
i

cînteia
Muncitor

Joi 17 ianuarie 1963

Proletari din toate țările, unițî-vă!

4 PAGINI — 20 BANIAnul XIX, seria II nr. 4253

I
(Continuare în pag. a IV-a)

Un program

bine chibzuit

cesta. Darea de seamă a scos 
evidență rezultatele frumoase 
obținute de colectiviști, datorită 
bunei organizări a muncii, apli
cării metodelor agrotehnice îna-« 
uitate, sprijinului acordat de& 
S.M.T. Deși gospodăria este mică, 
fondul de bază a ajuns la apro
ximativ 2 500 0G0 lei. O mare a- 
tenție s-a acordat dezvoltării^ 
sectorului zootehnic. In gospo- “ 
darie s-au obținut succese remar- B 
cabile în dezvoltarea șeptelului H 
proprietate obștească m

■— Am fi putut obține anul g

IOAN RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

Tînărul Mitran Ion din secția scule rie a Uzinelor de mașini agricole 7 Noiembrie din Craiova, merita 
pe deplin felicitările tovarășilor săi. De curînd el a fost primit direct în rîndul membrilor de partid.
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E Referindu-se'la rezultatele ob. 
8 ținute anul trecut, darea de 
I seamă a arătat că la grîu, 

colectiviștii din Gurbănești au 
- obținut o producție medie de 
O aproape 1 600 de kg la hectar 

în condiții de secetă excesi- 
| vă. Pentru șeptelul proprieta- 
8 te obștească, anul trecut colec.

I. tiviștii de aici 
I au ridicat 

adăposturi:
I grajduri,
' saivan și au în-
I ceput construc

ția unei crescă-
I torii de porci 

în flux conti-
I nuu. Succesele 
' dobîndite de ei
I se reflectă și 
I în sporirea fon- 
. dului de bază la 
| peste 3 500 000 

de lei.
| Pe baza experienței cîștiga- 
te, colectiviștii și-au propus

■Uni li II III

ilele trecute, la 
gospodăria colecti
vă „Ion Creangă" 
din Gurbănești, 
raionul Lehliu, a 
avut loc adunarea 
generală a colec

tiviștilor pentru dezbaterea 
planului de producție pe 1963.

I 

I
I 
I
I 
I
I 
i
Bsă valorifice mai bine posibili

tățile pe care le au pentru 
I sporirea producției agricole
vegetale și animale. Propune- 

_ rile lor se oglindesc în planul 
| de producție pe acest an.

S-a stabilit, de exemplu, să 
I se dezvolte mult sectorul zoo- 
8 tehnic care va cuprinde, la 
Isfîrșitul acestui an, aproape 

600 de bovine din care 285 de 
Ivaci cu lapte, cu 100 capete 

mai mult de cît au în prezent. 
-Va spori numărul porcilor la 
I 665. al oilor la 2 566 și al păsă- 

rilor la aproape 13 000. Creș- 
■ terea numărului de animale se 
” va face prin prăsilă proprie, cît 
B și prin cumpărări. Va spori în 
■ suprafață și sectorul legumicol 
Icu încă 10 ha. Veniturile gos

podăriei în acest an vor tota-

noi
2

un

liza suma de 4 600 000 de lei, 
iar fondul de bază va spori la 
peste 4 000 000 de lei.

Inginerul agronom al gospo
dăriei, Stanciu Gh. a prezen
tat în fața adunării planul de 
măsuri menite să ducă la rea
lizarea obiectivelor propuse în 
planul de producție. Suprafața 
arabilă a gospodăriei va crește 
cu 21 de hectare prin defrișa
rea pilcurilor de arborete și 
mărăcjnisuri, a salcîmilor din 
capătul tarlalelor, prin defri
șarea viilor hibride bătrîne, 
prin desființarea drumurilor 
nerațional trasate și prin des
țelenirea și reînsămînțarea su-

loz, borceag, țrifoliene, dovleci 
în cultură intercalată, sfeclă 
furajeră și folosirea acestor 
furaje cu simț gospodăresc. Vor 
fi construite noi adăposturi 
pentru animale al căror preț 
de cost va fi redus prin valo
rificarea resurselor locale. O 
prevedere foarte importantă, 
care-și va spune cuvîntul în 
activitatea pe care o vor des
fășura colectiviștii pentru rea
lizarea obiectivelor propuse, 
este și aceea că, sub îndruma
rea organizației de partid, con
siliul de conducere va organi
za în fiecare trimestru cîte o 
vizită cu

In fiecare an

o treaptă mai sus
prafețelor de pășune slab pro
ductive. Pentru fertilizarea so
lului se vor transporta și îm
prăștia pe teren, înainte de 
dezgheț, cantitatea de 4 260 de 
tone de îngrășărhinte organice 
pe suprafața de 380 de ha și 
110 tone de îngrășăminte chi
mice pe alte 430 de ha. Anul 
acesta se va aplica o agroteh
nică superioară la toate cul
turile. La porumb, de exemplu, 
se vor efectua 4 prașile meca
nice campletate cu 4 manua-_ 
le. In scopul obținerii unor», 
producții bune de lapte, căme
și lină colectiviștii din Gurbă-j 
nești au prevăzut o serie de 
măsuri valoroase : creșterea g 
calificării celor care lucrează8 
în sectorul zootehnic, asigura-g 
rea unei puternice baze fu
rajere prin extinderea supra-g 
fețelor ocupate cu porumb-si-U

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica 
Populară Bulgaria și Republica Populară Romînă, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria și al întregului popor bulgar, vă 
transmitem dv. și prin dv. poporului frate romin, cele mai 
cordiale felicitări și urări.

Noi sărbătorim cu un sentiment de adîncă satisfacție ani
versarea acestui tratat care constituie expresia vie a priete
niei puternice între ambele noastre popoare frățești vecine, 
a colaborării noastre rodnice și a asistenței mutuale în toate 
domeniile vieții, a fidelității noastre comune față de ideile 
atotbiruitoare ale învățăturii marxist-leniniste.

Tratatul are o foarte mare importanță pentru construirea 
cu succes a societății socialiste și comuniste în ambele noa
stre țări, pentru menținerea și întărirea păcii în Peninsula 
Balcanică și în lumea întreagă.

în cei 15 ani care au trecut de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, popoarele bulgar 
și romin au obținut succese remarcabile în construcția so
cialistă. Aceste succese se datoresc politicii juste a partidelor 
noastre marxist-leniniste, ajutorului de neprețuit pe care ni-1 
acordă marea Uniune Sovietică, unității și colaborării frățești 
a țărilor puternicei familii socialiste.

în ziua acestei aniversări, noi vă dorim din toată inima, 
dv., dragi tovarăși, și poporului frate romin. noi și tot mai 
mari succese în construirea socialismului, în nobila noastră 
luptă comună pentru fericirea și prosperitatea oamenilor, 
pentru coexistența pașnică a tuturor popoarelor din lumea 
întreagă.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia frățească între 
popoarele romin și bulgar !

TODOR JIVKOV 
Prim secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Bulgaria

tineretului

Veci, se poate

ala căminului 
tural din Bolduț, 
raionul 
devenit 
toare. 
din sat 
în număr mare pen

tru a asculta și dezbate darea de 
seamă asupra activității de anul 
trecut a consiliului de conducere, 
planul de producție pe anul a-

Turda, a 
neîncăpă- 

Colectiviștii 
s-au adunat

Jn urma bunelor rezultate obți
nute prin folosirea vaccinului anti- 
poliomielific pe cale bucală, în 
cursul primului trimestru af ace
stui an Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale organizează în 
întreaga țară o nouă acțiune de 
vaccinare împotriva acestei boli. 
Vor fi vaccinate în această perioa
dă peste 10 milioane persoane.

Copiii între trei luni și un an, 
nevaccinați pînă acum, vor primi 
trei doze de vaccin lichid pe cale 
bucală. Prima administrare se va 
face între 28—31 ianuarie, iar ur
mătoarele doze vor fi date la in
tervale de cîte 40 de zile.

Persoanele pînă la 32 de ani 
vor primi o singură doză lichidă 
pe cale bucală în cursul lunii mar
tie.

Administrarea vaccinului se va 
face la dispensarele circumscrip
țiilor teritoriale, în instituții, între
prinderi și în colectivități de copii. 

Patinoar in îndrda 
stadionului Ciulești
începînd de miercuri, în in

cinta stadionului Ciulești func
ționează un patinoar care este 
deschis amatorilor de patinaj 
și sportivilor participanți Ia 
Spartachiada de iarnă a tine
retului.

Patinoarul este deschis zil
nic între orele 9—12, 14—17 și 
18—21.

CURS DE SCURTĂ DURATĂ

colectiviștii la Insti
tutul de cerce
tări pentru ce
reale și plante 
tehnice de la 
Fundulea pen
tru a învăța de 
la specialiștii de 
aici, și alte 12 
vizite cu carac
ter de schimb 
de experiență 
la unele gospo
dării colective 
fruntașe din ra
ion, din regiu
ne și din țară.

Perspectivele de dezvolta
re a gospodăriei i-au insufle- 
țit pe colectiviști. Aceasta se 
vede și din ceea ce au spus 
cei aproape 20 de participanți 
la discuții, între care mulți 
tineri.

— Avem în față un plan 
bine întocmit — spunea tînă-

De curînd a avut Ioc 
adunarea generală a 
membrilor gospodăriei 
agricole colective din 
comuna Avromeni, ra
ionul Săveni, în cadrul 
căreia a fost dezbătut 
planul de producție al 
gospodăriei pe anul 
1963.

In darea de seamă 
oe care a făcut-o în 
iața colectiviștilor, to
varășul Gheorghe Ghi- 
duc, președintele gos
podăriei, a arătat 
succesele pe care ace
știa le-au obținut anul 
trecut. Chiar în con
dițiile unui an mai pu- 
țin favorabil agricul
turii, colectiviștii de 
aci, aplicînd în prac
tică metode fot mai 
bune de lucrare a pă- 
mîntului și de crește
re a animalelor au 
realizat o producție de 
3.000 kilograme po
rumb boabe la hectar, 
1.300 de kg. de grîu 
și 2.200 litri de lapte 
pe cap de vacă 
rajată.

„Dar asta nu 
seamnă că noi am

cut fot ce se putea 
face in privinfa spori
rii producțiilor — a 
subliniat președintele. 
Tocmai de aceea 
ne-am adunat aici : 
să stabilim împreună 
măsuri concrete pen
tru a obține în anul 
acesta producții și mai 
oune, pentru a spori 
veniturile gospodă
riei".

Colectiviștii s-au în
scris apoi' la cuvînt și 
în urma discutării cu 
seriozitate a cifrelor 
de plan pe anul 1963 
adunarea generală a 
hotărît printre altele: 
în sectorul zootehnic 
numărul de taurine va 
crește în anul acesta 
de la 264 la 395. Se 
vor mai construi încă 
trei grajduri, o puier- 
niță, o îngrășătorie 
etc. Vor spori și pro
ducțiile din sectorul 
vegetal. Astfel, la sfîr- 
șitul anului veniturile 
gospodăriei vor între
ce cifra de 3.000.000 
de lei.

în cadrul dezbateri, 
numeroși colecti-

pro-j
.... De 
losu Pe- B

viști au venit cu 
puneri concrete, 
pildă, tinerii» I 
iru și Livădaru Vasiie ~ 
au propus să fie elec- g 
trificat sectorul zooteh
nic. (Propunerea a fost i 
înscrisă în plan). Co
lectivistul Avădanei S 
G'heorghe a propus H 
irigarea întregii supra, n 
fefe de 14 hectare a| 
grădinii 
Cojocaru Vasile, 
cretarul <___.i-------
U.T.M. pe gospodărie, H 
a propus să se ame-■ 
najeze un iaz prinB 
munca patriotică a ti-B 
neretului, propunerea 
care de asemenea a g 
fost cuprinsă în plan.

Tinerii s-au mai an-H 
gajat să înfrejină prin" 
muncă patriotică celei 
400 de hectare de“ 
izlaz din comună. j, 

Realizarea obiecti-B 
velor prevăzute în pla-g 
nul de produejie ding 
acest an va contribui 
și mai mulf la înflori-fi 
rea gospodăriei colec
tive din Avromeni. B

UTILAJ DE MARE

Foto : V. RANGA

PENTRU VITICULTORI
La stațiunea experimentală hor- 

tiviticolă Blaj a început recen' un 
nou curs de scurtă durată pentru 
viticultori. La aceste cursuri, bri
gadieri, șefi de echipă și colecti
viști fruntași din gospodăriile co
lective situate în podgoria Tîrna- 
velor își însușesc metodele folo
site de stațiunea experimentală de 
aici în sporirea producției. Colec
tiviștii din regiunea Brașov mani
festă un mare interes pentru învă- 
țămîntul agrozootehnic. Aceasta a 
dovedit-o și faptul că pe lîngă 
cursurile de trei ani organizate de 
qospodăriile colective, peste 2 000 
de colectiviști au urmat în ultimele 
cinci luni cursuri de scurtă durata 
organizate la Casa agronomului 
din Hălchiu, la stațiunile experi
mentale, în S.M.T. etc.

(Agerpres)

ntregu supra-n 
14 hectare a| 
de zarzavat. _ 

" , se-g 
comitetului
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(Continuare în pag. a IV.a) A. CĂRUNTU

VASILE CĂBULEA

DIMITĂR GANEV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare 

Bulgaria

urbanistică 
lașului dă contu
ruri și dimensiuni 
noi, frumuseții bă^ 

? mol
dovean, clădiri în* 
alte, suple, armo

nios îmbinate în noi grupuri ar
hitectonice, coloritul pastelat — 
toate acestea te fac să simți par
că mai profund bogăția zilelor 
noastre. în zona industrială a 
orașului, lîngă Fabrica de ulei 
„Unirea”, dată în folosință anul 
trecut, se înalță noi întreprin
deri industriale moderne.

Odată cu creșterea potențialu
lui economic al orașului, se ridică 
pe verticală siluetele noilor 
blocuri din cartierele Dr. 0. I. 
Parhon, Avram lancu, Dimitrie 
Cantemir și Tudor Vladimirescu, 
care au luat locul vechilor co
cioabe — moștenire a regimului 
burghezo-moșieresc — focare de 
infecție și boală.

La obținerea acestor succese o 
contribuție însemnată au adus_o 
și cei peste 1600 de tineri care 
lucrează pe șantierele de con
strucții. Mulți dintre tinerii con
structori de la șantierele între
prinderii I construcții, de pildă, 
sînt declarați lună de lună frun
tași în producție și în întrecerea 
socialistă.

Itrînului oraș 
dovean. clădi

în orașul nostru au devenit cu- 
noscuți pentru priceperea și 
hărnicia lor : tînărul comunist 
Mihai Mănucă, șef de brigadă- 
dulgheri care, împreună cu bri
gada sa, își depășește cu regula
ritate planul cu 20—30 la sută, . 
dînd lucrări de bună calitate, ob- 
ținînd, în același timp, importante 
economii de materiale ; șeful de 
echipă Tais Titus, care împreună

de construcții s-a constatat că 
nu toate desfășoară o activitate 
la nivelul sarcinilor ce Ie stau în 
față, că se ocupă insuficient de 
educarea tinerilor muncitori în 
spiritul unei înalte responsabili
tăți față de muncă, de sprijinirea 
lor pentru a-și ridica calificarea 
profesională.

In aceste împrejurări se impu
neau măsuri serioase de sprijinire

Exploatările forestiere din 
regiunea Oltenia au primit zi
lele acestea zece noi încărcă
toare mecanice — primele uti
laje din cele prevăzute în pla
nul de dotare a întreprinderi
lor pe anul în curs.

La exploatarea pădurilor din 
această parte a tării, se folo
sesc tot mai multe utilaje de 
mare productivitate ca : fie
răstraie mecanice, funiculare, 
tractoare, cojitoare, instalații 
pentru încărcarea lemnului în 
autocamioane și vagoane, au- 
totrolii etc. Ca urmare, în ul
timii trei ani indicele de me
canizare a crescut de 5,8 ori la 
lucrările de doborît și secțio
nat, de 1,5 ori la încărcat și 
descărcat, iar la scos și apro
piat acest indice s-a dublat.

Noile utilaje cu care exploa
tările urmează să fie înzestra
te în acest an — 160 de fie
răstraie mecanice, 35 de funi
culare, 50 de trolii, 10 insta
lații pentru încărcarea lemnu
lui etc., vor asigura creșterea 
productivității muncii cu circa 
12 la sută față de realizările 
anului trecut.

(Agerpres)

Sînt foarte frumoase trico
tajele din relon pe care le lu
crez, pare a spune Mioara Ma- 
ricaș, muncitoare la Fabrica 
„Adesgo" din Capitală. în pri
mele luni 
trimite în

ale anului fabrica va 
magazine 28 de mo- 
noi de tricotaje.

Foto : ĂGERPRES

Cum s-a acționat ?
Trebuia rezolvată, în primul 

rînd, problema antrenării tuturor 
tinerilor constructori în întrece
rea socialistă și mai ales a popu
larizării obiectivelor întrecerii, 
sprijinirii tinerilor pentru 
lua angajamente concrete, 
cest sens, în colaborare cu 
nizațiile de sindicat, au

a'și 
In a- 
orga- 
fost

AJUTOR CONCRET ORGANIZATULOR O.T.M

porumbului

pri-

Miercuri au continuat, în 
Capitală, lucrările ședinței lăr
gite a secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului 
Superior al Agriculturii 
vind cultura porumbului.

Au luat cuvîntul numeroși 
membri ai secției și invitați — 
ingineri agronomi din gospo
dăriile agricole de stat și gos
podării agricole colective, pre
ședinți de gospodării colective, 
membri ai consiliilor agricole 
regionale și raionale, cercetă
tori științifici. Vorbitorii au 
înfățișat rezultatele obținute în 
cultura porumbului în unită
țile apricole de producție și în 
stațiuni experimentale, au sub
liniat rezervele încă mari care 
există în prezent în agricultura 
noastră pentru sporirea recol
telor la această valoroasă cul
tură și au făcut propuneri pen
tru folosirea lor cit mai de
plină.

In cadrul ședinței au vorbit 
tovarășii ing. Nicolae Ghere- 
scu, directorul Trustului G.A.S. 
Arad, ing. Ion Teșu, președin
tele gospodăriei agricole co
lective din Smeeni, regiunea 
Ploiești, Timotei Popușoi, in
giner șef al G.A.S. Pietroiu, 
regiunea București, Ion Lungii, 
ing. șef de laborator la stați
unea experimentală Secuieni, 
regiunea Bacău, Cornel Gîrjoi, 
inginer la gospodăria colectivă 
din Gostavăț, regiunea Olte
nia, ing. Dumitru Roznovski, 
directorul gospodăriei de stat 
Brateș, regiunea Galați, ing. 
Ion Vișoiu, vicepreședinte al

au fost antrenați în întrecerea 
socialistă.

Obiectivul principal al întrece
rii îl constituie 
impunea deci 
zațiile U.T.M. 
te să se ocupe

Se 
organi* 

ajuta- 
i multă 
l de a" 

ne o- 
atent

cu echipa sa dă lucrări de bună 
calitate.

în mod deosebit s-au eviden
țiat și tinerii din cadrul șantie
rului 5 instalații, care au realizat 
economii Ia materiale și manope
ră în valoare de peste 500 000 
lei.

Cu aproape trei luni de zile în 
urmă, analizîndu-se munca orga
nizațiilor V.T.M. de pe șantierele

de 
în 
lor politice 
constructori. Am 

un

bază U.T.M. 
vederea dez- 

în

a organizațiilor 
din construcții, 
voltării muncii 
rîndul tinerilor
primit, în această privință, 
mare sprijin din partea comite
tului regional U.T.M. care a for
mat o brigadă din activiști ai 
comitetelor regional și orășenesc 
U.T.M.

organizate pe șantier mai multe 
consfătuiri de producție. In a" 
ceste consfătuiri, șefii de șantier 
au expus în fața tinerilor planul 
de producție pe luna respectivă.

Cu acest prilej tinerii și-au 
luat angajamente concrete, sti
mulatorii. Ca urmare a tuturor 
acestor măsuri, un număr de 
1 120 de tineri constructori, adi
că 90 la sută din numărul total

calitatea, 
ca și < 
să fie 

cu mai 
răspundere ca pînă acum 
ceasta problemă. Dar să 
prim puțin și să privim 
munca tinerilor care lucrează la 
magazinele situate la parterele 
blocurilor din Piața Unirii, Blo- 
cul P 3 din cvartalul Primăverii, 
Blocul B 10 și altele din cvar
talul Malul drept Bahlui. Ei au 
fost ajutați să pregătească adu
nări generale U.T.M. în care s-a 
discutat cu toată seriozitatea ca
litatea muncii efectuată de tineri. 
Referatele prezentate au subli
niat, pe bază de date concrete, 
necesitatea de a se efectua nu
mai lucrări de bună calitate la 
un preț de cost cît mai scăzut. 
Și rezultatele acestor adunări și 
ale altor acțiuni întreprinse s-au 
observat în munca tinerilor. Ca
lificativele de „foarte bine ” Și 
„excepțional” acordate acestor

consiliului agricol regional 
Argeș, ing. Ion Chioreanu, di
rectorul stațiunii experimen
tale Livada, regiunea Mara
mureș, ing. Mihai Băluță, pre
ședintele consiliului agricol re
gional Oltenia, Pompil'iu Ge- 
mescu, inginer la G.A.C. din 
Cărpiniș, regiunea Banat, Chi- 
rilă Dănilă, președintele 
G.A.C. din Mirăslău, regiunea 
Cluj, Ion Laseu, inginer la 
G.A.C. din Pianu de jos, regi
unea Hunedoara, ing. Mihai 
Cristea, directorul stațiunii ex
perimentale Suceava, ing. Mir
cea luliu, președintele consi
liului agricol raional Luduș, 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, ing. Octavian Ber- 
becel, de la Institutul Meteo
rologic, Alexandru Irimia, in
giner la G'.A.C. din Găiseanca, 
regiunea Galați, ing. Ion Do- 
bre, directorul G.A.S. Bulgă- 
ruș, regiunea Banat, Vasile 
Androaie, inginer la G.A.C. din 
Miroslăvești, regiunea. Iași, 
Gheorghe Goina, președintele 
G.A.C. Sîntana, regiunea Cri- 
șana, ing. Alexandru Bărboi, 
președintele consiliului agricol 
raional Negru Vodă — regi
unea Dobrogea, Irina Anto
nescu, ing. la G.A.C. din Țepeș 
Vodă — Regiunea București, 
Alexandru Tegiaș, președintele 
G.A.C. Someș-Odorhei, regi
unea Cluj, ing. Toma Dragoș, 
directorul Institutului de cer
cetări pentru mecanizarea a- 
griculturii, ing. Vasile Apetroa- 
ie, președintele consiliului a- 
gricol raional Săveni, regiunea 
Suceava, prof. Grigore Obre- 
jan, șeful secției de pedologie 
a I.C.C.A.

★
colectivul Teatrului 
București a prezentat 
participanților la șe-

Seara, 
regional 
în fața 
dință, un spectacol cu piesa
„îndrăzneala” de Gh. Vlad.

Lucrările ședinței continuă.
------- o-------

PABIHA â Ita

PETRE ȘTEFĂNESCU 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc V.T.M. Iași

(Continuare în pag. a IV-a)



n fața mea, merg 
cu pas lent, discu- 
tînd, elevii A. N. 
și I. L. din clasa a 
IX-a C.

— Am avut un 
ghinion formida

bil! Auzi, să iau nota, cinci 
după ce am tocit toată dimi
neața numai despre Dimi- 
trie Cantemir! Știam lecția 
cuvînt cu cuvînt, ca în carte. 
E nemaipomenit!

— Cine crezi tu că este de 
vioiă 7 încerca să-l convingă 
I.L. Ce te-a găsit să înveți ca 
un papagal 7

— Hai, hai! Lasă-mă cu mo
rala ! Dar tu cum înveți, gro- 
zavule ? Am mai discutat eu și 
cu alții. Vrei să zici că tu nu 
înveți ca în carte, așa-i ?

— Firește, că nu învăț ca 
tn carte. Din carte iau numai 
ideile principale, le compar cu 
notițele luate în timpul orei și 
apoi mai adaug ceea ce știu 
din lecturile mele.

— Lecturile lui! Cu asta 
mi-a închis gura ! Dai zor cu 
lecturile. La ce-ți folosesc lec
turile cînd în manual ai totul 
de-a gata : aranjat, sistemati
zat, concretizat. Hai în clasă ! 
Te vei convinge îndată dacă o 
să mă asculte acum la fizică. 
Am învățat toate demonstra
țiile, le știu și virgula !

In recreația următoare, am 
întrebat pe profesorul de fizi
că dacă nu cumva l-a exami
nat și pe A. N.

— Ba da, mi-a răspuns a- 
cesta. Greu! Nu știu ce să-i 
fac acestui băiat să renunțe la 
buchiseală! Nu iese din litera 
manualului.

...Am așteptat sfirșitul ore
lor de curs, apoi l-am chemat 
pe A. N. la mine. L-am p'Oftit 
să se așeze pe un scaun, A- 
drian este un elev timid. Cu 
greu a consimțit să accepte in
vitația.

Am început discuția pe te
ma timpului liber, a felului 
cum și-l folosește, a spectaco
lelor la care participă, a prie
teniilor, dacă face sport sau 
nu, dacă are condiții de lucru 
acasă etc.

— Sport nu fac, nici la spec
tacole nu merg; n-am timp. 
Îmi place canotajul, dar, ve
deți, sînt multe de făcut. Cînd 
ești tînăr nu poți să-ți pierzi 
vremea cu orice. Am să fac, 
poate, antrenament la primă
vară.

— Dar la spectacole de ce 
nu mergi 7

— Unele nu mă interesează. 

la altele nu pot merge, fiindcă 
am cursuri după masă, Ăș mai 
face eu ce aș face, dar e mult 
de învățat, tare mult.

— Dar colegii tăi cum au 
timp ? încerc eu să canalizez 
discuția spre modul cum înțe
lege el să-și prepare lecțiile.

— Nu știu! Unii învață mai 

® discuție 

despre

repede, frunzărind lecțiile, al
ții au memorie mai bună.

Se simte în vocea lui un fel 
de amărăciune.

— Tu nu ai memorie ? Ce 
vorbă este asta ?

— Nu zic că nu am, dar...
Face o pauză, apoi reia: în

văț greu, fiindcă îmi place să 
știu fiecare lecție bine de tot, 
dacă se poate ca în manual, 
De multe ori reușesc să fac lu
crul acesta, învățînd pînă sea
ra tîrziu și toată dimineața 
următoare.

— La ce oră obișnuiești să 
te culci ?

— De obicei, la ora unspre
zece, dar uneori mă apucă și 
ora douăsprezece Și chiar unu 
noaptea.

— Dimineața la ce oră te 
scoli ?

— La șase jumătate — cel 
mult la șapte,

— Nu ți se pare că dormi 
cam puțin 7

— Și mama zice la fel, dar 
ce să fac 7 Uitați-vă și dv. 
cite pagini sînt de învățat la 
romînă și tot pe atîtea la 
naturale, și la fizică, și la chi
mie. Unde mai pui temele!

— Aveți de făcut teme 
multe ?

— Uneori da ; alteori mai 
puține, însă îmi iau mult timp 
fiindcă eu m-am obișnuit 
să-mi scriu întîi temele și apoi 

să învăț. Mie însă mi-e teamă 
să nu rămîn cu ele nescrise. 
Prea e mult de învățat și mă 
tem că nu-mi rămîne timp și 
pentru teme.

Adrian și-a mai pierdut din 
timiditate. Discută mai deschis 
și mai degajat.

— De ce nu încerci și tu 
să-ți înveți lecțiile și apoi să-ți 
scrii temele ?

Ezită, apoi încearcă să ar
gumenteze :

— Tovarășe profesor, eu nu 
știu ce să zic. Poate greșesc, 
dar tot mai bine este să scap 
de grija lor.

— Uite, Adriane, tu ești un 
băiat bun, dar nu știi cum să 
lucrezi. Cum îți poți închipui 
tu că ar reuși cineva să-și facă 
temele înainte de a cunoaște 
ideile care stau la baza aces
tora 7

Temele nu sînt decât niște 
aplicații practice. Cum să re
zolvi o problemă la fizică, la 
matematică sau la chimie, 
cum să faci o compunere la 
literatură înainte de a studia 
capitolul la care se referă 
tema 7

— Urmăresc după manual!
— Nu este suficient să ur

mărești ! Trebuie să înțelegi 
bine lecția la care se fac apli
cațiile și apoi tema vine de la 
sine.

— Tovarășe profesor, două 
lucruri nu le înțeleg eu: în
tîi de ce nu reușesc eu să iau 
note mari, deși învăț de cele 
mai multe ori exact ca în ma
nual — aproape cuvînt cu cu- 
cuvînt ?

— Și al doilea ?
— Al doilea, nu știu cum 

să-mi împart timpul, cu ce o- 
biecte să încep: cu cele mai 
ușoare sau cu cele mai grele 7 
1. L. zice că el nu învață nici
odată ca in manual și ia note 
mai bune ca mine.

Face o mică pauză. Aștept. 
Reia :

— Eu am impresia că tot 
mai bine fac eu că încep să 
învăț întîi la obiectele mai 
ușoare și numai după aceea la 
cele mai grele.

Profiț de faptul că Adrian 
și-a deschis. sufletul cu since
ritatea care îl caracterizează. 
Doresc să-i fiu de folos. Nu 
vreau să-i las impresia că-i 
răstorn pe de-antregul convin
gerile.

— A învăța însemnează a 
asimila, a-ți însuși anumite cu
noștințe în așa fel incit nici tu 
să nu mai fii în stare să re
cunoști de unde le-ai aflat: 
din manual, de la profesor, de 
la colegi sau din vreo revistă 
citită — să devină bunuri ale 
tale, să poți dispune de ele 
după plac, să le folosești cînd 
împrejurarea cere aceasta. În
vățatul pe dinafară, buchisea

la, cum ziceți voi, nu-ți folo
sește la nimic. Azi știi, mîine 
uiți totul.

Abandonez pentru un mo
ment ideea începută : — Locu
iești departe de școală 7

— Da, răspunde Adrian, 
neștiind ce urmăresc.

— Mergi cu tramvaiul 7
— Da!
— De ce nu mergi pe jos 7 

insist. In cite minute poți 
ajunge acasă, mergînd pe jos?

— In circa douăzeci de mi
nute.

— Foarte bine. Atunci, de 
astăzi nu mai mergi cu tram
vaiul, care te obosește. Te vei 
duce pe jos. Vei face o plim
bare plăcută prin aer liber și 
te vei recrea după cinci sau 
șase ore de curs.

Ajuns acasă te mai odihnești 
10—15 minute, apoi mănînci, 
mai stai 20—30 de minute și 
apoi te apuci de învățătură.

Adrian vrea să spună ceva. 
Mă prefac a nu observa. Con
tinui cu fermitate, parcă i-aș 
da un ordin pe care trebuie 
să-l respecte cu strictețe.

— In jurul orei 9 te apuci 
de citit — nu la obiectele cele 
mai grele, fiindcă seara asimi
lezi mai greu, ci la cele mai 
ușoare.

La ora 10,30 te culci. Som
nul dinainte de miezul nopții 
este odihnitor și reconfortant. 
Poți dormi fără teamă 8 ore. 
La 6,30 este bine să te scoli. 
Faci cîteva mișcări de învio
rare, apoi citești o oră tot la 
obiectele mai ușoare, deoarece 
dimineața ai nevoie de o pe
rioadă de acomodare cu efor
turile intelectuale. Intre 7,30— 
8,30 mănînci de dimineață, faci 
cîteva mișcări Wm curte, 

pentru a stimula digestia. A- 
drian schiță un suris. Eu con
tinui, ca și cum nici nu l-aș 
fi văzut:

— După ora 8,30 poți să 
treci la obiectele mai grele, 
înveți bine la fiecare din ele și 
apoi îți faci temele. Vei vedea 
ce simplu va merge totul!

— Dar dacă nu voi avea 
timp 7

— Calculezi așa fel, ca să ai 
timp și pentru teme să ai timp 
și pentru o pauză la 10—10,30 și 
chiar să mai citești cîteva pa
gini dintr-o carte de literatură.

— Mă îndoiesc că voi reuși 
să ies cu toate la capăt! Nici 
nu știți cit de mult este de 
învățat.

— încearcă! Dacă nu vei 
reuși, vom mai discuta pe 
urmă.

Am impresia că Adrian 
mai are unele nedumeriri. 
L-am lăsat totuși să plece.

A revenit peste o săptămînă 
să-mi ceară unele lămuriri su
plimentare. Am avut impresia 
că sfaturile mele n-au fost za
darnice.

S-au scurs apoi mai multe 
săptămâni, fără să mai treacă 
pe la mine. Intr-o zi l-am vă
zut la plimbare cu I. L., în 
alta ieșea de la cinema.

Am ezitat să-l mai întreb 
ceva. Poate că este prea de 
vreme. Probabil că mai are 
timp să se deprindă cu un fel 
nou de a lucra. în catalog — 
notele merg de la 5 spre 7, 8 
și 9.

prof. I. POPESCU 
director adjunct al Școlii 

medii nr. 22 „Gh. Lazăr"- 
București

In sală s.a așternut liniștea. Ele
va Rusu Loreta recită. Versurile 
răsună pline de elan, de entuzi
asm, emoționind pe cei 200 de 
tineri prezenți la adunarea gene
rală a organizafiei UTM, a claselor 
a Xl-a de la Școala medie „M. 
Eminescu" din lași. Este o adu
nare deosebită, fiindcă alături de 
elevi se află și numeroși studenfi, 
de la mai toate institutele de în- 
vă/ămînf superior din acest centru 
universitar.

Corduneanu Monica, secretara 
organizației UTM, explică scopul 
acestei înfîlniri : „Vrem să fim cit 
mai folositori patriei, vrem să ne 
alegem cu seriozitate profesiunea. 
De aceea, dorim să vă cerem 
sfatul: încotro să ne îndreptăm 
pașii î".

Discuția între elevi și studenți 
s-a aprins repede.

-— Împreună cu mai mulți co
legi, spune elevul Vasile Despi- 
nescu, ne-am gîndif să urmăm 
Institutul agronomic. E bună hotă- 
rîrea noastră ? întrebarea se adre
sează, firește, studenților agronomi. 
Dintre el, se ridică Elena Popescu, 
din anul IV al Facultății de agri
cultură. Răspunsul ei e o aprobare 
călduroasă, un îndemn spre însu
șirea meseriei de agronom. „Dacă 
aș fi din nou în clasa a Xl-a — 
șă nu se supere colegii de la alte

Elevii pe care-i vedeți sînt în clasa a Vl-a a Școlii de 8 ani din 
comuna Roma, raionul Botoșani. Cu ajutorul profesoarei Elena
Plantos, ei află în cadrul orelor de agricultură numeroase pro

bleme din domeniul științei și practicii agricole.
Foto i AGERPRES

A

institute — eu tot inginer agronom 
aș vrea să fiu".

Eleva Gaiițeanu Nina este pre
ocupată de problemele tehnicii. 
Are note foarte bune și vrea 
să devină inginer. E firesc, deci să 
întrebe : care ramură a institutului 
politehnic vi se pare mai fru
moasă î

îi răspunde Weintraub L., stu
dent fruntaș din anul V.

— Toate facultățile Institutului 
politehnic sint frumoase. Oricare 
profesie este minunată, atrăgătoa
re dacă ți-o însușești și o practici 
cu pasiune. Eu sînt student la fa
cultatea care pregătește ingineri 
pentru industria textilă, și sînt ne
răbdător să ajung mai repede în 
producție.

Și studentul Vaida Crăciun de la 
Institutul pedagogic de 3 ani con
sideră frumusețea vieții de student 
ca izvorîtă din munca pe care o 
va depune după terminarea facul
tății. „Doresc să mă întorc în satul 
Căpîlna, din regiunea Crișana, sat 
din care am plecat la facultate, și 
unde visez să mă văd la catedră, 
în fața elevilor pe care va trebui 
să-i pregătesc, să le dăruiesc în
vățătura pe care am acumulaf-o 
în anii studenției".

Și iar întrebări. Elevii vor să 
afle cit mai multe amănunte pri
vind viața de student.

S-a discutat mult, s-a discutat 
despre frumusețea profesiilor, des
pre cerințele pe care le implică 
fiecare din ele.

Mulfi dintre elevii claselor a 
Xl-a de la Școala medie din lași 
vor urma învățămintul superior, 
alții se vor îndrepta spre produc
ție, vor lucra în uzine, îrt fabrici, 
lată de ce în planul organizației 
U.T.M. în afara întîlnirii cu stu
denții, sînt prevăzute adunări ase
mănătoare la care vor fi invitați 
muncitori fruntași din întreprinde
rile și instituțiile orașului.

Și fiecare adunare de acest fel 
întărește tot mai mult îndemul cu
prins și în versurile înscrise, sem
nificativ, pe un panou al sălii în 
care se desfășoară aceste „înfîl
niri cu profesiile".

„Mai năvalnic, tineri șoimi v-a- 
vintafi,
Drumul e deschis, 
Către vis — 
Cutezați I"

R. CĂCIULARU
student

Itima zi a trimestru
lui, ultima oră de 
dirigentie dinaintea 
vacanței de iarnă. în 
fiecare sală de clasă 
a Școlii medii „J. A. 
Komenski" din Deva 

se făcea analiza rezultatelor mun
cii din prima etapă a anului șco
lar. Toate clasele se puteau lăuda 
cu un bilanț rodnic. Dar cei mai 
îndreptățiți să se mîndrească erau 
elevii anului III B secția pedago
gică, pentru că rezultatele dobîn- 
dite de acest colectiv sînt cele mai
frumoase.

E greu de redat bucuria pe care 
o simțea diriginta clasei p/ezen- 
tînd statistic situația la învățătură, 
dar și mai dificil e să zugrăvești 
emoția și fericirea celor 40 de e- 
îevi din acest an. Zîmbetul de pe 
chipul fiecăruia voia parcă să spu
nă : „munca mea, a ia, a noastră, 
a colectivului a fost rodnică, am 
învățat bine”. Și bucuriei generale 
i-a dat glas desenul făcut de un 
elev, la tablă, chiar în timpul orei 
de dirigenție. Un pumn viguros, 
personificînd hotărîrea și perseve
rența colectivului clasei, plasează 
o lovitură de K. O. unei figuri pri
căjite pe care scrie „mediocrita
tea”. O ilustrare spontană, plastică, 
a cifrelor fot atît de grăitoare — 
40 de elevi, toți promovați. Un 
singur elev are medii de 6, restul 
doar 7, 8, 9 și 10. Din patruzeci, 
treizeci și nouă de elevi au obți
nut medii numai peste 7 I

Ipiă deci mgtivul bucuriei. în a- 
cest trimestru, clasa a făcut un 
mare pas înainte în ridicarea nive
lului lă învățătură. Au realizat o 
dorință, un obiectiv pe care și-l
propuseseră mai de mult, un anga- 

In orele de practică elevii lu
crează cu aceeași hărnicie cu 
care se pregătesc și la cele
lalte obiecte școlare. In foto
grafie, un grup de elevi din 
clasa a IX-a C a Școlii medii 

nr. 3 g'in Brăila la practică.

Foto : N. STELORIAN

tn
„Astăzi reîncepeți 

cursurile în școală 
nouă — ie-a spus di
rectorul școlii, Con
stantin Matei. Școala 
are 16 săli de clasă, 
cu 2 laboratoare și 
mobilier In întregime 
nou. El vă este dăruit 
prin grila nemărginită 
a partidului.

Elevul care a luat 
apoi cuvîntul se nu
mește Băncilă Virgil, 
și este în clasa a X-a 

reală. îndemnat de 
colegii lui să vorbea
scă in numele ior a 
fost cuprins de emo
ție. Dar a găsit cuvin
tele, le-a găsit în ini
ma lui, și a vorbit cu 
căldură, mul/umind 
pentru darul frumos 
ce le-a fost făcut. „Re
cunoștința noastră 
ne-o vom dovedi-o 
învățînd, învățînd pen
tru ca noi înșine să 
construim peste cî- 
țiva ani asemenea

jament și totodată o sarcină a or
ganizației UTM pentru îndeplinirea 
căreia se străduiseră și în ceilalți 
ani de școală. Mediocritatea în a- 
nul III B a fost înlăturată. Dar cum 
s-a reușit ? Pentru a întregi semni
ficația acestui succes yi pentru a 
răspunde și întrebării de mai sus 
e nevoie să ne întoarcem...

La sfîrșitul anului școlar trecut, 
actualul an III B, pe atunci anul 
II A s-a situat tot printre locurile 
fruntașe. Dar organizația U.T.M., 
elevii, cît și diriginta clasei nu erau 
totuși mulțumiți. Doi elevi rămăse
seră corijenți la cîte un obiect, 
mulfi alții se mențineau pe linia de 
plutire, avînd majoritatea notelor 

NUMAI NOTE PESTE 7
de 5 și 6. Este adevărat că nu lip
seau nici elevii buni, ale căror 
note rareori coborau sub 8, dar a- 
ceșfia erau puțini. în analiza amă
nunțită făcută atunci de organiza
ția UTM a clasei s-a văzut că 
elevii clasei pot să învețe cu mult 
mai bine,.că există destule posibi
lități pentru ridicarea nivelului la 
învățătură. Și chiar de la începu
tul acestui an școlar întreaga clasă 
a fost antrenată la valorificarea 
acestor posibilități. Prima săptă
mînă de școală a dovedit din plin 
eficiență multor măsuri întreprinse 
de organizația UTM, de colectivul 
clasei. Și acestea nu au fost puține, 
lată doar cîteva : la adunările pe 
clasă elevi fruntași la învățătură 
ca Homordeanu Viorica, Ganea 
Mioara, Stroe Angela și alții au a-

Am procedat 
ca adevărafi colegi?

Dragă redacție,

Vă rog foarte mult să pu
blicați rîndurile de mai jos. Ne 
veți ajuta mult prin aceasta. 
Dar să vă spun despre ce este 
vorba. Colectivul clasei noa
stre este în general un colec
tiv bun, sudat, avem mulți 
elevi care învață bine. Discu
tăm adeseori despre noi, des
pre ceea ce facem în școală, 
în afara școlii. Ne preocupă 
mult întrebarea dacă sîntem 
buni și adevărați colegi. Iată, 
judecați și dumneavoastră un 
fapt.

Avem în clasă o elevă; o 
cheamă Luxa N. Bran. Dacă 
ați vedea-o, la prima impresie 
vi s-ar părea că este o elevă 
la locul ei. Așa am crezut și 
noi. Dar nu-i așa. Pînă acum 
(in ziua cînd vă scriu) a primit 
opt note de 4 și trei de 3. Pă
rinții ei doresc să-și vadă fata 
absolventă a școlii medii, s-o 
vadă la facultate; vor să facă 
din ea un om folositor. Care 
părinte nu dorește aceasta 7 
(Părinții mei abia așteaptă să 
mă vadă „om întreg” — cum 
spun ei). Și ea nici măcar de 
această dorință a părinților 
nu ține seama.

Ce face totuși în zilele care 
se scurg (pentru ea în zadar) 
una după alta 7 Merge la film 
în orice zi, la orice oră; nu 
ține seama de nici un regu
lament școlar; merge la film 
chiar și atunci cînd a doua 
zi are teză. Iar la teză copiază 
și ia trei (cum s-a întîmplat 
la chimie). Se plimbă, se 
plimbă mereu...

E firesc să vă întrebați ce 
am făcut noi în fața acestei

școala mouâ
clădiri impunătoare, să 
ne alăturăm harnicilor 
noștri părinți din uzine 
și de pe ogoare. 
Mulțumim din inimă 
partidului”, a încheiat 
elevul și odată cu el, 
din zeci de piepturi a 
izbucnit cintecul „Par
tid iubit, părinte 
bun...".

CONSTANTIN 
CRIȘAN 

director adjunct al
Școlii medii din 

Urziceni

ratat colegilor lor cum învață ele, 
cum își planifică timpul de studiu 
ca să poată pregăti temeinic fie
care lecție și să-și efectueze tot
deauna temele. Chiar din primele 
zile s-au organizat grupe deînfr-a- 
jutorare, in special pentru a veni 
în sprijinul unor elevi ca Nicula 
Viorel și Jeanu Virgil care reuși
seră să treacă clasa numai cu e- 
xamene de corijenfă și a altora care 
înfîmpinau greutăți la învățătură. 
La multe obiecte mai dificile s-au 
ținut consultații, și, cum a fost 
cazul la matematici, chiar de 
două trei ori pe săptămînă. Frec
ventarea acestora de către elevii 
care aveau note slabe, înțelegînd 

aici și notele de 5 și 6, a devenit 
obligație a cărei respectare a fost 
urmărită îndeaproape de biroul 
UTM al clasei, de către dirigintă. 
De real folos s-a dovedit organi
zarea meditației în cadrul școlii. 
Elevii care învățau astfel au putut 
primi mai mult ajutorul atît din 
partea unor colegi mai buni, cît 
și a unor elevi din clase mai mari, 
a pedagogilor și profesorilor pre
zenți |a școală.

Acestea sînt cîteva din mjloacele 
prin care anul III B a putut obține 
rezultate frumoase la învățătură. 
Dar principala pîrghie care a ridi
cat nivelul de pregătire al clasei a 
fost munca depusă de organizația 
UTM, cu sprijinul dirigintei, profe
soara Olimpia Stan, pentru dezvol
tarea răspunderii fiecărui elev 

situații. N-am iertat-o nicio
dată. într-o zi eu i-am spus :

— Luxa, ce ai de gind 7 
Tu-ți dai seama în ce situa
ție te afli 7 Nu vrei să discu
tăm despre tine 7

— Încetează te rog, mi-a 
răspuns, nu mă prelucra. 
Nu-ți dau socoteala ce fac. 
Asta e treaba mea!

Am dezarmat. Eu mă duse
sem să discut cu ea priete
nește nu să-i cer socoteala 
(deși cred că fiindu-i coleg de 
clasă am dreptul să-i cer și 
socoteala pentru ceea ce face), 
iar ea m-a pus la punct. 
„Treaba mea ce fac!“ Cuvin
tele acestea le aruncă mereu 
oricărui coleg. Și Ameliei 
Păun și Chirci Basmac și Mă
riei Taraș... Unul din colegii 
noștri a încercat s-o ajute la 
lecții. Intr-o zi l-am auzit în- 
trebînd-o : — „Ce n-ai . înțe
les Luxa la matematică 7 Nu 
vrei să te ajut ?”. — „N-am 
nevoie de ajutorul tău, i-a re
plicat Luxa. Fă cu alții pe 
profesorul”.

Vedeți, un asemenea răs
puns te face să renunți la orice , 
ajutor. Poate noi greșim, dar, 
sincer vă spun, ne vine greu 
să auzim mereu „ce te ames
teci, nu fă pe deșteptul, e trea
ba mea”.

E adevărat că noi nu i-am 
explicat că principiul după

La ora de chimie. Cînd ai pregătit lecția, tabla sa acoperă ușor cu formule...
Foto : N. STELORIAN

față de pregătirea sa personală, 
cît și de cea a colegilor săi pentru 
creșterea rolului opiniei colectivu
lui în combaterea atitudinii delă
sătoare pe care o aveau unii elevi.

De ce rămăseseră corijenți elevii 
Jeanu și Nicula ? Pentru că se pre
găteau sporadic, doar atunci cînd 
bănuiau că vor fi ascultați, aveau 
multe absențe de la ore, iar teme
le le făceau destul de rar, de cele 
mai multe ori copiindu-le de la 
colegi. Prin discuții repetate, li s-a 
arătat acestor elevi că procedînd 
în acest fel își fac lor înșiși rău, că 
vor fi slab pregătiți la terminarea 
școlii. Au fost ajutați să-și îmbu
nătățească în primul rînd compor

tarea care, lăsînd de dorit, îi îm
piedica să învețe. Organizația 
UTM, împreună cu dirigintele, au 
scris și părinților cerîndu-Ie spriji
nul acolo unde era nevoie. Părinții 
lui Nicula Viorel aveau însă o con
cepție destul de ciudată. Ei nu do
reau decît ca fiul lor să treacă 
clasa, să învețe doar pentru „cinci". 
Prin convorbiri purtate de diriginte 
și alfi profesori, s-a arătat acestor 
părinți cîf de greșit e să ai cerin
țe minime față de copii, obișnuin- 
du-i cu mulțumirea călduță a no
tei la limită. Rezultatul a fost cel 
așteptat. Părinții au început să se 
intereseze de învățătura fiilor lor, 
cerîndu-Ie să muncească mai mult, 
mai conștiincios. Veneau la școală 
mai des, controlau cu regularitate 
carnetele de note etc. Și astfel

care se călăuzește ea este 
anacronic. Eu știu că, utemist 
fiind, răspund în fața organi
zației U.T.M. de orice act pe 
care-l săvîrșesc; că răspund 
pentru activitatea mea de elev 
în fața școlii, în fața mamei 
și a tatălui meu, care mă 
cresc și îmi asigură cele ne
cesare traiului. Știu că am o 
răspundere mare față de so
cietatea al cărei membru sînt, 
pe care o voi sluji. Luxa însă 
s-a baricadat pur și simplu 
după paravanul lui „treaba 
mea ce fac” și se comportă 
după o conduită a ei proprie. 
Mă gîndeam eu : ce-ar fi dacă 
într-o zi, dueîndu-se acasă, 
mama ei în loc să-i servească 
masa, i-ar spunez ^nu-ți, daiț, 
de mîncare, treaba ia ce facili 
descurcă-te singură”. Dacă ne 
gîndim la atitudinea ei, pă
rinții ar. avea dreptul să-i 
spună acest lucru. In fond, 
Luxa, neînvățînd, trăiește ca 
un parazit, din munca părin-. 
ților. * ■’ ' > -‘-r ■ < -

V-am spus ce am avut pe 
suflet. Intr-un fel, rîndurile 
pe care vi le-am adresat sînt 
o discuție cu Luxa. Nu știu 
cum va reacționa. Mi-ar pă
rea rău să nu înțeleagă nici 
acum nimic.

IOAN MIHALAȘCU
elev în clasa a X-a la Școala 

medie nr. 1 Pogoanele

elevui Jeanu a început să ia note 
de 8, 9 chiar și la matematică, iar 
Nicula a obținut în acest trimestru 
note mult superioare celor din 
anii trecuți.

Dacă tot am vorbit despre opi
nia clasei, trebuie să mai amintim 
un lucru interesant, care dovedește 
forța acestei opinii.

La începutul trimestrului direc
țiunea școlii a hofărît schimbarea 
unor elevi dinfr-o clasă în alta. 
Din anul III B au plecat opt elevi 
cu note foarte bune și în locul lor 
au venit din anul III C alfi opt e- 
levi care aveau rezultate slabe la 
învățătură. Au fost unii, chiar din
tre profesori, care se îndoiau de 

eficacitatea acestei măsuri. Cre
deau că acest lucru va duce la 
scăderea nivelului la învățătură al 
anului III B. S-au înșelat însă. Deși 
plecaseră elevi ca Istrate Ana, Sa- 
lade Veronica, Moise Lia, Motoniu 
Constanța — care, pe lîngă faptul 
că învățau foarte bine, erau și cei 
mai activi, mai combativi — în a- 
nul III B au rămas destui elevi 
fruntași și energici. Ștroie Angela, 
secretar UTM pe an de studiu, Ga
nea Mioara, organizator UTM 
al grupei, Homordear.u Viorica, 
Handrea Aurelia, sînt numai cîțiva 
din aceștia. Dar cel mai important 
lucru este că a rămas colectivul 
puternic, hofărît, cu un stil de 
muncă bine conturat. Acestui stil 
de muncă au trebuit să i se adap
teze și elevii nou veniți, CfTttu-

Rezultatele pot fi și mai bune 
îndată ce s-a încheiat primul 

trimestru al anului școlar, la Cen
trul școlar profesional tehnic și 
tehnic de maiștri din Timișoara a 
avut loc o adunare generală a or
ganizației U.T.M. la care au parti
cipat toți elevii școlii. Scopul a- 
cestei adunări a fost analiza re
zultatelor la învățătură. După cum 
a reieșit din referatul prezentat de 
Comitetul U.T.M., cîf și din discu
țiile bogate purtate de utemiștii 
prezenți la adunare, nivelul la în
vățătură a crescut la majoritatea 
anilor de studiu, succese deosebi
te obținînd clasele a ll-a B finisare, 
a ll-a A țesători și a lli-a A și B 
mecanici. Mulți dintre elevii ace
stor clase ca Drăghici Victor, Bu- 
zoiu Nicolae, Marinescu llie, Ma- 
zilu Nicolae, Racoviță Radu, M'" 
neic Traian, Pitici loan și alțij au 
obținut numai note de 8, 9 și, 10 
atît la lecțiile teoretice cît șî* la 
practică. Dar, nu au fost scăpate 
din vedere nici lipsurile. Atitudi
nea de delăsare față de învățătură 
de care au d'af dovadă unii elevi 
a fost condamnată aspru.

Utemiștii au hofărîf ca în tri
mestrul următor să dea un mai 
mare ajutor unor elevi ca Pop 
Gheorghe, Ceacher Mihai, Uscă 
Gheorghe și altora pentru a-și îm
bunătăți situația la învățătură.

MEZA LIVIUS
elev

ceanu Maria, Cocrean Letiția, Gher
man Valeria, Găinaru Sultănica, 
Gabriș Călina, Viorel Ana, Tăușan 
Reghina au avut în primii doi ani 
de școală doar medii de 5 și 6. 
Acum, însă, în noul colectiv al a- 
nului III B, în trimestrul întîi al a- 
cestui an școlar, au obținut numai 
medii de la 7 în sus. Ceea ce-i 
împiedica înainte să obțină note 
bune era faptul că nu știau să în
vețe și că nu erau perseverenți. 
Dar aceste lucruri le-au cîștiqaf în 
anul III B.

în cursul trimestrului elevii anu
lui III B s-au întîlnit în mai multe 
rînduri cu tineri muncitori de la Ex
ploatarea minieră Deva. Fie că e- 
levii s-au dus la întreprindere, fie 
că au venit tinerii muncitori la 
școală, aceste înfîlniri s-au dovedit 
totdeauna folositoare. Elevi; au 
avut multe lucruri de învățat de la 
noii lor prieteni, care le-au vor
bit despre viața și munca lor, des
pre strădania pe care o depun 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
muncii lor.

La întîlnirea cu muncitorii, tineri 
și vîrstnici, care a avut loc chiar la 
încheierea trimestrului, elevii anu
lui III B au primit felicitări. De 
data aceasta au avut și ei cu ce 
să se mîndrească — luaseră aproa
pe toți numai note peste 7. Iar 
în trimestrele ce urmează vor lua 
note și mai bune. E un angajament 
pe care sînt hotărîți să și-l res
pecte.

N. ARSENIE



Congresul al VI-lea al P. S. U. G.

Cuvintarea rostită de N. S. Hrușciov
BERLIN 16 (Agerpres). - 

TASS transmite : Luînd cu
vintul la 16 ianuarie în 
sala Werner Seelenbinder în 
fata delegaților și oaspeților la 
Congresul P.S.U.G., N. S. 
Hrușciov a subliniat marea în
semnătate a congreselor parti
delor frățești din țările socia
liste pentru generalizarea 
experienței în construirea noii 
societăți. „în zilele noastre, a 
spus vorbitorul, nu se poate 
duce cu succes lupta pentru so
cialism bazîndu-ne numai pe 
propria experiență națională”. 
Internaționalismul comuniști
lor se manifestă și prin aceea 
că ei acordă o mare însemnă
tate studierii și folosirii expe
rienței colective a construcției 
socialiste.

Amintind despre recentele 
congrese ale partidelor frățești 
din Bulgaria. Ungaria și Ceho
slovacia, despre Congresul P.C. 
Italian, N. S. Hrușciov a spus : 
„Congresele au constituit o de. 
monstrație convingătoare a 
creșterii continue a forțelor de 
luptă ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Ele au demonstrat fidelitatea 
de nezdruncinat a comuniștilor 
față de principiile marxism- 
leninismului, hotărârea lor fer
mă de a întări marele lagăr 
socialist, unitatea rîndurilor 
lor în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism".

Vorbind despre succesele 
Uniunii Sovietice în construi
rea comunismului, șeful dele
gației sovietice a declarat: 
Noi nu numai că sporim ra
pid volumul producției indus
triale, dar și cucerim noi 
culmi ale progresului teh- 
nico-științific. Navele cosmice 
constituie dovada cea mai 
bună a înfloririi industriei, 
științei și tehnicii în țara 
noastră.

Sporul producției industriale 
în primii patru ani ai septena- 
lului (1959—1962) a fost de 45 
la sută și nu de 39 Ia sută cît 
prevedea planul. Și agri
cultura își accelerează rit
mul de dezvoltare. „Sîn- 
tem convinși că măsurile a- 
doptate de partid vor face, fără 
îndoială, ca în anii apropiați 
să asigurăm . pe deplin toate 
nevoile noastre în ce pri
vește produsele agricole". în 
anul 1962 Uniunea Sovietică a 
dat mai multe produse indu
striale decît în toți anii cinci
nalelor antebelice. Cp alte cu
vinte, în prezent un ah de 
dezvoltare industrială este 
egal cu aproximativ 13 ani an
tebelici.
~,-Ne face plăcere să consta

tăm că și în Republica Demo
crată Germană treburile merg 
bine". „Pe noi,, comuniștii, ne 
bucură să constatăm că ideile 
socialismului științific, elabo
rate pentru prima dată dema. 
rii fii ai poporului german, 
Karl Marx și Friedrich Engels, 
devin astăzi o realitate și pe 
pămîntul german”.

Vorbitorul a subliniat că 
făurirea societății socialiste în 
R.D.G. are o uriașă importanță 
internațională. „Faptul că în 
prezent în republica dv. mun
citorii și țăranii, intelectualii 
ieșiți din rîndurile poporului, 
construiesc o viață nouă în 
familia frățească a popoarelor 
socialiste, în colaborare, cu 
ele, dovedește că partidul dv. 
marxist-leninist a obținut' 
succese importante în educa
rea socialistă a poporului ger
man”.

_ R.D. Germană se întărește 
și înflorește, succesele ei eco
nomice constituie un rezultat 
al politicii juste a Partidului 
Socialist Unit din Germania. 
Cooperativizarea gospodăriilor 
țărănești este una din cele mai 
grele sarcini ale construcției 
socialiste. „Tovarășii germani 
s-au achitat cu succes și de a- 
ceastă sarcină".

Șeful delegației sovietice a 
subliniat că asigurarea coexis
tenței pașnice a celor două sta
te germane, ținîndu-se seama 
de situația care s-a statornicit 
de fapt, constituie o sarcină 
de însemnătate mondială.

De cînd a fost pusă proble
ma încheierii tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și normalizării pe acea
stă bază a situației din Berli
nul occidental, „au avut loc 
schimbări importante”. „Pozi
țiile Republicii Democrate 
Germane s-au întărit". Pri
mul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a apreciat data de 13 
august 1961, cînd frontiera cu 
Berlinul occidental a fost pusă 
sub control, ca o dată istorică 
în dezvoltarea Republicii De
mocrate Germane. „Aceasta a 
constituit o acțiune dintre cele 
mdi importante în consolida
rea suveranității Repub’icii 
Democrate Germane. Ea a de
venit într-adevăr stăpîna și 
straja adevărată a frontierelor 
ei și a căpătat posibilitatea de 
a-și apăra cu nădejde cuceri
rile socialiste și munca pașni
că a cetățenilor ei împotriva 
atentatelor din afară”.

„Aceasta este o mare cuce
rire comună a tuturor țărilor 
socialismului — participante la 
Tratatul de la Varșovia”.

Din punctul de vedere al in
tereselor celor mai nemijlocite 
ale țărilor socialiste, problema 
încheierii tratatului de pace 
german nu se prezintă acum 
așa cum se prezenta înaintea 
adoptării măsurilor de apă
rare la frontiera Republicii 
Democrate Germane cu Berli
nul occidental. Totuși, intere
sul acestor tari fată de înche
ierea tratatului de pace nu a 
slăbit. Această problemă este 
și acum de cea mai mare ac
tualitate.

Subliniind că „tratatul de 
pace german nu va aduce a- 
vantaje unora și dezavantaje 
altora", vorbitorul a decla
rat : „Uniunea Sovietică pro
pune semnarea unui ase
menea tratat care să încheie 
capitolul celui de-al doilea 

război mondial, să consfințea
scă schimbările intervenite 
după zdrobirea Germaniei hit- 
leriste”.

El a arătat că într-o regle
mentare care ar pune capăt 
pretențiilor revanșarzilor și 
ar deveni baza juridică a pă
cii din perioada postbelică în 
Europa, sînt interesate în ega
lă măsură atît U.R.S.S., R.D. 
Germană și celelalte țări so
cialiste, precum și statele neu
tre, cît și țările lagărului im
perialist care au luptat împo
triva Germaniei fasciste, „în 
cazul cînd ele se situează pe 
poziția coexistenței pașnice și 
nu doresc dezlănțuirea unui 
nou război mondial”.

Șeful delegației sovietice a 
constatat că unii politicieni oc
cidentali care încearcă să de
monstreze că s-ar fi „exagerat 
mult" pericolul la adresa păr 
cii provenit din partea revan
șarzilor și militariștilor ger
mani, au „vedere proastă și 
memorie prea scurtă". Gene
ralii Bundeswehrului elabo
rează în cadrul exerciții- 
lor militare planuri de acțiuni 
ofensive împotriva Uniunii 
Sovietice, R-D. Germane, Po
loniei, Cehoslovaciei. „Ei au 
însemnat chiar pe hărțile lor 
orașele și alte obiective asu
pra cărora intenționează, pa
sămite, să declanșeze lovituri 
nucleare. Le lipsește arma
mentul atomic. De aceea, 
luptă pentru a-1 obține. Smin- 
tiții! Ei încă nu vor să în
țeleagă că dacă va fi dezlăn
țuit un război, Germania oc
cidentală ar arde ca o torță 
chiar în primul ceas al războ
iului’’.

Chiar în Germania occiden
tală cresc forțe care nu vor 
să se împace cu politica nefas
tă de pregătire a unui nou 
război și care participă tot mai 
activ la lupta împotriva aces
tei politici. „Vrem să credem 
că clasa muncitoare care de
ține un loc uriaș în cadrul 
populației din R.F.G., va găsi 
suficiente forțe și coeziune 
pentru a da o ripostă progeni
turilor lui Hitler și pentru a 
nu admite repetarea politicii 
lui demente. Salutăm lupta e- 
roică a comuniștilor din Ger
mania occidentală, toate for
țele progresiste care apără cu 
abnegație adevăratele interese 
ale poporului german, cauza 
dreaptă a păcii și progresului 
social”.

„Atîta timp cît nu va fi în
cheiat tratatul de pace german, 
a declarat vorbitorul, va fi, 
după cît se pare, greu să se 
conteze pe un progres serios în 
realizarea unui acord asupra 
dezarmării”. Dezarmarea este 
posibilă doar în cazul purifi
cării atmosferei internaționale, 
întăririi încrederii între state, 
creării unor astfel de condiții 
care să nu stimuleze mereu 
noi și noi alocări pentru în
armare și pentru sporirea ar
matelor. Or, tocmai faptul că 
problema germană nu este re
zolvată stimulează creșterea 
forțelor armate și sporirea 
cheltuielilor militare.

„Țările socialiste nu au ne
voie de Berlinul occidental. 
Ele se pot lipsi de el foarte 
bine. Nici puterile occidentale 
nu au nevoie de el. Berlinul 
occidental ar putea să devină 
o punte a păcii, un exemplu 
de coexistență pașnică a state
lor cu orînduiri sociale dife
rite’’.

Cei care nu acceptă propu
nerile noastre de a acorda ga
ranții Berlinului occidental, 
n-o fac pentru că le-ar consi
dera insuficiente ci pentru că 
nu vor să slăbească nodul de 
încordare în care s-a transfor
mat Berlinul occidental, în
cearcă să prelungească zilele 
existenței în acest oraș a bazei 
militare a N.A.T.O. — centru 
de provocări internaționale 
periculoase și de agravare a 
situației în Europa și în în
treaga lume.

Șeful delegației sovietice 
și-a exprimat convingerea că 
aceste probleme vor fi rezol
vate într-un viitor apropiat. 
Dar modul în care vor fi re
zolvate nu depinde numai de 
o singură parte. Ambele părți 
trebuie să dea dovadă de în
țelepciune și de hotărîrea de 
a ține seama de interesele vi
tale reciproce.

„Astăzi, chiar și mulți dintre 
adversarii noștri sînt nevoiți 
să recunoască faptul că an de 
an, pas cu pas, raportul de 
forțe pe arena mondială se 
schimbă tot mai mult în fa
voarea țărilor socialiste și în 
detrimentul lagărului imperia
list".

Politica „înlăturării comu
nismului”, „eliberării țărilor 
din Europa răsăriteană”, poli
tica echilibristicii „în pragul 
războiului’’ a suferit un eșec 
total. Imperialiștii nu numai 
că nu au reușit „să înlăture” 
comunismul, să-i slăbească pu
terea, ci, dimpotrivă, ei înșiși 
și-au pierdut tot mai mult po
zițiile în lume. în perioada 
postbelică zeci de țări s-au 
smuls de sub jugul imperia
lismului și colonialismului și 
au pășit pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare.

Slăbirea continuă a impe
rialismului este ilustrată și de 
faptul că cercurile guvernante 
din țările imperialiste recurg 
tot mai des la persecutarea și 
la acțiuni teroriste împotriva 
forțelor progresiste, democra
tice din țările lor. S.U.A. în
calcă tot mai grosolan consti
tuția lor și drepturile și liber
tățile democratice elementare 
ale oamenilor muncii,

în ultimul timp, datorită 
schimbării raportului de forțe 
de pe arena internațională, 
lupta dintre cele două sisteme 
mondiale a intrat într-o fază 
nouă. „Imperialiștii au pierdut 
irevocabil monopolul în dome
niul armei nucleare și au pier
dut de mult superioritatea în 

ceea ce privește mijloacele de 
transportare la țintă a acestei 
arme. Principala putere a lu
mii. imperialiste — S.U.A. — 
și-a pierdut superioritatea le
gată de situația geografică și 
a devenit vulnerabilă pentru o 
contralovitură”.

Noul raport de forțe de pe 
arena mondială, a spus vorbi
torul, favorizează unirea luptă
torilor pentru pace, dezvolta
rea mișcării mondiale munci
torești și de eliberare naționa
lă, trezește la realitate și unele 
cercuri ale claselor guvernante 
din țările imperialiste. „Cei 
mai lucizi reprezentanți ai sta
telor occidentale, care apre
ciază în mod realist raportul 
de forțe, sînt nevoiți să re
cunoască tot mai des că pro
blemele ‘litigioase cu țările 
socialismului nu trebuie regle
mentate prin război, ci prin 
tratative. Acestea sînt, incon
testabil, tendințe noi”.

Totodată, conducătorul dele
gației P.C.U.S. a avertizat că 
nu trebuie să se uite nici o 
clipă că acționează din plin 
forțele reacțiunii și războiului 
care agravează situația inter
națională, pun la cale planuri 
nebunești de declanșare a unui 
război mondial termonuclear. 
De aceea este necesară coeziu
nea tot mai strînsă a țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste, a clasei muncitoare in
ternaționale, a tinerelor state 
care s-au eliberat, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace în 
lupta pentru preîntâmpinarea 
unui război termonuclear, pen
tru întărirea păcii.

Sistemul socialist mondial a 
fost și este pentru întărirea 
coexistenței pașnice, pentru 
întrecerea economică pașnică, 
pentru reglementarea prin tra
tative a problemelor litigioase. 
„Cine merge cu încredere pe 
calea dezvoltării și progresu
lui, cine privește viitorul cu 
optimism, nu .are nevoie de 
război, îl interesează în mod 
vital pacea”.

„Nu avem motive să fim pe
simiști” a spus N. S. Hrușciov. 
Economia țărilor socialismului 
crește și se întărește, întrecînd 
cu mult, în ceea ce privește 
ritmul său, lumea capitalului, 
în anul 1962 volumul produc
ției industriale a țărilor socia
liste a crescut cu aproximativ 
70 la sută în comparație cu 
1957. în țările capitaliste creș
terea din această perioadă a 
fost de numai 25 la sută. în 
prezent producția industriei 
țărilor socialiste a ajuns la a- 
proximativ 64 la sută din pro
ducția industrială a țărilor 
capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere economic.

Noul raport de forțe între 
socialism și capitalism pe are
na mondială are o influență 
binefăcătoare și asupra situa
ției acelor state care și-au cu
cerit recent independența na
țională. Statele Unite ale 
Americii sînt tot mai des ne
voite să recunoască atît posi
bilitatea cît și legalitatea po
liticii neutre a unor țări din 
Asia și Africa. în elaborarea 
politicii lor. imperialiștii sînt 
nevoiți să țină seama de forța 
crescîndă a țărilor socialiste, 
de puterea lor economică și 
militară, de dezvoltarea miș
cării de eliberare națională, de 
intensificarea luptei maselor 
de oameni ai muncii din țările 
capitalului împotriva monopo
lurilor. Toate acestea slăbesc 
pozițiile imperialismului pe a_ 
rena internațională.

Dar pe imperialiști nu-i pă
răsește gîndul de a atrage în 
mrejele politicii lor agresive 
cutare sau cutare stat neutru, 
de a-1 include în blocurile lor 
militare. In legătură cu acea
sta, șeful delegației P.C.U.S. a 
spus că oameni de stat din 
unele țări, care își spun țări 
neangajate și se situează pe 
pozițiile promovării unei poli
tici de neutralitate, apreciază 
în mod nejust esența și carac
terul blocurilor militare care 
s-au format și pun între ele 
semnul egalității.

Nu trebuie să se confunde 
grupările militaro-politice ale 
imperialiștilor cu organizația 
Tratatului de la Varșovia. 
Viața a dovedit că grupările 
militare create de țările im
perialiste își au tăișul îndrep
tat împotriva statelor- socia
liste, împotriva mișcării de 
eliberare națională, împotriva 
intereselor oamenilor muncii 
din țările capitaliste, a intere
selor popoarelor din întreaga 
lume. Aceste alianțe au luat 
naștere pe o bază imperialistă 
și, în virtutea naturii însăși a 
imperialismului, au un carac
ter agresiv. Organizația milita
ră a țărilor socialiste nu a fost 
creată pentru atacarea altor 
țări și nici pentru agresiune, 
ci pentru preîntîmpinarea pri
mejdiei de război. „Din partea 
noastră, aceasta a fost o mă
sură impusă".

Referindu-se la cel de-al 
doilea aspect al acestei proble
me, vorbitorul a arătat că unii 
oameni de stat din țările care 
s-au eliberat de sub jugul co
lonial, manifestă în mod con
știent sau inconștient o înțe
legere greșită a locului pe unde 
trece linia de demarcație în 
lumea contemporană. Ei îm
part lumea în două blocuri 
militare. Dar în epoca noastră 
linia de demarcație a lumii nu 
se află numai între grupările 
militare. în lume există două 
sisteme sociale opuse — socia
list și capitalist. Iar între 
blocuri militare și sisteme nu 
poate fi pus semnul egalității.

Pentru a avea o imagine e- 
xactă a lumii contemporane, 
este necesar ca linia de demar
cație să fie apreciată după 
principiul politic, economic și 
social. Prin urmare, nu este 
vorba de blocurile militare, ci 
de cele două sisteme sociale 
diferite.

„Influența crescîndă a for
țelor păcii și socialismului, efi
ciența politicii noastre externe 
iubitoare de pace s-au mani
festat cu o deosebită forță în 
perioada crizei din regiunea 
Mării Caraibilor", a spus vor
bitorul. Există oameni care a- 
firmă că în conflictul din Ma
rea Caraibilor, Cuba și Uniu
nea Sovietică au suferit o în
frângere. „Acești oameni au o 
logică stranie; cum se poate a_ 
firma că noi am suferit o în
frângere cînd Cuba revoluțio
nară există și se întărește ? 
Cine a bătut în retragere, în
tr-adevăr, cine a cîștigat în 
acest conflict ?”.

„Noi am înțeles că dacă nu 
vor fi luate unele măsuri ex
cepționale care să poată opri 
imperialismul american, S.U.A. 
vor săvîrși o agresiune împo
triva poporului cuban. Guver
nul sovietic și guvernul Cubei 
s-au gîndit bine ce se poate 
face, au studiat diferite va
riante. Noi am vrut ca impe
rialismul american să simtă că 
dacă se va hotărî să comită o 
agresiune împotriva Cubei va 
trebui să țină seama de posi
bilitatea unei contralovituri 
termonucleare’’.

„Această măsură pe care am 
fost nevoiți s-o adoptăm a pro
dus într-adevăr un șoc impe
rialiștilor. Dar numai astfel 
de măsuri puteau determina 
pe oamenii de stat din S.U.A. 
să aprecieze mai lucid realita 
tea existentă".

„în mesajul său către gu
vernul sovietic președintele 
S.U.A. s-a angajat în fața în
tregii lumi că S.U.A. nu vor 
invada Cuba și vor împiedica 
pe aliații lor să facă acest lu
cru. Prin aceasta guvernul 
S.U.A. a fost nevoit de fapt 
să renunțe la o intervenție 
armată împotriva Republicii 
Cuba".

„Acesta a constituit un eșec 
al politicii cercurilor celor 
mai agresive ale imperialis
mului și o victorie a politicii 
de coexistență pașnică, a poli
ticii de luptă împotriva impe
rialismului, un triumf al poli
ticii îndreptate spre preîntîm
pinarea exportului de contra
revoluție".

„Ni se spune: Dacă v-ați 
evacuat rachetele din Cuba 
înseamnă că ați dat înapoi. 
Astfel însă pot raționa numai 
oamenii care nu înțeleg în
treaga complexitate a luptei 
politice din zilele noastre, po
litică ce implică suplețe, capa
citate de manevrare. Da, a- 
ceasta a constituit o concesie 
din partea noastră în schim
bul unei concesii a celeilalte 
părți, aceasta a fost o concesie 
reciprocă. Imperialiștii au fost 
nevoiți să facă o concesie și 
să renunțe la invadarea Cu
bei. Noi însă, ne-am instalat 
rachetele pentru a apăra Cuba 
împotriva invaziei imperialis
te. Așadar rachetele noastre 
și-au îndeplinit rolul".

„S.U.A. nu au renunțat la 
intenția de a lichida cuceririle 
revoluționare din Cuba. Esen
ța problemei însă constă în a- 
ceea că noi împreună cu Cuba 
am constrîns Statele Unite ale 
Americii să declare că renunță 
la o invazie armată în Cuba”.

S-ar putea afirma că impe
rialiștii americani sub influ
ența celor mai înrăite cercuri 
nu își vor îndeplini promisiu
nile și vor îndrepta din nou 
armele împotriva Cubei. Dar 
și forțele care au apărat Cuba 
continuă să existe și devin pe 
zi ce trece tot mai puternice. 
Problema nu este dacă rache
tele se vor afla în Cuba sau 
în altă parte. Oricum, ele pot 
fi folosite cu același succes 
împotriva oricărei agresiuni.

„Lupta pentru consolidarea 
țărilor care au pornit pe calea 
socialismului este un proces 
îndelungat". Acest proces va 
continua pînă la lichidarea 
sistemului capitalist.

Subliniind că plasînd rache
te în Cuba, U.R.S.S. a urmărit 
să nu admită o invazie a im
perialiștilor împotriva Cubei, 
să nu admită declanșarea unui 
nou război mondial, vorbi
torul a declarat: „Dacă a- 
preciem evenimentele de pe 
aceste poziții noi am cîștigat. 
Este un cîștig al forțelor păcii, 
al forțelor socialismului, al 
forțelor care construiesc comu
nismul”.

în continuare vorbitorul a 
relevat că unii oameni care se 
consideră marxiști afirmă că 
lupta împotriva imperialismu
lui nu constă în sporirea în 
primul rînd a puterii econo
mice a țărilor socialiste. Ei au 
născocit un mijloc nou și pro
babil cel mai ieftin pentru du
cerea unei astfel de lupte, pro
cedeu care constă numai în 
invective. „Or, fiecare mar
xist cu cunoștințe elementare 
știe în mod limpede că oricît 
ai zgudui văzduhul prin bles
teme și invective, imperialis
mul nu va slăbi din această 
cauză".

Desigur este necesar să fie 
demascate uneltirile imperia
liștilor. Acest lucru mobilizea
ză masele la lupta împotriva 
exploatatorilor, le ajută să-și 
dea seama de esența feroce a 
imperialismului. Trebuie să ne 
amintim însă că imperialiștii 
țin seama numai de forța 
reală.

„De aceea, datoria comuniș
tilor care se află la cîrma sta. 
tului este de a face totul pen
tru ca forțele noastre să se 
întărească. Or, aceasta în
seamnă a dezvolta pe toate 
căile economia și pe baza pu
terii economice mereu crescân
de a socialismului a ridica 
bunăstarea popoarelor. Acesta 
va fi cel mai bun exemplu 
pentru toți oamenii muncii, 
pentru toate popoarele care 
luptă pentru libertatea lor. O 
dată cu creșterea puterii eco
nomice se întărește și capaci
tatea de apărare a statelor 
socialiste",

Referindu-se la unele pro
bleme importante și actuale 
ale mișcării comuniste mon
diale, N. S. Hrușciov s-a ocu
pat în primul rînd de interde
pendența existentă între lupta 
pentru pace, pentru coexisten
ță pașnică și lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii pen
tru victoria socialismului pe 
pămînt.

în zilele noastre lupta pentru 
pace a devenit o condiție de 
cea mai mare importanță a 
luptei pentru socialism. Nici 
o problemă a mișcării revolu
ționare a clasei muncitoare, a 
mișcării de eliberare naționa
lă nu poate fi abordată astăzi 
fără a o pune în legătură cu 
lupta pentru pace, pentru pre
întîmpinarea unui război mon
dial termonuclear. „Tocmai în 
aceasta constă lecția impor
tantă pentru tactica mișcării 
comuniste mondiale, lecție ce 
decurge din recentele eveni
mente care au avut Ioc în re
giunea Mării Caraibilor".

Epoca noastră se caracteri
zează prin faptul că lupta pen
tru pace a devenit mai mult 
ca oricînd o sarcină istorică 
de cea mai mare importanță 
nu numai a clasei muncitoare, 
ci și a tuturor celorlalte pături 
ale populației. Acesta este no
dul în care se împletesc inte
resele întregii omeniri.

Vorbitorul a criticat con
cepțiile acelora care auto- 
denumindu-se marxist-lenini- 
ști afirmă că apărarea păcii și 
lupta împotriva pericolului 
de război ar contrazice spiri
tul marxism-leninismului și 
ar împiedica dezvoltarea miș
cării revoluționare. Asemenea 
afirmații, a spus el, pot fi fă
cute numai de cei care nu în
țeleg esența învățăturii mar
xiste despre lupta revoluțio
nară. Clasa muncitoare luptă 
pentru victoria asupra capita
lismului nu Pe calea dezlăn
țuirii unor războaie între sta
te, ci prin lupta de clasă îm
potriva exploatatorilor.

Teoreticienii nou apăruți în
cearcă să creeze o „teorie" po
trivit căreia calea spre victo
ria socialismului ar trece prin 
război între state, prin dis
trugeri, prin sîngele și moar
tea a milioane de oameni. 
Dacă comuniștii s-ar fi con
dus după această „teorie", ea 
nu ar fi atras, ci ar fi înde
părtat de ei masele populare. 
Această „teorie" este deosebit 
de respingătoare în secolul 
nostru racheto-nuclear.

Problemele războiului și pă
cii nu pot fi rezolvate fără a 
se ține seama de situația rea
lă. Trebuie să ai curajul să 
privești cu luciditate adevă
rata stare de lucruri si să cân
tărești cu precizie științifică 
la ce ar duce războiul modern, 
dacă nu ar putea fi preîntâm
pinat.

Este neîndoielnic că în ur
ma unui război mondial ter
monuclear, dacă el ar fi dez
lănțuit de maniacii imperia
liști, sistemul capitalismului 
care generează războiul și-ar 
găsi inevitabil pieirea. Dar 
oare țările socialiste, cauza 
luptei pentru socialism în în
treaga lume ar avea de cîști
gat de pe urma unei catastrofe 
termonucleare mondiale? Nu
mai oameni care ignorează în 
mod conștient faptele pot gîn- 
di astfel. In ceea ce îi pri
vește pe marxiști-leniniști, ei 
nu pot concepe crearea civi
lizației comuniste pe ruinele 
centrelor mondiale ale cultu
rii, pe un pămînt pustiit și 
contaminat de reziduurile ter
monucleare. Hrușciov a comu
nicat că oamenii sovietici de 
știință au elaborat o bombă de 
100 megatone. El a spus : „însă 
potrivit calculelor făcute de 
militarii noștri o bombă de 100 
megatone nu poate fi aruncată 
în Europa", explicînd că ex
plozia unei astfel de bombe 
ar lovi atît R.D.G. cît și alte 
cîteva țări. „De aceea, după 
cum se vede, această armă 
poate fi folosită numai dincolo 
de limitele Europei occidenta
le", a spus vorbitorul. El a ex
plicat că spune aceasta pentru 
a se avea o imagine mai reală 
despre mijloacele groaznice de 
distrugere existente în pre
zent. Uniunea Sovietică, care 
dispune de arma racheto-nu- 
cleară, cunoaște bine posibili
tățile acestei arme. Noi am 
creat-o în interesul apărării 
patriei noastre și a celorlal
te țări ale socialismului. De a- 
ceea abordăm cu simț de răs
pundere problemele războiului 
și păcii. Nu vrem război, dar 
nici nu ne temem de el. Dacă 
ni se va impune războiul, vom 
ști să dăm agresorilor cea mai 
zdrobitoare ripostă și agresorii 
știu aceasta.

In această ordine de idei, N. 
S. Hrușciov ă arătat că con
ducătorii albanezi pălăvrăgesc 
mult despre un război racheto- 
nuclear, dar aceasta nu deran
jează pe nimeni. Toți știu, a 
spus el, că în afară de palavre 
ei nu sînt în stare de nimic, 
că nu dispun de nici un fel 
de posibilități reale. După 
cum vedeți, în aceste proble
me noi avem o situație dife
rită și o răspundere diferită.

Am considerat și considerăm 
că singurul principiu just es
te principiul coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, proclamat de 
Lenin. In condițiile actuale 
politica coexistenței pașnice a 
căpătat o importanță deosebi
tă. Țelul ei final este de a a- 
sigura cele mai favorabile 
condiții pentru victoria socia
lismului asupra capitalismului 
în întrecerea economică pașni
că. Adepții „teoriei" victoriei 
socialismului pe calea războiu
lui neagă posibilitatea de a se 
folosi calea pașnică pentru vic
toria socialismului, afirmînd 
că aceasta ar fi o abatere de 
la marxism.

Pentru informarea acestor 
admiratori ai cultului lui Sta
lin trebuie spus că după cel 
de-al doilea război mondial, 
Stalin însuși, într-o convorbi
re cu comuniștii englezi, a vor. 
bit despre folosirea căii paș
nice, parlamentare, pentru vic
toria socialismului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
din nou că Uniunea Sovietică 
sprijină războaiele drepte ale 
popoarelor nu numai prin de
clarații ci și materialicește. 
Războaiele popoarelor colonia
le pentru eliberarea lor sînt 
războaie sfinte și de aceea 
am fost, sîntem și vom fi în
totdeauna de partea popoare
lor care luptă pentru indepen
dență, a spus șeful delegației 
sovietice.

Este o născocire absurdă 
și o calomnie afirmația că 
P.C.U.S., proclamînd politica 
coexistenței pașnice, ar cere 
totodată forțelor revoluționare, 
partidelor comuniste din țările 
capitaliste, să renunțe la lupta 
de clasă, la lupta pentru in
staurarea puterii clasei mun
citoare, a poporului muncitor, 
la lupta de eliberare națională 
a popoarelor.

Vorbitorul a respins afirma
ția conducătorilor albanezi că 
P.C.U.S. s-ar pronunța numai 
pentru calea pașnică, și ar ex
clude calea insurecției armate. 
Conducătorii albanezi consi- 

' deră că se poate provoca în 
mod artificial revoluția, la 
momentul dorit, că pentru în
făptuirea revoluției nu trebuie 
să existe condițiile obiective și 
subiective necesare. Potrivit 
„teoriei" lor, totul este foarte 
simplu: eroii apar, vin și or
ganizează insurecția. Dar în 
istorie nu au existat și nu vor 
exista asemenea fapte.

O asemenea, ca să zic așa, 
„teorie", nu are nimic co
mun cu marxismul, a spus 
vorbitorul. în ce privește 
P.C.U.S., noi ne situăm pe 
poziții marxist-leniniste. Pen
tru victoria revoluției se cer 
anumite premize. Dacă s-a 
creat o situație revoluționară, 
clasa muncitoare în frunte cu 
avangarda ei trebuie să o fo
losească pentru cucerirea pu
terii. Dacă clasele exploatatoa
re recurg la violență împotri
va poporului, poporul este în
dreptățit să facă uz de mij
loacele cele mai hotărîte, in
clusiv lupta armată, în inte
resul victoriei socialismului.

Numai partidul proleta
riatului dintr-o țară capitalis
tă sau alta, nu alte state sau 
alte partide, este îndreptățit și 
în măsură să stabilească tac
tica revoluționară, formele și 
metodele luptei sale, a spus 
primul secretar al C.C. al 
P.C.U-S. Analiza precisă a si
tuației concrete, aprecierea 
justă a raportului forțelor de 
clasă, constituie o condiție ne
cesară a tacticii revoluționa
re a clasei muncitoare.

Ca exemplu de stăpînire a 
tuturor formelor de luptă, a- 
tît a celor pașnice cît și a ce
lor nepașnice, vorbitorul a citat 
activitatea lui Lenin în perioa
da pregătirii Revoluției din Oc
tombrie. Revoluția este cauza 
celor mai largi mase populare. 
Numai prin propria sa experi
ență revoluționară de luptă, 
clasa muncitoare, poporul mun
citor din fiecare țară se pregă
tesc în vederea înfăptuirii re
voluției. Pentru a doborî domi
nația claselor exploatatoare 
este nevoie nu de activitatea 
unor personalități eroice izola
te, ci de activitatea maselor 
largi populare, conduse de 
partidul revoluționar, sînt ne
cesare condiții concrete pentru 
maturizarea revoluției, pentru 
asaltul împotriva capitalismu
lui și victoria clasei muncitoa
re, pentru trecerea puterii în 
mîinile oamenilor muncii, în 
mîinile poporului.

Una dintre cele mai impor
tante condiții ale succeselor 
noastre în lupta pentru pace 
și socialism în întreaga lume, 
a spus N. S. Hrușciov, este 
întărirea unității rîndurilor 
mișcării comuniste mondiale. 
Toți comuniștii trebuie să în
țeleagă în mod limpede marea 
importanță a unirii forțelor 
revoluționare pe plan interna
țional, a solidarității tuturor 
detașamentelor mișcării noas
tre. Unitatea noastră se ba
zează pe ideologia comună — 
marxism-leninismul — pe 
principiile internaționalismu
lui proletar. Datoria noastră 
este de a uni toate forțele re
voluționare, de a căli și a 
înarma din punct de vedere i- 
deologic mișcarea comunistă. 
P.C.U.S. este un adept ferm al 
liniei generale a mișcării co
muniste mondiale elaborate de 
comun acord. El s-a situat și 
se va situa pe platforma e- 
laborată de reprezentanții par
tidelor marxist-leniniste la 
consfătuirile din 1957 și 1960.

Fireșțe că nu este exclus ca 
în rîndurile comuniștilor din 
diferite țări să poată apărea o 
înțelegere diferită a unor pro
bleme și chiar a unor pro-

Ședințele din dimineața și după-amiaza 

zilei de 16 ianuarie
BERLIN 16. — De la tri

misul special Agerpres, St. 
Deju : La 16 ianuarie, cea de-a 
doua zi a Congresului Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, au continuat discuțiile pe 
marginea raportului Comitetu
lui Central al P.S.U.G. și a 
expunerii tovarășului Walter 
Ulbricht ,,Programul socialis
mului și sarcina istorică a 
P.S.U.G". 

bleme extrem de importante. 
Țările sistemului mondial al 
socialismului se află în etape 
diferite ale construirii noii 
societăți. Nici experiența lor în 
relațiile cu lumea exterioară 
nu este absolut identică. Toa
te acestea creează posibilita
tea apariției unui mod dife
rit de abordare a unor pro
bleme. Deși acesta nu este un 
fenomen prea plăcut, trebuie 
să se țină seama de el, ca de 
un fapt real.

Divergențele pot apare, și ele 
apar în viață dar nu trebuie 
să se uite că divergențele ivite 
între partidele comuniste și 
muncitorești nu sînt altceva 
decît episoade vremelnice, în 
timp ce relațiile dintre popoa
rele țărilor socialiste se sta
bilesc încă de pe acum pen
tru totdeauna.

De aceea, stabilirea relații
lor între partidele frățești și 
cu atit mai mult între statele 
socialiste, care se bazează pe 
comunitatea orînduirii social- 
economice și care își propun 
drept sarcină construirea co
munismului, este posibilă și 
necesară numai pornind de la 
ceea ce este principal și ne u- 
nește. Toate celelalte prezintă, 
în ultimă instanță, o însemnă
tate parțială în comparație cu 
aceasta.

De aceea, cînd se ivesc di
vergențe nu trebuie să se dea 
frîu liber pasiunilor, trebuie 
să se manifeste răbdare, să se 
analizeze, cum se spune, rădă
cinile și să se vadă ceea ce 
este principal. Iar pentru par
tidele frățești, îndeosebi pen
tru partidele țărilor socialiste, 
principalul îl reprezintă cau
za comună pentru care luptă 
ele : construirea socialismului 
și a comunismului.

înaintarea noastră cu suc
ces în construirea socialismu
lui și a comunismului apropie, 
grăbește victoria finală a cla
sei muncitoare internaționale 
în lupta împotriva exploatato
rilor. Trebuie să înțelegem și 
să apreciem în mod just acest 
lucru, iar în cazul unor diver
gențe într-o problemă sau alta 
să nu manifestăm subiectivism.

Dacă în unele probleme a- 
vem divergențe, dispute și i- 
mediat după aceasta vom de
clara că țara socialistă ai cărei 
conducători nu sînt de acord 
cu noi în unele privințe nu 
este socialistă, acesta va fi cel 
mai autentic subiectivism.

Noi, de exemplu, avem di
vergențe cu Iugoslavia în une
le probleme cu caracter ideo
logic, dar numai pe această 
bază nu se poate afirma că 
țara aceasta nu este socia
listă. Avem mari divergențe cu 
conducătorii Partidului Mun
cii din Albania. Trebuie oare 
ca, pornind de la consideren
te subiective; să declarăm că 
Albania nu este o țară socia
listă ?! Aceasta ar fi o abor
dare nejustă, subiectivistă. 
Deși conducerea albaneză dă 
dovadă că nu înțelege o serie 
de probleme extrem de impor
tante, și noi luptăm împotriva 
acestui fenomen, socotim că 
Albania este o țară socialistă, 
că poporul ei a dat dovadă de 
un adevărat eroism în lupta 
pentru victoria socialismului.

Amintind că Stalin a săvîr- 
șit greșeli serioase în proble
ma națională nu numai 
în interiorul U.R.S.S. ci și în 
relațiile cu țările de democra
ție populară, N. S. Hrușciov a 
spus : Partidul nostru, ca și 
alte partide marxist-leniniste, 
după ce a criticat aspru cultul 
personalității lui Stalin, a în
dreptat greșelile săvîrșite de 
el. Ca urmare, atmosfera poli
tică din cadrul comunității so
cialiste a devenit mai pură, 
problemele care afectează in
teresele țărilor socialiste sînt 
rezolvate pe baza schimbului 
de păreri, în spiritul democra
ției și al internaționalismului 
proletar. Relațiile economice, 
politice și culturale dintre ță
rile socialismului s-au întărit 
și se dezvoltă în baza princi
piilor egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și ajutoru
lui reciproc.

Noi am fost și continuăm să 
fim adepții fermi ai liniei ela
borate de comun acord a miș
cării comuniste mondiale. Tn 
problemele principiale ale lup
tei pentru pace și socialism nu 
am cedat și nu vom ceda în 
fața nimănui. Am luptat și 
vom continua să luptăm împo
triva oricăror abateri de Ia 
marxism-leninism — atît îm
potriva oportunismului de 
dreapta cît și împotriva- celui 
de stingă, atît împotriva revi
zionismului cît și împotriva 
dogmatismului și sectarismu
lui. Sîntem convinși că numai 
prin această luptă se poate 
obține o adevărată întărire a 
rîndurilor noastre, o abordare 
creatoare a rezolvării poble- 
melor fundamentale ale con
temporaneității, se pot asigura 
noi succese ale mișcării comu
niste.

Amintind în continuare re-

Primul a luat cuvintul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., conducătorul dele
gației sovietice. După înche
ierea cuvîntării, N. S. Hrușciov 
a transmis Congresului în dar 
o sculptură înfățișîndu-l pe 
Vladimir Ilici Lenin.

In ședința de dimineață au 
mai luat cuvintul Alfred Neu
mann, membru al Biroului Po- 

petatele inițiative ale P.C.U.S. 
în vederea reglementării pro
blemelor litigioase cu conducă
torii Partidului Muncii din Al
bania, N. S. Hrușciov a spus : 
Conducătorii albanezi au res
pins toate aceste propuneri 
ale noastre. Ei au mers din ce 
în ce mai departe pe calea re
negării marxism-leninismului 
și a principiilor internaționa
lismului proletar, pe calea ru
perii de mișcarea comunistă 
mondială.

Dar și astăzi sîntem gata să 
repetăm cuvintele din rapor
tul de activitate al C.C. al 
P.C.U.S. la Congresul al 
XXII-lea al partidului: Dacă 
conducătorilor albanezi le sînt 
scumpe interesele poporului 
lor și cauza construirii socia
lismului în Albania, dacă ei 
doresc prietenie cu P.C.U.S., 
cu toate partidele frățești, 
trebuie să renunțe la concep
țiile lor greșite, să revină pe 
calea unității și colaborării 
strînse cu familia frățească a 
comunității socialiste, pe calea 
unității cu întreaga mișcare 
comunistă internațională.

Unitatea rîndurilor comu
nismului mondial pe baza 
marxism-leninismului este 

sfîntă pentru partidul nostru, 
și nu ne vom precupeți forțele 
pentru întărirea ei. în relațiile 
dintre partidele comuniste este 
necesar să se dea dovadă de 
răbdare, să nu se manifeste 
subiectivism în aprecierea di
feritelor evenimente, să nu se 
provoace bucurii dușmanilor 
noștri de clasă prin dispute 
între noi. Din punctul nostru 
de vedere, la aprecierea feno
menelor trebuie să se pornea
scă de la ceea ce este princi
pal : pe ce poziție se situează 
un partid comunist sau altul 
în problemele luptei pentru 
victoria clasei muncitoare, 
pentru victoria socialismului. 
Partidele din acele țări în care 
popoarele construiesc deja so
cialismul, construiesc comunis
mul trebuie să dea dovadă de 
o prudență deosebită în con
troverse. Datoria noastră co
mună este să nu ne împrăș- 
țiem forțele în fața lagărului 
imperialist, ci, dimpotrivă, să 
întărim prin toate mijloacele 
aceste forțe pe întregul front, 
în domeniul economic, militar, 
ideologic, politic.

Comitetul Central al parti
dului nostru ar considera util 
să se pună capăt acum pole
micii dintre partidele comuni
ste, criticării altor partide în 
interiorul partidului propriu 
și să se lase un timp anumit 
pentru ca, după cum se spune, 
să se potolească pasiunile. Ar 
fi mai rezonabil ca, în intere- 
sul clasei muncitoare, în inte
resul viitorului nostru, să se 
pună capăt acum polemicii 
prin presă asupra problemelor 
litigioase.

Unii tovarăși ridică proble
ma necesității de a se convo
ca o consfătuire a tuturor par
tidelor frățești, pentru discu
tarea problemelor arzătoare. 
Partidul nostru s-a pronunțat 
totdeauna pentru organizarea 
unor asemenea consfătuiri. în 
același timp credem că dacă 
am convoca imediat o aseme
nea consfătuire, vor fi proba
bil puține speranțe pentru li
chidarea cu succes a divergen
țelor existente. O asemenea 
consfătuire, nu ar duce în pre
zent la o înlăturare calmă și 
rezonabilă a divergențelor, ci 
la ascuțirea lor și la pericolul 
sciziunii. Să lăsăm timpul să 
lucreze. El ne va ajuta să ne 
dam seama cine are dreptate 
și cine greșește. Pe lîngă a- 
ceasta, în acest răstimp este 
necesar să se elimine întreaga 
zgură, tot ceea ce este întîm- 
plător. Partidele comuniste și 
muncitorești din întreaga lu
me își dau seama de uriașa 
lor răspundere pentru soarta 
socialismului internațional, 
pentru soarta omenirii, și ele’ 
nu își vor cruța forțele spre 
a înlătura din drum tot ceea 
ce împiedică întărirea unității 
și coeziunii rîndurilor noastre 
pe baza marxism-leninismului.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că între 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Socialist 
Unit din Germania există o 
deplină unitate de vederi în 
toate problemele principiale. El 
a declarat: Putem spune de 
asemenea, cu mare satisfacție 
că între conducătorii Uniunii 
Sovietice și cei ai Republicii 
Democrate Germane și perso
nal între conducătorii sovie
tici și tovarășii Walter Ul
bricht, Otto Grotewohl și cei
lalți conducători ai R.D.G. 
s-au statornicit relații priete
nești. cu adevărat frățești. în
tre noi a existat și există o 
înțelegere reciprocă deplină în 
toate problemele care se ivesc 
în relațiile dintre țările noas
tre, precum și în problemele 
situației internaționale.

în încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a dat citire 
mesajului de salut al Comite
tului Central al P.C.U.S. adre
sat Congresului al VI-lea al 
P.S.U.G.

litic al C.C. al P.S.U.G., pre
cum și delegați din diferite în
treprinderi.

In ședința de după-amiază 
au luat cuvintul tovarășii 
Friedrich Ebert, Bruno Leus- 
chner și Willy Stoph, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., alți delegați la Con
gres, precum și Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania.
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PROPUNERILE DE CANDIDAJI 
PENLRL) ALEGERILE BE DEPWAJL 

ÎN SEAJURILE POPULARE tei;

A

Funeraliile Măriei Rosetti

în întreaga țară, continuă să aibă loc adunări în cadrul 
cărora sînt propuși candidați ai Frontului Democrației Popu
lare pentru alegerea de deputați în sfaturile populare co
munale și ale orașelor de subordonare raională.

BRAȘOV. — Colectivistul 
Nicolae Dinea este cunoscut și 
apreciat în Vulcan pentru con
tribuția pe care o aduce la în
florirea gospodăriei. El condu
ce ca bun gospodar sectorul 
zootehnic, unde anul trecut s-a 
realizat un venit de peste 
1 300 000 lei. La lucrările de 
extindere a apei potabile, la 
construirea a încă 4 clase la 
școala de 8 ani, precum și cu 
prilejul altor acțiuni de inte
res obștesc el a efectuat, 
alături de ceilalți colectiviști, 
sute de ore de muncă volunta
ră. Despre toate acestea s-a 
vorbit la adunarea care a avut 
loc marți seara în comuna 
Vulcan, cu prilejul căreia co
lectivistul Nicolae Dinca a fost 
desemnat candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 
comunală nr. 2 Vulcan.

CONSTANȚA. — Partici- 
panții la adunarea alegătorilor 
din circumscripția electorală 
comunală nr. 10 Băneasa au 
susținut cu căldură desemna
rea mecanicului Xon Verescu 
drept candidat al F.D.P. în a-

legerile pentru sfatul popular 
comunal. Alegătorii au discu
tat cu candidatul despre vii
toarele înfăptuiri gospodărești 
din circumscripție: extinde
rea rețelei de apă potabilă cu 
încă 150 m, continuarea lucră
rilor de aliniere a străzilor, de 
construire a trotuarelor etc. 
Pînă miercuri, în regiunea Do- 
brogea au fost propuși peste 
200 de candidați — muncitori 
fruntași în producție, mecani
zatori, colectiviști, activiști, 
ingineri și învățători, gospo
dine.

DEVA. — Muncitorii cefe
riști din Simeria au propus 
candidat al F.D.P. pentru sfa
tul popular orășenesc pe Flo
rian TJrican, secretar al Comi
tetului U.T.M. din localitate. 
Muncitorii de la Atelierele de 
reparat material rulant au a- 
preciat în adunarea ținută ac
tivitatea depusă în producție, 
în acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului, de 
către inginerul Gheorghe Tu
dor, directorul atelierelor, și 
maistrul Viorel Ocoș, propu-

nîndu-i candidați în alegerile 
pentru sfatul popular orășe
nesc Simeria.

BACĂU. — La Adjud, în 
cadrul unei adunări care a a- 
vut loc în sala clubului C.F.R., 
a fost desemnat drept candi
dat al F.D.P. pentru circum
scripția electorală orășenească 
nr. 13 loan Neagu, tehnician la 
Complexul C.F.R. din localita
te. O însuflețită adunare a a- 
vut loc și la clubul fabricii de 
postav din Buhuși. Aici a fost 
propusă să candideze în cir
cumscripția electorală orășe
nească nr. 29 Buhuși, munci
toarea textilistă Samson Ana. 
Deputata Samson Ana a parti
cipat la realizarea a numeroa
se obiective de interes obștesc 
din acest oraș : modernizarea 
străzilor, întreținerea fondului 
de locuințe, a spațiilor verzi 
etc.

GALAȚI. — Pînă la 16 ia
nuarie, în regiunea Galați 
s-au ținut 681 de adunări în 
care au fost propuși 702 can
didați pentru circumscripțiile 
comunale și 18 pentru cele o- 
rășenești. La aceste adunări 
au participat peste 28 000 de 
cetățeni.
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„Foarte bine". Iată calificativul pe care controlorul de calitate, Toma 
Popa, îl acordă pieselor executate de strungarul Ion Stoichici din 

secția „Șasiuri" a Uzinelor de tractoare din Brașov.

Foto: N. STELORIAN

TELEGRAMĂ

Cu ocazia aniversării a 15 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Bepu-

blica Populară Bulgaria și Re
publica Populară Romînă, to
varășul Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Bulgaria, a trimis 
o telegramă de felicitare tova
rășului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne.

Cupa campionilor europeni la handbal

H. C. Zagreb 
(8-5)

sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". 
Handbaliștii romini au obți
nut victoria cu scorul 
22-8 (8—5).

Returul se va desfășura
3 februarie în Iugoslavia.

Dinamo București
22-8

Aseară în sala sporturilor 
de la Floreasca s a disputat 
meciul masculin de handbal 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și H.C. Zagreb din cadrul

de

la

5 curt
68 000000 lei prîsne 

de vechime 
pentru mineri

Deci, se poate 
mai mult!

(Agerpres)

Hocheiștii bucureșteni

învingători la Viena
(Urmare din pag. I)

trecut producții și mai mari, mai 
ales la porumb — remarca bri
gadierul Cojocnean Vasile. Acest 
lucru poate fi înfăptuit dacă a- 
plicăm mai larg agrotehnica. în 
brigada pe care o conduc, echi
pele au obținut la porumb re
colte diferite. Care a fost cauza ? 
Una dintre echipe nu a respec
tat densitatea de 40 000—45 000 
fire la hectar. Au lăsat numai a- 
proximativ 35 000 fire. Rezulta
tul a fost că în loc de peste 5 000 
kg porumb boabe la hectar, cît 
se putea realiza, s-au obținut 
abia 4 700 kg.

Planul pentru anul acesta pre
vede o creștere simțitoare a pro
ducției în toate sectoarele. De 
exemplu, numărul bovinelor creș
te la 520 capete, din care peste 
200 vaci cu lapte, al porcinelor 
la 360, al ovinelor la 1 300.

La grîu, colectiviștii au pre
văzut să obțină o producție me
die de l 900 kg la ha, iar la po
rumb o producție medie de a- 
proape 3 000 kg la ha.

Numeroși colectiviști (Stoica 
Nicolae, Curta loan și alții) au 
insistat asupra măsurii care 
a fost prevăzută în plan ca pe 
o suprafață de 350 ha cultivată 
cu porumb să se însămînțeze (în 
cultură intercalată) fasole, do- 
vied etc.

Pentru realizarea planului de 
producție din acest an, unele mă
suri au fost luate încă din toam
nă. Însămînțările făcute sînt de 
calitate. Au fost alese cele mai 
bune soiuri de grîu a căror pro
ductivitate s-a dovedit a fi mai 
ridicată în condițiile de climă și 
sol specifice gospodăriei. Tinerii 
din gospodărie s-au angajat să 
întrețină prin muncă patriotică 
30 ha de pășune, să planteze 
600 de pomi, un hectar cu viță 
de vie etc.

Aceste angajamente și altele, 
vor fi cuprinse în planul de 
muncă al organizației U.T.M.

Ajutor
(Urmare din pag. 1) 

construcții șînt, pe bună dreptate, 
și calificative date muncii tine
rilor.

Avînd în vedere exigența me* 
reu crescîndă a oamenilor mun* 
cii, cît și faptul că în construcții 
apar continuu noi soluții și mate* 
riale moderne reiese limpede și 
necesitatea ridicării gradului de 
calificare a muncitorilor la ni’ 
velul acestor cerințe. Lucrul a’ 
cesta însă nu a fost înțeles din 
vreme de conducerea șantierelor 
întreprinderii I construcții. Ast
fel, nu se explică de ce în pri
mele 9 luni ale anului trecut nu 
fusese organizat aici nici măcar 
un singur curs de ridicare a ca
lificării profesionale. Noi consi" 
derăm cît se poate de bună 
orientarea brigăzii, care, cu spri
jinul organizației de partid, a 
organizat o consfătuire la care 
au fost invitați șefii de șantiere, 
organizatorii grupelor de partid, 
secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M., președinții comitetelor 
sindicatului de secție, șeful ser* 
viciului tehnic și conducerea în* 
treprinderii. în această consfă
tuire, din inițiativa organizației 
de partid, B*a făcut un plan con

Echipa de hochei pe gheață 
a orașului București și-a în
ceput turneul în Austria, ju- 
cînd marți seara la Viena cu 
formația Weiner Eislaufverein. 
Hocheiștii romîni au terminat 
învingători cu scorul de 6—2 
0—2 ; 4—0 ; 2—0) prin punctele 
marcate de Biro (2), Ferenczi, 
Varga, Takacs și Camar. Pen
tru gazde au înscris Staubl și 
Raichl.

în continuarea turneului, ho
cheiștii romîni vor juca la 
Klagenfurt și Innsbruck. După 
turneul din Austria, echipa 
bucureșteană va susține un 
meci în stațiunea de sporturi 
italiană Cortina d’Ampezzo.

J e Doi dintre cei mai cunoscut'/ 
( jucători iugoslavi de tenis, Bora 
i jovanovici și Nicola Pilici, au re- 
[ fuzaf în mod demonstrativ să par- 
( ticipe la turneul inferna/ional care 
I va începe la 28 ianuarie în orașul 
[ Johannesburg (Africa de sudj. Mo- 
( fivîndu-și refuzul, cei doi sportivi 
l iugoslavi au declarat că ei deza- 
j probă segregația rasială practicată 
J' 7 —» I frtatmAa C i I /-I — A/r I /" a fi S3 tlrtrld 

f sportivii albi și pentru cei de cu-

f 
( 
f 
I

Suediei, țări unde hocheiul cu ] 
minge (,,banșiy“ cum se mai nu- | 
nrește) este foarte popular. Echipa j 
U.R.S.S. a fost alcătuită și va sus- ) 
ține săptămîna viitoare două me- 1 
ciuri de control la Moscova, după j 
care va pleca să-și continue an- j 
trenamentele în Finlanda. . J

cu j

șah J

în Uniunea Sud-Africană unde 
există cluburi separate pentru

loare. Comentînd hofărîrea luată 
de Jovanovici și Pilici presa spor
tivă internațională a scris că acea
sta este o nouă palmă dată rasiști
lor.

• Reprezentativa de fotbal a 
R. P. Bulgaria, care se pregătește 
pentru meciul de baraj cu echipa 
Portugaliei din cadrul „Cupei Eu
ropei" a susținut în orașul Blida 
un meci cu o selecționată regio
nală algeriană. Fotbaliștii bulgari 
au cîștigat cu 4—0 (2—0) prin 
punctele marcate de Iakimov, De
bit ski, Iliev și Kitov.

La fiecare sfîrșit de an, mi
nerii și tehnicienii care lu
crează în exploatările carbo
nifere și de minereuri primesc 
prime de vechime pentru ac
tivitate îndelungată. Sumele 
primite, răsplătesc munca rod
nică a minerilor și reprezintă, 
în același timp un stimulent 
in obținerea de noi succese în 
producție. Suma care a fost 
plătită pentru această formă 
de stimulare pe anul 1962 mi
nerilor din întreaga țară se ri
dică la aproximativ 68 000 000 
lei.

Miercuri, cetățenii Capitalei 
au condus pe ultimul drum 
pe Maria Rosetti, membră a 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, pre
ședinta Consiliului Național 
al Femeilor.

In cursul dimineții un mare 
număr de bucureșteni au tre
cut prin fața cataialcului așe
zat în sala Consiliului local 
al sindicatelor, aducînd de
functei ultimul lor omagiu. Au 
fost depuse coroane ae flori 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Consi
liului național al femeilor, 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii, Consiliului 
Central al Sindicatelor, Aca
demiei E. P. Romîne, Co
mitetului Central ai U.T.M., 
și Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., Sfatului Popular al 
Capitalei, Comitetului Central 
al Crucii Roșii, Comitetului 
regional și orășenesc Bucu
rești al femeilor și a altor in
stituții.

De asemenea, au adus un ul
tim omagiu și au depus co
roane de fiori o delegație din 
partea misiunilor diplomatice 
acreditate în R. P. Romînă, în 
frunte cu ambasadorul R. P. 
Polone, Janusz Zambrowicz, 
decanul corpului diplomatic 
precum și o delegație a soții
lor unor șefi de misiuni di
plomatice. Doamna T. Dadzie, 
soția ambasadorului Ghanei în 
R. P. Romînă, a depus o jerbă 
de flori din partea Consiliului 
național al femeilor din Ghana.

La catafalc au făcut de gardă 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale, activiști ai organizați
ilor obștești, oameni de cultură 
și alți oameni ai muncii. Din 
ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Anton Moisescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
Elena Lascu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindica
telor, Mihail Ralea, membru al 
Consiliului de Stat, Gabriela 
Bernacki și Stana Drăgoi, vice
președinte 
țional al 
Romînă.

La ora 
corpul neînsuflețit al Măriei 
Rosetti este scos din sala Con
siliului local al sindicatelor și 
așezat pe carul mortuar.

In fața clădirii o companie 
de onoare cu drapelul îndoliat 
prezintă onorul.

In sunetele marșului fune
bru, cortegiul funerar porne
ște, îndreptîndu-se spre cre
matoriul „Cenușa”.

al Consiliului Na- 
Femeilor din R. P.

13,15 sicriul cu

• Maestrul iugoslav Bruno Par
ma este noul lider ai turneului in
ternațional de șah de la Bever- 

, wijk, după runda a 8-a în care el 
'( l-a învins pe olandezul • Donner. 
I Matanovici a cîștigat la Than și 
( Van den Berg la Gereben. S-au 
( încheiat remiză partidele : Stahl- 
j- berg—Bronstein, Trifunovici—Ro-
f batsch, Milici—O'Kelly. Clasamen- 
(tul după 7 runde: 1. Parma 5,5

puncte; 2—3 Donner, Matanovici 
5 puncte; 4. Van den Berg 4 (1) 

l puncte etc.
( 9 Cel de
1 mondial de 
ț avea loc cu 
ț bruarie în Suedia. Ca și la edițiile 
( precedente vor participa echipele 
f U.R.S.S. Finlandei, Norvegiei

O Echipa masculină de handbal 
a R. D. Germane întreprinde ac
tualmente un turneu în U.R.S.S. 
Jucînd la Kaunas cu selecționata 
R. S. S. Lituaniene, handbaliștii 
germani au obținut victoria 
scorul de 20—11 (8—6).

In fiecare an o treaptă mai sus

al treilea campionat 
hochei cu mingea va 
începere de la 20 fe-

(Urmare din pag. 1)

® Turneul internațional de 
de la Bad Liebenstein (R.D.G.j a 
Început sub semnul surprizelor. 
Marele maestru W. Uhlman a fost 
învins de tînărul șahist cehoslovac 
Jansa, iar marele maestru Polu- 
gaevski a pierdut la jucătorul ma
ghiar Szilagyi. în runda a 3-a, 
șahistul romîn Victor Ciocîltea a 
remizat cu Szilagyi.

Primul loc în clasament este 
ocupat de Gipslis (U.R.S.S.) cu 2 
puncte.

Foto : D. FLOREA
Vedere a noii fabrici de mobilă din Arad.

rul brigadier Marin 
Eu, în calitate de 
dier și de secretar 
ganizației de bază 
de brigadă mă angajez c-o 
să mobilizez zilnic la lucru toți 
membrii brigăzii. Avem în 
planul brigăzii să cultivăm 65 
de ha cu porumb. Vom trans
porta prin muncă patriotică 100 
de tone de îngrășăminte natu
rale pe terenul destinat po
rumbului, ca să crească fertili
tatea solului. Față de plan noi 
ne angajăm să sporim produc
ția de grîu cu încă 100 de kg 
la ha, cea de porumb cu 350 de 
kg boabe, prin lucrări de în
grijire la timp, la un 
nivel agrotehnic și de 
calitate.

Toți ceilalți care au 
cuvîntul și-au luat angajamen
te asemănătoare.

Voicu. 
briga- 
al or- 

U.T.M.

înalt 
bună

luat

în fața adunării 
secretarul organizației U.T.M. 
a vorbit despre contribuția pa 
care și-o aduce tineretul la 
îndeplinirea planului de pro
ducție al gospodăriei. El a a- 
mintit cîteva din acțiunile pe 
care le vor întreprinde tinerii, 
întreaga masă a tineretu
lui va fi mobilizată la ac
țiunile de defrișare în vederea 
sporirii suprafeței agricole. Cu 
aportul tinerilor se va trans
porta întreaga cantitate de 
4 500 tone îngrășăminte orga
nice, din care aproape 1000 
de tone prin muncă patrioti
că. Comitetul U.T.M. va reco
manda consiliului de conducere 
un număr de 10 tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic 
și alți 8 tineri care să lucreze 
la construcții. Sînt stabilite 
sarcini concrete privind mun
ca de ridicare a calificării, 
munca de educație colectivis
tă a tinerilor.

generale,

în fruntea cortegiului se află 
portretul Măriei Rosetti. Pe 
perne purpurii sînt purtate or
dinele și medaliile cu care a 
fost distinsă cea dispărută. Ca
rul mortuar cu sicriul încon
jurat de flori pornește încet, 
urmat de membrii familiei de
functei, de prieteni apropiați. 
In cortegiul funerar se aflau 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, con. 
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
fruntași ai ‘ 
Trec ostașii 
noare purtînd drapelul 
liat

La mitingul de doliu
"a 

tovarășul Grigore 
care a spus prin- 
: „Este tristă și 
clipa în care ne 
pentru totdeauna

vieții culturale, 
companiei de o- 

îndo-

de la 
luatcrematoriul „Cenușa" 

cuvîntul 
Geamănu, 
tre altele 
dureroasă 
despărțim 
de tovarășa noastră dragă, 
Maria Rosetti, figură distinsă, 
activistă eminentă pe tărîm 
obștesc, pentru înflorirea și 
propășirea patriei, pentru ca
uza socialismului, pentru no
bila cauză a păcii și prieteniei 
între popoare.

Descendentă dintr-o veche 
familie de intelectuali progre
siști, ea însăși o apreciată in
telectuală, înzestrată cu o cul
tură aleasă și animată 
un cald patriotism, 
Rosetti după 23 
1944, cînd în țara 
clocotea uriașa 
populară împotriva 
rînduieli social-politice, s-a a- 
lăturat forțelor patriotice, care, 
sub conducerea Partidului Co
munist Romîn activau pentru 
călăuzirea țării pe un nou 
drum, drumul democrației și 
progresului social.

Ea a înțeles că numai pe ca
lea arătată de partidul clasei 
muncitoare se poate făuri o 
țară prosperă și capabilă să a- 
sigure poporului nostru un ni
vel de trai și de cultură demn 
și civilizat.

Datorită activității sale plină 
de abnegație și stimei de care 
se bucura în rîndurile oame
nilor muncii, a fost aleasă de
putată în parlamentul din 1946 
și în mai multe legislaturi ale 
Marii Adunări Naționale.

In prezent îndeplinea înalta 
demnitate de membră a Consi
liului de Stat al R. P- Romîne.

Apreciind în mod deosebit 
meritele sale pe tărîm obștesc 
și de stat. Consiliul de Stat a 
conferit tovarășei Rosetti mai 
multe ordine și medalii.

Dispariția tovarășei Marfa 
Rosetti îndoliază nu numai fa
milia sa, ci umple de tristețe 
și de regrete profunde și po
porul muncitor din țara noa
stră, pe numeroși militanți 
pentru progresul omenirii, pen
tru prietenie și pace din lumea 
întreagă.

In numele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne îi aduc un ul
tim omagiu.

Luînd cuvîntul tovarășa Ga
briela Bernacki a spus : „Cu 
inimile pline de adîncă durere 
ne despărțim astăzi de scumpa 
noastră tovarășă de muncă, 
Maria Rosetti, militantă de 
frunte a mișcării de femei din 
țara noastră, activistă eminen
tă pe tărîm obștesc.

Un om generos și cinstit, pă
truns de sentimente profund 
patriotice și umanitare, Ma
ria Rosetti era atașată ideilor 
de dreptate și progres social.

După eliberarea Romîniei 
de sub jugul fascist, tovarășa 
Maria Rosetti a răspuns cu 
entuziasm chemării Partidului 
Comunist Romîn, participînd 
cu toată energia și puterea sa 
de muncă la lupta poporului 
nostru pentru înlăturarea ră
nilor războiului, pentru ajuto
rarea familiilor și salvarea

de 
Maria 

August 
noastră 
mișcare 
vechilor

vieții copiilor din regiunile 
bîntuite de secetă, pentru li
chidarea înapoierii culturale, 
pentru reconstrucția țării.

Activitatea tovarășei Maria 
Rosetti în anii 1946—1948 ca 
președintă a Federației Demo
crate a Femeilor din Romînia, 
munca ei neobosită desfășura
tă de-a lungul anilor în con
ducerea mișcării de femei au 
constituit o însemnată contri
buție în atragerea maselor de 
femei la viața politică, econo
mică și culturală a țării.

Deși nu a fost membră de 
partid, prin întreaga sa activi
tate tovarășa Maria Rosetti a 
dovedit atașamentul său sincer 
față de politica Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Prezentă în toate acțiunile, 
ea și-a adus aportul la făurirea 
vieții noi, la triumful socialis
mului în țara noastră.

Ca semn al dragostei și res
pectului de care s-a bucurat, 
în anul 1958 a fost aleasă pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor.

De la tribunele diferitelor 
congrese și întîlniri interna
ționale ale femeilor a expri
mat voința de pace a femeilor 
din patria noastră, solidarita
tea lor cu lupta femeilor din 
lumea întreagă pentru pace, 
pentru apărarea vieții, pentru 
drepturi, pentru ocrotirea co
piilor. Prin activitatea desfă
șurată în cadrul Federației De
mocrate Internaționale a Fe
meilor, din a cărei conducere 
a făcut parte, prin aportul ei 
de seamă la strîngerea legătu
rilor de prietenie între femeile 
din țara noastră și femeile din 
alte țări, tovarășa Maria Ro
setti și-a cîștigat un înalt pre
stigiu în mișcarea mondială a 
femeilor.

Sîntem cu tot sufletul ală
turi de familia îndurerată pen
tru care a fost o soție devota
tă, o mamă iubitoare.

Omagiul cel mai de preț pe 
care îl aducem memoriei sale 
este hotărîrea de a munci cu 
și mai multă energie pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră, pen
tru apărarea păcii în lume.

în cuvîntul său, acad. N. Gh. 
Lupu, vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R. P. Romî
nă, a spus printre altele : „Cu 
profundă durere ne despărțim 
astăzi de tovarășa Maria Ro
setti, care prin munca ei plină 
de abnegație, prin întreaga ei 
activitate neobosită, a luptat 
împreună cu întregul popor — 
a căruț fiică devotată a fost — 
pentru făurirea orînduirii noi, 
socialiste, în patria noastră.

întotdeauna animată de o 
înaltă răspundere cetățenea
scă și patriotică, și-a ridicat 
statornic glasul pentru promo
varea păcii, înțelegerii și cola
borării între popoare.

în numele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Romînă aduc un 
ultim salut tovarășei Maria 
Rosetti, neostenită luptătoare 
pentru cele mai nobile idea
luri ale omenirii: apărarea 
păcii, a progresului, a vieții.

★
în semn de omagiu adus 

memoriei celei dispărute se 
trag salve de arme.

în acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al R. P. Romî
ne începe ceremonia incineră
rii.

(Agerpres)
★

Acad. Al. Rosetti, soț, și ar
hitect Gh. Rosetti, cu Maria 
Rosetti, fiu și noră, mulțumesc 
pe această cale tuturor acelora 
care le-au împărtășit durerea, 
la moartea tovarășei Maria 
Rosetti.

TELEGRAME EXTERNE
Vizita lui V. V. Kuznețov in Cuba

HAVANA 16 (Agerpres). La 
15 ianuarie, V. V. Kuznețov, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a făcut o vizită lui Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al 
Cubei, cu care a avut o con
vorbire, la care au participat 
P. Torras, H. Rodriguez, locții
tori ai ministrului afacerilor 
externe al Cubei, C. Lechuga, 
reprezentantul Cubei la O.N.U.’ 
și A. I. Alexeev, ambasadorul

U.R.S.S. în Cuba. Convorbirea 
a decurs într-o atmosferă căl
duroasă și prietenească.

în seara zilei de 15 ianuarie, 
Râul Roa. ministrul afacerilor 
externe al Cubei, a oferit în 
cinstea lui V. V. Kuznețov o 

. mare recepție care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de mare 
prietenie și cordialitate.

Puternica demonstrație
a muncitorilor newyorkezi

NEW "YORK 16 
(Agerpres). — La 15 
ianuarie, muncitorii 
newyorkezi au or
ganizat o impresio
nantă demonstrație 
de solidaritate cu 
lupta tipografilor

care se află 
de zile în
Peste 5 000 de per
soane, transmite 
agenția U.P.I., au 
manifestat în fața 
sediului ziarului 
„New York Times”

de 39 
grevă.

și au inundat piața 
din fața clădirii zia
rului prilejuind, așa 
cum însăși agenția 
denumește, „o de
monstrație masivă 
a unității muncito
rești”.

concret organizațiilor U. T. M. de pe șantierele de construcții
cret de organizare și îndrumare 
a cursurilor de ridicarea califi* 
carii ; s*a format un colectiv 
care să răspundă de buna desfă
șurare a cursurilor. Sarcinile ime* 
diate ale acestui colectiv au fost: 
stabilirea numărului de tineri 
curBanți pe meserii ; asigurarea 
condițiilor materiale pentru buna 
desfășurare a cursurilor; recru* 
tarea lectorilor care vor preda în 
mod voluntar ; asigurarea rechi
zitelor și manualelor necesare și, 
în sfîrșit, repartizarea cursanți- 
lor în funcție de meserie și ni
velul de cunoștințe profesionale. 
Aceasta a făcut posibil ca să fie 
deschise și să-și desfășoare acti
vitatea un număr de 12 cursuri 
de ridicare a calificării, organi
zate pe profesii, care cuprind 
peste 300 de tineri.

De asemenea, cabinetul tehnic 
a organizat un ciclu de conferin
țe despre cele mai noi metode de 
muncă în construcții și s-au sta
bilit două teme pentru concursu
rile „Cine știe meserie, cîștigă" 
care vor fi inițiate de organiza
ția U.T.M.

Paralel cu întreprinderea ac* 
țiunilor mai sus amintite, briga
da a ajutat organizațiile de bază 
U.T.M. de pe șantier să orienteze

mai bine și activitatea posturilor 
utemiste de control. în primul 
rînd, pe fiecare șantier au fost 
reorganizate colectivele posturi
lor utemiste de control, ajutate 
să-și întocmească planuri de ac* 
tivitate, de raiduri care să co* 
respundă problemelor concrete 
ridicate de munca tinerilor pe 
fiecare șantier în parte.

Evident că în tot acest timp 
noi nu am scăpat din vedere 
sprijinirea organizațiilor U.T.M. 
pentru îmbunătățirea activității 
educative în rîndul tineretului, 
în special în direcția întăririi 
disciplinei în producție. Adună
rile generale U.T.M. trebuiau să 
aibă în această privință un rol 
important. Și, cu sprijinul acor
dat de comitetul orășenesc, de 
activiștii comitetului regional 
U.T.M., s-au pregătit și ținut a" 
dunări generale în care s*au dis
cutat probleme privind atitudi
nea față de muncă, despre 
disciplină, despre profilul moral* 
politic al tînărului constructor 
etc. Discutarea unor asemenea 
probleme a contribuit la dezvol
tarea combativității utemiștilor, 
astăzi devenind tot mai frecven
te cazurile cînd colectivul inter*

vine prompt atunci cînd apar 
manifestări de indisciplină.

Considerăm, de asemenea, că e 
util să vorbim mai pe larg des
pre modul în care organizațiile 
U.T.M. îi ajută pe tineri să-și pe* 
treacă folositor timpul liber. 
Din acest punct de vedere, lașul 
oferă posibilități deosebite. Tea* 
tre, cinematografe, cluburi, mu* 
zee, biblioteci, nenumărate locuri 
istorice — toate la dispoziția 
oamenilor muncii, a tineretului. 
Ni se cere doar să le folosim. 
S-a făcut ceva și pînă acum, dar 
prea puțin. De aceea, organiza* 
rea timpului liber am început-o 
tocmai de la folosirea posibilită* 
ților existente. Am luat măsurile 
necesare pentru a asigura un 
număr mai mare de bilete tine
rilor constructori pentru filmele, 
spectacolele de teatru și operă 
din orașul nostru. S-au făcut pînă 
acum mai multe vizionări colec
tive. Important este că după ele 
au fost organizate discuții făcîn- 
du*se astfel o largă propagandă 
în favoarea vizionării spectaco* 
lelor. S-au bucurat, de asemenea, 
de o mare participare vizitele 
organizate la muzeele din oraș, 
la Casa memorială „Ilie Pintilie”,

la Bojdeuca lui Creangă etc. Ex
plicațiile date de specialiști, cu 
acest prilej, au dezvoltat la ti
neri interesul pentru cultură, 
pentru a cunoaște cît mai ■ bine 
istoria patriei noastre, trecutul 
de luptă a poporului condus de 
partid.

în rîndul tinerilor constructori 
sînt numeroase talente autentice, 
băieți și fete cu reale aptitudini 
pentru munca cultural*artistică. 
Din rîndul acestora au fost se
lecționați cei ce formează astăzi 
brigada artistică de agitație care 
a obținut locul I pe oraș cu pri
lejul recentului concurs, cele 4 
echipe de dansuri populare și 
orchestre. închegarea acestor for
mații ne*a dat posibilitatea să or
ganizăm mai bine și serile di
stractive, duminicile și joile ti
neretului.

Este drept, mai sînt multe de 
făcut, însă acțiunile frumoase or
ganizate într-o perioadă relativ 
scurtă — o lună și ceva — ne-au 
dovedit, încă o dată, necesitatea 
de a da organizațiilor de bază 
U.T.M. un ajutor concret, practic, 
pentru rezolvarea operativă a 
sarcinilor ce le stau în față.

NEW YORK. — Reprezen
tantul permanent al R. P. Ro
mine Ia O.N.U., prof. Mihail 
Hașeganu, a vorbit recent în 
cadrul emisiunii de televiziu
ne intitulată „Anul 1962 și 
perspectivele anului 1963“ or
ganizată de Canadian Broad
casting Corporation. In cuvîn
tul său, Mihail Hașeganu s-a 
referit la realizările multila
terale obținute de poporul ro
mîn în cei 15 ani care au tre
cut de la proclamarea R. P. 
Romîne, la politica externă 
dusă de țara noastră, precum 
și la contribuția R. P. Romî
ne la activitatea Organizației 
Națiunilor Unite.

• ROMA. — Zilele trecute 
s-a întrunit la Roma juriul 
pentru decernarea premiului 
„Nicolae Bălcescu“, instituit de 
Asociația italiană pentru re
lațiile culturale cu Romînia, 
pentru cea mai bună lucrare 
cu tema : „Legăturile italo-ro- 
mîne în perioada 1855—1861“. 
Premiul „Nicolae Bălcescu" a 
fost decernat lui Carlo San- 
tonocito, absolvent al facultă
ții de istorie din Catania. După 
cum a subliniat juriul, lucra
rea acestuia „aduce o contri
buție originală la cunoașterea 
legăturilor politice dintre Ita

lia și țările romîne în perioa
da respectivă".

• HANOI. — La 16 Ianuarie, 
50 000 de locuitori ai Hanoiului au 
participat la mitingul organizat cu 
prilejul vizitei în R. D. Vietnam 
a delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de I. V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
La miting au luat parte conducă
tori de partid și de stat ai R. D. 
Vietnam.

ATENA. — La 14 ianuarie, Par
lamentul grec a început discutarea 
noului proiect de lege antimun- 
citoresc prezentat de guvern.

• LONDRA. — După cum 
anunță corespondentul agen
ției Reuter din Lome, fostul 
prim-ministru al primului gu
vern din Togo, Nicolas Gru- 
nitzky, a fost numit provizo
riu președinte al statului Togo 
și șef ai guvernului.

ANKARA. — Medjlisul turc a 
terminat dezbaterile în legătură 
cu politica externă a tării. Erkin, 
ministrul Afacerilor Externe, a 
subliniat în cuvîntarea de închi
dere că unul din scopurile princi
pale ale politicii externe a actua
lului guvern tl constituie năzuința 
de a întări și dezvolta legăturile 
sale cu Occidentul. Erkin a arătat 
că participarea Turciei la pactele 
agresive, obținerea de armament

și rachete în cadrul pactelor, toate 
acestea constituie o manifestare a 
alianței Turciei cu Occidentul.

• NEW YORK. — După 
cum anunță agențiile de presă, 
la 15 ianuarie președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., 
Zafrulla Khan, a desemnat 
șapte noi țări membre ale Co
mitetului special pentru e- 
xaminarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Numărul 
membrilor acestui comitet, 
care inițial era de 17, a sporit 
astfel la 24. Noile țări membre 
ale comitetului sînt : Bulgaria, 
Chile, Coasta de Fildeș, Dane
marca, Iran, Irak, șî Sierra 
Leone.

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). — Stratagema la care a 
recurs Chombe marți, decla- 
rînd că a renunțat la secesiu
nea Katangăi, este menită în 
mod evident să-î permită aces
tuia să-și continue manevrele 
împotriva unității Congoului.

• WASHINGTON. — în 
noaptea spre 16 ianuarie a so
sit la Washington A. Fântâni, 
primul ministru al Italiei.
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