor anticubane ale S.U.A. Pe pancarta purtată de 

demonstranji scrie : „Kennedy, jos mîinile de pe Cuba I"

despre încrederea în Fidel 
Castro și tovarășii săi de luptă.

Exprimindu-și solidaritatea 
cu eroicul popor cuban, pro
fesorul Dumitru Dumitrescu 
de la Institutul politehnic din 
București și studentul Chițur- 
lea Ion de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie au sub
liniat caracterul ilegal al ac
țiunilor anticubane ale S.U.A., 
au relevat faptul că guvernul 
american atentează la dreptul 
inalienabil al popoarelor de 
a-și alege singure căile de 
dezvoltare, că guvernanții a- 
mericani își proclamă pe față 
voința de a răsturna guvernul 
legal cuban. Or, aceasta — 
au spus vorbitorii — înseam
nă un amestec direct în tre
burile interne ale Cubei, în
seamnă a tinde fățiș la supri
marea independenței și suve
ranității Cubei.

Din grupul studenților cu
banezi își ia zborul o lozincă :

„Cuba — Romînia
Trăiască prietenia 1“

Studentul algerian Kazi Ma- 
gid exprimă cu vigoare un 
protest hotărît împotriva ac- 

municatul — se află cu hotărîre 
de partea eroicului popor al 
Cubei“.

KASSEM: „Să sc pună 
capăt folosirii forței"
BAGDAD 25 (Agerpres). — 

Referindu-se la o știre trans
misă de Agenția irakiană de 
informații, agenția France 
Presse anunță că generalul 
Kassem, primul ministru al 
Irakului, comentînd hotărîrea 
Statelor Unite de a institui 
blocada asupra Cubei, a de
clarat : „Am aflat cu neliniște 
și mult regret despre această 
acțiune de natură să pună în 
pericol pacea și despre acea
stă agresiune împotriva unor 
națiuni care doresc să trăiască 
în pace și libertate“. „Irakul, 
a spus Kassem, consideră că 
trebuie să se pună de urgență 
capăt folosirii forței și că tre
buie să se recurgă Ia mijloace 
pașnice pentru a se găsi o so
luționare a problemelor“.

Acțiuni de solidaritate 
eu Cuba în America Latină

BUENOS AIRES 25 (Ager
pres). — Intr-o serie de regi
uni din Argentina au avut loc 
demonstrații de solidaritate 
cu Cuba. In orașul La Plata, 
capitala provinciei Buenos A- 
ires, sute de studenți au stră
bătut strada principală, difu- 
zînd mii de manifeste semnate 
de Comitetul de solidaritate 
cu revoluția cubană.

★
LIMA 25 (Agerpres). — Stu

denții peruvieni au ieșit la 24 
octombrie în stradă pentru 
a-și exprima protestul față de 
agresiunea oraganizată de 
S.U.A. împotriva poporului cu
ban. Timp de cîteva ore stu
denții au manifestat în fața 
ambasadei S.U.A., a clădirii 
parlamentului și a universită
ții San Marcos. După cum 
transmite agenția U.P.I., poli
ția a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăș
tia pe demonstranți.

■k
QUITO 25 (Agerpres). — A- 

genția U.P.I. relatează că stu
denții ecuadorieni au organi
zat, la 24 octombrie, la Quito 
o demonstrație de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în regiunea Mării Ca
raibilor.

țiunilor ilegale ale guvernu
lui american. El arată că ase
menea acțiuni nu vor reuși să 
îngenunche curajosul popor al 
Cubei care dă un exemplu 
măreț popoarelor dornice de 
libertate. Cuba va învinge 
pentru că cauza ei este dreaptă. 
Din nou, minute în șir aplau
ze și aclamații.

Georgescu Dan. student la 
Institutul de medicină și far
macie, evocă faptele care de
monstrează că acțiunile 
S.U.A. sînt incompatibile cu 
legalitatea internațională și 
reprezintă un dispreț total 
față de omenire. Provocă
rilor imperialiste, Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste le-au răspuns cu ho
tărîre, calm, vigilență. Forțele 
socialismului, ale tuturor po
poarelor iubitoare de pace sînt 
mai puternice decit orieînd. 
Ele sînt capabile să bareze 
calea agresorului. Simță
mintele și gîndurile în
tregului nostru popor și-au gă
sit o puterincă expresie în de
clarația guvernului romîn,' pe 
care cu toții o aprobăm — a- 
rată studentul bucureștean.

LONDRA: „Cuba da, 
yanbeii nu 1“

LONDRA 25 (Agerpres). — 
în seara zilei de 24 octombrie, 
în piața Grosvenor din Londra 
a avut loo în fața Ambasadei 
S.U.A. o nouă demonstrație a 
partizanilor păcii din Anglia îm
potriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A.

Pe pancartele purtate de de
monstranți puteau fi văzute in
scripțiile : „Jos mîinile de pe 
Cuba !“. Mulțimea de manifes- 
tanți scanda : „Cuba da, yankeii 
nu“, „Trăiască Fidel, jos Ken
nedy“, „Jos mîinile de pe fra
ții noștri cubani“. De o dată 
deasupra mulțimii de demon
stranți a apărut un steag ame
rican. După ce l-au aruncat de 
cîteva ori în aer, demonstranții 
l-au sfîșiat. „Vrem pace“, a ră
sunat în întreaga piață.

O delegație a demonstranților 
a remis ambasadei o scrisoare în 
care, în numele oamenilor mun
cii din capitala Angliei, se ex
primă „cea mai mare neliniște“ 
în legătură cu blocada americană 
împotriva Cubei. Scrisoarea pro
testează contra acestui „act a- 
gresiv ilegal, care atrage după 
sine pericolul izbucnirii unui 
război nuclear mondial“.

Poliția a intervenit pentru a-i 
îndepărta pe demonstranți. A- 
genția United Press Internațional 
anunță că autoritățile engleze au 
concentrat în fața ambasadei 
S.U.A. 500 de polițiști.

HELDOURNE: „Sâ iic anulata
Dlocada"

CANBERRA 25 (Agerpres). 
La 24 octombrie, Federația 
muncitorilor portuari — deta
șamentul glorios al clasei 
muncitoare din Australia — a 
cerut imediata anulare o blo
cadei maritime a Cubei. Fede
rația a declarat că asemenea 
acțiuni ale guvernului ameri
can reprezintă un act agresiv 
împotriva păcii. Sute de oa
meni au organizat demonstra
ții în fața consulatului ameri
can din Melbourne.

J. BERNAL: „Poporul cuban —sprijinit
de toți partizanii păcii“

VIENA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Atentatul 
perfid la independența Cubei 
și la dreptul ei de autodeter
minare a stârnit o profundă 
indignare în întreaga lume“, 
scrie președintele executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii, 
prof. John Bernal, in telegra
ma adresată Mișcării cubane 
pentru pace și suveranitatea 
popoarelor.

„Poporul cuban, declară 
John Bernal, poate fi sigur 
că va fi sprijinit de toți par
tizanii păcii din lume. Măsu
rile militare ale guvernului 
S.U.A. îndreptate împotriva 
Cubei generează primejdia iz
bucnirii unui război mondial. 
Această primejdie poate fi 
preîntâmpinată prin acțiunile

Poziția Braziliei
și dificultățile S. U. A.

RIO DE JANEIRO 25 (A- 
gerpres). — După cum trans
mite corespondentul din Rio 
de Janeiro al agenției France 
Presse, încercările Statelor 
Unite de a atrage Brazilia în 
aventura militară împotriva 
Cubei au avut drept rezultat 
„rechemarea de către guver-

Se propune adoptarea unei 
moțiuni. Moțiunea citită de 
studentul Ion Ghiță de la In
stitutul politehnic se încheie 
cu cuvintele : „Aprobînd în- 
trutotul declarația guvernului 
Republicii Populare Romîne, 
expresie a voinței și năzuințe
lor de pace ale întregului po
por romîn, ne exprimăm depli
na noastră solidaritate cu lupta 
eroică a poporului cuban ca- 
re-și apără cu fermitate și 
curaj patria sa liberă“. Ulti
mele cuvinte sînt acoperite de 
puternice aplauze. Sutele de 
profesori și studenți aflați în 
sală rostesc același gînd: 
„Sîntem alături de tine 
Cuba !“.

Asemenea mitinguri de solida
ritate cu eroicul popor cuban 
au mai avut loc la Uzinele „23 
August“, Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu“ și Fabrica de con
fecții și tricotaje „București" 
din Capitală, la rafinăria din 
Ploiești, la Atelierele de mate
rial rulant „16 Februarie“ din 
Cluj, în satul Lehliu, precum 
și în alte întreprinderi și lo

calități din țară.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— TASS transmite : Luînd cu- 
vînitul în ședința din seara zi
lei de 24 octombrie a Consiliu
lui de Securitate, U Thant, se
cretar general provizoriu al 
O.N.U., a declarat că toate 
părțile interesate trebuie să 
se abțină de la orice acțiuni 
care pot înrăutăți situația și 
care pot atrage după ele peri
colul unui război. Pe de o 
parte, a declarat el, aceasta în
seamnă oprirea de bună voie 
a tuturor livrărilor de arma
ment în Cuba, „iar pe de altă 
parte, amînarea de bună voie 
a măsurilor de carantină le
gate de percheziționarea nave
lor care se îndreaptă spre 
Cuba“.

în ședința care a durat a- 
proape patru ore, au luat cu- 
vîntul reprezentanții Franței, 
R.A.U., Ghanei. Chile și cian- 
kaișistul.

Reprezentantul Franței, Sey- 
doux, a repetat născocirile ca
lomnioase ale guvernului ame
rican la adresa Uniunii Sovie
tice și Cubei și a sprijinit pro
iectul de rezoluție american.

O puternică impresie a pro
dus asupra participanților la 
ședință cuvîntarea reprezen
tantului R.A.U., Mahmud 
Riad. El a subliniat că acțiu
nile unilaterale ale S.U.A. pri
vind instituirea carantinei în 
Marea Caraibilor contravin le
gilor mării libere și implică o

Declarația președintelui Tito
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Taniug, președintele Tito a fă
cut o declarație în care își ex
primă îngrijorarea profundă 
în legătură cu situația cu pri
vire la Cuba.

Președintele Tito subliniază 
că „este cu neputință să se 
evite impresia că guvernul 
Statelor Unite, prin hotărîrile 
sale unilaterale și-a asumat o 
răspundere foarte gravă“.

Președintele Tito exprimă 
convingerea că „nu s-au epui
zat toate posibilitățile de a se 

unite ale popoarelor din în
treaga lume în apărarea liber
tății și independenței care au 
fost câștigate de poporul cu
ban în luptă grea“. ,

Intr-o altă telegramă a lui 
John Bernal adresată Federa
ției mondiale a asociațiilor 
pentru Națiunile Unite se 
spune: „Sîntem foarte nelini
știți din cauza primejdiei se
rioase a izbucnirii unui război 
nuclear provocată de acțiunile 
guvernului S.U.A. împotriva 
Cubei. Considerăm că toate 
organizațiile care se pronunță 
pentru pace trebuie să adopte 
măsuri pentru ca această pri
mejdie să fie înlăturată pe 
calea tratativelor in spiritul 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite".

nul brazilian a reprezentantu
lui Braziliei la Organizația 
Statelor Americane, Ilmar 
Penna Marinho, care a apro
bat instaurarea blocadei na
vale împotriva Cubei”.

Potrivit agenției, „guvernul 
S.U.A. întîmpină mari dificul
tăți în încercarea de a con
vinge Brazilia să-i acorde un 
cec în alb” pentru acțiunile 
sale agresive din regiunea 
Mării Caraibilor. „Declarațiile 
președintelui Goulart și ale 
primului ministru Hermes 
Lima, care au apărat catego
ric dreptul Cubei de a-și 
continua experiența ei socia
listă — adaugă agenția — pun 
mai mult accentul asupra do
rinței de pace a Braziliei, de- 
cît asupra „pericolului comu
nist” în America Latină”.

După ce amintește că reac
țiile opiniei publice braziliene 
la discursul belicos al pre
ședintelui Kennedy au fost 
concretizate într-un discurs 
radiodifuzat al guvernatorului 
statului Rio Grande do Sul, 
Leonel Brizzola, care și-a ex
primat solidaritatea cu revo
luția cubană, agenția relatează;

Guvernul brazilian pare să 
adopte punctul de vedere al 
fostului ministru al afacerilor 
externe, Santiago Dantas, care 
consideră că „blocada nu este 
justificabilă din punct de ve
dere juridic în timp de pace”. 
Trebuie adăugat — subliniază 
France Presse — că chiar în 
cercurile proamericane nu se 
ascunde o oarecare iritare, 
deoarece Statele Unite au a- 
doptat o inițiativă unilaterală 
pentru a reglementa o proble
mă care este considerată drept 
a întregii Americi de Sud. 
Urmărind evoluția situației, 
arată France Presse, pare po
sibilă o criză în relațiile din
tre Brazilia și Statele Unite. 

primejdie pentru pacea și 
securitatea internațională. Cu
ba, a declarat Mahmud Riad, 
are dreptul la un sistem poli
tic propriu. Ea are aceleași 
drepturi ca și toate celelalte 
țări. R.A.U. nu poate fi de a- 
cord cu acțiunile unilaterale 
ale S.U.A.

Mahmud Riad a cerut părți
lor interesate să înceapă tra
tative în vederea soluționării 
pașnice a problemelor ce s-au 
ivit și să se abțină în această 
perioadă de la acțiuni de na
tură să complice situația.

Quaison-Sackey, reprezen
tantul Ghanei care a luat apoi 
cuvîntul, a subliniat caracte
rul ilegal al acțiunilor S.U.A. 
care încalcă legile mării li- 
bere.

El a spus în continuare că 
blocada hot^rită de Statele 
Unite este incompatibilă cu 
Carta Națiunilor Unite și 
inadmisibilă, deoarece ea nu 
a fost autorizată de Consiliul 
de Securitate. Actuala ședință 
a Consiliului de Securitate, a 
spus el, are loc în momentul 
unei crize serioase. Declara
țiile și acțiunile consiliului 
pot fi hotărîtoare „pentru în
săși existența omenirii“.

Potrivit propunerii repre
zentantului Irlandei, Consiliul 
de Securitate urmează să se 
întrunească din nou la 25 oc
tombrie. la ora 16 (ora New 
York-ului), 

evita tot ce e mai grav și de 
a se ajunge la o soluționare 
pașnică a divergențelor care 
au generat actuala situație“. 
Pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, președintele Tito sub
liniază că cel mai eficient or
ganism este O.N.U. și propune, 
în acest sens, convocarea ime
diată a unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.

In încheierea declarației 
sale, președintele Tito spune 
că o condiție neapărat nece
sară și primul pas pe calea 
unei soluționări cu succes a 
tratativelor ar fi „suspendarea 
de urgență a măsurilor luate 
și angajamentul pe care să și-l 
ia toate țările că se vor abține 
de la orice măsură și acțiune 
de natură să întîrzie destin
derea situației create și reali
zarea unei soluții pe bază de 
acord“.

Ședință C.A.E. P.
BRNO 25 (Agerpres). — în

tre 16 și 19 octombrie 1962 la 
Brno (R. S. Cehoslovacă) a 
avut loc cea de-a 10-a 
ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru trans
porturi.

La ședință au luat parte 
delegații din partea R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare, U.R.S.S.

Comisia a examinat sarcinile 
care îi revin din hotărîrile 
Comitetului executiv al Con
siliului, adoptate la cea de-a 
doua ședință a sa și a trasat 
măsuri corespunzătoare în ve
derea traducerii lor în viață.

Comisia a examinat proble
mele folosirii parcului de va
goane de marfă ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., a ela
borat, de asemenea, propuneri 
în vederea coordonării planu
rilor de investiții principale 
în domeniul transporturilor în 
perioada 1964—1965 și a apro
bat planul său de activitate 
pe anul 1963.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, prietenie 
frățească și colaborare.

Conferința anuală 
a Uniunii 

Interparlamentare
BRASILIA 25 (Agerpres).— 

In capitala Braziliei s-a des
chis la 24 octombrie cea de-a 
51-a conferință anuală a Uniu
nii Interparlamentare, la care 
participă delegații din aproxi
mativ 50 de țări. Delegația 
grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare 
este alcătuit din deputății 
Gheorghe Vasilichj (conducă
torul delegației), Barbu Solo- 
mon și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu. Pe ordinea de zi a con
ferinței figurează probleme 
importante ca : dezarmarea, 
comerțul internațional, acor
darea independenței popoare
lor coloniale, și altele.

Participanții la conferință 
au fost salutați de președinte
le Braziliei. Joao Goulart, 
care a subliniat necesitatea 
coexistenței pașnice între ță
rile cu sisteme sociale dife
rite.

în același timp, potrivit a- 
celeiași agenții, președintele 
Braziliei s-a pronunțat împo
triva măsurilor discriminatorii 
cu privire la materiile prime 
ale țărilor mici, precum și îm
potriva colonialismului care, 
după cum a declarat el, „tre
buie eliminat definitiv din ci- 
vilizație”.
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