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Deschiderea

secția 
a șco- 
trecu- 
strun- 
piesă.

Tinerii clujeni

Proletari din toate țările, uniți-vă ! r
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Elevii Gheor
ghe Kerciov și 
M olnar Ștefan
din anul II al 
școlii de meserii 
din Timișoara 
sînt în 
strungărie 
Iii. Zilele 
te ei au 
jit prima

au trimis
la Hunedoara

1250 tone fier vechi

Viza 
Petru fo
care sau 
trenul cu 

condiții

13 octombrie ora 15.
...Peronul gării din Cluj cu

noaște în această după amiază o 
animație deosebită. Sînt prezenți 
zici sute de tineri muncitori, 
studenți, elevi, pionieri.

In fața coloanelor de tineri 
frumos al iniile, se află trenul 
marșrut care peste puțin timp va 
transporta spre Hunedoara 1253 
tone fier vechi. Acesta este da
rul tinerilor din regiunea Cluj 
pentru harnicii oțelari hunedo- 
reri. Pe vagoane scrie cu cretă: 
„Dia fier vechi — patriei oțel".

De pe locomotiva frumos pa
voazată coboară 2 tineri: 
Cornel mecanic și Ton 
chist, amindoi utemiști, 
angajat să transporte 
supratonaj în bune 
pină la Hunedoara.

Mai sînt puține minute pînă 
la plecarea trenului. Tovarășul 
Remus Bucșa, prim secretar a! 
Comitetului regional U.T.M. Cluj 
se adresează celor de față : „Din 
dorința de a veni în sprijinul 
oțelarilor hunedoreni, tinerii 
muncitori, studenți, elevi și pio
nieri din regiunea noastră, la 
îndemnul organizațiilor U.T.M., 
au muncit cu entuziasm la co
lectarea fierului vechi din între
prinderi, de pe locuri virane, de 
la marginea orașelor, și satelor 
etc. Ei trimit azi la Hunedoara 
1.250.000 kg. fier vechi pe care 
harnicii oțelari îl vor transforma 
în oțel nou atit de necesar dez
voltării economiei noastre socia
liste".

In numele tinerilor de la Ate
lierele C.F.R. „16 Februarie“- 
Cluj — care au colectat 125 de 
tone fier vechi — vorbește ute
mistul Ion Lăcătuș. „Și in vii
tor — a spus el — vom sprijini 
munca oțelăriilor trimițind cît 
mai mult fier vechi".

Rînd pe rînd numeroși tineri 
și-au exprimat hotărîrea să par
ticipe cu mai multă abnegație la 
colectarea de fier vechi pentru 
oțelăriile patriei.

— Drum bun dragi tovarăși și 
hunedo-transmiteți 

reni salutul 
muncă !

pavilionului de mostre
A'arți după-amiază s.a deschis 

în Parcul de cultură și odihnă 
„I.. V. Stalin“ din Capitală, Pa. 
vilionul de mostre de mărfuri or. 
ganizat de Ministerul Comerțu
lui, în colaborare cu Ministerul 
Industriei Bunurilor de Consum, 
Ministerul Industriei Grele, Mi- 
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor. Meșteșugărești.

La deschidere au luat parte 
Al. Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducă
tori ai unor ministere și organif 
zații- cu caracter economic, di
rectori ai întreprinderilor produ
cătoare de bunuri de larg con
sum din Capitală, numeroși in
vitați.

în cuvîntul de deschidere tova
rășul Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului a arătat că pavilio
nul va înlesni cunoașterea ce
rințelor populației prin studierea 
observațiilor și sugestiilor mase, 
lor largi de consumatori cu pri
vire la calitatea, modelul, culoa
rea, modul de prezentare etc. a 
mărfurilor, expuse, mărfuri care 
se vor găsi în magazinele de 
desfacere în prima jumătate a 
anului viitor.

Asistența a vizitat apoi stan, 
durile pavilionului de mostre în 
care sînt expuse aproximativ 
20.000 de sortimente de mărfuri 
de larg consum fabricate de in-

dustria noastră socialistă. Atît 
în standurile industriei alimen
tare și ușoare, cît și în cele ale 
industriei grele, industriei chi
mice și cooperației meșteșugă
rești, se află numeroase produse 
noi.

Pavilionul de mostre, cu nu. 
mărul său mare și variat de pro. 
duse, arată progresele însemnate 
realizate de industria noastră, 
grija pe care o poartă partidul 
și guvernul ridicării continue â 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, arată atenția pe care o 
acordă lucrătorii din comerțul 
socialist și din industria produ
cătoare' de bunuri de larg coiț. 
șum studierii cerințelor popu
lației și satisfacerii exigențelor 
sporite ale consumatorilor.

Pavilionul de mostre de măr
furi, care începînd de miercuri 
14 octombrie va fi deschis timp 
de două săptămîni, poate fi vi
zitat zilnic între orele 10—14 
și 16—20, iar duminica între 
orele 10—20. La intrarea în pa
vilion vizitatorii primesc chestio. 
nare în care notează observațiile 
și sugestiile lor.

în timpul Cît va fi deschis pa
vilionul Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ și întreprinde
rea „Arta modei“ din Capitală 
vor organiza prezentarea unor 
noi modele de confecții.

(Agerpres)

Succese 
ale minerilor 

din Valea Jiului
Minerii din cel mai important 

bazin carbonifer al țării — Va
lea Jiului — au extras peste plan 
în cele trei trimestre care au tre
cut din acest an 57.820 tone de 
cărbune. La realizarea acestui 
însemnat spor de producție au 
contribuit în mod deosebit co
lectivele exploatărilor carbonife
re Petrila, Lonea și Uricani. în 
aceste exploatări s-au asigurat 
brigăzilor de mineri condiții op
time de muncă, s-a îmbunătățit 
transportul în subteran. Pe baza 
creșterii productivității muncii mi
nerii de la Uricani, — cea mai tî
nără mină din Valea Jiului, — au 
extras în această perioadă 14.601 
tone de cărbune cocsificabil pes
te prevederile planului. Randa
mentul mediu realizat în ultimile 
2 luni la această mină este de 
1,070 tone de cărbune pe post, 
ceea ce constituie o productivita
te a muncii ridicată.

Infercsante seri 
culturale

Colectivul de conferențiari al 
căminelor culturale din cartiere
le Schei și Vișoi, orașul Cîm- 
pulung Muscel, desfășoară o vie 
activitate cultural-educativă 
rîhdul tinerilor din oraș.

La serile cultural-literare 
au loc în cadrul căminului, 
nerii dezbat — pe marginea con
ferințelor audiate — o serie de 
probleme interesante legate de 
literatură și dramaturgie.

De asemenea brigada artistică 
de agitație alcătuită din tineri 
pasionați a devenit cunoscută 
nu numai cîmpulungenilor, ci și 
țăranilor muncitori din comu
nele apropiate. Conținutul edu
cativ al programului brigăzii, 
feiul plăcut și atractiv în care 
este folosită satira și umorul 
atrage pe zi ce trece un număr 
tot mai mare de tineri la acțiu
nile

in

ce 
ti-

cultural-educative.
ION DOBRESCU 

directorul casei raionale 
de cultură

straița 
de cărți

ML, 'jéì

Colectivul secției filatură a Uzi
nelor, textile „30 Decembrie" din 
Arad și-a propus să realizeze e- 
conomii în valoare de 940.000 
lei. tn secție lucrează și tinerele 
Viorica Vadas, Alexandrina Ne
grea, Lucreția Vădan și Ana Ke- 
linschi. lată-le in fotografia noa
stră discutînd cu secretara or
ganizației de bază U.T.M., tov. 
Niha Șerb'ari, despre modul cum 
tinerele din secție au reușit să 
realizeze în luna septembrie eco
nomii în valoare de peste 

800.000 lei.

gospodărim
cu grija
Anul acesta la cursurile de zi 
celor patru institute de învăță- 
" ' ‘ r din Iași î—ț”

căminele!

P.

oțelarilor 
nostru și

Foto : N. STELORIAN

Un aspect din expoziție
Foto : V. CONSTANTINESCU (Agerpres)PALIU

SSS
de medicină 

nucleară la Cluj
La numeroasele clinici medi

cale și secții de specialitate clu
jene s-a adăugat o nouă secție — 
secția de medicină nucleară, care 
și-a început recent activitatea în 
cadrul clinicii de radiologie a 
Institutului medico-farmaceutic

Secția este dotată cu aparatu
ră electronică fi instrumente spe
ciale fabricate în Uniunea Sovie
tică, R. D. Germană, R. P. Un
gară fi în țara noastră. Unele 
din ele au fost confecționate în 
atelierele de mecanică fină ale 
Institutului medico-farmaceutic 
din Cluj.

Secția de medicină nucleară 
are posibilitatea să asigure apli
carea clinică a izotopilor radio
activi fi să facă studii radiobio- 
logice. Aci se vor face tratamente 
în Bazedov, leucemii, tumori ale 
pielii, depistarea de boli cance
roase, determinări de metabolism 
ale unor substanțe în organisme 
vii.

Omul de lingă tine
De la începutul anului și pînă 

acum harnicii siderurgiști de la 
Combinatul hunedorean au dat 
peste plan mai mult de 20.000 
tone de fontă și o mare canti
tate de oțel și laminate. Pentru 
a îndeplini angajamentele pri
vind sporirea producției de me
tal luate în întrecerea socialistă, 
siderurgiștii fac intense pregătiri 
în vederea asigurării bunei des
fășurări a procesului de produc
ție și pe timpul iernii. în prin
cipalele sectoare au fost luate 
măsuri de revizuire și reparare 
a instalațiilor de alimentare cu 
energie electrică și cu apă indu
strială. In prezent se execută lu
crări, potrivit specificului de 
producție al fiecărui agregat si
derurgic. La oțelăriile Martin, 
de pildă, s-au făcut noi instalaț i 
pentru încălzirea cabinelor dc la 
macarale, în timp ce la turnă
torie a fost concepută o instala
ție pentru introducerea apei cal
de la prepararea pămîntului pen
tru formele de turnare. Impor
tante lucrări au fost executate 
și în sectoarele furnale, lami
noare și la uzina cocsochimică.

(Agerpres)

La o masă în grădina unui 
restaurant din Ploești stăteau 
cîțiva tineri. Ciocneau pahare cu 
vin și le închinau în sănătatea 
meșterului a cărui soție născuse. 
Numai unul dintre ei era poso
morit. Iși răsucea șapca în 
mîini și privea undeva, in gol.

— De ce ești trist, Tudore ? 
întrebă meșterul.

Tudor tresări.
— Eh, oftă el, am și eu un 

copil...
Tovarășii săi rămaseră sur. 

prinși. Lucrau de-atîta vreme 
împreună și nu știau că Tudor 
era căsătorit.

— Ești căsătorit, Tudore ? în. 
trebară ei în cor, mirați.

— Sînt și nu sînt, răspunse 
Tudor, încercînd să închidă dis
cuția. O încurcătură mai veche...

Ăpci, se ridică de la masă.
— Iertați.mă, le spuse el, dar 

trebuie să plec.
Tudor iași din grădină, se opri 

o clipă parcă neștiind încotro să 
se îndrepte, apoi se pierdu în 
mulțimea de oameni de pe stra. 
dă. '

tînără de 24 de ani. C. a venit la 
sanatoriu ca pacientă. Dar după 
ce s.a însănătoșit ea n.a mai 
vrut să se întoarcă acasă.

— Vă rog să mă angajați aici, 
a cerut ea conducerii sanatoriu
lui.

A trecut de.atunci aproape un

modde familie decurge într-un i 
cu totul anormal.

C. e căsătorită de 4 ani 
Tudor P., muncitor în secția 
zangerie a uzinelor „1 Mai“ 
Ploești. Dar vremea bună 
durat prea mult în căsnicia 
După cîteva luni de la căsă-

cu 
ca- 
din 
n.a 
lor.

știu dacă voi rezista“. Dar Tu
dor nu s.a dus. Se socotea liber 
de orice obligații familiale. Și 
în toată vremea care a trecut, el 
n-a vrut să mai știe de soția și 
copilul său...

★

Tudor nu s.a despărțit încă le
gal de soția sa. Din ce pricină 
oare? Vrea să se întoarcă la so. 
ția pe care a părăsit o, la fetița 
care nu a cunoscut pînă acum

★
Dincolo de Breaza, la o depăr

tare de 7 km., înconjurat de dea. 
luri, se află Sanatoriul Ocina. 
Cîteva tinere îngrijesc aici, sub 
supravegherea medicului, bolna
vii. Lucrează cu ele și C. P., o

an de zile. In această vreme C. 
s-a dovedit a fi o fată harnică și 
conștiincioasă. Numai că e veș
nic tristă. După orele de muncă 
tovarășele ei merg în oraș, la 
Breaza, se duc la teatru, la reu. 
r.i-iri.. C. nu se duce, li place 
să fie lăsată singură cu glodu
rile ei. Se așează pe o bancă în 
curtea sanatoriului și stă acolo 
ore întregi. La sfîrșitul săptămî- 
nii, cînd are zi liberă, ea pleacă 
într-un sat, la mama ei. Intr.o 
sîmbătă una dintre colege a în. 
cercat s-o convingă să rărnînă la 
Breaza.

— Avem reuniune, i.a spus 
ea O să fie atit de frumos !

— O fi, a răspuns C., dar nu 
pentru mine... Trebuie să mă duc 
acasă să-mi văd fetița.

...Așa au aflat colegele ei că 
C. e căsătorită dar că viața ei

torie, soțul ei a început 
schimbe treptat comportarea. 
Venea acasă tîrziu, nu l mai 

soției, 
de 
în. 
s.o 
atit

Și

să-și
V. BARAN

Venea acasă tîrziu, 
interesau preocupările 
se înstrăina tot mai mult 
ea. De la un ti np Tudor a 
ceput să vină acasă beat și 
bată, fntr.o seară a bătut.o 
de crunt incit s-au alarmat 
vecinii.

Din seara aceea cei doi 
s.au despărțit. Femeia a plecai 
la mama ei, unde peste cîteva 
luni a născut o fetiță. Tudor a 
aii ît de existența copilului în. 
tîmplător, printr.o rudă a soției. 
Mai tirzii Tudor află că soția 
lui se îmbolnăvi;e de plătnini și 
fusese internată la sanatoriul 
din Ocina, fntr.o zi primi chiar 
o scrisoare din partea ei: „Vino 
— îl ruga ea — sînt grav bol
navă, vor să mă opereze și nu

(Continuare in pag. 3-a)

a <
mînt superior din Iași învață 
6.000 de sîudenți — fii ai oame
nilor muncii din orașele și sate
le Moldovei. Mai bine de jumă
tate din numărul lor sînt cămi- 
niști. în Copou te întîmpină trei 
impunătoare cămine ; sînt ale 
Institutului agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad” și au fost con
struite în anii trecuți ; venind 
pe Sărărie întîlnești alte patru 
cămine noi : două sînt ale Uni
versității „Alexandru loan Cuza“, 
alte două - 
Institutului 
litehnic. în cele 
15 cămine 
dențești 
rele sînt 
țioase și luminoase, 
mobilier frumos, cu difuzoare, 
într-un cuvînt, au tot 
necesar.

Ne aflăm la căminul 
de la I.M.F., în camera 
cuiește și studentul Victor Bobu 
din anui II. Camera este curată, 
paturile frumos rfrînduite, pe 
masă un buchet cu flori. Graficul 
de pe ușă indică cine dintre stu- 
denți a fost de serviciu ieri, cine 
este azi, și cine va fi mîine. Ca
mera aceasta este îngrijită de 
studenții înșiși. Autodeservirea, 
organizată sub forma serviciului 
zilnic, cu răspunderi concrete își 
arată roadele ; peste tot dom
nește ordinea și curățenia.

încă de la începutul anului in
troducerea autodeservirii a stat 
în atenția multor 
U.T.M. și asociații studențești. 
Primele rezultate se 
ordinea și curățenia care te 
întîmpină la tot pasul în căminul 
nr. 3 al băieților dc la Institutul 
agronomic, la căminul „Olga 
Bâhcic”, al fetelor de la univeri 
sitate sau 
medicină.

Dar nu 
deservirea 
educativ, ea formează 
față de bunul obștesc cultivă la 

' fiecare, student calități de bun 
gospodar.

Statul nostru cheltuiește sume 
foarte mari pentru a pune la 
dispoziția studenților lucruri 
care să Ie fadă viața cît mai 
plăcută. Majoritatea studenților 
înțeleg că datoria _ lor este să 
păstreze cu grijă aceste lucruri.

Dar mai există la unii și o 
altfel de atitudine.

Iată una din camerele cămi
nului „Ion Niculi“, al băiețiloa 
de la Institutul politehnic :

dezordine, camera e murdară, nu 
e îngrijită, are o înfățișare neplă
cută.... Să intrăm în came
ra nr. 39 din căminul nr. 2 al 
fetelor de la agronomie sau în 
camerele de la etajul al Il-lea 
de la căminul nr. 3, în căminul 
,.30 Decembrie” al universității. 
Vom găsi neorînduială, valize 
desfăcute, praf neșters, de parcă 
nu s-a făcut curat de o săptămî- 
nă. Aici nu s-a introdus încă 
autodeservirea... Nu există un 
control obștesc

In fiecare duminici, tinărul 
Ion Bunea din Cătunul Turcești 
raionul Cîmpeni își ia straița și 
coboară coama muntelui în jos 
spre Sălciu. Nu se duce la tîrg 
așa cum le-ar veni multora să 
creadă. Nu I Ion cotește pe alt 
drum. Un drum pe care-l bate 
de cîțiva ani, duminică de du
minică. Drumul ăsta îl duce la 
biblioteca din comună. Acolo 
Ion se oprește la fiecare raft fi 
cu grijă începe să răsfoiască, 
rînd pe rînd, filele cărților.

După ce-și umple straița, Ion 
întinde palma lui mare fi bătă
torită bibliotecarului fi-o por
nește înapoi printre brazi spre 
Turcești. La întoarcere, întot
deauna pasul lui este parcă mai 
mare. Se grăbește, pentru că 
știe că în cătun tinerii și bă- 
trînii il așteaptă curioși să vadă 
ce noutăți le-a mai adus...

Turceștiul este un cătun mic, 
cu cîteva case răslețite pe mun
te, așa cum sînt toate cătunele 
din Țara Moților. Cu toate a- 
cestea, în el pulsează viața pu
ternic. Anii puterii populare au 
adus și aici schimbări, au 
transformat conștiința oameni
lor. Cătunul are o școală, un 
dispensar, oamenii au învățat 
carte, au început să trăiască 
mai bine, mai civilizat.

De mai bine de doi ani de 
zile, utemistul Ion Bunea a or
ganizat în cătunul lui un cerc 
de citit. S-a dus la comitetul 
U.T.M. din comună și a cerut să 
i se încredințeze lui sarcina de 
difuzor voluntar. La școala din 
cătun exista bibliotecă, însă ti
nerii sînt dornici să citească cît 
mai multe cărți. (Majoritatea 
participă la concursul „Iubiți 
Cartea“). Și biblioteca comunei 
Sălciua de care aparține cătu
nul le poate satisface mai bine 
setea de citit.

Timpul care-i rămîne liber 
după munca la cîmp sau in 
pădure, Ion și l-a dedicat acti
vității cercului. La început nu 
veneau prea mulți. Doar cîțiva 
tineri, prieteni ai săi, care ca și 
el îndrăgiseră slovele cărților. 
Seara pînă tîrziu, citeau pagini 
de proză, versuri. Cînd ieșea 
prin cătun se oprea cu prietenii 
și din una-n alta aducea vorba 
și despre cercul lor de citit. De 
multe ori scotea din buzunar 
cîte-o cărticică de versuri 
și-ncepea să citească în pragul 
porții sau la colț de uliță.

N-a trebuit însă prea multă 
vreme pentru ca măiestritele 
versuri ale lui Eminescu sau 
vinlele pline de Iile ale lui 
doveanu și Creangă, să 
cerească inimile tinerilor și 
bătrînilor din Turcești.

Cercul de citit 
apoi numărul 
Au început să
mulți tineri, femei, bătrini. In 
Turceștiul în care pe vremea 
cruntei exploatări burghezo-mo- 
șierești domnea întunericul, oa
menii se adună acum și ascultă 
ceasuri întregi lectura unei 
cărți...

Din rîndurile pe care le-au 
citit sau le-au ascultut seară de 
seară, și-au dat mai bine seama 
de marile prefaceri ce se pe
trec astăzi prin grija partidului, 
în viața l.or și a întregului no
stru popor. Din ele au învățat 
cum să trăiască, cum să mun
cească mai bine. Ele i-au învă
țat să prețuiască ceea ce este 
frumos, înălțător.

De aceea moții din Turcești 
îl așteaptă întotdeauna cu 
nerăbdare pe difuzorul lor vo
luntar, pe utemistul Ion Bunea, 
să vină cu straița plină de la 
biblioteca comunală. Cărțile pe 
care le aduce el de acolo, sînt 
acum pentru ei niște sfătuitori 
de preț, niște prieteni dragi...

cu- 
Sa- 
cu- 
ale

și-a mărit 
prietenilor, 

vină tot mai

soți

ale 
po-

stu- 
camc- 

spa-

Prin cîfeva cămine 
studenleșfi 

din orașul lași
dotate cu

confortul

băieților 
unde lo-

organizații
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In ziua muncii voluntare
Recent comitetul U.T.M. de la 

complexul școlar Birlad a orga
nizat o frumoasă „Zi a muncii 
voluntare“. Brigăzile utemiste 
de munci patriotică de la 
școala medie, școala pedagogică 
și institutul pedagogic de învăță
tori au prestat într-o singură zi 
peste 2.000 de ore muncă volun
tară amenajînd 2 terenuri de

volei fi unul de baschet, in 
ceeași zi s-a lucrat in livada 
pomi fructiferi săpindu-se un nu
măr mare de gropi, s-au recoltat 
cartofi și legume din grădina 
complexului școlar.
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ALEXANDRU NIMIRSCH1 
secretarul comitetului U.T.M.

din complex

i introdus
Nu există

organizat, o pozi
ție fermă care 
să determine pe 
dezordonați să-și 
îngrijească cămi
nul, loc de mun
că și odihnă.

U.T.M. al Centrului 
și Consiliul Asocia- 

au constituit o> 
care a fost în cămine,

Comitetul 
Universitar 
ției Studenților 
brigadă 
a constatat lipsurile și a înregis
trat rezultatele obținute în in
troducerea autodeservirii. Dar a- 
ceasta comisie nu a oferit nici o 
soluție pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri. In acest fel con
stituirea brigăzii și controlul e- 
fectuat s-au dovedit formale. 
Lipsa principală trebuie căutată 
în absența unei munci serioase 
de -lămurire a studenților asupra
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MONICA VERDEȘ

Cercul de croitorie al Palatului Pionierilor din Orașul Stalln a- 
trage tot mai multe pioniere.
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îmbunătățirea pășunilor -
o acțiune patriotică a tineretului din agricultură

0 mare bogăție
Pășunile și fînețele naturale 

din țara noastră ocupă o supra
față de 4.300.000 ha. ceea ce 
reprezintă 30 la sută din tere
nul agricol.

Această mare bogăție a țării 
constituie izvorul principal de 
hrană pentru animale în cea mai 
mare parte a anului. Creșterea 
productivității pășunilor prin lu. 
crări de întreținere duce in mod 
nemijlocit la sporirea considera
bilă a producției de carne, lapte 
și lînă, produse atît de necesare 
pentru continua creștere a apro
vizionării oamenilor muncii de 
la orașe și sate cu produse 
alimentare, precum și la redu
cerea considerabilă a prețului de 
cost la aceste produse.

Pentru ca să producă un litru 
de lapte, o oaie trebuie să con
sume 4 kg. de ia-bă. în situația 
cind de pe un hectar de pășune 
se obțin aproximativ 3.000 kg. 
de masă verde, transformată în 
lapte aceasta ar totaliza o can
titate de 750 litri lapte. Printr-o 
serie de lucrări însă, putem ob
ține o producție de 15.000 kg. 
masă verde de pe fiecare hectar 
de pășune, ceea ce ar duce la 

de

Ing. C. Bistriceanu 
responsabilul sectorului bazei 

furajere din Ministerul
Agriculturii și Silviculturii

realizarea unei producții 
peste 3.700 litri lapte.

Făcînd cîteva calcule, privind 
creșterea producției de lapte, 
carne și lînă, prin ridicarea pro
ductivității întregii suprafețe de 
pășuni și finețe, ar însemna ca 
anual cuantumul de carne, lapte 
și lînă să crească cu zeci de mii 
de tone. Producția pe care o dau 
însă acum multe din aceste pă
șuni și finețe este încă departe 
de a răspunde sarcinilor mereu 
crescînde de dezvoltare a șep- 
telului și de sporire a 
vltății animalelor.

Rezultatele obținute 
pășuni comunale ca 
regiunea Cluj, Rînca,
Craiova, Isvoru, Miroși și alte 
șapte pășuni din regiunea Pi
tești, Periam și Curtici, regiunea 
Timișoara, Siliștea, Pietroiu, re
giunea Constanța, Golașei, O- 
prișeneștj și altele din regiunea 
Galați, demonstrează că produc
ția

prod acti-

pe unele 
Apahida, 
regiunea

pășunilor poate spori de la

3000-5000 kg. iarbă de calitate 
slaba ce se obține la hectar pe 
pășunile neîmbunătățite, la 
18.000—30.000 kg. nutreț verde 
la hectar.

De curînd Ministerul Agricul
turii și Silviculturii a luat iniția
tiva ca în fiecare raion din țară 
să se creeze cîte 3—4 pășuni mo
del pe care să se aplice în mod 
diferențiat cele mai noi metode 
de îmbunătățire, pentru a se 
ține producții cît mai mari 
nutreț verde.

Ce lucrări se pot aplica 
momentul de față pe pășunile ce 
vor fi alese de organele locale 
ca pășuni model, ca și pe toate 
pășunile și fînețele din țara 
noastră ?

Pe pășunile și fînețele* natura
le, pe care inginerii de oază fu
rajeră apreciază că se pot obți
ne producții maxime trebuie a. 
plicate lucrări de curățire (prin 
tăierea mărăcinilor lemnoși, 
lăstărișurilor și a scaieților care 
depreciază mult lîna), împrăștie, 
rea mușuroaielor, lucrări de de
secare (pe pășunile înmlăștinate) 
prin săparea de șanțuri de scur
gere șî mai ales îngrășarea te
renului. Acum, în toamnă, pe 
pășunile din apropierea satelor 
pot fi transportate cantități mari 
de îngrășăminte organice. Tinerii 
din agricultură, organizați în 
echipe, pot să aducă un aport 
însemnat la transportul acestora 
pe cîmp. Folosind experiența 
bună din anii trecuți, e bine să 
fie organizate echipe speciale, 
săptămîni record la transporta, 
rea îngrășămintelor pe cîmp. De 
pe pășunile și fînețele slab pro
ductive, se pot obține producții 
mari de nutreț numai dacă ele se 
desțelenesc și se cultivă cu plante 
de nutreț după sistemul conveie. 
rului verde. Pot fi desțelenite 
toate pășunile cu sol adînc, chiar

ob- 
de

în

Mari lucrări au trebuit executate în comuna Izvoru pentru ca pășunea să devină mult
mai productivă. Tinerii din comună muncesc aici în fiecare zi cu o deosebită rîvnă.
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dacă terenul este în pantă. Cînd 
panta este pînă la 15 grade se 
va desțeleni pe curba de nivel, 
iar pe pantele între 15—30 gra
de se vor lăsa benzi (fâșii) ne
desțelenite, spre a se împiedica 
eroziunea solului. Desțelenirea 
se poate face pînă toamna tîrziu.

Pe terenurile desțelenite în 
anii precedenți se vor însămînța 
secară furajeră de toamnă, orz 
de toamnă (acolo unde nu este 
pericol de a degera peste iarnă) 
sau borceag de toamnă. Spre a 
se obține producții cît mai mari 
de la plantele de nutreț cultiva
te pentru masă verde se reco
mandă ca terenul să fie bine în
grășat din toamnă, iar suprafe
țele ce vor fi însămînțate în 
primăvară să fie arate adînc în 
această toamnă.

Considerăm însă că acțiunea 
în care tineretul ar putea aduce 
un aport important la lărgirea 
bazei furajere ar fi aceea de a 
prelua organizarea pășunilor 
model. In acest scop inginerii 
de bază furajeră din rețeaua sfa
turilor populare și inginerii a- 
gronomi și zootehniștj din ca
drul gospodăriilor agricole co
lective, pe baza unui plan con
cret, vor stabili lucrările care 
trebuie executate în această 
toamnă pe pășunile respective. 
Ei sînt datori să explice tinerilor 
modul de executare a acestor 
lucrări, importanța economică a 
organizării pășunilor model în 
creșterea producției de carne, 
lapte și lînă. Tinerii, organiza
țiile U.T.M. să ceară ajutorul 
permanent al tehnicienilor șj in
ginerilor în vederea organizării 
muncii, care să le asigure tot
odată asistența tehnică necesară 
în efectuarea tuturor lucrărilor 
agricole la îmbunătățirea pășu. 
nilor și fînețelor.

Efectuînd la timp lucrările de 
îmbunătățire a pășunilor și fîne
țelor, organizind cît mai multe 
pășuni model se vor crea largi 
posibilități pentru 
creșterii animalelor 
sporirea continuă 
tății acestora.

a
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productivi-
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INIȚIATIVA
BRIGĂZILOR
UTEMISTE

Adunarea generală a utemiști
lor din comuna Ilovăț, raionul 
Turnu-Severin, era foarte însufle
țită. Cei mai buni tineri din co
mună se adunaseră să discute fe
lul cum și-au îndeplinit angaja
mentele pe ultimele luni.

— Noi am realizat lucruri fru
moase pînă acum, a vorbit primul 
utemistul Ștefan Proca. Mai ales 
în ceea ce privește lucrările de 
împăduriri și îmbunătățiri fun
ciare brigăzile noastre utemiste 
de muncă patriotică au făcut 
treabă bună. Numai de aici am 
scos economii in valoare de peste 
22.000 lei. E o sumă serioasă nu 
glumă.

Și Ștefan Proca s-a așezat mul
țumit. Imediat însă s-a ridicat 
tînărul Ștefan Copilu, coman
dantul uneia din cele două bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică. El nu s-a arătat atît de 
mulțumit de realizările obținute 
pînă atunci.

— Nu zic că n-am făcut lu
cruri bune, asta-i adevărat, a 
spus el. Dar eu nu sînt mulțu
mit numai cu atîta. Am mai pu
tea face și altele. De exemplu să 
îngrijim pășunea de pe islazul 
comunal pe care pasc vitele noa
stre. Și apoi, cei din Cerneț și 
din Șimian au economii de 
70.000 lei. Adică noi n-am putea 
face cît ei ? Ce ziceți ?

Utemiștii s-au uitat unii la

Produdivitafea pășunilor
poale fi triplată

Pe urmele unei 
sezisâri

Pășunea model 
din Izvoru

Bine îngrijită, iarba a crescut 
frumoasă pe pășunea gospodă
riei agricole de stat Pisc, din 
raionul Brăila, iar turma de 

oi are hrană din belșug.

în comuna Izvoru, din raionul 
Costești, regiunea Pitești există 
o pășune de peste 360 de hectare. 
Cu toată întinderea ei, pășunea 
nu asigura nici pe departe hrana 
animalelor din comună. Din ini
țiativa serviciului bază furajeră 
a sfatului popular raional s-a tre
cut în toamna anului trecut la 
amenajarea în această comună a 
unei pășuni model.

Printre altele, proiectul lucră
rilor prevedea rectificarea cursu
lui râului Teleorman pe o lun
gime de un kilometru, desțeleni
rea și însămînțarea cu culturi fu
rajere a 182 hectare și amenaja
rea a două bazine de acumulare 
pentru irigarea pășunii. Aceste 
lucrări evaluate la aproape 
500.000 lei necesitau un mare 
volum de muncă.

înțelegînd importanța econo
mică a lucrărilor, Comitetul co
munal U.T.M. Izvoru și-a fixat 
ca un obiectiv important al ac
tivității sale mobilizarea tinere
tului la lucrările ce se efectuau 
pe șantierul pășunii model. In
ginerul Troian Mărgăritescu, șeful 
șantierului, a explicat într-o 
ședință a comitetului U.T.M. ce 
lucrări se fac în anumite perioa
de, câte brațe de muncă și atela
je trebuie zilnic etc. în felul a- 
cesta, comitetul comunal U.T.M, 
a fost în măsură să facă o re- 
pactizare justă a sarcinilor. De 
pildă, organizația de bază U.T.Mi

din G.A.C. „Viața Nouă“ a avut 
sarcina să organizeze săptămînal, 
prin rotație, echipe din cîte 10-12 
tineri cu cîte 5-6 atelaje. Briga
da utemistă de muncă patriotică 
din întovărășirea agricolă Izvo- 
ru-Sat a avut sarcina ca să for
meze două echipe care să lucre
ze pe rînd cîte 3-4 zile la dislo
carea pământului de pe canalul 
principal de scurgere a apelor 
Teleormanului.

îndeplinirea sarcinilor a fost 
Urmărită după un grafic și pe
riodic s-a făcut analiza muncii 
și activității fiecărei brigăzi ute. 
miște de muncă patriotică și 
utemist în parte.
I Tinerii din comuna Izvoru 
muncind cu mult entuziasm au 
Obținut importante succese. Din 
cei 14.000 m.c. de pământ au fost 
dislocați pînă acum peste 5.100 
m.c. Economiile realizate se ri
dică la suma de aproape 100.000 
lei. Dar cel mai important lucru 
e că pășunea stearpă a și devenit 
productivă pe o mare suprafață 
a ei. De pe fiecare din cele 182 
hectare desțelenite și însămânțate 
s-a obținut a producție înzecită 
de masă verde, adică 30.000 kg. 
față de 3.000 kg. cît se obținea 
înainte. Pășunea a asigurat anul 
acesta, pentru prima oară, hrana 
tuturor animalelor din comună, 
țar producția de lapte s-a dublat.

P. NI6OLAP

In comuna Stolnici, 

raionul Costești, regiu

nea Pitești islazul co

munal a fost împărțit 

unor salariați din co

mună care l-au cultivat

cu porumb, cartofi etc.
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alții întrebători. Da, avea drep
tate Ștefan Copilu, ei ar putea 
face mult mai multe, au forțe 
serioase care trebuie folosite din 
plin. Secretarul comitetului 
U.T.M. a venit pe loc cu o pro
punere.

— Tovarăși, după cum știți 
comuna noastr“ are 40 ha de 
islaz. în momentul de față el 
este acoperit cu buruieni. Ar
buștii, scaieții, ferigile, mușuroa
iele de cîrtițe distrug o mare 
parte din pășunea pe care trebuie, 
s-o pască vitele. Propun ca bri
găzile noastre de muncă patrio
tică să aibă ca obiectiv în planul 
lor de muncă și cele 40 ha. da 
islaz pe care să le îngrijească. 
Sînteți de acord ?

Toate mâinile s-au ridicat, ute- 
miștii arătîndu-se cu toții entu
ziasmați. Doar pe acest islaz pasc 
din primăvară și pînă toamna 
tîrziu vitele întovărășirilor lor. 
Aici pasc și cele peste 1.200 oi 
ale stînii cooperatiste din satul 
Firizu. Cu cît vor îngriji mai 
bine pășunea cu atît masa verde 
la hectar va crește, și ca atare 
va spori și producția de carne, 
de lapte și de lină.

— Cind vom ieși la muncă 
patriotică pe islazul comunei să 
luăm cu noi și muzica. După 
terminarea lucrului acolo este 
loc bun de joc. Putem să jucăm 
și un meci de fotbal între Cele 
două brigăzi de muncă patrio
tică, a intervenit utemistul Ion 
Cirică.

N-au trecut decît citeva zile de 
la această adunare a utemiștilor 
din Ilovăț și în prima duminică, 
pregătiți cu sape, coase, securi, 
greble și târnăcoape tinerii bri-

In toamna anului trecut, după 
o anchetă făcută în urma sezisă- 
rilor unor cititori, a apărut în 
ziarul nostru un articol intitulat 
„Să folosim rațional pășunile al
pine din masivul Gîrbova“. Era 
vorba în acest articol despre ne
cesitatea întreținerii științifice și 
folosirii raționale a uneia din 
comorile munților noștri — o 
pășune întinsă pe o suprafață de 
aproape 9.000 de hectare.

Reamintim cititorilor noștri cî- 
teva date în legătură cu impor
tanța economică deosebită a pă
șunilor din golurile de munte 
ale masivului Gîrbova. Cu toată 
exploatarea îndelungată și nera
țională din trecut, masivul a ră
mas și acum un izvor de hrană 
pentru animale și îndeosebi pen
tru oi. Pot paște 
40.000 de oi timp de 
150 de zile într-un 
cum producția medie 
verde pe pășunile 
este de aproximativ 
la hectar. înseamnă 
tr-un an oile care pășunează pe 
aceste pajiști pot consuma a- 
proape 27 milioane kg iarbă din 
care pot produce peste 6 milioane 
litri lapte. Nu este vorba, deci, 
de o postață oarecare, ci de o 
suprafață imensă de pășune prin 
a cărei folosire rațională se pot 
obține importante cantități de 
lapte, carne, lînă necesare 
dustriei noastre alimentare 
textile și aprovizionării oameni
lor muncit. Totuși, ceea ce se re
alizează acum este prea puțin 
față de posibilități.

Pornind de Ia primele date 
ale cercetărilor științifice care 
s-au făcut și se fac și acum pe 
pășunile din masivul Gîrbova, 
productivitatea pajiștilor de aici 
se poate tripla și, automat, va 
crește considerabil producția de 
lapte a oilor ce pasc pe aceste 
locuri. Astfel, prin distrugerea 
mușuroaielor, curățirea terenului 
de arborele dăunătoare și bu
ruieni, prin lucrări antierozio-

nale (de stingere a torenților), 
supraînsămînțări, îngrășarea te
renului cu gunoi de stînă și în
grășăminte chimice și prin tîrlire 
rațională, productivitatea pajiști
lor va crește la peste 10.000 kg 
masă verde la hectar. In condi
țiile acestea pot fi pășunate aici 
peste 130.000 oi de la care se 
poate obține o producție anuală 
de aproape 22 milioane litri 
lapte.

Cind rămîi surd 
la critică

(Sare este situația după un
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(Sare este situația după un an 
de zile de la constatările ziaru
lui nostru ? Indicam atunci or
ganelor agricole din regiunea 
Ploești să se ocupe cu mai mult 
simț de răspundere de îngrijirea 
și folosirea rațională a pășuni
lor din masivul Gîrbova, iar or
ganizațiilor U.T.M. din raionul 
Cîmpina, în raza căruia este 
cuprins acest masiv, să or
ganizeze acțiuni ale tinere
tului pentru refacerea și în
treținerea acestor pășuni. Nici 
dintr-o parte nici din cealaltă nil 
s-a făcut însă nimic. De neînțe
les este însă faptul că, deși a 
trecut un an de la sezisarea zia
rului nostru, nici serviciul bazei 
furajere din cadrul secțiunii a- 
gricole regionale și nici același 
resort din cadrul Ministerului 
Agriculturii și SilvictWurii 
s-au interesat dacă cei 
articolul amintit s-au 
sau nu să remedieze lipsurile 
semnalate, pentru ca să poată 
lua măsurile cuvenite.

Pășunatul s-a făcut și în acest 
an nerațional, oile fiind plim
bate peste tot locul și pășunate 
fără nici o noimă, stricînd ast
fel multe pajiști, flora spontană 
valoroasă neavînd posibilitatea 
să regenereze.

Organele agricole de la raio
nul Cîmpina și îndeosebi tov. ing. 
Mîndroiu, șeful serviciului bază 
furajeră, și tehnicianul Stoica de 
la cantonul zoopastoral de pe 
masivul Gîrbova, deși cunoșteau 
bine această situație,’ nu au luat

nu 
vizați în 
străduit

nici o măsură. Pretextul invocat 
că sînt angrenați în prea multe 
treburi nu scuză nepăsarea de 
care au dat dovadă. Pășunea de 
pe masivul Gîrbova nu este o 
fâșie, oarecare de pământ; ea cu
prinde o suprafață de aproape 
9.000 de hectare care poate asi
gura hrana a zeci de mii de a- 
nimale.

Pe de altă parte, nici Comite, 
tul raional U.T.M. Cîmpina nu 
s-a preocupat de mobilizarea ti
neretului la acțiunea de îngri
jire a pășunilor din masivul a- 
mintit, deși are o experință bună 
în' această direcție. Pentru anul 
acesta planul comitetului raional 
U.T.M. prevede ca, prin munca 
patriotică a tineretului, să fie în
treținute pășunile pe o suprafață 
de 600 ha. La rubrica realizări 
se arată că pînă acum tineretul 
a executat diferite lucrări de în
treținere pe o suprafață de 
425 ha. Mai mult, Comitetul ra
ional U.T.M. Cîmpina are o ex
periență bună în privința orga
nizării taberelor permanente de 
muncă patriotică. Anul acesta la 
Ghirdoveni a fost organizată o 
asemenea tabără unde două se
rii a cîte 70 de tineri au mun
cit timp de peste 40 de zile la 
defrișarea arboretelor și trun- 
chiurilor de copaci de pe o su
prafață de aproape 100 hectare. 
Există experiențe bune, sînt nu
meroși tineri dornici să participe 
la acțiuni patriotice de mare 
amploare.

Bineînțeles că această acțiune 
nu putea fi organizată fără 
concursul secției agricole raio
nale. Vina comitetului raio
nal U.T.M. constă tocmai în 
faptul că fiind criticat, în artico
lul amintit, pentru lipsa de ini
țiativă, n-a cerut cu insistență 
secției agricole raionale să întoc
mească fără întîrziere un plan 
de lucrări, să asigure asistență 
tehnică și condiții materiale pen
tru ca tineretul să poată începe 
acțiunea de întreținere a pășuni
lor din masivul Gîrbova.

raională are obligația să le asi
gure — cu distrugerea buruie
nilor și mai tîrziu, cu recoltarea 
semințelor de Festuca rubra 
(păiușul roșu) pentru asigura
rea stocului de semințe necesare 
creării unor loturi semincere.

Aceste acțiuni nu vor rezolva 
însă întru totul problema refa
cerii și întreținerii pășunilor din 
golurile de munte ale masivului 
Gîrbova. Sînt necesare măsuri 
urgente pentru lichidarea indo
lenței de care dă dovadă servi
ciul bazei furajere din cadrul 
secției agricole a sfatului popular 
raional Cîmpina. Tehnicienii de 
aici trebuie să înțeleagă că au 
datoria să urmărească permanent 
dacă cei ce pasc oile în masiv 
își respectă sau nu sarcinile 
contractuale în legătură cu pă- 
șunatul rațional, tîrlirea rațio
nală, distrugerea buruienilor și 
mușuroaielor, împrăștierea gu
noiului de tîrlă pe pajiști etc. 
Paralel cu aceasta, au obligația 
ca încă de acum să stab:lească 
și să îngrădească rezervații pen
tru asigurarea seminței necesare 
creării loturilor semincere, să 
calculeze, conform normelor știin
țifice, încărcarea unității de su
prafață pășunabilă cu animale, 
lăsînd an de an unele porțiuni 
din pășune pentru refacerea prin 
supraînsămînțări naturale. Tot
odată sînt datori ca, conform 
planului comun, să colaboreze 
mai sfrîns cu comitetul raional 
U.T.M. pentru organizarea cu 
tineretul a acțiunilor amintite șt 
să nu aștepte ca toate acestea 
să vină de la sine.

In același timp, serviciile de 
resort din cadrul secțiunii agri
cole regionale și Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii trebuie 
să privească cu mai mult simț 
de răspundere obligația pe care 
o au de a analiza cauzele de
ficiențelor semnalate de ziarul 
nostru, pentru a le pune capăt 
fără întîrziere.
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Ce se poaie face 
acum

Ținînd seama de condițiile a- 
mintlte, comitetul raional U.T.M. 
poate organiza o tabără de 
muncă patriotică a tineretului. 
Din cele aproximativ 40 de uni
tăți agricole cooperatiste care 
folosesc pășunile din masiv, pot 
fi mobilizați cîte trei.patru tineri 
din fiecare, cu care să se orga
nizeze această tabără.

Iată ce lucrări pot executa a- 
cești tineri: distrugerea ienupă- 
rului care tinde să invadeze unele 
pajiști, împrăștierea gunoiului 
de stină, unele lucrări de stă
vilire a alunecării pajiștilor (a- 
proximativ 600 ha. sînt într-un 
stadiu mai mult sau mai puțin 
avansat de erodare). In primă
vară lucrările trebuie să continue 
cu împrăștierea îngrășămintelor 
chimice —- pe care secția agricolă
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spre islazul comunei. Cum au 
ajuns la locul de muncă tinerii 
brigadieri au stabilit ce au de 
făcut și s-au împărțit în echipe 
de lucru. O echipă cu securi și 
tîrnăcoape la distrugerea arbuști
lor, o altă echipă cu sape și 
coase la retezatul ferigilor, iar alta 
cu greble la strînsul buruienilor 
cosite. Munca a început de dimi
neață și a continuat cu însufle
țire pînă după amiază. Apoi, 
după terminarea lucrului, tinerii 
au încins jocul.

Veselia și cîntecul au ți
nut pînă tîrziu. Seara, îna
inte de a porni spre casă, tine
rii brigadieri au hotărît data 
viitoarei ieșiri pe teren în acea
stă acțiune patriotică, au stabilit 
lucrările pe care trebuiau să le 
mai facă în următoarele zile.

Prin lucrările efectuate, tine
rii din cele două brigăzi ute
miste de muncă patriotică au rea
lizat economii 
peste 3.000 lei 
rile finanțate.

C.onștienți că 
o contribuție însemnată la creș
terea producțiilor de lapte, car
ne și lină pe comună, tinerii bri
gadieri din Ilovăț s-au angajat 
în fața organizației de partid să 
răspundă și pe viitor cu același 
entuziasm, de îngrijirea și între
ținerea întregii suprafețe de pă
șune din comună.

PETRE GHELMEZ

In tabâra 
din munții

In vederea îndeplinirii angaja
mentelor privind acțiunea de în
treținerea pășunilor și fînețelor, 
Comitetul raional U.T.M. Odor- 
hei din Regiunea Autonomă Ma
ghiară a organizat în vara a- 
ceasta o tabără de muncă patrio
tică pe muntele Harghita.

Răspunzînd cu entuziasm a- 
cestei inițiative, organizațiile de 
bază U.T.M. din școlile medii 
din raion au organizat în timpul 
vacanței de vară participarea 
elevilor la această importantă 
acțiune patriotică. Astfel, peste 
140 de elevi de la Școala peda
gogică și Școala medie „Dr. Pe-

//// «4* fi
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în valoare de 
numai la lucră-

munca lor aduce

Harghitei
tru Groza" din Odorhei, precum 
și de la Școala medie din Vlă- 
hița organizați in brigăzi ute
miste de muncă patriotică, au 
petrecut cîte 14 zile în această 
tabără. In acest timp ei au de
frișat o suprafață de 34 hă. des
tinată pășunilor, efectuînd peste 
15.000 ore de muncă voluntară.

In tabără a fost organizată și 
o bogată activitate culturală. 
Serile literare, focurile de tabă
ră, citirea presei în comun le-a 
îmbogățit tinerilor cunoștințele și 
(e-a lăsat amintiri plăcute.

ȘT. NEKANIȚK1



OMUL
DE LÎNGĂ TINE

(Urmare din pag. l-a)

Fapt e, 
se gîn- 

simte că 
tribunal 
pe care

căldura părintească a tatălui, 
sau se teme de «răspunderea care 
apasă asupra lui ? 
că ori de cîte ori 
dește la acest lucru 
i se taie picioarele. La 
i se vor cere explicații 
el nu e în stare să le dea. De ce 
dorește să se despartă de soție ? 
Care sînt motivele? Iși imagi
nează sala mare în care vor fi 
puse aceste întrebări, sutele de 
ochi care-l vor privi. Va fi acolo 
și soția lui. Confruntarea a- 
ceasta îl sperie. A trecut atîta 
vreme de cînd și.a abandonat 
familia, ani de zile el nu i-a dus 
copilului său nici măcar un pa
chețel cu bomboane. A încasat în 
fiecare lună de la întreprindere 
alocația pentru copil, dar nu i-a 
trimis acești bani soției, n-a a- 
jutat-o să îngrijească copilul. Ce 
va răspunde el, Tudor P. în fața 
unor astfel de întrebări ?

Soția lui Tudor nu îndrăzneș
te nici ea să ia o hotărîre. So. 
țul ei s.a purtat urit cu ea, a 
bătut-o, a părăsit-o, n_a mai 
vrut să știe de ea nici chiar a- 
tunci cînd se afla într-un mo
ment greu de viață, ia spital, 
bolnavă, pe patul de operație. Se 
gîndește insă la fetiță. I se rupe 
inima cînd, dueîndu-se acasă, 
fetița o întreabă de ce nu vine și 
tată! ei-

— O să vină — îi răspunde 
ea mai mult ca pentru sine — 
deși a pierdut de mult încrede
rea că soțul ei va reveni la fa
milia părăsită.

C. s.a resemnat. „Așa a fost 
să fie", își spune ea. Durerea a 
copleșit-o în așa măsură îneît 
acum 
resc... 
poate

i se pare totul așa de fi- 
Oare viața ei mi se mai 
reface î

★
tineri căsătoriți sînt în.Doi

tr.un greu impas.

Ședința de lucru organizată 
de Consiliul Central 

al Sindicatelor

orășenesc Bucu-
sindicale

Marți a avut loc la Casa de 
cultură a Sindicatelor din Ca
pitala o ședința de lucru organi
zată de Consiliul Central al Sin
dicatelor în scopul analizării fe
lului în care organele sindicale 
sprijină acțiunea patriotică a oa
menilor muncii de a realiza eco
nomii cît mai mari în producție. 
Au luat parte reprezentanți ai 
C.C.S. activul sindical al Consi
liului sindical 
rești și al consiliilor 
regionale și raionale din regiu
nile București, Constanța, Gra- 
iova. Galați, Pitești, Ploești și 
Stalin, președinți de comitete de 
întreprinderi și conducători ai 
unor uzine și fabrici bucureștene.

Informările prezentate în 
cursul ședinței au scos în evi
dență rolul activ pe care orga
nizațiile sindicale îl au în mobi
lizarea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru sporirea 
producției și productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și 
realizarea de economii în produc
ție. Extinderea unor inițiative va
loroase pornite din rîndul munci-, 
lorilor de la Uzinele pVasile- 
Roaită" și „Tudor Vladimireșcu“, 
fabricile de încălțăminte „Kirov“ 
și „Nicolae Bălcescu“ și altele* 
a contribuit în mare măsură cai 
întreprinderile bucureștene 
economisească în primele 8 Iun» 
ale anului, peste plan, circa 
270.000.000 lei din cei 380.000.000« 
olt s-au angajat să realizezi» 
pînă la sfîrșitul anului cu prilejul« 
dezbaterii documentelor Plenarei« 
C.C. al P.MiRl dirl iulie a.c. Nu
mai colectivul de țnuncă de la. 
Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, unde comitetul de în
treprindere a dus o muncă susți
nută pentru combaterea risipei 
de materiale și îmbunătățirea 
coeficientului <je utilizare a țe-< 
săturilor, a economisit în acest« 
timp aproape 13.000.000 lei.

O experiență bună în această« 
direcție a dobîndit și Consiliul« 
sindical regional Constanța, cu 
al cărui sprijin au luat o marș 
extindere inițiativele pornite de« 
mecanizatorii de la S.M.T. Bă
noasa și Cobadin.
8 luni, S.M.T.-urile 
Constanța au 
27.400.000 lei.

In colaborare cu cercurile 
A.S.I.T. și cu cabinetele tehnice,« 
organizațiile sindicale din între-«

sa

în primele« 
din regiunea« 

economisit

Ohaqt) stea nu w eumpăia
„Dragostea nu se cumpără“ 

este o puternică și impresionan
tă dramă cinematografică. Pro
ducție în culori a studiou
lui „A. Dovjenko“ din Kiev, fil
mul acesta evocă evenimente is
torice din timpul revoluției și 
războiului civil, repovestind cu 
mijloace cinematografice acțiu
nea interesantului roman al scrii
torului ucrainean, Anatoli Sian 
— „Furtuna".

intr-unui din satele ucrainene 
se întoarce după ce a colindat 
în zadar în căutarea unei vieți 
mai bune, tînărul Iakov Make- 
don. Dar șederea la părinți nu-i 
va fi de lungă durată căci izbuc
nește. primul război mondial șl 
el este trimis pe front. înainte 
de a pleca are ocazia însă de a 
afla cu durere că fata pe care a 
iubit-o, Sofia, l-a părăsit și s-a 
căsătorit cu un bogătaș, Bătrî- 
nul soț al Sofiei a murit lăsîn- 
du-i o avere însemnată și ea se 
străduiește să-l recîștige pe Ia- 
kov pe care-l iubește totuși. Stră
daniile ei au însă un efect con
trariu și pînă la urmă puterni-

este viitorul acestei fa- 
încotro se va îndrepta

noastră so-

tinerii care 
cu T udor

Care 
milii ? 
viața celor doi soți ? Cum își 
vor crește copilul pentru care 
răspund in fața societății ?

Un răspuns la aceste întrebări 
îl pot da și tinerii din colectivele 
de muncă în care trăiesc aceștia. 
Ei trebuie să se apropie cu grijă 
de acești tovarăși, să-i ajute să 
înțeleagă că nu acestea sînt prin
cipiile care stau la baza unei fa
milii din societatea 
cialistă.

Multă vreme însă 
lucrează împreună 
n-au știut nici măcar că el este 
căsătorit. Tudor vine la uzină, 
iși îndeplinește sarcinile așa cum 
se cere și astfel el apare un tinăr 
ca toți ceilalți. Dar care este a- 
devăratul său caracter ? Cum se 
comportă el în afara întreprin
derii, în timpul liber, acasă, în 
viața de familie ? L-am întrebat 
pe unul dintre tinerii cu care 
Tudor lucrează la aceeași mașină 
ce părere are despre el. „E un 
tinăr cumsecade — mi-a răs
puns el. Doar atî-t că are o fire 
cam închisă“. Firește că Tudor 
s.a străduit din răsputeri să-și , 
ascundă apucăturile urîte care-i 
macină caracterul. Nu se poate 
însă să muncești alături de 
cineva vreme îndelungată și să 
nu încerci să.l cunoști cu adevă
rat. E vorba doar de tovarășul 
tău de muncă, de omul de lingă 
tine...

Cazul acesta, cu totul izolat 
în rîndurile tineretului nostru, ri
dică totuși o problemă deosebit 
de importantă. Să cunoaștem 
omul de lîngă noi și să.l aju
tăm atunci cînd, dintr-o cauză 
sau alta, viața lui a intrat în- 
tr-un impas.

Sibiu au an-< 
de inovați» 

muncitori, in-« 
care anul a-.

prinderile raionului 
trenat în mișcarea 
un mare număr de 
gineri și tehnicieni 
cesta au realizat și aplicat 1047 
de inovații și raționalizări. Ace-« 
stea aduc economii antecalculate« 
în valori de peste 9.400.000. lei.

Informările prezentate, precum 
și discuțiile făcute pe marginea 
acestora au constituit un valoros 
schimb de experiență în munca 
sindicală.

Participativii la ședința de lu
cru au stabilit măsurile ce tre. 
buie luate în vederea intensifi
cării sprijinului pe care organele 
sindicale au datoria să-l dea co
lectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. între altele, aceste; 
măsuri prevăd îndrumarea mai 
eficace a colectivelor constituite, 
în întreprinderi pentru descope
rirea și folosirea de noi rezerve« 
interne, care să ducă la reduce
rea consumurilor de materiei 
primă și materiale, la folosirea« 
mai bună a capacității de pro-« 
ducție a mașinilor și utilajelor.« 
In scopul îmbunătățirii continuei 
a calității producției și ridicări» 
productivității muncii, au fost« 
luate măsuri pentru sprijinirea« 
ridicării calificării profesionale a» 
cadrelor și intensificarea mișcă-« 
rii de inovații și raționalizări.

(Agerpres)

O scenă din film

cui sentiment de dragoste care 
exista între cei doi se transformă 
într-o ură adincă.

Ce se întîmplase ? Amîndoi se 
schimbaseră profund, Iakov, în- 
țelegînd pricina mizeriei și sufe
rințelor în care se zbătea 
poporul, se alăturase bolșevici
lor, devenind un vajnic luptător 
revoluționar. Datorită bogăției, 
Sofia, la rîndul ei, devenise mai

Cronica
egoistă și mai rea. Intre cei doi 
se săpase o prăpastie de netrecut. 
Cu multă pregnanță, înfățișează 
filmul acest proces de înstrăi
nare al celor doi, drumurile di
ferite pe care apucă, lat-o pe 
Sofia. Dintr-o fată simplă a de
venit o adevărată cucoană; edu
cată în spiritul hrăpăreț al tată
lui ei, care nu pregetă să omoare 
un om pentru a se îmbogăți, și 
nici să-și prade chiar fiica. So
fia devine tot mai meschină și 
acaparatoare, cu o mentalitate 
do aprigă exploatatoare. Cînd

ML 
» wj»Mi
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In sala de șah a clubului fabricii de încălțăminte „Solidaritatea“ din Oradea.
Foto: N. STELOR1AN

Campionatul categoriei A 
fotbal continuă duminică cu des
fășurarea meciurilor din cadrul 
celei de.a 8-a etape. In Capiială 
pe terenuri diferite se vor desfă
șura două meciuri : Pe stadio
nul Giulești se va disputa întîl
nirea dintre echipele Rapid 
București și Jiul Petroșani, iar 
pe stadionul Republicii amatorii 
de sport vor putea urmări unul 
din derbiurile etapei : Dinamo 
București—-Steagul Roșu Orașul 
Stalin. Jocurile încep la ora 
15,30.

In țară sînt programate urmă
toarele întilniri: U. T. Arad— 
Petrolul Ploești; Știința Cluj— 
Progresul București; Dinamo 
Bacău—C.C.A.; Minerul Lupeni— 
Farul Constanța.

Astăzi, la Cluj, se dispută par
tida restantă care opune pe 
Știința din localitate, formației 
campioane de anul trecut, Petro
lul Ploești.

★

va disputa la Car- 
internațională de 
echipele seleețio-

Sîmbătă se 
dif întîlnirea 
fotbal dintre 
nate ale Țării Galilor și Angliei. 
Federația britanică de fotbal a> 
anunțat că in acest meci echipa 
Angliei va utiliza 5 debutanți ; 
Allen, Smith, Connelly, Clottgh 
și Holliday. Din lot mai fao 
parte cunoscuții internaționali 
Hopkinson (portar), Flowers-
(mijlocaș), Greaves (inter) și
Charlton (centru-înaintaș).

★

După 8 etape, în campionatul 
de fotbal al R. Cehoslovace în 

vine pe front să-l ia acasă pe 
Iakov și acesta nu vrea să-și pă
răsească tovarășii de luptă și su
ferințe, ea strigă intrigată : „Dar 
am dat atîția bani pentru tine 1“ 
In concepția ei, totul se vinde 
și se cumpără, chiar și sufletul, 
conștiința, dragostea. Iakov, care 
a văzut atîția oameni pierind în 
războiul imperialist, care a vă
zut cită ură purtau oamenii celor

filmului
comunist 

izbînda 
că nu 

că idea- 
sînt

care i-au tîrît în acest război, care 
a văzut cît de senin și-a dat prie
tenul său, muncitorul 
Arliom, viața pentru 
ideilor comuniste, știe 
totul e de vînzare, 
lurile fericirii poporului 
mai de preț decît orice. De aceea 
el refuză să dezerteze din luptă, 
rămîne pe front și activează în 
cadrul propagandei revoluționare 
printre ostași. In același timp, 
in sufletul său începe să se stre
coare dezgustul și ura față de 
Sofia. Acestea se accentuează după

FOTBAL fruntea clasamentului
echipa Slovan Bratislava cu 12 
puncte, urmată de Dukla Praga 
cu 11 puncte, Slovan Nitra cu 1(1 
puncte. Pe ultimul loc se află 
Dukla Pardubice.

GIMNASTICA
După cum s-a mai anunțat, 
noiembrie se va desfășura

la 
în1

sala sporturilor Dinamo din Ca
pitală întîlnirea internațională 
feminină de gimnastică dintre e- 
chipele selecționate ale R. P. Ro
mine și Italiei. Acest meci con
stituie revanșa intîlnirii disputate 
anul trecut la Roma, cînd victo
ria a revenit gimnastelor noastre

In vederea acestei întîlniri 
gimnastele selecționate în lotul 
nostru se pregătesc cu minuțiozi
tate. Din lot fac parte campioa
na țării Sonia lovan. Elena Teo- 
dorescu. Emilia Liță, Atanasia 
Ionescu, Elena Dobrowolski, Uta 
Poreceanu și altele.

PATINAJ
Au trecut trei zile de la des

chiderea patinoarului artificial 
din Parcul sportiv „23 August“. 
In această scurtă perioadă, sute 
de tineri și tinere și-au petrecut 
în mod plăcut timpul lor liber, 
patinînd pe gheața strălucitoare 
a frumoasei baze sportive. Este 
pentru prima oară in istoria 
sportului bucureștean, cînd pati. 
natorii își încep activitatea cu a- 
proape două luni mai devreme. 
De sigur, că aceasta a fost posi
bil numai datorită noilor condiții 
create tineretului nostru, prin a. 
menajarea patinoarului artificial.

In afara numeroșilor amatori 
de patinaj, în fiecare seară pe 
patinoarul artificial își continuă 
pregătirile în vederea noului se
zon hocheiștii de la C.C.A. Peste 
cîteva zile vor începe antrena
mentele și cluburile de hochei 
Constructorul și Victoria din 
București. La 19 octombrie vor 
începe cursurile centrului d ini
țiere pentru copii pînă la vîrsta 
de 8 ani. Aici, tinerele vlăstare 
vor avea la dispoziție pe cei mai 
buni instructori care îi vor ini
ția în tainele patinajului.

Deschiderea oficială a 
noarulul se va face într-un cadru 
festiv la 24 octombrie prin orga
nizarea unui mare festival pe 
gheață urmat de demonstrații de 

T
pati-

revoluție cînd el vede, odată, 
întors acasă, cit de perfide sînt 
manevrele contrarevoluționare ale 
Sofiei și ale clicii ei de bogătași.

Intr-o ultimă încercare de a-l 
cuceri, Sofia îl salvează pe Iakov 
dintr-o încăierare pusă chiar de 
ea la cale, dar acesta refuză ori
ce compromis. Ura care a inter
venit între ei se revarsă cu pu
tere. Cînd averea îi este amenin
țată, Sofia nu dă înapoi să in
cendieze cu mîna ei casa fami
liei lui Iakov și mai tîrziu să 
tragă cu pistolul împotriva celui 
pe care zicea că-l iubește. Hotă- 
rit să o împiedice de a mai face 
rău, Iakov o urmărește cînd în
cearcă să fugă și, văzînd că nu 
încetează să lupte, o ucide, la- 
kov și-a făcut pe deplin datoria 
față de cauza căreia și-a 
nat viața.

In rolurile celor doi 
principali, actorii Dzidra 
bergs (pe care ne-o amintim cu 
plăcere din „Malva.“) și G. Osta- 
sevski. au jucat cu mult realism 
și finețe psihologică.

B. DUMITRESSIS 

litchi*

eroi
Riten-

patinaj și jocuri de hochei pe 
gheață. Federația romînă de 
specialitate a stabilit ca prima 
competiție de hochei pe gheață 
din acest sezon să se dispute pe 
patinoarul artificial între 2 și 8 
noiembrie. Este vorba de „Cupa 
7 Noiembrie“, care va reuni de.a 
lungul unui turneu pe cete 
puternice formații dm țară.

mai

ȘAH
laIn turneul candidaților 

titlul mondial de șah s-au jucat 
partidele întrerupte din rundele 
a 19-a d a 20-a. Fără să mai reia 
jocul, Benko a anunțat că ce
dează partidele întrerupte cu 
marii maeștri sovietici Keres și 
Petrosian. Tot fără joc, arbitrii 
au consemnat victoria lui Keres 
în partida cu Gligorici. în acest 
fel, a fost continuată o singură 
partidă Gligorici-Smîslov. Marele 
maestru sovietic, care avea un
pion în plus într-un final de 
turnuri, a jucat excelent, obți
nând victoria la mutarea 51-a.

După 20 de runde, în clasa- 
ment continuă să conducă tînă
rul șahist sovietic Mihail Tal cu 
74'/a puncte. El este urmat de 
Keres — 13 puncte, Petrosian 11 
puncte, Smîslov — lO'h puncte 
Gligorici — 10 puncte, Fischer 
— 8'/2 puncte, Benko — d'/î 
puncte, Olafsson — 6 puncte. 
Pînă la sfîrșitul turneului, care 
va desemna pe viitorul adversar 
al actualului campion mondial 
Mihail Botvinik, au mai rămas 
de disputat 8 runde.

★
competiției de șah 
Europei, la Buda-

în cadrul 
pentru Cupa 
pesta se desfășoară la 10 mese 
meciul dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Ungare și R. P. 
Bulgaria. După două ture rezul
tatul este de 7-6 în favoarea 
echipei maghiare, 7 partide fiind 
întrerupte. Iată cîteva rezultate 
înregistrate pînă acum : Popov- 
Szabo 0—1; Delly-Tringov 1—0; 
Minev-Barcza l/2—*/s Portisch-
Boboțov lf2—'l2: SzilșgPrahov. 
1—0; Tringov-Delly 1—0 ; Fo- 
rintos-Milev 0—1 ; Kolarov-
Honfi 1—0; Florian-Pidevski,
1/j—'/j; Neikirch-Bilek '/2—'/<>« 

(Agerpres)

Să gospodărim cu grijă 
căminele !

obligațiilor ce 
bunul obștesc,

(Urmare din pag. I-a)

le au față do 
al unui control 

riguros care să generalizeze in
troducerea autodeservirii. Comi
tetul U.T.M. pe centrul universi
tar și Consiliul orășenesc al Aso
ciației Studenților trebuie să or
ganizeze schimburi de experiență 
între comitetele de cămin, con
cursuri pentru cea mai frumoasă
cameră sau cel mai îngrijit că
min. Caricatura sau epigrama afi
șată prompt 
neglijenți și 
improvizată

care să țintească pe 
nepăsători, o vizită 
intr-un cămin neîn-

filmului sovietic — 
Kociubei — Republica

I. C. Frtou, 23 Au-

Festivalul 
Patria: 
(ecran 1«a«t) .... 
gust ; Ultima primăvară — Ma- 
gheru Elena Pavel, înfrățirea 
între popoare ; Marile familii — 
V. Alecsandri, Drumul Serii; 
Pentru 100.000 de mărci — Bucu
rești, Gh. Doja, Flacăra, Miori
ța'; Nevasta mea cîntă - Lumi- 
na, llie Ptntilie; 60 de zile ln 
sudul Asiei — Central; Fatima 
— Victoria ; Umbrela sflniului 
Petru — 13 Septembrie, C. Da- 
vid ; Program de filme documen
tare — Timpuri Noi; Evgheni O. 
neghin — Tineretului; Sombrero

în cadrul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice au avut loc marți 
în Capitală și în întreaga țară 
numeroase manifestări con
sacrate popularizării succeselor 
Uniunii Sovietice în domeniul 
economiei și culturii, precum și 
a ultimelor realizări ale științei 
și tehnicii sovietice.

La clubul Sindicatului munci
torilor din învățămînt, prof. Pe
tre Drăgoescu, președintele Con
siliului superior al școlilor, a 
vorbit, sub auspiciile Institutului 
de studii romîno-sovietic al Aca
demiei R.P. Romine, despre „Re
organizarea învățămîntului din 
U.R.S.S. Legătura școlii cu 
viața".

La Casa prieteniei romîno-so
vietice A.R.L.U.S. ing. loan Pe
tru, director în «Ministerul Indu
striei Petrolului și Chimiei, a ți
nut conferința „Avîntul indu
striei chimice sovietice în septe- 
nal".

In cadrul manifestărilor orga
nizate de Consiliul orășenesc 
A.R.L.U.S.-București, prof. dr. 
Th. Firică a conferențiat la Clu
bul Constructorul despre „Actua
lități medicale sovietice“, iar 
ziaristul Simion Orban în confe
rința ținută în sala C.G.A. din 
bulevardul 6 martie, a înfățișat 
aspecte de la expoziția „Reali
zările economiei naționale a 
Uniunii Sovietice".

La Biblioteca 
Iar al Capitalei, 
Cosma a vorbit 
sovietică, prieten

In cadrul ,,Săptămînii filmului

Sfatului Popu- 
prof. Veronica 

despre „Cartea 
și educator".

Marți a avut loc la Sfatul 
Popular regional Ploești o ședin
ță de lucru a grupului de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
din regiunea Ploești. Deputății 
au analizat activitatea lor din 
ultima perioadă pentru antrena
rea cetățenilor la rezolvarea nu
meroaselor lucrări de folos ob
ștesc. Deputății Dumitru Arjan, 
Mihail Bujor, Gheorghe Florescu, 
Constantin Mănescu, Precup 
Neagu, llie Nicolae, C. Paraschi- 
vescu.Bălăceanu, Stoian Stanciu, 
Stela Zamfir și alții au făcut 
propuneri pentru întărirea și 
dezvoltarea sectorului socialist 
al agriculturii, pentru termina-

INFORMAȚII
La Casa Arhitectului din Ca

pitală a avut loc marți seara un 
simpozion cu tema „Probleme de 
acustică". După cuvîntul de des. 
chldere al acad. Duiliu Marcu 
au fost prezentate referate. Ing. 
Anton Necșulea a vorbit despre 
„Noutăți în acustica sălilor“, 
arhitectul Victor Smighelschi 
despre „Izolații acustice la clă. 
dirile de locuit“, iar arhitectul 
Titu Evolceanu a prezentat re
feratul „Combaterea zgomotelor 
orașului“.

Marți a părăsit Capitala, ple
cînd spre Budapesta, o delegație 
a A-S-I-T-ului și a Direcției ge
nerale pentru energie, metrolo
gie, standarde și invenții, pen
tru a participa la lucrările con
ferinței de energetică industrială, 
organizată de Asociația pentru 
economia energetică din R. P. 
Ungară.

Membrii delegației, inginerii 
B. Marcu și J. Gayraud vor pre
zenta la conferință unele comu
nicări științifice.

★
în sala Filarmonicii 

„Moldova“ din Iași a 
marți seara un recital 
dat de Ellen Meissner, 
listă a Teatrului de stat din 
Dessau — R.D. Germană, lau- 

de stat 
avut loc 
de balet 
prim-so-

grijit vor contribui la întărirea și 
respectarea — de către toți stu
denții — a normelor vieții în 
cămin. Trebuie să li se amin
tească necontenit acelor studenți 
— puțini la număr — cu men
talități mai înapoiate că pentru 
construirea și utilarea căminelor 
s-au cheltuit milioane de lei. Stu
denții trebuie să le gospodărească 
cu cea mai mare grijă, să își asi
gure ei înșiși în cămine un trai 
civilizat și o atmosferă plăcută ; 
să aibă grijă de bunul încredin
țat lor de poporul muncitor ; să 
păstreze acest bun pentru viitoa
rele generații de studenți.

— Alex. Popov, Mihail Etnlnes- 
ou, G. Bacovia ; Torentul — 
Cultural, N. Bălcescu ; Haiducii
— Unirea Clubul C.F.R. „Grivi- 
ța Roșie"; In zgomotul roților 
—Arta; Dragoste pe note — 
Munca; Ivan Brovliin se însoară
— 16 Februarie; Omul cu pan. 
taloni scurți — Popular; Micuța
— 1 Mai; Călătorie peste 3 mări
— Volga; O mică intimplare — 
3 Mai; Un ciclu de filme pentru 
copii și tineret — 30 Decembrie; 
Dimineața mohorltă — Aurel 
Vliaicu ; Submarinul „Vulturul"
— B. Delavrancea.

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Numeroase manifestări
în Capitala și în

sovietic“, la cinematograful „Pa
tria" din Capitală a rulat marți 
seara filmul „O întîmplare ex
traordinară", seria 11-a.

In numeroase întreprinderi și 
instituții, la cluburi muncitorești 
și cămine culturale din regiunea 
Cluj au avut loc în aceste zile 
conferințe și seri literare. La 
topitoria de cînepă din Beclean, 
prof. Teodor Cîmpean, a vorbit 
despre „Realizările U.R.S.S. în 
domeniul Industriei", iar la bi
blioteca raională din Aiud prof. 
Tiberiu Peter a ținut o confe
rință intitulată „Comorile Baica- 
lului". La Școala medie din Be
clean s-a ținut o șezătoare lite
rară și o seară de întrebări și 
răspunsuri cu tema „Arta romî- 
nească în U.R.S.S.“. La Cluj și 
Bistrița continuă să se desfă
șoare festivaluri ale filmului so
vietic.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice din Iași, ing. Ion Tomo- 
zei, de Ia Institutul agronomic 
din Iași, a conferențiat, marți 
după-amiază, despre „Agrobiolo- 
gia sovietică în septenal". Expu
neri privind succesele științei, ar
tei și culturii sovietice au avut 
loc în orașele Bîrlad, Vaslui, 
Pașcani, Huși și în multe alte 
centre ale regiunii Iași.

La Teatrul de stat din Con
stanța, după conferința „Drama
turgia sovietică pe scene romî- 
nești“, au fost prezentate frag
mente din piesa ,,O chestiune 
personală" de A. Stein.

La clubul Șantierului naval 
maritim din Constanța s-a ținut 

rea unor construcții social.cultu- 
raie și a altor lucrări de interes 
obștesc, precum și în unele pro. 
bleme privind buna gospodărire 
a orașelor și satelor regiunii.

In încheiere, deputatul Stan 
Gheorghe, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
regional Ploești, a vorbit despre 
sarcinile actuale ale deputatilor 
subliniind necesitatea mobiliză
rii maselor de țărani muncitori 
la grăbirea lucrărilor din cam. 
pania agricolă de toamnă, a Iu. 
crărilor de pe șantierele de îm. 
bunătățiri funciare, pentru termi. 
narea construcțiilor obștești și 
altele.

de.al VUea Festi- 
al tineretului și 
Ia Moscova.

reată a celui 
val mondial 
studenților de

Recitalul ș.a bucurat de succes.
*

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd în R. Cehoslovacă 
violoncelistul 
care va 
taluri și 
certe în

Vladimir Orlov, 
susține mai multe reci- 
va fi solistul unor con- 
orașele Praga și Pilsen.

(Agerpres)
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tara
conferința „Accelerarea progre
sului tehnic în U.R.S.S.“, iar la 
căminele culturale „Donca Simo" 
și „Nicolae Bălcescu" conferința 
„Tradiționala prietenie dintre 
poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice".

La Casa de cultură a Com
binatului metalurgic de la Re
șița a avut loc un simpozion cu 
tema „Pe calea tehnicii comu
nismului", la care au luat cuvîn
tul numeroși 
cieni care au
Sovietică sau 
Întreprinderi
Uniunea Sovietică.

Expoziții care înfățișează as
pecte din viața și munca oame
nilor sovietici, construcții de lo
cuințe în U.R.S.S., viața în col
hozuri și activitatea oamenilor 
de știință sovietici s-au deschis 
în orașele Arad, Orșova, Făget, 
Lugoj, Caransebeș și în alte lo
calități ale regiunii Timișoara.

ingineri și tehni- 
studiat în Uniunea 
au vizitat diferite 
metalurgice din

( Agerpres)

Marina Ladînina 
în mijlocul 

spectatorilor 
din Orașul Stalin

Marina Ladînina, artistă a 
poporului din Uniunea Sovietică, 
care ne vizitează țara cu prile
jul Lunii prieteniei romîno-so
vietice, s-a întîlnit marți seara 
la cinematograful „Maxim Gor- 
ki“ din Orașul Stalin cu nume
roși spectatori. După ce a adus 
publicului din acest oraș salutul 
cineaștilor sovietici, cunoscuta 
artistă sovietică a vorbit despre 
marile succese repurtate de cine
matografia sovietică.

-•—

Conferinfe
Uniunea Arhitecților din R.P.R. 

anunță că joi 15 octombrie ora 
18,30 vor avea loc la Casa Ar
hitectului din Capitală conferin
țe ale arhitecților sovietici care 
ne vizitează țara cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
Arhitectul Alexandr Ivanovici 
Kneazev, secretar 
Arhitecților din 
ține conferința : 
construcțiilor de
Uniunea Sovietică", iar arh. Ni- 
kolai Nikolaevici Selivanov, pre
ședintele Filialei Moscova a 
Uniunii Arhitecților din U.R.SS., 
va conferenția despre „Arhitec
tura contemporană din Moscova“.

Conferințele vor fi însoțite de 
proiecții după care va rula un 
film documentar sovietic.

al Uniunii
U.R.S.S., va 

„Din practica 
locuințe din

( Agerpres )
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rodnică a celei de-a 14-a 
a Adunării Generale a

Lucrările Adunării Generale a O.N.U
• Alegerile pentru 
Social ale O.N.U. •

Consiliul de Securitate și Consiliul Economic și 
O încercare grosolană de amestec în treburile 
interne ale R. P, Chineze

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
în cadrul ședinței plenare din 
12 octombrie a Adunării Genera
le a O.N.U. au avut loc alegerile 
pentru Consiliul de Securitate și 
Consiliul Economic și Social ale 
O.N.U.

Pentru locurile ocupate pînă 
In prezent de Canada, Panama 
și Japonia în Consiliul de Secu. 
ritate au fost propuse următoare, 
le candidaturi: Ceylon, Ecuador, 
Polonia și Turcia. In primul tur 
de scrutin Ecuadorul a obținut 
77 de voturi, Ceylonul — 72 de 
voturi, Polonia — 46. de voturi 
și Turcia 36 de voturi. _

Intrucît nici Polonia, nici 
Turcia nu au obținut numărul 
necesar de voturi s.a procedat 
din nou la vot, avînd loc în to
tal 13 tururi de scrutin în urma 
cărora numărul țărilor care au 
sprijinit candidatura Poloniei a 
crescut la 48, iar Turcia a pier
dut trei voturi. In favoarea Tur. 
ciei au votat numai S.U.A. și 
aliații acestora din blocul
N. A.T.O. și din alte blocuri mi
litare. După cele 13 tururi de 
scrutin s-a hotărît continuarea 
votului în ziua următoare.

Adunarea Generală a ales apoi 
șase din cei 18 membri ai Con
siliului Economic și Social. Prin 
vot secret au fost alese în Con
siliu, Uniunea Sovietică, Anglia, 
Polonia, Brazilia, Danemarca și 
Japonia.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a trecut apoi la examinarea re- 
comandărilor Comitetului Gene, 
ral cu privire la includerea pe 
ordinea de zl a sesiunii a tiei 
probleme suplimentare: încuraja, 
rea pe plan internațional a cer
cetărilor științifice în domeniul 
luptei împotriva maladiilor can
ceroase, construirea bibliotecii
O. N.U. și așa-numita „chestiune 
a Tibetului“. Hotărîrea de a re
comanda această chestiune spre 
discutarea Adunării Generale a 
fost adoptată de Comitetul Ge. 
neral sub presiunea delegației 
americane, incălcîndu.se Carta 
O.N.U. Primele două probleme 
nu au întîmpinat obiecții dm 
partea delegațiilor și au fost in
cluse pe ordinea de zi a sesiunii 
în unanimitate de voturi.

Pentru includerea „chestiunii 
Tibetului“ pe ordinea de zi s.au 
pronunțat delegații Noii Zee- 
lande, Salvadorului și Tailandei. 
Reprezentanții Indoneziei, Uniu
nii Sovietice și Roraîniei au dat 
o ripostă bine meritată. Șeful de
legației Indoneziei, Aii Sastroa- 
midjojo, a Subliniat că inițiatorii 
aducerii în discuție a acestei 
chestiuni nu urmăresc decît in
tensificarea „războiului rece“ ți 
înrăutățirea relațiilor dintre ma. 
rile puteri. Tibetul, a spus Sas- 
troamidjojo, este o parte inte
grantă a teritoriului R.P. Chine
ze și, incluzînd pe ordinea sa 
de zi această chestiune, O.N.U. 
se situează pe poziția amestecu
lui în treburile interne ale unui 
stat suveran.

vitatea 
sesiuni
O.N.U., să abată atenția acesteia 
de la problemele de importanță 
reală aflate pe ordinea de zi și, 
în primul rind, de la problema 
dezarmării totale și generale.

Cuvîntarea 
lui Silviu Brucan

Cu vin tar ea 
lui V. V. Kuznețov
Delegația sovietică obiectează 

împotriva hotărîrii Comitetului 
general al Adunării Generale a 
O.N.U. de a include așa-numita 
„chestiune a Tibetului“ pe ordi
nea de zi a celei de-a 14.a se
siuni a Adunării Generale, a de. 
clarat V. V. Kuznețov, condu
cătorul delegației sovietice.

Strecurarea „chestiunii Tibe
tului“ pe ordinea de zi a Adu. 
nării Generale, a arătat V. V. 
Kuznețov, nu este altceva decît 
o nerușinată și grosolană Încer
care de amestec în treburile in
terne ale Chinei, fapt care este 
în contradicție flagrantă cu 
Carta O.N.U. Din timpuri stră
vechi, a subliniat conducătorul 
delegației sovietice, Tibetul face 
parte organică din China, fiind 
o parte a sa inseparabilă, una 
din regiunile administrative ale 
statului chinez.

Inițiatorii „chestiunii Țibetu. 
Iui" și, în primul rînd Departa. 
mentul de Stat al S.U.A., au 
pus la cale o campanie dușmă
noasă de calomnii împotriva ma
relui popor chinez și a guvernu
lui său pentru a zădărnici sau 
cel puțin pentru a frîna procesul 
de destindere care a început în 
ultima vreme în relațiile dintre 
state. Ridicind in fața Organiza, 
{iei Națiunilor Unite „chestiunea 
Tibetului“, adepții politicii „răz- 
boiului rece“ caută să otrăvească 
atmosfera, să împiedice slăbirea 
încordării internaționale și apro- 
pierea între țări. In felul acesta 
ei doresc să dăuneze colaborării 
rodnice dintre R. P. Chineză și 
țările din Asia, solidarității po. 
poarelor țărilor din Asia și 
Africa, luptei lor pentru întărirea 
independenței naționale, pentru 
extinderea zonei păcii in această 
regiune.

Aducerea în discuție a „ches
tiunii Tibetului", așa cum scon. 
tează inițiatorii ei, este de ase. 
menea menită să împiedice acti-

Luînd cuvîntul în continuarea 
ședinței, Silviu Brucan, repre
zentantul R.P. Romîne, a spus 
între altele :

înainte de toate, vreau să mă 
opresc asupra momentului cînd 
se. face această cerere, deoarece 
cererea de includere a unui 
punct suplimentar pe ordinea de 
zi trebuie motivata de rațiuni 
importante și urgente. Există 
oare astăzi rațiuni urgente de 
ultim moment, in acest caz ? Nu 
există, și în nici un caz nu 
există nici una pe care autorii 
acestui punct suplimeptar să o 
fi dezvăluit aici. In realitate, ho
tărîrea de a aduce chestiunea 
Tibetului în fața Națiunilor Unite 
a fost luată cu mult înainte, și 
singura chestiune practică r.ere- 
zolvată era cine să facă această 
treabă. Se pune chestiunea': de 
ce oare n-au încercat ei să pla
seze acest punct pe ordinea de 
zi a sesiunii curente la timpul 
cuvenit ? De ce au trebuit să 
aștepte așa de mult?

Primul fapt de considerat este 
problema reprezentării Chinei. 
Se poate afirma, fără riscul de 
a greși, că autorii chestiunii tibe- 
tane au preferat să ceară inclu
derea ei numai după ce s-au asi
gurat că problema reprezentării. 
Chinei a fost respinsă; Cu alte 
cuvinte, ei preferă să atace un 
adversar numai după ce sînt si
guri că acesta nu va fi de față. 
Din fericire pentru acești curajoși 
provocatori, Națiunile Unite au 
numai reguli de procedură, nu și 
de onoare.

Trec acum la un alt fapt care 
s-a produs între timp ; propu
nerea sovietică de dezarmare to
tală și generală. Este prematur 
de a trage concluzii cu privire la 
semnificația acestei stranii co
incidențe. Mă refer la faptul că 
cererea de înscriere a chestiunii 
tibetane coincide cu deschiderea 
dezbaterii asupra dezarmării ge
nerale.

Arătînd în continuare că în
semnătatea acestei chestiuni im
pune ca ea să fie expusă în mod 
lămurit în fața opiniei publice, 
șeful delegației R.P.R. a definii 
aducerea in discuția O.N.U. a 
așa-zisei probleme a Tibetului ca 
fiind „o chestiune aparținînd 
războiului rece“ cu toate ca
racteristicile și consecințele ce le 
implică. Vorbitorul a atras aten
ția asupra răspunderii O.N.U. în 
fața popoarelor și ecoul negativ 
pe care îl va avea în rîndul a- 
cestora acceptarea de către a- 
ceastă organizație a unei linii 
opuse tendinței de destindere în 
relațiile internaționale.

Aș dori acum să spun cîteva, 
cuvinte în legătură cu pretextul 
■care a fost invocat aici pentru a 
motiva includerea acestui punct 
pe agenda sesiunii,, a spus îp 
continuare reprezentantul romîn. 
Se vorbește în .memorandumul 
explicativ despre o încercare de 
a distruge modul de viață tra
dițional din Tibet. Care este a- 
cest mod de viață tradițional? 
Răspunsul este — șerbia. Și se 
poate înțelege de ce distinșii au-' 
tori se feresc să-i spună pe nu
me. Chestiunea este: ce are de-ai 
face șerbia cu Declarația dreptu
rilor omului ? Desigur, dacă este 
vreo legătură între aceste două 
lucruri, atunci singura care poate 
fi concepută este aceea că șerbiai 
este în contradicție cu această 
declarație. De fapt libertatea 
este exact contrariul șerbiei, și 
același lucru se poate spune și 
despre toate drepturile omului^ 
Este adevărat că ne-a fost dat 
să auzim uneori, că jugul co
lonial constituie modul de viață 
tradițional al unor anumite po
poare, că aceste popoare sînt 
foarte fericite sub acest jug și 
ca orice încercare de a-1 distruge 
este contrarie Cartel, contraria 
Declarației drepturilor omului 
etc. etc. Acum ni se spune că 
abolirea șerbiei este contraria 
Cartei și Declarației drepturilor 
omului. Nu se poate să nu se 
observe că filozofia occidentală a 
secolului al XX-lea este in plin 
progres.

In ce privește aspectul legal 
al problemei, nu am intenția de 
a vorbi pe larg asupra ilegali- . 
tății acestei cereri. Cred că a- 
ceasta are mică importanță, în 
împrejurări cînd prevalează po
litica de forță. In aceste împre
jurări, a spus el în continuare, 
la ce ne putem aștepta din punct 
de vedere legal dacă însăși e- 
sența justiției este atit de sfidă
tor disprețuită. Mă refer nu lai 
interpretările rafinate și subtile’ 
ale prevederilor Cartei care fac 
din alb negru și din negru alb. 
Mă refer la sentimentul de drep-' 
tate, adine înrădăcinat în con
știința popoarelor, care nu se va 
împăca niciodată cu o procedură 
care interzice o 
pra drepturilor unei 
timp ce permite o

largă pentru ă o calomnia îrț 
lipsă. Cu alte cuvinte, consider, 
că un schijnb de argumente pen
tru și contra, relativ la prevede
rile Cartei, este inutil atita tim[ț 
cît avem de.a face cu tehnica 
hainei cu două fețe. Adevărul 
este că nedreptatea la care 
ne-am referit a devenit posibilă 
datorită unui lanț de ilegalități 
și că ceea ce este în joc nu e un 
principiu sau altul al Cartei, ci 
Carta în întregul ei.

In ce privește aspectul politia 
al problemei, acceptarea acestui 
punct ar însemna că politica Sta
telor Unite față de China are 
drum liber în O.N.U. în așa mă
sură încît își poate permite să 
facă ce vrea, cînd vrea, după 
cum dictează interesele acestei 
politici. Ce rămîne cu Carta, cu 
regulile de procedură ? Ele tre
buie să se adapteze acestei po
litici. Dacă nu o fac, sau dacă 
nu o pot face, cu atiț mai rău 
pentru ele. Pentru toate aceste 
considerente, delegația romînă 
consideră că cererea de înscriero 
a acestei chestiuni trebuie să fie 
respinsă de Adunarea Generală.

Președintele Adunării a pus 
apoi lă vot recomandarea Comi
tetului general. Au votat împo
trivă delegațiile a 11 țări 
Uniunea Sovietică, Albania, Bula 
garia, R.S.S. Bielorusă, R.S.S. 
Ucraineană, Cehoslovacia, Un
garia, Romînia, Polonia, Iugosla
via și Indonezia. Pentru această 
propunere au votat delegațiile a 
43 de țări: S.U.A., Anglia și
aliații lor din blocurile militare. 
Delegațiile a 25 de țări s-au 
abținut de la vot. Delegațiile 
Etiopiei și Izraelului au lipsit îrj 
timpul votării. Delegația Indiei 
a declarat că nu participă la vot.

Apoi reprezentantul S.U.A., 
Lodge, și-a motivat votul. El a 
afirmat că criticile aduse, de re. 
prezentantul U.R.S.S. poziției la 
O.N.U. a delegației americane

în legătură cu așa-numita „che^ 
stiune a Tibetului“ ar fi în con-, 
tradicție cu politica de pace a 
guvernului sovietic.

Răspunzind lui Lodge, V. V, 
Kuznețov a declarat că cuvînta
rea acestuia este o mărturie a 
tendinței evidente a delegației 
americane de a înrăutăți atmo • 
siera în Adunarea Generală.

In ultimul timp, a spus In 
continuare delegatul U.R.S.S., 
după vizita lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. situația internațională 
s-a îmbunătățit în mod simțitor; 
In S.U.A. se petrece o schimbară 
a politicii, capătă un ascendent 
tot mai mare linia care urmă-, 
rește găsirea de noi căi pentru, 
rezolvarea problemelor interna
ționale litigioase. Totuși nu trei 
bule să se treacă cu vederea fap. 
tul că în S.U.A. mai există anu
mite grupări care se pronunță 
pentru continuarea politicii 
„războiului rece“. Tocmai aceste 
grupări impun Adunării Generale 
discutarea „chestiunii Tibetului“ 
cu scopul vădit de a împiedica 
slăbirea încordării internaționale.

Uniunea Sovietică, a spusUniunea Sovietică,
V. V. Kuznețov, se pronunță 
pentru prietenie și colaborare cil 
toate statele, inclusiv cu S.U.A, 
Dar atunci cînd este vorba de 
„război rece“, cînd unii vor să 
ne împingă pe calea sprijinirii 
„războiului rece“, noi declarăm, 
ferm : Nu veți reuși I Și spunem 
acest lucru foarte sincer, de-, 
oarece considerăm că Adunarea 
Generală nu 
această cale.

trebuie să urmeze

★
ședinței de marțiLa sfîrșitul ședinței de marți 

dimineața, după un total de 25 
de tururi de scrutin, adunarea 
a hotărît reluarea la începutul 
săptămînii următoare a votului 
asupra locului nepermanent în 
Consiliul de Securitate pentru 
care candidează Polonia și Tur
cia.

In Comitetul de Tutelă al O.N.U

lapt libertatea

dezbatere asu- 
părți ir* 

dezbatere,

r

Elevii Școlii nr. 1 din Costroma U.R.S.S. și-au creat un sovhoz propriu,——... yv»», , u.» uvouv,,» ?,-uu vita, un owiiva pivjnid, în care ei se ocupă cu
creșterea diferitelor animale (porci, iepuri de casă) și cu cultivarea celor mai importante plante 

6-a cîntărind iepurii(porumb, grîu, in etc.). In fotografie: un grup de elevi din clasa a 
l ; de casă.

Problema coexistentei pașnice 
este problema fundamentală 

a contemporaneității

La Pekin s-a închelaf 

Sesiunea Comisiei mixta 
de colaborare tehnico- 

știintifică între 
R. P. Romînă 

și R. P. Chineză
PEKIN 13 — Corespondenții 

Agerpres transmite: La 12 oc
tombrie s-au încheiat la Pekin 
lucrările celei de-a șase sesiuni 
a Comisiei mixte de colaborare 
tehnico-științifică între R.P. Ro
mînă și R.P. Chineză. Lucrările 
sesiunii s-au desfășurat într-o at
mosferă da caldă și sinceră prie
tenie. In protocolul semnat la 
sfîrșitul sesiunii se prevede că 
R.P. Romînă va preda R.P. Chi
neze documentații tehnice pri
vind probleme ale industriei pe
trolifere, metalurgice, industriei 
de construcții de mașini, indu
striei farmaceutice, agriculturii, 
silviculturii și căilor ferate. R.P, 
Romînă va trimite în R.P. Chi
neză specialiști pentru a acorda 
ajutor în problemele valorifică
rii complete a gazelor naturale, 
precum și în domeniul construc
țiilor. R.P. Chineză va preda 
R.P. Romîne documentații teh
nice privind fabricarea de pro
duse farmaceutice, de vagoane da 
călători, documentații geologice, 
precum și documentații privind 
tehnica de proiectare a unui 
port. R.P. Chineză va trimite în 
R.P. Romînă specialiști pentru a 
acorda ajutor tehnic în cultura 
orezului și a griului și va primi 
specialiști romîni într-un schimb 
de experiență în producția agri
colă, industria farmaceutică și în 
industria ușoară.

Protocolul a fost semnat de 
președintele părții chineze a 
Comisiei, Ciu Ven-lun, ministrul 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului, și de președintele 
părții romîne a Comisiei Anton 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

NEW YORK 13. - Trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu, 
transmite: Comitetul de Tutelă 
al O.N.U. a încheiat discuțiile 
asupra viitorului teritoriului Ca
merunului de sud aflat sub ad
ministrația Angliei. La trecuta 
sesiune a Adunării Generale a 
fost adoptată hotărîrea de a se 
organiza la sfîrșitul anului 1959 
in Camerunul de sud un plebiscit 
care să hotărască acordarea in
dependenței teritoriului și unirea 
lui cu statul independent al Ni
geriei sau cu Camerunul de 
nord, aflat sub tutela franceză, 
unde urmează să albă loc luna 
viitoare un plebiscit, de aseme
nea în problema independenței. 
Deși Anglia, ca putere adminis
trativă, își dăduse inițial acordul 
pentru organizarea consultării 
populare în Camerunul de sud, 
la această sesiune a venit în fața 
Comitetului nr. 4, încercînd să 
obțină prelungirea pe termen ne
limitat a regimului de tutelă,, 
invocînd motivul „unor condiții 
încă neprielnice pentru obținerea 
deplinei independențe“. Discuția 
amplă care s-a angajat în co
mitet a dus însă la izolarea ace
lora care se opun luptei pentru 
independență a popoarelor aflate 
încă sub opresiune colonială și 
a demonstrat sprijinul larg de 
care se bucură acestea în rîndul 
majorității delegațiilor.

Un grup de țări africane a 
pregătit în acest sens un proiect 
de rezoluție care, deși amînînd 
cu un an termenul plebiscitului 
pentru perioada octombrie 1960- 
martie 1961, subliniază că țelul 
major al consultării este obține
rea de către teritoriul Cameru-

nului de sud a deplinei sale in
dependențe. După dorința popu
lației, aceasta se va realiza pe 
baza unirii teritoriului fie cu sta
tul independent al Nigeriei fie 
cu cel al Camerunului de nord.

Vorbind în numele delegației 
romîne, Nicolae Melinescu a 
subliniat că poporul nostru este 
alături de lupta de eliberare a 
popoarelor coloniale, alături de 
poporul din Camerun care luptă 
pentru independența și pentru 
unificarea teritoriului său, arti
ficial divizat de colonialiști. Re- 
marcînd că rezoluția de compro
mis prezentată comitetului pre
zintă neajunsul de a amîna cu 
încă un an plebiscitul și nu de a 
fixa un termen precis pentru ri
dicare? regimului de tutelă, Ni
colae Melinescu a exprimat sa
tisfacția delegației romîne pentru 
faptul că rezoluția a împiedicat 
manevrele colonialiste menite să 
amîne la nesfîrșit organizarea 
plebiscitului și a dovedit totoda
tă, prin contribuția esențială a 
țărilor africane la pregătirea re
zoluției, întărirea unității și so
lidarității acestora, care consti
tuie un stimulent în lupta pentru 
independență a poporului din 
Camerun.

Supusă aprobării Comitetului, 
rezoluția a întrunit în favoarea 
ei votul a 74 de delegații. Două 
delegații s-au abținut de la vot.

In continuarea lucrărilor sale, 
Comitetul al patrulea a trecut 
la examinarea situației din Ca
merunul de nord, de sub admi
nistrația Franței și a situației 
din Africa de sud-vest.

Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV la mitingul de la Novosibirsk
septenal a fost elaborat ținîn- 
du.se seama de rezervele și de 
posibilitățile interne șj că acest 
plan va fi îndeplinit și depășit.

Intîlnirile și convorbirile noas. 
tre cu președintele S.U.A., a ară
tat N. S. Hrușciov, vor fi de o 
mare însemnătate pentru o mai 
bună înțelegere a pozițiilor celor 
două state, pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre țările noastre. 
Vom continua convorbirile noas
tre, a spus N. S. Hrușciov, cu 
prilejul vizitei de răspuns a 
d-lui Eisenhower în Uniunea So
vietică. După c>ît se pare, a a- 
dăugat Hrușciov, într-un viitor 
ce nu este îndepărtat va avea loc 
o întîlnire a șefilor de guverne. 
Toate acestea creează condiții 
prielnice micșorării încordării in
ternaționale, a spus el.

Totodată, N. S. Hrușciov a 
arătat că mai este mult de fă
cut pentru a topi gheața „răz. 
boiului rece“ și a obține o ade
vărată încălzire în relațiile din
tre state.

Analizînd problema creării de 
către statele imperialiste a unor 
pacte și alianțe care ar avea ca 
scop apărarea „împotriva pri
mejdiei comunismului“, N. S. 
Hrușciov a subliniat că, așa cum 
a arătat istoria, această primej.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
la 10 octombrie la mitingul oa
menilor muncii din Novosibirsk, 
N. S. Hrușciov a declarat că 
succesele Uniunii Sovietice, dez
voltarea sistemului mondial al 
socialismului constituie un fapt 
de care nu se poate să nu se 
țină seama atunci cînd este vor. 
ba de soluționarea problemelor 
internaționale. Din această 
cauză, a subliniat el, problema 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite este 
problema fundamentală a con. 
temporaneității.

Trebuie să ne fie clar, a spus 
N. S. Hrușciov, că lupta pentru 
consolidarea păcii va fi înde
lungată. Coexistența pașnică tre
buie înțeleasă just. Coexistența 
înseamnă continuarea luptei din
tre cele două sisteme sociale, dar 
a luptei cu mijloace pașnice, 
fără război, fără amestecul unui 
stat în treburile interne ale al
tui stat. Socotim că aceasta este 
o luptă economică, - politică și 
ideologică, dar nu militară.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a scos în evidență dezvolta
rea cu succes a economiei so. 
vietice. El a arătat printre altele 
că în Uniunea Sovietică planul

Lucrările sesiunii F. D. I. F,

Cuvîntarea reprezentantei 
R. P. Romîne

die nu vine din afară, din vreo 
altă țară, ci rezidă chiar în în
suși organismul statelor capita
liste. Actualele alianțe și blocuri 
militare ale statelor capitaliste, 
a arătat el, au fost create în a- 
celeași scopuri în care țarii, îm
părații și regii au creat cîndva 
așa-numita „Sfînta Alianță“ în ve. 
derea luptei împotriva mișcării 
revoluționare, pentru menține, 
rea tronurilor.

Alianțele și blocurile militare 
ale imperialiștilor, a arătat 
N. S. Hrușciov, sînt îndreptate 
atît împotriva țărilor socialiste, 
cît și împotriva popoarelor care 
luptă pentru democratizare, pen
tru o mai bună organizare a 
vieții lor. Actualele N.A.T.O. 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. vor dis
pare toate și nu vor lăsa în 
urma lor decît amintiri neplă
cute, intrucît popoarele nu vor 
tolera cătușe, vor lupta pentru 
un viitor mai bun.

Uniunea Sovietică, toate ță
rile socialiste nu au urmărit și 
nu urmăresc nici astăzi scopuri 
agresive, a declarat șeful guver
nului sovietic. Dimpotrivă, a a- 
dăugat el, noi am promovat 
dintotdeauna și vom continua 
să promovăm o politică leni
nistă de pace și de coexistentă 
pașnică a statelor cu orindui'ri 
sociale diferite. Propunerile cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, prezentate de guvernul 
sovietic, în Adunarea 
a O.N.U., urmăresc tocmai acest 
țel. Aceste propuneri, a subli
niat N. S. Hrușciov, se bucură 
de sprijinul cald al popoarelor 
iubitoare de pace. .

tenerală

la
LONDRA 13 (Agerpres). — 

După cum relatează corespon
dentul din Londra al agenției 
United Press International, în ca
drul primei ședințe a Consiliului 
de Miniștri al Marii Britanii 
primul ministru Macmillan s-a de
clarat în favoarea convocării unei 
conferințe Est-Vest la cel mai 
înalt nivel. în cursul aceleiași 
ședințe, subliniază coresponden. 
tul agenției United Press Inter
national, Macmillan a prezentat 
planurile sale în vederea unei 
conferințe la cel mai înalt nivel 
în următoarele cîteva săptămini, 
precum și un program redus da 
remaniere a guvernului englez.

Agențiile France Presse și 
Reuter anunță de asemenea, ci
tind surse bine informate din a- 
propierea președinției Consiliului 
de Miniștri al Marii Britanii, că 
nu există motive să se aștepte o 
vizită la Washington a primului 
ministru Macmillan „intrucît este 
mai puțin nevoie de noi convor
biri între Londra și Washington 
care au căzut de acord asupra 
necesității unei conferințe la ni
vel înalt, decît de discuții cu 
Parisul și Bonnul care manifestă 
mai puțin entuziasm“...

Congresul Partidului 
Muncitoresc Progresist 

din Canada
TORONTO 13 (Agerpres). 

Cel de-al 7-lea Congres al Par. 
tidului Aluncitoresc Progresist 
din Canada a aprobat la 12 oc
tombrie noul program al partidu
lui. In noul program sînt oglin
dite schimbările care s-au petre
cut în ultimul timp în întreaga 
lume, se face o analiză a situa
ției economice și politice contem. 
porane, sînt expuse principalele 
țeluri și principiile Partidului 
Muncitoresc Progresist ca partid 
marxist.leninist revoluționar al 
clasei muncitoare din Canada.

Delegații la congres au adop
tat în unanimitate o rezoluție a- 
supra problemelor politice în 
care sînt precizate sarcinile po
litice cele mai urgente și tactica 
partidului în lupta pentru reali
zarea acestor sarcini. . ■

Congresul a hotărît să 'dea 
partidului vechea lut dentfmire 
de Partidul Comunist din (pdna- 
da. Această denumire, se apune 
în hotărîrea partidului, oglindeș
te în modul cel mai just și pre
cis caracterul partidului, cores. 
punde întrutotul țelului său isto
ric — construirea societății co
muniste fără clase în Canada.

Congresul a ales Comitetul 
Central alcătuit din 51 de per
soane, Tirn Buck, a fost ales în 
unanimitate secretar general al 
P.C. din Canada.

PRAGA 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite:

Luni au continuat în sala ma
re a Hotelului Internațional lu
crările sesiunii F.D.I.F. Au luat 
cuvîntul pe marginea raportului 
general delegate din Vietnam, 
Camerun, R.F. Germană, Alba
nia, Mexic etc.

In numele delegației romîne, 
tovarășa Maria Rosetti, preșe
dinta Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Riynînă și de
putată în Marea Adunare Na
țională, a arătat că pregătirile 
în vederea sărbătoririi celei de-a

Țineri muncitori ai uzinei chimice din Cen.Su (R.P.D.Coreeană) 
în timpul liber, învățînd un nou cîntec ,

50-a aniversări a Zilei Interna
ționale a femeii constituie un 
prilej de a se promova noi ini
țiative în lupta pentru apărarea 
păcii și cucerirea de noi drep
turi pe plan economic, politic și 
cultural pentru femeile din ță
rile în care aceste libertăți le 
sînt încă interzise. Vorbitoarea 
a subliniat că în R.P. Romînă 
problemele egalității în drepturi 
a femeii și ocrotirii copilului 
constituie o preocupare perma
nentă a conducerii statului de
mocrat-popular. Date fiind inte
resele comune care leagă fe
meile țărilor din Balcani în ce 
privește apărarea păcii, a secu
rității căminelor și viitorul fe
ricit al copiilor — a spus con
ducătoarea delegației romîne— 
reluăm propunerea pe care am 
făcut.o la Malmo de a organi
za o întîlnire a femeilor din a- 
ceste țări. Noi sperăm că pro
punerea noastră va găsi ecou 
la organizațiile și femeile din 
țările balcanice și sîntem dispu
se să găzduim această , reuniu
ne. Totodată, am fi gata să 
împărtășim în cadrul unui semi, 
nar din experiența muncii noas
tre în problema participării fe
meilor in diverse domenii de 
activitate și a ocrotirii mamei 
și copilului.

In ce privește festivitatea săr
bătoririi celei de.a 5O.a aniver
sări credem că e bine ca la 
reuniunea internațională careva 
avea loc cu acest prilej să se 
dezbată problema arzătoare a 
timpului nostru — dezarmarea 
generală și totală.

Convorbire 
între N. S. Hrușciov 

și A. Schärf
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 octom
brie Nikita Hrușciov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
pe Adolf Schärf, președintei# fe
deral al Republicii Austria.

Intre N. S. Hrușciov și . A. 
Sclferf a avut loc o convorbire 
prietenească, cordială. ,
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Stația interplanetară automată 
sovietică se apropie de Pămînt

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite: Continuîndu-și 
zborul în spațiul cosmic, stația interplanetară automată s-a apropiat 
la 13 octombrie la o distanță de 430.500 km. de Pămînt. Prelucrarea 
rezultatelor măsurătorilor asupra elementelor traiectoriei, obținute cu 
prilejul emisiunii din 12 octombrie, a confirmat că stația interpla
netară se deplasează de-a lungul orbitei calculate.

Prelucrarea înregistrărilor informațiilor telemetrice arată că apa- 
ratajul științific instalat la bordul stației interplanetare, precum și 
sistemele de termoreglaj și de alimentare cu energie electrică func
ționează normal.

La 13 octombrie, ora 20, ora Moscovei stația interplanetară au
tomată s-a deplasat din constelația Ophiucnus în constelația Hercule, 
într-un punct cu coordonatele ecuatoriale: ascensiunea dreaptă — 
16 ore 55 minute 13,8 secunde, declinația — 13 grade 54 minute.

In timpul sus-menționat stația interplanetară s-a aflat deasupra 
Oceanului Atlantic la sud de insulele Cap Verde, deasupra unui 
punct al suprafeței terestre avînd coordonatele 22,7 grade long. 
vest, și 13,9 grade lat. nord.

După cum s-a mai anunțat, următoarea emisiune de legătură cu 
stația interplanetară automată va avea loc la 15 octombrie între 
orele 17 și 18, ora Moscovei.

In timpul emisiunii din 15 octombrie stația interplanetară se va 
afla la 349.000 km. de Pămînt.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Urho Kekkonen, președintele 

Finlandei, a adresat un mesaj 
lui N. S. Hrușciov. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în care îl felicită sin
cer în legătură cu călătoria sa 
în S.U.A. „atît de reușită și de 
o importanță atît de mare pen
tru relațiile internaționale“.

In mesajul său de răspuns, 
N. S. Hrușciov își exprimă con
vingerea că eforturile Uniunii 
Sovietice îndreptate spre solu
ționarea reciproc acceptabilă a 
problemelor internaționale în 
interesul asigurării unei păci 
trainice, se vor bucura de spri
jinul președintelui Kekkonen, al 
guvernului și poporului din Fin
landa prietenă.

MOSCOVA. — Tlnărut compo
zitor armean, Djivan Ter-Tatevo- 
sian a transpus nuvela lui Solo- 
hov ,,Soarta unui om" intr-o 
simfonie intitulată ,,Citind ,,Soar- 
ta unul om" de Șolohov".

PNOĂ1 PENH. - La 9 ootom. 
brie s-a comis un atentat împo-

triva lui Nop Baphan, directorul 
ziarului cambodgian „Procia- 
cion“ — organul Partidului 
Popular din Cambodgla. Victima 
a fost internată la spital în sta- 
re gravă. Agenția 
transmite că Nop Bophan a în. 
cetat din viață la 11 octombrie

WASHINGTON. - Agențiile de 
presă relatează despre eșecul în
registrat de o rachetă Polaris, 
lansată de marina americană la 
baza experimentală de la Cape 
Canaveral (Florida).

Această rachetă care, potrivit 
informației agenției United Press 
Internațional „trebuia să fie una 
dintre cele mai importante arme 
ale flotei submarine a S.U.A." 
s-a defectat In momentul des
prinderii celei de-a doua trepte, 
Ea s-a prăbușit In ocean.

NEW YORK. — Agențiile de 
presă anunță că la 13 octom
brie a fost lansat de la baza din 
Cape Canaveral un satelit artifi
cial. Satelitul are o greutate de 
41,175 kilograme.
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