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tovarășului GHEORGHE GHEORGHHJ-DEJ

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne ■ 
tovarășului CHIVU STOICA

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Scumpi tovarăși,

In numele populației Republicii Democrate Germane și în nu
mele nostru, vă mulțumim dv. și poporului romîn pentru cordia
lele felicitări și salutări frățești pe care ni le-ați transmis cu 
ocazia celei de-a X-a aniversări a creării Republicii Democrate 
Germane.

Tinerii craioveni
pe șantierele belșugului

Iulian Ploștinaru 
prim-secretar al Comitetului 

regional U.T.M.-Craiova

dimprejur, direct interesate în 
aceste lucrări, au asigurat hrana 
brigadierilor, iar sfaturile popu
lare au dat mijloace de depla
sare și unele unelte. Au fost 
create astfel toate condițiile bu
nei desfășurări a muncii în ta
bere.

Din experiența Comitetului regional 
U.T.M. Craiova în organizarea 

șantierelor tineretului 
de îmbunătățiri funciare

formau careuri în cadrul cărora 
se desfășura programul obișnuit 
în asemenea ocazii.

încă din primele >re de mun
că, brigadierii s-au antrenat în- 
tr-o însuflețită întrecere. Se mun
cea cu pasiune, cu entuziasm. 
Normele zilnice — trei metri cubi 
excavați pe zi — erau cu regu
laritate depășite. Drapelul de bri
gadă fruntașă trecea, aproape in 
fiecare seară, de la o brigadă la 
alta. Seara, cind se făcea analiza 
muncii din ziua respectivă și se 

stabileau obiectivele 
pentru a doua zi, se 
lansau no| chemări la 
întrecere între brigăzi, 
între brigadieri. Nu 
rare au fost cazurile 
cind, a doua zi dimi
neața brigăzi întregi 
nu răspundeau la apel 
deoarece erau plecate 
la lucru cu mult îna.

inte de răsăritul soarelui.
Concomitent cu organizarea 

muncii tineretului în taberele 
permanente, în atenția noastră 
a stat problema educației ti
nerilor veniți să lucreze aici, 
preocupindu.ne îndeaproape de 
organizarea timpului liber al 
brigadierilor în mod instructiv 
și distractiv. La căminele cul
turale din comunele gazdă au 
avut loc programe artistice

(Continuare în pag. lî-a)

In regiunea noastră se desfă
șoară, sub conducerea comitetu
lui regional de partid, o mare 
acțiune de valorificare a terenu
rilor improprii agriculturii și de 
creare a unei largi rețele de iri
gații, Noi numim șantierele de 
îmbunătățiri funciare, șantiere 
ale belșugului, pentru că de pe 
terenurile salvate de h inunda
ții și de pe cele irigate vom ob
ține un belșug de produse agri
cole. Oamenii muncii din satele 
regiunii s-au angajat să execute 
cea mai mare parte a 
acestor lucrări prin 
muncă patriotică.

Avînd experiența al
tor lucrări de mare 
amploare — împădu
riri, întreținerea izla
zurilor, insilozări — co
mitetul regional U.T.M. 
și-a propus ca și în a- 
cest domeniu să con
tribuie, prin forțele tineretu
lui. la îndeplinirea sarci
nilor pe care comitetul regional
de partid le-a trasat tuturor oame
nilor muncii din satele regiumi 
noastre, asumîndu-ne răspunde
rea directă a realizării unei părți 
însemnate din planul regiunii. 
Comitetul regional de partid 
ne-a încredințat patru mari șan
tiere — Stoenești.Scărișoara, 
Rast-Negoi, Pisc.Seaca, Bechet- 
Jiu. Pe aceste șantiere noi ne.am 
angajat să redăm agriculturii in 
anul acesta o suprafață de 6.000 
hectare și să amenajăm pentru 
irigații alte 3.000 hectare. Pentru 
a asigura îndeplinirea angaja
mentului luat noi am hotărît ca, 
pe de o parte, să mobilizăm 
brigăzile utemîste de muncă pa
triotică pe toate șantierele din 
regiune, iar pe de altă parte, 
pe cele patru mari șantiere în
credințate nouă, dat fiind am
ploarea și greutatea lucrărilor, 
să organizăm tabere permanente 
de muncă.

Aici pentru a se asigura con
tinuitatea muncii, erau necesare 
multe forțe care să lucreze 
permanent Tocmai de aceea 
am considerat că este bine să 
organizăm taberele. împreună cu 
inginerii și tehnicienii de la 
O.R.I.F. am stabilit necesarul de 
forțe pe anumite etape ale lu
crărilor. Gospodăriile colective

Am început apoi mobilizarea 
tineretului. In toate organiza
țiile de bază U.T.M. sătești și în 
unele întreprinderi și instituții 
s-au ținut adunări generale des
chise in care, după ce s a ana 
lizat vastul plan de lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe regiune, 
după ce activiști de partid și 
U.T.M. le-au vorbit tinerilor des
pre importanța economică deose
bită a acestor lucrări, au fost 
aleși tineri care să meargă să 
lucreze pe șantiere în cadrul ta
berelor permanente. Au fost aleși 
cei mai buni, cei mai harnici, 
pentru că s-a ținut seama de 
amploarea lucrărilor la care sînt 
trimiși să lucreze, considerîn- 
du-se ca o cinste trimiterea lor 
pe aceste mari șantiere. La so
sirea pe șantijre, tinerii briga
dieri erau primiți cu căldură 
de comandanții de șantier, de 
localnici. Utemiștii din localită
țile de pe traseele șantierelor 
au luat pe mulți tovarăși de ai 
lor, veniți din alte raioane, să 
locuiască la ei.

Taberele permanente au fost 
organizate după toate regulile 
de funcționare a unei tabere de 
pe un mare șantier. Tinerii au 
fost organizați în brigăzi con
duse de comandanți destoinici, 
fiecare brigadă avînd reparti. 
zate locuri precise de lucru. In 
fiecare seară și dimineață se

In întâmpinarea 
celui de-al V-lea 

Congres 
A. R. L. U. S.

în întîmpinarea celui de-al 
V-lea Congres A.R.L.U.S., marți 
după-amiază a avut loc adunarea 
Consiliului orășenesc AJI.L.U.S. 
București. Pe marginea dării de 
seamă asupra activității desfășu
rate de consiliu in ultimul an, 
prezentată in cadrul adunării, au 
luat cuvîntul muncitori, tehni
cieni, oameni de știință, scriitori, 
artiști, medici, profesori, gospo
dine care au subliniat interesul 
viu cu care masele de oameni ui 
muncii din țara noastră partici
pă la manifestările organizate de 
AR.L.US., semn al puternicei 
prietenii ce leagă poporul romîn 
de marele popor sovietic.

A fost ales apoi noul Consiliu 
orășenesc A.R.L.U.S. București. 
Președintele Biroului Consiliului 
orășenesc A.R.L.U.S. București a 
fost ales prof. univ. Valeriu No- 
vacu, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne, vicepre
ședinți Ion Comănescu, Scarlat 
Calimachi și Nicolae Ristea, iar 
secretar Spiridon Bulete.

Au fost aleși de asemenea dele
gații la cel de-al V-lea Congres 
A.R.L.U.S.

(Agerpres)

Colaborarea strânsă ți legătura frățească dintre popoarele 
noastre intăresc hotărîrea oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană de a depur.e toate eforturile in vederea re
zolvării marilor sarcini ce le au in față.

Populația Republicii Democrate Germane pornește cu mu't 
elan la îndeplinirea sarcinilor planului septenal, pentru reali
zarea victoriei socialismului în R. D. Germană, dovedind astfel 
in Germania superioritatea socialismului față de capitalism. Prin 
aceasta oamenii muncii clin Republica Democrată Germană în
tăresc autoritatea internațională a statului lor și aduc o con
tribuție însemnată la lupta noastră comună împotriva politicii 
ostile înțelegerii, pe care o duc cercurile conducătoare din Ger
mania Occidentală și pentru asigurarea păcii în Europa.

Colaborarea de nezdruncinat între țările lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică și politica sa, al cărei țel este 
pacea, sînt chezășie sigură a triumfului păcii in lume, a victo
riei socialismului în ambele noastre țări și a fericirii ți prosperi
tății popoarelor noastre.

Vă transmitem dv. ți poporului romîn cele mai bune urări pen
tru succese continue în construirea socialismului ți pentru 
prosperitatea dv. personală.

WILHELM PIECK
Președintele Republicii Democrat» German»

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

OTTO GROTEWOHL
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Dr. JOHANNES DIECKMANN
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Utemistul Uțu Alexandru res

ponsabilul brigăzii care de

servește furnalul nr. 3, al ti

neretului, de la Hunedoara, 

discută împreună cu tovarășii 

de muncă despre calitatea 

ultimei șarje dată peste plan.

Foto : P. PAVEL
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El DAU PATRIEI NOI BOGĂȚII

— Tinerii craioveni muncesc cu entuziasm 
pe șantierele de îmbunătățiri funciare —

Tovarășului 
HILDING HAGBERG, 
Președintele Partidului 

Comunist din Suedia
Cu prilejul celei de-a 60-a a- 

niversări a zilei dv. de naștere, 
C.C. al P.M.R. vă felicită 
călduros și vă urează multă să
nătate și noi succese dumnea
voastră, Partidului Comunist din 
Suedia in lupta pe care o du
ceți pentru apărarea intereselor 
vitale ale clasei muncitoare și 
ale întregului popor muncitor 
suedez, pentru pace, democrație 
și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

Noi gospodării 
colective 

în raionul Lugoj
Țăranii întovărășiți din Visag, 

raionul Lugoj, deși au obținui 
producții mai mari la hectar de- 
cit atunci cind lucrau pămintul 
individual, vizitind diferite gos
podării colective din raion s-au 
convins că acestea au posibilități 
mai mari de sporire a produc
ției agricole. De aceea, au hotă
rît să muncească în gospodăria 
colectivă. Duminica trecută, 345 
de familii de țărani întovărășiți 
din această comună au înființat 
o gospodărie colectivă. Ei lucrea-
ză acum împreună 2630 de ha. 
Colectiviștii au de asemenea un

Petcu Văleanu și Icn Fiman 
din secția montaj a Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală 
lucrează la montajul compre- 
soarelor pentru export. In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
ei muncesc cu elan sporit 
pentru a termina pianul de 
producție cu opt zile mai 

devreme.

încă 1000 tone 
de fier vechi colectat 
de tinerii din Roman

De la Roman a plecat spre 
Hunedoara un tren încărcat cu 
1.000 tone de fier vechi, colec
tat de tinerii din localitate. A- 
ceasta este cea de-a treia gar
nitură complectă pe care tinerii 
din Roman o expediază anul a- 
cesta oțelarilor.

GENERAȚ
S-au împlinit nu de mult două

zeci de ani de la moartea Iul 
George Mihail Zamfirescu, a Iul 
Gemi, cum îl chemau cu tan
drețe cîțiva prieteni devotați, 
care i-au cunoscut viața și chi
nurile. Nu cred că în scurta lui 
existență să-i fi fost cruțată vreo 
ofensă, vreo durere și vreo umi
lință. A bătut la ușa redacțiilor 
și a fost refuzat, la poarta tea
trelor și a fost respins cu aro
ganță, a fost batjocorit de cri
ticii ignari, de rechinii culturali, 
de tot ce constituia universul că
zut al regimului banului. A îm
părtășit intr-o existență scurtă și 
violentă soarta confraților săi 
de vis și de speranță. A murit 
toamna, odinioară anotimpul 
frunzelor de rugină și al tuber- 
culoșilor, în același anotimp în 
care a căzut Bogdan Amaru și 
Aureliu Cornea, poeți ce s-ar fi 
aflat astăzi alături de noi, de 
nu i-ar fi secerat indiferența și 
disprețul față de cultură al con
temporanilor lor responsabili 
pentru destinele culturii din acea 
vreme. Mă gîndesc necontenit că 
trebuie începută odată curajos 
o istorie a literaturii care să cu
prindă întreg climatul acelor 
ani, toate aspectele, cutremu
rătoare în cruzimea lor, pentru 
ca să le afle și generațiile ti
nere și să nu le uite. Sahia a 
agonizat pe un pat sordid de 
spital, după ce ani de zile, 
muncind cîte douăzeci de ore 
pe zi într-o odăiță urgisită de 
redacție, nu știa ziua unde va 
dormi noaptea. Cîți dintre ti
nerii scriitori de astăzi și care 
n-au depășit vîrsta recrutării, 
după ce au cunoscut un înce
put de consacrare, pot să crea
dă că în acei ani bateam zile șl 
săptămîni la ușa unei redacții, 
fără speranța de a fi publicați«

Àurei Baranga

fără ca să-l treacă vreunuia 
dintre noi prin cap posibilita
tea de a fi plătiți pentru munca 
noastră ? Revistele tinerești, ti
părite intr-un tiraj — citiți bine I 
— de cinci sute de exemplare, 
apăreau cu banii noștri de cor- 
nuri. Geo Bogza și llarie Vo- 
ronca și-au scos primele pla
chete de versuri — tot în cinci 
sute de exemplare - cu bani 
proprii, realizați cu prețul unor 
crunte privațiuni. Care dintre 
noi - și mă gîndesc la toți co
legii mei de generație, - la Mi- 
ron Radu Paraschivescu sau la 
Eugen . Jebeleanu, - putea nă
dăjdui un contract al vreunei 
edituri,, care visător incorigibil 
putea spera cinstea reprezen
tării unei piese, cind teatrul era 
de mult transformat într-o în
treprindere industrioasâ pentru 
uzul unor negustori corupți pină 
în măduvă ?

începeam eu însumi să uit as
pectele diverse ale lumii cultu
rale din acea vreme, cind am 
fost silit să mi le reamintesc, 
prin confruntare, acum doi ani, 
în Statele Unite. Am cunoscut 
în timpul călătoriei mele din
colo de ocean și cîțiva scriitori 
care refuză, din demnitate și 
din respect pentru artă, sâ scrie 
comicsuri sau romane pornogra
fice. Unul dintre ei era anga
jat la o editură de cărți științi
fice, lipea timbre pe colete și 
căra baloturi. Un altul, om de o 
deosebită sensibilitate, de o fru
moasă cultură și de un real ta
lent, își descoperise, după lungi 
avataruri, o nouă vocație : fă
cea, In colaborare cu soția Iul, 
»culptorlțâ, ghivece Incrustatei

pentru un cimitir, ornamente la 
zidul mormintelor. Era la înce
putul îndeletnicirii sale și iși 
punea mari speranțe în acest 
„business“. N-am avut inima 
sâ-l trezesc din visuri și să-i 
spun cu o glumă amară că și 
această nouă profesiune e năs
cută moartă, ca toate celelalte 
pe care le încercase pină a- 
tunci, și din care nu reușise 
să-și întrețină familia. Cum sâ-l 
dezamăgesc, cind îi citeam în 
ochi o patimă sfîntă și cind 
știam câ orbește noapte de 
noapte deasupra unor manus
crise pe care nu i le publică 
nimeni ? Tot la New York am 
întîlnit un tînăr poet entuziast 
și dăruit, care mi-a șoptit cî- 
teva poeme tulburătoare, de yn 
lirism profund personal. Mi le-a 
comunicat într-o cofetărie în 
timp ce-mi servea ceașca de 
cafea, ia ora cînd avea clienți 
mai puțini. „Nu le publici ?“ 
l-am întrebat. M-a privit cu o 
reală compătimire pentru naivi
tatea mea. La New York, în ora
șul cu mii de publicații, care a- 
duc la cunoștința cititorilor bur
sa, crahurile, asasinatele și si
nuciderile din exasperare, nu a- 
pare nici o publicație care să 
aibă coloanele deschise poeziei. 
Mă gîndeam atunci la poeții 
noștri, publicați în tiraje pe care 
nu îndrăzneam să le mărturi
sesc în America, fiindcă păreau 
fabuloase, la casele noastre de 
odihnă și creație deschise tutu
ror scriitorilor fără deosebire de 
vîrstă, la toate condițiile create 
de regimul nostru și la darul 
cel mai de preț pe care ni l-a 
făcut tuturor : încrederea în 
ylață. i

II
1 Acum cîteva zile am primit la 
teatru vizita unui confrate în 
vîrstă de șaptesprezece ani, un 
băiat fermecător, cu ochi al
baștri și cu o frunte înaltă, lu
minoasă. A intrat febril, s-a ins
talat confortabil în scaunul din 
fața biroului meu și a intrat di
rect și fără preliminarii în obiec
tul vizitei sale. -„Am venit, 
mi-a spus, să vă ofer o colabo
rare“. —„O colaborare ? La ce?“ 
—„Să scriem împreună o trage
die“. M-a asigurat că e solicitat 
de un teatru, că are contractul 
în buzunar, și că de aici înainte 
nu mai există nici o dificultate. 
„Simte" subiectul, „vede“ în 
mare scenariul, știe cum să con
ducă acțiunea, s-a fixat asupra 
cîtorva eroi. —„Atunci ce nevoie 
mai aveți de un colaborator ?“ 
l-am întrebat. ,,-M-am gîndit, 
mi-a argumentat netulburat, că 
noi doi putem face împreună o 
treabă bună“. „-Dragul meu, am 
încercat să-l conving, - nu-ți 
dai seama, dacă aș avea timp 
aș scrie singur ?“. „-Nu puteți”, 
mi-a răspuns scurt. Eram prea 
angajat în discuție, și avea ochii 
prea albaștri, ca să trec la un 
ton represiv. „-De ce nu pot?" 
l-am întrebat în continuare. A 
ezitat o clipă și apoi m-a lămu
rit. „—Vedeți, nu vreau să vă 
jignesc, eu vă cunosc piesele : 
ceea ce vă lipsește dumnea
voastră și ceea ce pot să aduc 
eu ca o contribuție serioasă este 
experiența de viață“.

Și avea, cum vă spun, ochii 
atît de albaștri, fruntea atît de 
luminoasă, tonul atît de sigur 
și fără nici o necuviință în si
guranța luî, îneît, iată, mărturi
sesc aici, în deplină sinceritate: 
dacă aș avea timp, aș scrie cu 
«d |n colaborare piesa,

grajd pentru 150 de vite și alte 
construcții ridicate de vechea în
tovărășire. în total, valoarea a- 
verii obștești a noii gospodării 
colective se ridică de pe acum 
la aproape 1.000.000 lei.

Tot duminică, în satul Spata 
a luat ființă gospodăria agricolă 
colectivă „7 Noiembrie“, în care 
au intrat 60 de familii de țărani 
întovărășiți.

în prezent, în raionul Lugoj 
cele 71 gospodării agricole co
lective cuprind peste 80 la sută 
din suprafața agricolă a raionu
lui.

(Agerpres J

Cu prilejul celei de-a 85-a 
aniversări a acad, 

prof. dr. C. I. Parhon
Iubite tovarășe Parhon,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne și Prezidiul Marii Adu
nări Naționale vă transmit cele mai călduroase felicitări cu pri
lejul celei de-a 85-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

întreaga dumneavoastră viață este un exemplu de patriotism 
fierbinte, de slujire cu credință a poporului și a luptei lui pentru 
progres și libertate.

Ați muncit neobosit pentru dezvoltarea științei și culturii, pen
tru făurirea și consolidarea regimului democrat-popular, pentru 
construcția socialismului în patria noastră, îndeplinind cu cinste 
înalte funcții de stat și obștești. Ați adus și aduceți, ca preșe
dinte al A.R.l.U.S.-ului, o însemnată contribuție la întărirea și 
dezvoltarea prieteniei frățești dintre poporul romîn și poporul 
sovietic.

Vă urăm, iubite tovarășe Parhon, ani mulți de sănătate șl 
viață rodnică în slujba patriei și a peporuiui nostru.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL R. P. ROMÎNE

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Un exemplu

de patriotism 

fierbinte

Academicianul C- I- Parhon, 
savantul care a dus fenu- 
me'.e științei rominești de. 

parte peste hotarele țării, luptă, 
tor pentru făurirea și consolida
rea regimului democrat.popu. 
Iar, pentru construcția socialis
mului în patria noastră, împli
nește astăzi 85 de ani.

Născut la 15 (28 octombrie) 
1874 la Cîmpulung-Museel, fiu al 
unui modest învățător, C. 1. 
Parhon și-a dăruit din fragedă 
tinerețe viața luptei pentru ali
narea suferințelor oamenilor 
muncii, luptei pentru fericirea 
poporului său. Contactul încă din 
anii liceului cu literatura mar
xistă, cu mișcarea socialistă 
deschide în fața tînărului avid de 
știință, de luptă, imense orizon
turi.

Din tinerețe C. I. Parhon se 
remarcă prin calitățile sale ex
cepționale întrunind în scurt timp 
aprecierile elogioase ale profe
sorilor săi.

încă din această epocă numele 
tînărului savant Începe să fie cu
noscut și apreciat în lumea me
dicală de peste hotare. în 1900 
scoate la Paris primul tratat de 
endocrinologie din lume. Această 
lucrare îl consacră ca pe unul 
din ctitorii endocrinologiei.

In decursul celor peste cinci 
decenii care s-au scurs de la a- 
pariția lucrării sale, care l-a con
sacrat în lumea științifică, profe
sorul C. 1. Parhon a dat științei 
medicale un număr uriaș de lu
crări abordind probleme de neu
rologie, psihiatrie, endocrinologie.

La Iași sau la București, ori 
și unde a lucrat doctorul C. I. 
Parhon s-a manifestat în perma
nență ca un eminent profesor 
care împărțea cu dărnicie stu. 
denților săi învățăturile trase din 
cercetările sale de excepțională 
valoare științifică, ca un medic 
talentat care-și punea știința în

61ujba bolnavilor; ca un înaripat 
luptător pentru progres și liber
tate.

Profesorul C. I. Parhon a fost 
și este un patriot în adevăratul 
sens al cuvîntului. întreaga viață 
a profesorului C. I. Parhon este 
un exemplu de patriotism fier
binte, de slujire cu credință a po. 
porului și a luptei pentru pro
gres și libertate.

In plină teroare antonesciană 
profesorul Parhon a participat 
activ la lupta avangardei prole
tare din țara noastră contra cri
minalului război antisovietic. EI 
este unul din inițiatorii memoriu, 
lui prin care se cerea ieșirea țăi 
rii noastre din războiul anti, 
sovietic.

23 August Î944 deschide zori 
noi în fața marelui savant ro
mîn. In anii ce au urmat eli
berării, academicianul C. I, 
Parhon își dăruiește toate forțele 
luptei pentru dezvoltarea științei 
și culturii rominești, pentru fău
rirea și consolidarea regimului 
democrat-popular, pentru con
strucția socialismului în patria 
noastră, îndeplinind cu cinste 
înalte funcții de stat și obștești.

Profesorul C. I. Parhon a fost 
și este un prieten sincer și devo. 
tat al Uniunii Sovietice. El a 
desfășurat o îndelungată și 
rodnică activitate în domeniul 
întăririi prieteniei și colaborării 
culturale romîno.sovietice.

Ca președinte al A-R.L.U.S.-U. 
lui academicianul C. I. Parhon a 
adus în ultimii 15 ani o însem
nată contribuție la Întărirea și 
dezvoltarea prieteniei frățești 
dintre poporul romîn și poporul 
sovietic.

Academicianul C. I. Parhon 
împlinește 85 de ani.

Tineretul nostru, alături de în
tregul nostru popor, urează 
astăzi marelui savant și luptător 
pentru fericirea poporului viață 
rodnică in slujba iubitei noastre 
patrii.

Oră de matematică In clasa a Xl-a a ȘcoPi medii nr. 4 din Orașul Stalin.
Foto: N. STELORIAN



TRIEB NOI BOGĂȚII
Tinerii craiovenî muncesc

Jean Cumzet

Fiorea Ciobanu

Petre Teică

Dima Șt. Filică

Ion C. Cocioaba

Brigadă 
fruntașă

Pe șantierul de îmbunătățiri 
funciare de la Becliet, a lucrat in 
tabăra permanentă și brigada 
utemistă de muncă patriotică 
condusă de tînărul inginer Du
mitru Țîștep din comuna Rovi- 
nari, raionul Tg. Jiu. In întrece
rea socialistă cu alte brigăzi cel 
25 tineri din Rovinari s.au si
tuat de repetate ori în frunte. 
Acest lucru se datorește faptului 
că ei și-au organizat bine munca, 
ca au inițiat întreceri între ei sub 
lozinda ; „fruntașul zilei“. Rind 
pe rind, Ghporghe Ignat, Vasile 
Rina, Cirigore Ene și alții au 
avut cinstea să fie declarați, 
seara la careu, fruntașul zilei. 
Însuflețirea cu care tinerii bri
găzii au muncit a făcut ca atîț 
timp cit au fost pe șantier nici 
unul să nu fie sub norma zilnică 
planificată, adică m.c. de
săpături.

ìmbunatàfiri funciare
Primăvară

în plină toamnă
de Petre Dragu

Prin locurile oltenești din 
preajma Caracalului, acolo un
de se întind bărăgarre de negru 
cernoziom și unde comunele 
Stoenești, Gostavăț, Băbiciu, Scă
rișoara se arată privirii ca niște 
mărgele înșirate pe firul șoselei, 
Oltul cu apele impetuoase, Ol
tul așa cum îl știm — aprig flă
cău de baladă — a început să 
fie supus și domesticit. Valurile 
lui oglindesc în aceste zile, ca 
in fiecare toamnă, galbenul de 
miere al luncilor, arama întin
derilor de razachie, clipirea de 
abanos a pămîntului despicat 
de paloșul plugurilor și lucirea 
din ochii bucurați de belșug ai 
colectiviștilor din împrejurimi. 
Valurile lui duc din aceste locuri 
spre Dunărea domoală împle
tiri de cîntec de flăcăi și fete, 
și mai duc - ca în nici o altă 
toamnă — cîntece primăvăratice 
de brigadier. In miez de octom
brie, cu brumă și joase grămă- 
diri de nori, cu ploi 
statornice, primăvara ■ 
ruitoare în aceste 
Stoeneștilor de lîngă 
adus-o pe brațe, pe 
în inimi, flăcăi veniți 
colțurile regiunii să 
pieptul cîmpiei negre 
croi nou făgaș Oltului, 
acum nesupus. Pe o distanță de 
17 km, un canal lat de 8 m. și 
adînc de 2 m. va purta apele 
dătătoare de belșug și va face 
fertile cum n-au fost niciodată, 
peste 2.000 de ha. Dacă vom 
adăuga la aceste cifre amă
nuntul că brigada utemistă de 
muncă patriotică sapă, în me
die, 400 m.c. de pămînt pe 
zi, că munca lor, a utemiștilor 
și tinerilor laolaltă, r- voluntară 
și entuziastă — reprezintă pînă 
acum, peste 1.000.000 lei dăruiți 
patriei, vom înțelege și mai 
bine ce semnificație are aceas
tă primăvară năpădită în cîm- 
pia Oltului în plină toamnă.

Am aflat aceste cifre ae la 
tînărul comunist Marin Olteanu, 
comandantul taberei de la șan
tierul Stoenești-Scărișoara, într-o 
seară rece de octombrie cînd 
brigadierii se întorceau de la 
cîmp cu steagul în frunte și pe 
buze cu un cîntec de pe vremea 
Bumbești-Livezenilor. M-au im
presionat cele aflate, dar, mai 
cu seamă, m-a înfiorat glasul 
lui atunci cînd a început fă-mi 
vorbească despre felul cum vor 
arăta în curînd aceste locuri :

— Vor fi pe aici nemărginiri 
de orez, și va crește, cum n-au 
văzut niciodată oamenii locuri
lor, sfeclă multă și grea al că
rei must dulce se va preface 
în cristale de zahăr. Ploile nu 
vor mai fi așteptate, in veri do
goritoare, cu sufletul la gură, 
iar Oltul, Oltul îl vom face co
lectivist. Și nu într-o singură 
gospodărie, ci în 4 deodată. La 
Stoenești, la Gostavăț, la Băbiciu 
și Scărișoara, Oltul va fi orezar 
și grădinar și nenumărate vor fi 
zilele-muncă pe care le va face 
•I însuși.

Comunistul Marin Olteanu 
poetizează. Poetizează și îi stă 
bine, pentru că nu face lucrul 
acesta din poză sau din •’ine 
știe ce veleități literare. Pe fun
dalul cîntecului cu care se în
torc tinerii de pe șantier, glasul 
lui - scăzut, domol și firesc 
îți apare ca un recitativ de ba
ladă contemporană.

„.In odaia comandamentului

subțiri 
stăruie 
locuri 
Olt.
chipuri și 
din toate 

i despice 
- pentru a 

pînă

ȘÎ 
di
ale 
Au

e cald. Afară s-a pornit un vint 
subțire de toamnă și glasul lui 
metalic se împletește cu trilul 
de fluier al unui flăcău venit 
tocmai din raionul Oltețu să 
dea belșug câmpiilor de la 
Stoenești. In dormitor, la lumina 
felinarului, neobișnuit de mare, 
Vîrjan Constantin de la Caracal 
și Dinu Stelian de la Balș p-e- 
gătesc un nou număr al qazetei 
„Brigadierul". Scriu cu seriozita
tea unor veritabili redactori și 
sînt convins că numărul de mîi- 
ne va stîrni un mare interes, 
așa cum a stîrnit acela care a 
adus vestea că fiecare tinăr 
din brigada condusă de Ușure- 
lu Ion (o brigadă a recordurilor) 
a săpat zilnic în tot timpul cît 
a stat pe șantier, cîte 4 m. cubi 
de pămînt ; așa cum a stîrnit 
acela în care tînărul Ion Păpă
die era criticat pentru lenea 
care îl cuprindea uneori...

Un panou îmi atrage privirea. 
Pe el, cu litere roșii, numele 
brigăzilor care au dobîndit pînă 
acum drapelul : brigada școlii 
de tractoriști din Balș, brigada 
de tineret din același raion, 
brigăzile a doua și a treia din 
Oltețu și brigada întîia din Ca
racal. Comandanții acestor bri
găzi, cei mai buni utemiști din 
organizațiile U.T.M. respective, 
printre care Mihăilescu Mircea 
și Udrea Petre, nu mai sînt pe 
șantier, și-au făcut zilele regle
mentare și s-au întors la munca 
lor de fiecare zi. Dar numele și 
faima lor stăruie pe acest pa
nou, stîrnind admirația celor 
care muncesc acum pe șantie
rul de irigări și trezindu-le do
rința de a lucra în așa fel îneît 
și numele lor să rămînă respec
tate și pilduitoare pentru cei 
din seriile viitoare.

...Vîntul toamnei s-a întețit. 
Cîmpia doarme mută și întinsă 
pînă în zarea de 
Fluierașului din 
adăugat altele 
oltenaș, cîntă a

„Foaie verde și-o slpică, 
Oltule, apă voinică, 
Numai fi posac și trist l 
Te-om face colectivist, 
Orezar de soi vei fi 
In vreo 5 gospodării. 
Și-o să ai la zile muncă 
Multe ca frunza pe luncă**.

Cîntecul are zvîcnet de sîrbă 
și îndeamnă la joc și iocul se 
înfiripă ca o flacără. Brațele 
care mînuiesc tîrnăcopul și hîr- 
lețul se împletesc zdravăn, iar 
tălpile bat înverșunate pămîn
tul. Marin Olteanu privește grav 
jocul flăcăilor, al utemiștilor lui, 
care-i sînt atît de dragi. încerc 
să-i ghicesc gînduriie și cred că 
izbutesc. Ei vede în roata flă
căilor tălăzuirea viitoarelor la
nuri de orez, în raza lor sclipi
rea valului din Olt și bucuria 
belșugurilor viitoare, iar în bă
taia pasului voinic ritmul entu
ziast al inimii tineretului patriei.

Chiuie vîntul, dar glasul flă
căilor îl biruie. Este întuneric și 
frig, dar lîngă jocul brigadieri
lor mă simt ca lîngă un foc 
uriaș. Am senzația unui început 
năvalnic de primăvară și îl în
treb pe Marin Olteanu :
- Cine a spus că a venit 

toamna ?
iml răspunde grav :
- Unul care n-a fost nicio

dată pe un șantier al tineretului.

unde vin norii. 
Oltețu i s-au 
și un glas de 
primăvară :

cu entuziasm pe șantierele

Muncă avîntată pe ca
nalul principal de aduc- 
țiune de pe șantierul de 

Irigații Stoeneștl- 
Scărișoara.

Foto ! P. POPESCU

Seara, după muncă, bri
gadierii 
rul 
nat 
lui,

de pe șantie- 
Rast-Negoi s-au adu- 

în jurul acordeonu- 
la focul de tabără.

Șantierul de îmbunătățiri fun
ciare de la Stoenești-Scărișoara.., 
Trecuseră șase zile de cînd bri
gada utemistă de muncă patrio
tică, condusă de Mircea Mihăi
lescu, deținea drapelul de briga
dă fruntașă, in întrecerea socia
listă cu brigada condusă de Ion 
Udrea, „băieții“ lui Mihăilescu 
se dovediseră, șase zile la rind, mai 
dîrji. Seara, cei din brigada lui 
Mihăilescu se întorceau de pe 
șantier la cantonament cîntînd, 
plini de voie bună, cu drapelul

Foto : P. PAVEL

de brigadă fruntașă fluturînd în 
vînt. Cei din brigada lui Udrea 
veneau mai în urmă, cam ruși
nați.

— Măi, băieți, le-a explicat 
într-o seară pe îndelete Ion U- 
drea celor 22 de tineri din bri
gada lui, cu ăștia nu e de glu
mit. Ne-arn angajat în fața Co
mitetului raional U.T.M. Oltețu 
că vom cuceri drapelul de bri
gadă fruntașă. Se poale să ne fa
cem de rîs ? !

Tinerii au chibzuit îndelung. 
Pînă la urma, utemiștii Constan
tin Badea și Gheorghe Pleșa au 
venit cu propunerea ca fiecare 
să sape cîte 4 metri cubi de pă
mînt în loc de 3 cît era norma. 
A doua zi s-au sculat mai de 
vreme, au muncit mai cu rîvnă 
și mai organizat și seara, la 
careu...

— V-am cedat drapelul, tova
rășe Udrea, după 7 zile de în
trecere dîrză, dar mîine seară 
cred că...

— Nu se Știe, tovarășe Mihăi
lescu, a zis Udrea, strîngîndu-i 
puternic și prietenește mîna

«
•s

Tinerii craiovenî

pe șantierele belșugului
(Urmare din pag. l-a)

comune ale brigadierilor și Io. 
calnicilor. Informările politice, 
difuzarea și citirea în comun a 
presei au făcut parte din pro
gramul zilnic al fiecărei tabere.

In cadrul întrecerii socialiste, 
am căutat să-i educăm pe tine
rii brigadieri în spiritul muncii 
colective, al răspunderii perso
nale a fiecăruia față de rezul
tatele obținute de întreaga echi
pă sau brigadă din care face 
parte. Pentru aceasta, în func
ție de norma zilnică de lucru 
stabilită pentru fiecare briga 
dier, am fixat norme pentru fie
care brigadă.

Cînd prima serie și-a încheia! 
lucrările, fruntașii în întrecere 
au fost fotografiați lingă dra
pelele comitetelor raionale 
U.T.M., au 
brigadier al muncii __
diplome de onoare ale comite
tului regional U.T.M.

întorși acasă, în cadrul unor 
adunări organizate de organiza
țiile de bază U.T.M., ei au po
vestit tinerilor prezenți la a- 
ceste adunări despre frumuse
țea muncii de brigadier, despre 
importanța lucrărilor pe care 
le-au executat ei, despre cunoș
tințele noi pe care le-au căpă
tat pe șantier. In urma acestor 
discuții alți tineri au cerut să 
meargă să muncească în tabe
rele permanente. Și astfel, de la 
10 august la 15 octombrie, 20.000 
tineri au lucrat cîte 15—20 zile 
în cele patru tabere permanente 
de pe șantierele tineretului, pres- 
tînd aproape 500.000 ore de mun
că patriotică. In afară de aceș
tia, de la începutul anului pînă 
acum, pe șantierele de îmbună
tățiri funciare din regiunea Cra
iova au lucrat aproape 100.000 
de tineri.

Roadele muncii avîntate a ti
neretului din regiunea noastră 
s-au concretizat astfel: peste 
6.500 hectare redate agriculturii 
(fără lucrările de la Bechet, 
Pisc-Seaca și Rast-Negoi, care 
sînt în curs de execuție 
au fost încă evaluate), 
8.000 hectare amenajate 
irigații, dislocîndu-se în

comitetelor 
primit insigne de 

voluntare,

și nu 
peste 

pentru 
total

Prin munca patriotică a tineretului din regiunea Craiova 
s-au realizat in anul acesta :

• Aproape 5.000.000 lei economii.
• S-au redat agriculturii peste 6,500 hectare teren.
• S-a amenajat pentru irigații o suprafață de peste 

8.000 hectare.
• Au participat la munca patriotică pe cele patru mari 

șantiere ale tineretului peste 20.000 tineri.
• In anul 1960 vor funcționa in întreaga regiune 14 

șantiere ale tineretului unde vor lucra peste 30.000 briga
dieri.

• Ei vor reda agriculturii, prin muncă patriotică, o su
prafață de 7.500 hectare și vor amenaja pentru irigații 
alte 9.900 hectare.

V

un volum de peste 1.000.000 
metri cubi de pămînt. Valoarea 
economiilor realizate prin mun
ca patriotică a tineretului se ri
dică la suma de aproape 5.000.000 
lei.

Puteam, totuși, obține rezul
tate și mai bune. Am început 
însă cu întârziere acțiunea de or
ganizare a taberelor permanente 
pe cele patru mari șantiere, 
din care cauză aportul tinere, 
tului în acțiunea de îmbunată, 
țiri funciare a fost mai mic față 
de posibilități.

Apoi, deși la nivel regional a 
existat o colaborare strînsă în
tre noi și organele O.R.I.F., la 
nivelul raioanelor și al șantie
relor această colaborare a fost 
mai slabă, mai dezorganizată.

In sfîrșit, chiar atunci cînd 
am deschis taberele permanentei 
unele comitete raionale U.T.M.
— Amaradia, Strehaia, Craiova
— n-au lămurit tinerilor impor
tanța economică deosebită a lu
crărilor de pe aceste mari șan
tiere, n-au dat curs cererilor 
multor organizații de bază 
U.T.M., ale tinerilor care și-au 
manifestat dorința să meargă să 
lucreze pe șantierele tineretului. 
N-a existat preocupare din par
tea acestor comitete pentru or
ganizarea cît mai multor brigăzi 
care să muncească pe aceste 
șantiere.

în intervalul în care șantie
rele au fost închise, oamenii 
fiind ocupați cu însămînțările 
de toamnă, noi am analizat 
stadiul în care ne aflam cu lu
crările și am luat o serie de mă
suri menite să sporească con
tribuția tineretului în această 
mare acțiune.

Astfel, reorganizînd taberele 
permanente pe cele patru șan
tiere ale tineretului și antrenind 
aici, în plus, pe toți tinerii din 
comunele de pe traseele șantie
relor, pînă la sfîrșitul anului 
vom termina lucrările pentru re. 
darea agriculturii a 6.100 hec. 
tare la Rast-Negoi, 4.000 hec. 
tare la Pisc-Seaca și vom exe
cuta in proporție de 80 la sută 
amenajările pentru irigarea ce
lor 2.000 hectare de pe șantie
rul Stoenești-Scărișoara, restul 
de 20 la sută fiind lucrări de 
artă pe care le vor executa oa
meni calificați.

Pentru anul viitor, din planul 
regiunii de 27.500 hectare re
date agriculturii, prin forțele 
tineretului vom reda 7.500 hec
tare, iar din cele 29.900 hec
tare care se vor amenaja pen. 
tru irigații, tineretul va executa 
toate lucrările pe o suprafață 
de 9.900 hectare. Din cele >34 
șantiere care vor funcționa 
regiune, 14 
tineretului, 
peste 30.000 
permanente 
tică.

în 
vor fi șantiere ale 
unde vor 
de tineri in 

de muncă

munci 
tabere 

patrio-

Serile pe șa
Cînd au venit primele brigăzi utemiste 

de muncă patriotică pe șantierul de hidro
ameliorații Pisc-Seaca. din raionul Cala
fat, unii tineri și-au spus : „Ce-o să fa
cem noi aici douăzeci de zile ? Orele în 
care vom lucra vor trece ușor, pe nebăgate 
de seamă, dar după aceea timpul de-abia 
se va scurge... Acasă era altceva. Ziua mun
ceam la gospodăria agricolă colectivă, iar 
scara mergeam la căminul cultural, unde 
cîntam, jucam, pregăteam piese de teatru... 
Dar aici ? !”

N-a trecut însă nici o săptămînă de zile 
și părerile acestea s au spulberat cu totul. 
Sub conducerea comitetului raional de 
partid, Comitetul raional U.T.M. Calafat, 
în colaborare cu secția de învățămînt. a 
trecut la organizarea timpului liber al 
brigadierilor într-un mod cît mai plăcut și 
cît mai instructiv. Șantierul trebuia să fie 
nu numai o școală a muncii dar și un loc 
de educație, unde tinerii să se simtă bine, 
să-și petreacă orele de odihnă cu folos, 
în acest sens, încă din primele zile, pe 
Scena nou construită alături de dormitoa
rele brigadierilor, au început să-și prezinte 
interesantele lor programe brigada artis- 

de agitație a Casei raionale de cul- 
din Calafat, brigada artistică de agi- 
a gospodăriei agricole colective din 
Hunia, a gospodăriei agricole colec- 

Seaca de Cîmp și altele. Din cînte- 
și scenetele brigăzilor artistiee de

tică 
tură 
tație 
satul 
tive 
cele 
agitație tinerii de pe șantier aflau despre 
realizările frumoase ale gospodăriilor agri
cole colective din satele apropiate, despre 
viața și realizările tineretului din patria 
noastră socialistă.

într-o zi au venit în mijlocul brigadierilor 
și tinerii de la gospodăria agricolă colec
tivă „Viață Nouă“ din comuna Poiana 
Mare. Au mers pe șantier, au stat de vorbă

Rambleu sau debleu?

— »
ou comandanții brigăzilor de muncă patrio
tică, iar seara, cînd au prezentat progra
mul brigăzii lor artistice de agitație, au 
introdus în cîntece și aspecte de pe șan
tier. Brigadierii fruntași au tresărit bucu
roși auzindu-și numele rostite pe scenă 
iar cei care se cam lăsaseră pe tînjală la 
treabă au lăsat capul în jos oînd brigada 
i-a luat în țepii ariciului.

Altădată a venit în mijlocul lor Ansam
blul de cîntece și dansuri „Nicolae Bălcescu“ 
din Craiova, iar caravana cinematografică 
le-a prezentat numeroase filme interesante. 
De un deosebit succes în rîndul tinerilor 
brigadieri s-au bucurat jurnalele agricole 
prezentate de caravană și filmul „Mama 
după romanul marelui scriitor sovietic 
Maxim Gorki. După filmul acesta, briga-

Cum organizează Comitetul 
raional U.T.M. Calafat 
timpul liber al tinerilor 
pe șantierul Pisc-Seaca

dierii au discutat multă vreme despre tî
nărul comunist Pavel Vlasov, eroul princi
pal al filmului, pe care îl îndrăgiseră.

Permanent cadrele didactice din apro
piere au fost pe șantier în mijlocul tine
rilor. împreună cu aceștia se citea presa 
și se organizau jurnale vorbite extrem de 
interesante, pe temele celor mai recente 
evenimente interne și externe. Jurnale 
deosebit de însuflețite au fost acelea în 
care s-a discutat despre vizita tovarășului 
N.S. Ilrușciov în S.U.A. Tinerii citeau și 
dezbăteau cu interes și pasiune discursu
rile conducătorului sovietic în care erau 
tratate problemele păcii și ale coexistenței 
pașnice, problemele dezarmării generale și 
totale propuse de guvernul sovietic, ur
măreau îndeaproape itinerariul vizitei, iar 
când venea vorba despre cea de a doua și 
a treia rachetă cosmică, strălucite victorii 
•le științei ți tehnicii sovietice, >u mai 
•onteoean oa întrebării«.

ist ier
Cît despre timp în care să nu aibă 

face, nici vorbă. Recenziile asupra roma
nului „Străinul“ al tînărului prozator Titus 
Popovici, asupra „Povestirilor“ scriitorului 
sovietic Vasilenko, ori seara literară în
chinată sărbătorii naționale a eliberării 
patriei, pe tema „23 August oglindit în 
opera scriitorilor noștri”, le stîrneau seară 
de seară tot mai mult interesul.

Adeseori tinerii brigadieri se strîngeau 
grupuri, grupuri și învățau cîntece patrio
tice. Așa au învățat ei mobilizatorul marș 
„Sub steagul partidului“ de Matei Socor, 
pe versuri de Mihai Beniuc, ori 
tinerilor brigadieri 
droameliorații din 
Constantin Baban.

Preocupat 
bine timpul 
la Pisc-Seaca, 
în colaborare 
lui, a reușit să inițieze 
care au slujit din plin 
S-ar fi putut face însă 
o activitate tot așa de 
fost organizată și cu forțele tinerilor briga
dieri de pe șantier. Inițierea unor con
cursuri de fluierași și cîntece populare pe 
brigăzi ar fi fost binevenită în acest 
sens. De asemenea, perioada de 20 
de zile, cît stătea fiecare brigadă pe șan
tier, ar fi fost suficientă pentru a se or
ganiza o brigadă artistică de agitație ■ 
tinerilor de pe șantier, oare, înainte de a 
pleca spre casă să prezinte un program 
artistic despre viața și munca lor de bri
gadieri în perioada celor douăzeci de zile, 
în felul acesta activitatea tinerilor briga
dieri în timpul liber ar fi fost și mai in
teresantă, iar energia lor creatoare stimu
lată și mai mult, făcînd ca zilele petrecute 
împreună pe șantier să fie de neuitat.

CC

„Marșul
de pe șantierele de hi- 
regiunea Craiova” de

să
liber
comitetul

eu comandamentul șantieru- 
acțiuni interesante, 

scopului propus, 
și mai mult dacă 
interesantă ar fi

organizeze cît mai 
al brigadierilor de 

raional U.T.M.

PETRE GHELMEZ

Ședea pe o movilă și 
privea. Privirea lui a- 
vea o lucire 
Bărbia se avîntase ori
zontal 
zare. Părul îi fîlfîia în 
bătaia vîntului. Sufle
tul — ei, da, sufletul — 
îi era 
emoție, 
o întindere 
pămînt — mai dreaptă 
sau mai ondulată, și 
cîmpie și movile — pe 
care mîna omului săpa 
un canal. Un canal a- 
dînc și larg, care va 
tăia în linie dreaptă 
cîmpia cale de 17 km. 
și pe care va curge apa 
binefăcătoare pentru 
lanurile de porumb, 
sfeclă și orez. Cum am 
zis, sufletul lui de spe
cialist în problemele 
pămîntului (era doar 
inginer al Oficiului Re
gional de îmbunătățiri 
Funciare) era cuprins 
de o reală emoție. Pri. 
virea îi lucea de mul. 
turnire. Tinerii mun. 
ceau. Munceau hotărîți, 
entuziaști, cîntînd, ve
seli. Și cum ședea așa 
pe movilă pe inginerul 
Călin Victor îl mușcă 
de inimă o ușoară re- 
mușcare.

— Ce.ar fi să.i ajut 
și eu în muncă ? Să le 
dau un îndemn din ini. 
mă.

Și s-a dus pe lingă 
ei.

— Ei, băieți, munciți, 
munciți 1

— Muncim, tovarășe 
inginer. De îndemnuri 
n-avem noi nevoie. Am 
vrea să ne arătați 
cum să muncim.

— Cum să munciți î 
Păi să săpați pămîntul, 
să_l cărați cu roaba...

— Da, dar uite, aici 
nu prea știm cttm să 
facem că terenul are 
o denivelare.

— O denivelare?—a

stranie.

înainte, spre

copleșit de
Inchipuiți.vă 

uriașă de

întrebat inginerul și-a 
rămas pe gînduri. „Ce 
dracu îmi pun și ăștia 
întrebări de.astea păcă
toase ? Ce-or fi vrînd 
săv fac acuma? Să mă 
chiorăsc prin toate hîr. 
țoagele să văd cum 
spune planul ?“

— Păi, faceți și vo)

n-a mai dat pe le ai 
cîteva zile.
cu cineva 
de table, într.un 
foarte potrivit, 
două zile s-a 
să vină totuși 
șantier, să mai

FOILETON
un rambleu 1 le spuse 
el supărat.

— Adică ce-i ăla 
rambleu ?

— Ce-i ăla ? Adică 
să cărați pămîntul sus. 
Să faceți 
mare.

Tinerii

o grămadă

așa au făcut,

Aranjase 
o partidă 

I loc 
Peste 
gîndit 
pe la 
ia ni.

țel aer, să se bucure 
de priveliște.

— Ei, cum merge cu 
rambleul î i-a întrebat 
el pe tineri.

— Merge Dar cit îl 
mai urcăm ?

— Stați nițel.
Și inginerul s.a ur.

— Și ce fac, Marine, cu pămîntul 
cînd ajung sus ?

— li aduci și tu înapoi...
Desen : M. CARANFIL

cum le-a spus „specia
listul“. S-au apucat su
te de oameni și-au lu
crat zile în șir să facă 
rambleul. Au ridicat 
zeci de metri cubi de 
pămînt.

Intre timp inginerul

cat pe movila de 
mînt. S-a plimbat 
încolo-și-ncoace, a 
getat adînc, apoi a 
stit cu o profundă 
rere de rău :

— Știți ce, măi _ 
ieți, aici de fapt, după

eu
ro
pă.

bă.

plan, nu era nevoie de 
un rambleu, ci de un 
debleu. Așa că dați tot 
pămîntul ăsta de.aicl 
la o parte și începeți 
să săpați în jos.

Tinerii au rămas în
mărmuriți. Cum o fi 
venind asta oare ? Ori 
e rambleu, ori debleu? 
Inginerul a ridicat din 
umeri și ie-a spus ple. 
cînd :

— Ce să vă fac? Așa 
zice planul: debleu...

Și.a plecat. O.R.I.F» 
ul și-a dat și el în sfir. 
șit seama că cel pe ca- 
re-l trimisese 
drume era de 
ageamiu în 
asta, că in loc 
ducă treburile 
el le-a încurcat intr-un 
chip revoltător. Cum 
rămîne insă cu sutele 
de tineri care au mun
cit de pomană 
tregi ? Cum a 
tuși posibil 
lungă pe un 
nea șantier ca cel de la 
Stoenești - Scărișoara 
un asemenea „specia
list", cu capul iri nori, 
de o iresponsabilitate 
fără calificativ, care-și 
bate joc de munca ti
nerilor ? Pentru că nu 
e o glumă să cari sute 
de metri 
mint sus 
dai iar 
Marele, 
„specialist“ trebuie să 
răspundă pentru ..în. 
drumările“ date. Pen
tru că aici, cînd e vor
ba de un șantier pe 
care se fac lucrări u- 
rlașe, nu merge să te 
joci de-a „e rambleu, ba 
e debleu“.

să in. 
fapt un 
meseria 
să con. 
tehnice

zile în- 
fost to.
să a- 
aseme-

cubi de pă- 
și.apoi să-l 
la o parte î 
inegalabilul

ION BAIEȘU



In ajutorul celor ce învață în cercurile pentru studierea Statutului U. T. M.

organizatorul și conducătorul luptei revoluționare 
a maselor populare pentru instaurarea regimului 

democrat-popular. Participarea U.T.C. la lupta 
revoluționară condusă de partid

(Lecția I-a)
Instaurarea regimului demo- 

crat-popular a constituit rezul
tatul luptei eroice dusă de ma
sele muncitoare din țara noas
tră în frunte cu proletariatul, 
sub conducerea partidului comu
nist, împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc de cruntă asu
prire și exploatare.

Amară, deosebit de grea era 
viața muncitorilor și a țărani
lor în Romînia burghezo-moșie- 
rească. Exploatarea sîngeroasă, 
muncă peste puteri și salarii de 
foame, șomaj, teroare și gloan
țe în loc de pîine și drepturi, 
— iată ce „oferea“ orînduirea 
capitalistă muncitorilor, din- tru
da cărora capitaliștii din țară 
și de peste hotare adunau pro
fituri uriașe. Pe spinarea țăra
nilor, lipsiți de pămînt, de unel
te și vite, înglodați în datorii, 
goi și înfometați, se îmbogă
țeau moșierii, fabricanții și ne
gustorii, cămătarii și chiaburii,

Politica burgheziei și a rnoșie- 
rimii hărăzea Romîniei soarta 
de rezervor de materii prime al 
marilor puteri imperialiste, de 
țară înrobită economicește și po
liticește capitalului monopolist.

Acestei politici antinaționale i 
se opunea clasa muncitoare, 
condusă de avangarda ei 
marxist-leninistă— Partidul .Cp- 

"munisi din Romînia —- care, 
în ciuda prigoanei sălbatice, or
ganiza lupta maselor muncitoare 
împotriva exploatării capitaliste- 
moșierești și a stării de depen
dență a țării față de puterile 
imperialiste.

In anii cînd clasele exploata
toare căutau prin teroare săl
batică să înăbușe avîntul luptei 
revoluționare a oamenilor mun
cii și pregăteau pas cu pas 
instaurarea dictaturii fasciste, 
comuniștii și isub conduce
rea lor — uteciștii ridicau ma
sele de oameni ai muncii în a- 
părarea drepturilor și libertă
ților călcate în picioare, che
mau la unirea forțelor democra
tice.

Ajutor credincios al P.C.R., 
Uniunea Tineretului Comunist— 
ale cărei tradiții glorioase le 
continuă azi U.T.M. — a înde
plinit cu cinste sarcinile trasa
te de partid, mobilizînd tine
retul la lupta împotriva cruntei 
exploatări capitaliste, împotriva 
fascizării țării. Astfel, U.T.C. a 
mobilizat mase tot mai largi ale 
tineretului la grevele și demoni 
strațiile clasei muncitoare din 
anii 1932 — 1933 de la Bucu
rești, Ploești, Cluj, Pașcani, O- 
radea, Timișoara, Tg. Mureș etc. 
Tinerii ceferiști au participat, 
alături de muncitorii vîrstnici, 
la luptele de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița“ din 15—16 februarie 
1933. Printre tinerii căzuți e- 
roic, străpunși de gloanțele că
lăilor, a murit cu mîna încleș
tată pe sirenă, la postul de o- 
noare ce i-a fost încredințat de 
partid, utecistul Vasile Roaită— 
erou drag al tineretului mun
citor. P.C.R. a dat o înaltă a- 
preciere participării tineretului 
la eroicele lupte din ianuarie- 
februarie 1933, subliniind că ti
neretul muncitor a dovedit în 
«ceste lupte „un eroism și curaj 
demn de tînăra gardă a prole
tariatului revoluționar“.

Lupta P.C.R. împotriva 
fascismului și a 

războiului antisovietic
Mărețele și eroicele lupte 

muncitorești din februarie 1933, 
conduse de P.C.R., acțiunile an
tifasciste care în anii următori 
au luat o amploare din ce în 
ce mai mare demonstrau că în 
țara noastră existau forțe în
semnate care se împotriveau 
fascizării. Lupta plină de abne
gație dusă sub conducerea par
tidului de clasa muncitoare și 
de forțele progresiste grupate In 
jurul ei a frînat pentru un timp 
procesul de fascizare a țării.

Caracterul antinațional al po
liticii claselor exploatatoare a 
teșit deosebit de puternic în e- 

-tență în perioada premergă- 
e războiului, cînd expansiu- 
"ermaniei hitleriste deveni- 

Tavă amenințare pentru 
dența patriei. O singură 

salvare exista pentru 
nostru : alianța cu Und- 
vietică, marea țară 

ecină, care își oferise 
pentru apărarea inde

cenței Cehoslovaciei, Polo
niei, Romîniei. Dar clasele do
minante ale vechii Romînii au 
refuzat sprijinul Uniunii Sovie
tice. devenind instrumente și 
complici fățiși ai celui mai în
verșunat dușman al 
romîn — fascismul
După ce a acceptat slugarnic 
odiosul dictat de la Viena, prin 
care în 1940 nordul Transilva
niei a fost smuls Romîniei și a- 
tribuit Ungariei hortiste, bur
ghezo nioșieriniea a împins țara 
în prăpastia dictaturii militaro- 
fasciste și a criminalului război 
antisovietic, 
nia hitleristă.

Clasele exploatatoare sperau 
că acest război se va solda cu 
nimicirea Uniunii Sovietice, a 
cărei forță de inrîurire asupra 
maselor populare din țara noa
stră te inspira spaimă. Forțele 
reacționare din Romînia urmă
reau să-și sporească bogățiile

poporului 
german.

alături de Germa-

Filimon 
și multi

tru cauza poporului 
Sîrbu, Justin Georgescu 
alți tineri care s-au ridicat, la 
chemarea comuniștilor, împotri
va criminalului război antisovie
tic, împotriva

prin anexarea și jefuirea unor 
teritorii sovietice, prin creșterea 
profiturilor de pe urma produc
ției de război, prin intensifica-' 
rea exploatării oamenilor mun
cii. Tîrîrea Romîniei în războ
iul antisovietic a fost înfăptuită 
de către reprezentanții princi
pali ai burgheziei și moșierimii 
romîne — clica militară-fascistă 
aflată la putere și partidele bur
ghezo-moșierești în frunte cu 
Maniu și Brătianu. Interesele 
naționale ale poporului romîn 
au fost subordonate țelurilor 
criminale ale hitlerismului în
robitor de popoare. Griul și pe
trolul romînesc, ca și alte bo
gății ale țării, au fost puse la 
dispoziția mașinii de război hit
leriste. Tineretul, floarea po
porului romîn, a fost dat lui Hit- 
ler drept carne de tun. Aproape 
n-a rămas cămin în care războ
iul de jaf și cotropire să nu fi 
adus jalea și doliul.

In aceste clipe grele, partidul 
comunist a fost acela care a or
ganizat lupta maselor împotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a 
războiului antisovietic. Nici o - lupta maselor împotriva 
clipă nu s-a clătinat dragostea ..... ...
de patrie a comuniștilor, convin
gerea lor că forțele democrației 
și socialismului în frunte cu 
U.R.S.S. vor triumfa asupra bar
bariei fasciste, încrederea lor în 
victoria cauzei eliberării poporu
lui. Punîndu-și la fiecare pas 
viața în primejdie, comuniștii 
uneau în jurul lor forțele patrio
tice ale țării, organizau lupta 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate împotriva jafului și terorii, 
sabotau mașina de război hitle
ristă, chemau prin ziarele și ma
nifestele ilegale întregul popor 
la luptă pentru răsturnarea cli
cii antonesciene, pentru ieșirea 
Romîniei din criminalul război 
antisovietic și alăturarea ei la 
coaliția antihitleristă. In ciuda 
terorii sîngeroase dezlănțuite de 
dictatura militară-fascistă și de 
.gestapoul hitlerist, lupta mase
lor conduse de partid împotriva 
dictaturii militaro-fesciste și /îm
potriva criminalului război anti- 
sovietic creștea mereu. Munci
torii, în frunte cu comuniștii,_au 
•trecut la acte de sabotare a pro
ducției de război, ca, de exem
plu, Ia Constanța, Tîrgoviște, 
Gtufgîn,; București, Reșița, Va
lea Jiului etc. In multe fabrici 
de armament muncitorii au de
clarat greve, au refuzat să lu
creze ca mobilizați; au fost in
cendiate depozite de armament 
și muniții, baracamente hitleris
te etc. Alături de clasa munci
toare și la îndemnul ei, un nu
măr tot mai mare de țărani au 
sabotat livrările forțate menite 
să aprovizioneze mașina de răz
boi hitleristă, au ascuns cerea
lele și vitele, au ~cTevastat tre
nuri cu cereale destinate hitle- 
riștilor. " ”•—-
~tn'anii grei ai sîngeroasei 

dictaturi fasciste și ai crimina
lului război antisovietic. U.T.C., 
sub conducerea partidului, a 
contribuit la mobilizarea mase
lor de tineri la luptă împotriva 
fascismului, pentru doborîrea 
dictaturii militare-fasciste anto
nesciene și eliberarea țării de 
sub jugul hitlerist. Uteciștii au 
participat la numeroase acțiuni 
de sabotare a mașinii de război 
hitleriste, în special în întreprin
derile care produceau armament. 
Tn acest scop, în numeroase în
treprinderi s-au format grupe 
de cîte..5—12Minm.patrioți. La 
Uzinele de armament „Concor- 
dia“-Ploești a avut loc în toam
na anului 1942. o mare grevă, la 
care au participaî~și tinerii 
muncitori și ucenici. Au fost or
ganizate, de asemenea acțiuni 
ale ucenicilor de la Fabrica de 
avioane IAR., care refuzau să 
se prezinte la lucru.

In facultăți și licee, tot mai 
mulți studenți și elevi își ma
nifestau din ce în ce mai hotărît 
împotrivirea față de hitleriști. 
La Iași, de pildă, studenții au 
protestat Împotriva trupelor hit
leriste care le ocupaseră cămi
nele și împotriva stării de mi
zerie în care trăiau. .Demonstra
ția studenților din Iași din ziua 
de 19~tTOTernbrte" 1941 împotriva 
ocupației hitleriste a putut fi o- 
prită numai cu ajutorul autori
tăților fasciste. Curțile marțiale 
judecau zilnic numeroase pro
cese al tinerilor recruți care 
refuzau să fie transformați în 
carne de tun pentru interesele 
criminale ale exploatatorilor. In 
decembrie 1942, din ordinul lui 
Antonescu, un grup de 20 de 
patrioți care s-au împotrivit tri
miterii lor pe frontul antisovietic 
au fost executați la poligonul de 
tragere de la Ghencea. Fasciștii 
au încercat prin această crimă 
odioasă să intimideze masele 
largi de tineri. Ei au încercat 
să aducă la poligonul de la 
Ghencea. pentru a asista la re
presiune. pe studenții premili- 
tari din București. Dar aceștia 
au refuzat în masă protestînd 
împotriva prigoanei fasciste.

In toate ocaziile, tineretul își 
manifesta ura sa adîncă față de 
hoardele hitleriste și față de dic
tatura militară-fascistă. U.T.C. a 
atras în jurul său tineri munci
tori, țărani, ostași, studenți și e- 
levi, care nu și-an precupețit nici 
viața pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. In această 
luptă au căzut jertfindu-se pen-

dictaturii fasciste.

Lupta P. C. R. 
pentru pregătirea 
insurecției armate 

de la 23 August 1944
In marile bătălii purtate pe 

întinderile imense ale frontului, 
în fața Moscovei și Leningra
dului, în istorica bătălie de la 

la 
Și 

sfa
de 
tot

Stalingrad, în luptele de 
Kursk și Orei, de la lași 
Chișinău, Armata Sovietică, 
rîma pas cu pas mașina 
război hitleristă apropiind 
mai mult ceasul eliberării popoa
relor. ■

Infrîngerile zdrobitoare prici
nuite de armata sovietică arma
telor fasciste, perspectiva nimi
cirii inevitabile a Germaniei hit
leriste, apropierea armatelor so
vietice de granițele Romîniei, iar 
apoi ofensiva ei eliberatoare pe 
teritoriul patriei noastre dădeau 
un nou impuls și însuflețeau 

clicii 
militare-fasciste. Clica anțones- 
ciană, aparatul ei de stat,' în
treaga reacțiune din țara noastră 
erau cuprinse de panică și de
rută.

Tot mai mult se clătina dicta
tura militară-fascistă, izolată de 
popor și urîtă de masele popu
lare. Chemările partidului, răspîn- 
dite prin presă ilegală și prm 
po’stul ilegal de radio „Roriiînîă 
liberă", însuflețeau puternic lă 
Iirptă^ THasele, întărind hotărîrea 
acestora de a doborî clica mili
tară-fascistă. In orașe și sate 
creșteau rnînia și revolta mase
lor, care la chemarea și sub con
ducerea partidului acționau îm
potriva ocupanților hitleriști și a 
slugilor lor din țară. In rîndu- 
rile armatei, unde chemările par
tidului aveau un ecou mereu mai 
puternic, se manifesta tot mai 
aprinsă ura ostașilor împotriva 
clicii fasciste, care-i trimitea să 
moară într-un război dus pentru 
o cauză străină și nedreaptă; 
procesul de clarificare în rîndu- 
rile ofițerilor, care își dădeau tot 
mai bine seama în ce dezastru 
erau împinse țara și armata, se 
intensifica din ce în ce mai mult.

în condițiile în care dictatura 
militară-fascistă, cu sprijinul 
partidelor burgheziei și moșieri
mii, continua războiul criminal 
împotriva Uniunii Sovietice, ca
drele de bază ale P.C.R., devo
tate trup și suflet clasei munci
toare și partidului, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pe baza unei analize științi
fice a situației, au indicat încă 
din toamna anului 1943, calea 
insurecției armate, a răsturnării 
clicii militare-fasciste prin forța 
armelor, ca singura cale de ie
șire din situația catastrofală în 
care se găsea țara și de reali
zare a țelului luptei de eliberare 
a poporului romîn. Orientarea 
spre insurecția armată â avut o 
influență hotărîtoare asupra des
fășurării ulterioare a evenimen
telor istorice care au dus la eli
berarea națională și socială a 
poporului nostru.

Una din verigile fundamentale 
ale planului de pregătire a insu
recției se referea la întărirea 
unității rîndurilor partidului. O 
importanță hotărîtoare în acea
stă direcție a avut-o curățirea 
partidului comunist la 4 aprilie 
1944 de elementele "lașe, trădă
toare și capitulante, strecurate 
fir conducere. Apreciind impor
tanța" curățirii partidului de 
elementele dușmănoase, incapa. 
bile, lașe și oportuniste, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
scrisoarea adresată activului de 
conducere al P.C.R. scria : „Cu 
rîndurile strînse, cu unitatea a- 
devărată a partidului vom pu. 
tea pași hotărîți pe calea înde- 

------ ce stau în
a 

. ........ In aceeași 
tovarăși?) Gheorghe 

plinirii sarcinilor ce stau 
fața clasei muncitoare și 
poporului romîn...“. î 
scrisoare t-----
Gheorghiu.Dej dădea principa
lele sarcini ale reorganizării și 
întăririi muncii organizațiilor de 
partid, în vederea creșterii capa
cității lor de luptă pentru înfăp. 
tuirea obiectivelor luptei revolu. 
ționare.

Evenimentele care se precipi
tau pe front și în spatele fron
tului au arătat mai clar maselor 
largi de muncitori că numai 
Frontul Unic Muncitoresc poate 
TOnstitufot?37a~ ttalnigâ..a luptei 
victorioase antifasciste a întregu
lui popor. In aceste condiții, în 
urma muncii perseverente de lă
murire dusă de P.C.R., s-a ma
nifestat printre membrii de rînd 
ai partidului social-democrat un 
curent tot mai puternic îndreptat 
spre realizarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare. La 1 
mai 1944, pe baza înțelegerii 
intervenite între P.C.R. și P.S.D., 
a fost înfăptuit Frontul Unic 
Muncitoresc. Referindu-se la în
semnătatea făuririi Frontului 
Unic /Muncitoresc, tovarășul 
Ghcorghe Gheorghiu-Dej arăta 
că prin aceasta „s-a făurit co
loana vertebrală a concentrării 
tuturor forțelor patriotice anti
fasciste" Crearea Frontului U- 
nic Muncitoresc a făcut să 
crească mult forța de luptă a 
clasei muncitoare, capacitatea ei 
de a uni în jurul său și a con
duce în luptă toate forțele patrio
tice. Aceasta a avut o mare în
semnătate pentru activitatea des
fășurată de P.C.R. în vederea 
strîngerii laolaltă a tuturor for
țelor ' antihitleriste pe baza unei

platforme care prevedea răstur
narea guvernului de dictatură 
fascistă, formarea unui guvern 
de uniune națională din repre
zentanții tuturor forțelor anti
hitleriste, ieșirea Romîniei din 
războiul antisovietic, izgonirea 
armatelor hitleriste din țară, tre
cerea Romîniei de partea coali
ției antihitleriste, reforme demo
cratice.

P.C.R. a trecut în aprilie 1944 
la înfăptuirea unui ansamblu de 
măsuri pentru pregătirea insu
recției armate. Astfel s-a trecut 
la organizarea practică," în' con1 
diții de.adî'.ică conspirativitate, 
a formațiunilor de luptă patrio- ■ 
tice înarmate. Aceste formațiuni 
erau alcătuite din muncitorii cei 
mai conștienți și mai hotărîți, jn 
deosebi din marile întreprinderi 
industriale. Ele aveau în frunte 
luptători comuniști și erătt în
drumate și conduse direct de 
partid. Au fost create asemenea 
formațiuni la București, Ploești, 
Constanța, Timișoara, Turnu Se
verin și în alte localități. Forma
țiunile de luptă patriotice erau 
dotate cu armament și instruite 
sistematic pentru mînuirea aces
tuia. Activitatea lor era condusă 
de comandamentul formațiunilor 
de luptă patriotice, care și-a 
creat organe regionale în țară 
și puncte de sprijin în diverse 
orașe și sate.

In vederea organizării insurec
ției armate, partidul a desfășu
rat, de asemenea, o activitate in
tensă pentru atragerea armatei 
de partea forțelor patriotice popu
lare.

Folosind experiența luptelor de 
partizani din U.R.S.S. și din 
alte țări împotriva cotropitorilor 
hitleriști, P.C.R. a organizat în 
primăvara și vara anului 1944 
grupe de partizani în Munții Ca
rasului, Vrancei, Bucegi, în Ol
tenia, Delta Dunării, în regiunea 
Maramureșului și Sucevei.

înaintarea victorioasă a arma
telor sovietice, creșterea avîntu- 
lui luptei antifasciste a maselor 
conduse de P.C.R. au determi
nat partidele burghezo-moșie- 
rești, care au dus războiul îm
preună cu clica Iui Antonescu, 
să accepte parțial, la 20 iunie 
1944, propunerile P.C.R, pehTrti 

Törmarea BTociilm ~NațioiîaLDe- 
movat, din care ati făcut parte, 
în..afară de Partidul Comunist
din Romînia, partidul social-de
mocrat, partidul naționali.că
nesc și riațional-liberal. Dar a- 
ceastă acceptare nu era de fapt 
decât o manevră prin care șefii 
partidelor burghezo-moșierești, 
Maniu și Brătianu, căutau să 
salveze dominația de clasă a 
burgheziei și moșierimii, să-și 
creeze o bază pentru sabotarea 
și subminarea din interior a 
luptei patriotice și revoluționare 
conduse de P.C.R. Fideli vechi
lor lor complici politici, ei au in
format pe Antonescu despre cre
area B.N.D. și componența lui.

Dejucînd manevrele Și unelti
rile cercurilor reacționare, P.C.R. 
a continuat cu perseverență mun
ca asiduă de pregătire' politică, 
militară a insurecției armate.

P.C.R. - conducătorul 
luptei maselor 

populare pentru 
înfăptuirea Insurecției 

armate

pa-

In i doua jumătate a lunii 
august 1944 existau condiții fa
vorabile, interne și externe, pen
tru înfăptuirea insurecției ar
mate.

Crescuse puternică ura mase
lor populare contra fascismului, 
hotărîrea lor, în primul rînd a 
clasei muncitoare, de a lupta, cu 
arma în mînă, pentru răsturna
rea dictaturii militare-fasciste, 
fusese pregătită unirea forțelor 
patriotice, sub conducerea P.C.R., 
clica guvernantă fascistă era 
în derută, existau forțe 
triotice înarmate, organizate de 
P.C.R., gata să treacă la acțiune.

In noaptea de 19 spre 20 au
gust"! 944, ar mă ta sovietică a 
început o puternică ofensivă 
pe frontul Iași—Chișinău. In 
decurs de cîteva zile ea a dat 
lovituri nimicitoare trupelor fas
ciste, a încercuit și zdrobit prin
cipala grupare de forțe ger- 
mano-fasciste existente pe te
ritoriul Romîniei, creînd astfel 
condiții favorabile pentru înfăp
tuirea cu succes, de către forțele 
populare conduse de P.C.R., a 
insurecției armate împotriva dic- 
taturii' mîtitare-făSCîste și a h!t- 
leriștilor.

Tn aceste condiții, conducerea 
Partidului Comunist din Romî
nia a hotărît trecerea neîntîrzia- 
tă la înfăptuirea insurecției ar
mate.

In ziua de 23 August 1944, că. 
peteniile fă'Sciste au fost arestate 
și ridicate de la palat de o for
mațiune de luptă patriotică. Ac- 
ționînd- cu curaj și energie, 
formațiunile de luptă patriotice 
și unitățile militare romîne au 
ocupat încă în noaptea de 23 
spre 24 august principalele in
stituții și puncte strategice, ca 

"PfeșCTÎnțTă"'Cons'î1mTiii de Mi- 
fllȘlrf," Ministerul-^ de Interne, 
palatul telefoanelor, postul de 
radio și altele.

Vestea răsturnării dictaturii 
militare-fasciste^ a fost primită 
cu entuziasm și nestăvilită bucu
rie de cele mai largi mase popu. 
lare, care, organizate și conduse 
de P.C.R., s-au ridicat eu avint 
1« lupta pentru izgonirea arma

telor hitleriste din țară. Răspun- 
zînd chemării partidului și ex- 
priinînd voința și hotărîrea de 
luptă a poporului, armata romînă 
a întors armele împotriva Ger
manici hitleriste.

Speriate de avîntul luptei ma
selor, forțele reacționare, în 
frunte cil regele, au încheiat chiar 
in noaptea deJ^L.șgre 24 august 
1944, o înțelegere trădătoare cu 
generalii hitleriști Hanscn' și 
Gerstenberg, conform careta-lînri 
țațile romînești im trebuia > âa 
întreprindă acțiuni coîrtra trupe
lor liitferfste, ‘tersiridir-te sa se 

, retragă și să se grupeze nestin
gherite. Această acțiune crimi
nală, întreprinsă in conformitate 
cu planurile întregii reacțiuni, in 
frunte cu regele și șefii partidelor 
btirghezo-moșicrești — Maniu și 
Bratianu, — de a împiedica în
toarcerea armelor împotriva duș
manului de moarte al poporului 
nostru — Germania fascistă — 
dădea hitleriștilpr posibilitatea să 
transforme țara în teatrul unui 
război nimicitor, care ar fi adus 
nemăsurate nenorociri și jertfe 
poporului romîn.

Dar evoluția evenimentelor a 
fost determinată nu de manevrele 
cercurilor reacționare, ci de lupta 
maselor populare conduse de 
partid.

La chemarea partidului comu
nist, mii și mii de muncitori 
patrioți s.au încadrat cu eritu. 
ziasm în formațiuni de luptă pa. 
triotice; împreună cu unitățile 
armatei romîne, formațiunile de 
luptă patriotice au izbutit să 
respingă atacul furibund dezlăn
țuit în zorii zilei de 24 august 
asupra Bucureștiului de armatele 
hitleriste și să elibereze complet 
Capitala de hitleriști. în Valea 
Prahovei, și în mod deosebit la 
Ploești, unde sarcina era de a 
bara pătrunderea trupelor hitle
riste spre București și de a apăra 
de distrugere rafinăriile și insta. 
lațiile petrolifere, muncitorii au 
acționat împreună cu trupele 
corpului 3 teritorial împotriva 
trupelor germane aflate în a- 
ceastă regiune.

Formațiunile de luptă patriotice 
și masele muncitorești-țărănești 
au sprijinit în întreaga țară 
trupele romîne în lupta împotriva 
hitleriștilor. Muncitorii din în
treaga țară, în frunte cu comu
niștii, au luat masuri de apărare 
a întreprinderilor, zădărnicind 
planurile ăiitleriștilor de a le 
devasta sau a le distruge. De 
pildă, la fostele rafinării ,A/ega“ 
„Romîno-americana“, „Astra“ și 
„Steaua romînă“, muncitorii au 
luptat eroic, izgonind trupele ger
mane din incinta întreprinderilor, 
împiedicîndu-le să arunce în aer 
instalațiile;

In luptele crîncene purtate îm
potriva hitleriștilor din Capitală, 
pe Valea Prahovei, la Brașov, 
Constanța, Turnu Severin, uni
tățile armatei și formațiunile pa
triotice au capturat zeci de mii 
de prizonieri, numeroși ofițeri 
și generali.

Populația Capitalei, locuitorii 
orașelor și satelor de. pe întreg 
cuprinsul țării noastre i-au întîm. 
pinat cu nemărginită bucurie și 
dragoste pe ostașii sovietici, ca 
pe prietenii și eliberatorii lor. 
De-a pururi vie va rămîne recu
noștința poporului nostru pentru 
glorioasa armată sovietică elibe
ratoare, care a nimicit hitleris. 
mul și ne-a ajutat să ne elibe
răm, să ne luăm soarta în pro
priile noastre mîini, să pășim 
astfel pe drumul unei vieți noi, 
fericite. Alăturîndu-se invincibilei 
armate sovietice, armata romînă 
a participat cu toate forțele ei la 
războiul antihitlerist pînă la vic
toria finală asupra fascismului 
german.

Tineretul muncitor, w avînd în 
frunte uteciștii, sub conducerea 
partidului comunist, a participat 
la pregătirea și desfășurarea in
surecției armate. In formațiunile 
de luptă patriotice, pregătite' și 
instruite de partid, s.au înrolat 
numeroși tineri. Mulți tineri de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița“, „Ma
laxa“, de la uzinele „Vulcan“ și 
de la alte întreprinderi s.au în. 
cadrat în gărzile patriotice. La 
luptele eroice duse de forma
țiunile patriotice au luat parte 
activă mii de tineri în frunte cu (Va urma)

Noul cămin cultural construit prin muncă voluntară în comuna Bala de Fier, raionul Novaci.
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uteciștii. Una din numeroasele 
acțiuni ale tinerilor din gărzile 
patriotice a fost încercuirea și 
(iezarmarea trupelor hitleriste 
care se baricadasera în clădirea 
fostei prefecturi a județului Ilfov. 
Tineri; patrioți, păzeau ciTstraș- 
riicie Tagtircte ‘de’ prizonieri ger
mani. Alte grupuri de tineri 
escortau prizonieri germani spre 
lagare. Numeroase tinere făceau 
parte din echipele sanitare care 
dadeau ajutor răniților./Echipe 
și grupuri de tineri patrioți ras- 
pîndeau manifestele partidului 
comunist prin care populația era 
chemată la luptă împotriva hitle
riștilor. Tinerii ajutau la apro
vizionarea populației Capitalei 
cu alimente, munceau la descon
gestionarea străzilor de dărîină- 
turi. Subliniind contribuția tineri, 
lor, a uteciștilor la lupta pentru 
înfrîngerea trupelor hitleriste din 
interiorul țării din acele zile, 
ziarul „Luptătorul“, organ al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R., arăta : „Neclintiți sub 
ploaia de gloanțe, bombe ucigă. 
toare ce se abateau din ceruri 
asupra Capitalei, gărzile tineretu
lui au luptat fără șovăire alături 
de armata romînă“.

Inițiată, organizată și condusă 
de P.C.R., insurecția armată vic
torioasă de la 23 August 1944 a 
constituit cea mai glorioasă pa
gină din istoria luptelor purtate 
de poporul nostru pentru inde
pendență națională, libertate și o 
viață mai bună. Insurecția ar
mată de la 23 August 1944 a 
fost continuarea luptelor duse 
timp de ani și ani de zile de ma
sele populare organizate și cori, 
duse de P.C.R. pentru cucerirea 
libertăților democratice și a unei 
reale independențe naționale, îm
potriva regimului burghezo-mo. 
șieresc, a dictaturii militare- 
fasciste și a jugului hitlerist. Iz
vorul victoriei insurecției armate 
de la 23 August 1944 a constat 
în caracterul ei popular, în con
ducerea ei de către partidul co
munist.

Referindu.se la importanța vic
toriei insurecției armate de la 23 
August 1944 și a eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, to
varășul Gheorghe Gheorghiu.Dej 
arata : „23 August este pentru 
poporul romîn cea înaî măre 
sărbătoare națională, deoarece ea 
a însemnat o cotitură spre o 
schimbare radicală în viața sa— 
de la regimul burghezo-moșieresc 
de asuprire și exploatare sălba
tică a maselor muncitoare, de în
robire politică și economică a 
țării de către puterile impe
rialiste la regimul democrat, 
popular, în care poporul eliberat 
și-a luat soarta în propriile sate 
miini și a devenit singurul și 
adevăratul stăpîn al țării“.

După 23 August 1944, în con
dițiile favorabile create prin ră
sturnarea dictaturii fasciste șl 
.alungarea cotropitorilor hitleriști 
lupta maselor populare conduse 
de partid a luat un puternic 
avînt.

23 August 1944 — 
începutul revoluției 

populare în țara 
noastră

După 23 August 1944, masele 
populare cele mai largi de la 
orașe și sate în frunte cu clasa 
muncitoare, organizate și mobi
lizate de partid au ridicat stea, 
gul luptei pentru revendicări so
ciale, pentru o orînduire nouă, 
democrată.

Experiența desfășurării revo
luției populare în țara noastră a 
confirmat la rîndul ei învățătura 
marxist-leninistă, potrivit căreia 
problema principală a oricărei 
revoluții este problema puterii. 
Cu alte cuvinte, sarcina centrală 
a revoluției populare era snjul- 
gerea puterii de stat din mîinile 
claselor exploatatoare, care nu 
renunță de bunăvoie la privile
giile lor.

Luna prieteniei
romino-sovietice

„Mossoviet“ la Cluj
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, colectivul Teatrului 
„Mossoviet“ și-a deschis marți 
seara seria spectacolelor pe care 
le va prezenta la Cluj.

In cursul după-amiezii, artiști 
ai teatrului „Mossoviet“ au dat 
în sala clubului Uzinei „Carbo- 
chirn“ un recital extraordinar 
pentru muncitorii Uzinelor „Ja- 
nos Herbak“, „Carbochim" și 
„Unirea“.

In numele colectivelor celor 
trei întreprinderi clujene, artiș
tii sovietici au fost salutați de 
tov. Nilghesz Ștefan, director ge. 
neral al Uzinelor „Janos Her
bak“.

A răspun« I. A. Zavadski, ar
tist al poporului al U.R.S.S., re
gizor principal al Teatrului 
„Mossoviet“.

Artiștii sovietici au prezentat 
fragmente din piesele „Bătălie 
în marș“, dramatizare de Gali- 
na Nikolaeva și S. Radzinski,

Numeroase manifestări în Capitală și în țară
Mii de oameni ai muncii ur

măresc zi de zi cu un deosebit 
interes numeroasele manifestări 
care continuă să aibă loc în Ca
pitală și în țară cu prilejul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice din Capitală un nume
ros public a luat parte la con
ferința „25 de ani de la în
ființarea Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“, pe care a ținut-o 
Scarlat Calimachi, directorul 
Muzeului romîno-rus.

Pentru a face cunoscute măre
țele realizări ale Uniunii Sovie
tice în domeniul medicinei, 
Filiala Academiei R. P- Ro
mîne din Iași și Consiliul re
gional A.R.L.U.S. au organizat 
un simpozion cu tema „Epocale 
realizări ale medicinei sovie
tice“.

Printre acțiunile organizate în 
ultimele două zile în orașul Iași, 
cu ocazia Lunii prieteniei romî
no-sovietice. se numără și forma
rea de către Comitetul orășenesc 
U.T.M. a 80 echipe de elevi care 
au difuzat în diferite cartiere ale 
orașului peste 2.000 volume de 
cărți din literatura sovietică.

In conferința pe care ținut-o 
î.n sala C.C.A. lectorul universi
tar Tatiana Nicolescu s-a ocu
pat de felul cum este oglindit 
în literatura sovietică patriotis
mul tineretului.

Soprana Raisa Serghenko și baritonul 
Igor Sorokin pe scena Teatrului 

de Operă și Balet
Din șirul manifestărilor muzi

cale inchinate in acest început 
de stagiune „Lunii prieteniei ro- 
mino-sovietice”, se desprind spec
tacolele Teatrului de Operă și 
Balet, in cadrul cărora au apă
rut două dintre figurile cele mai 
atrăgătoare din minunata pleia
dă de cîntăreți, ieșiți din școala 
muzicală sovietică și anume : so
prana Raisa Serghenko și barito
nul Igor Sorokin.

Deși foarte tineri, ambii cîntă
reți se bucură de pe acum de 
o frumoasă reputație artistică 
atit in patria lor cit și peste ho
tare. Înzestrată cu o voce caldă, 
pătrunzătoare și de o mare fru
musețe,. susținută de o tehnică 
vocală impecabilă, soprana Rai sa 
Serghenko a cucerit inimile pu
blicului nostru din primele clipe 
ale apariției sale. Desăvirșită și 
de-a dreptul emoționantă a fost 
interpretarea rolului nefericitei 
Liza din opera „Dama de pică". 
Pătrunzind în cele mai lainice 
cute ale sufletului tinerei ru-

Seara de muzică chineză
Alarți a avut loc la sediul U- 

niunii Compozitorilor din Capi
tală o seara de muzică chineză.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de compozitorul Ion Dumi
trescu, prim-secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R.P. Romînă.

Compozitorii Alfred Mendel
sohn, secretar al Uniunii Compo
zitorilor, și Adrian Rațiu, redac
tor la revista „Muzica“ au vor
bit despre muzica chineză 

„Un bărbat frumos“ de N. O« 
strovski, „Uraganul“ de Bill 
Beloțerkovski și altele. Cunoscu-. 
ta artistă Vera Marețkaia a in
terpretat două monologuri din 9 
filmele „învățătoarea din Șa- 
trîi“ și „Femeia deputat“.

Recitalul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Seara, valorosul colectiv tea
tral sovietic a prezentat la Tea
trul Național un spectacol cu 
piesa „Zări necuprinse“ de N. 
Virta. Înainte de spectacol, di
rectorul Teatrului Național din 
Cluj. Eugen Jeleapov, a salutat, 
în numele artiștilor și publicu
lui clujean, pe artiștii sovietici.

Spectacolul, de o inaltă ținută 
artistică, s-a bucurat de un 
mare succes. Publicul clujean a 
făcut o caldă manifestare , de 
simpatie și admirație artiștilor 
sovietici. Actorilor oaspeți 11 
s-au înmînat buchete de flori.

(Agerpres)

La Cluj a avut loc o ședință 
de comunicări științifice organi« 
zată de filiala din localitate a 
Societății de științe istorice și fi
lologice din R.P. Romînă în co
laborare cu Muzeul etnografica! 
Transilvaniei. In fața unei nm 
meroase asistențe au fost.pre
zentate comunicări privind tea- 
lizările etnografiei sovietice și 
relațiile cu etnografia. din R P. 
Romînă, relațiile romîno-sovie- 
tice în lingvistică, aspecte din 
muzeele sovietice etc.

O ședință de comunicări știin
țifice consacrată realizărilor știi 
inței istorice sovietice, a fost or
ganizată și la Orașul Stalin.

La căminele culturale, în clu
buri, la colțurile roșii și la ca
sele raionale de cultură din re
giunea Suceava, manifestările 
consacrate prieteniei poporului 
nostru cu marele popor sovietic 
atrag un mare număr de oameni1 
ai muncii. In orașele Suceava 
și Fălticeni, au loc concursuri 
„Drumeții veseli“ pe teme ca 
„Relațiile culturale romîno-so- 
vietice“, „Noutăți din cinemato
grafia sovietică“ și altele. Peste 
200 de echipe artistice de ama
tori din regiune, au 
spectacole în sate și 
prinzînd cîntece și 
spirale din munca
nostru și a popoarelor sovietice, 

(Agerpres)

prezentat 
comune cu- 
dansuri in- 

poporului

soaice, Raisa Serghenko ne-a în- 
fățișat în toată plenitudinea ei 
frumusețea nepieritoare a muzi
cii genialului Ceaikovski.

Al doilea oaspete, baritonul 
Igor Sorokin, a apărut in două 
dintre cele mai pretențioase și 
complexe roluri ale repertoriului 
de operă, anume în rolul titular 
din „Rigoletto“ și în figura cnea
zului Elețki din „Dama de pică“. 
Dind dovadă de o remarcabilă 
maturitate artistică (cintărețul 
a împlinit abia 28 de ani) tină- 
mi cîntăreț izbutește să întruchi
peze la un înalt nivel muzical și 
actoricesc aceste două roluri atit 
de diferite din punct de vedere 
al conținutului psihologic, cit și 
din punct de vedere al structurii 
muzicale.

Incintat de realizările artistice 
ale celor doi cîntăreți, publicul 
bucureștean și-a exprimat admi
rația și recunoștința prin aplau
ze entuziaste și repetate reche
mări in fața cortinei.

A. TRAIAN

despre lucrările ce urmau să fie 
audiate.

S-a prezentat apoi un program 
de muzică chineză imprimată pe 
bandă de magnetofon.

La manifestare aii participat 
Siu Gien-guo, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, și membri 
ai ambasadei.ambasadei.

(Agerpres)

--- •
INFORMAȚII•

In Capitală a avut loc în zi
lele de 23—27 octombrie un 
schimb de informații între spe
cialiști din ministerele Agricul
turii și Silviculturii din țara 
noastră și R.P. Bulgaria, cu pri-. 
vire la comportarea unor soiuri 
de plante agricole în condițiile 
specifice ale țărilor respective.

★

Marți dimineața, la Casa crea
ției populare a Capitalei, s-a 
deschis expoziția întreprinderilor 
de stat poloneze pentru comerț 
exterior „Varimex“. „Universal“ 
și „Elektrim“.

Sint prezentate numeroase ar
ticole electrotehnice, aparate de 
precizie și medicale, utilaj mi
nier, articole sportive, articole 
din material plastic și alte pro
duse.

Expoziția este deschisă zilnic 
între orele 14—20.

★

In această stagiune Filarmo
nica de stat „Moldova“ din iași 
a inițiat pentru oamenii muncii 
cicluri de concerte-lecții pe teme 
diferite. Primul ciclu intitulat 
„Călătorii în țara muzicii“ s-a 
deschis zilele acestea. Uri ciclu 
asemănător de concerte-lecții a 
inițiat și Filarmonica de stat din 
Botoșani,

Referindu.se


Deschiderea lucrărilor celei de-a treia sesiuni
a Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Reprezentantul R. P. al Comitetului pentru
GENEVA 27 (Agerpres). — 

La 26 octombrie 1959 a avut loc 
la Geneva deschiderea celei de-a 
8-a sesiuni a Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului din ca. 
drul Comisiei Economice pentru 
Europa. La propunerea delega-

Romîne ales președinte dezvoltarea comerțului
tului Suediei, susținută de dele.> 
gatul U.R.S.S., reprezentantul 
R. P. Romîne, tov. Victor Iot 
nescu, a fost ales, în unanimitate, 
președintele Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In cadrul ședințelor separate 
ale Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților, cea de-a 
treia sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a adoptat ur. 
mătoarea ordine de zi :

1) Planul de stat de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1960 ;

2) Bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1960 și executarea bu
getului de stat pe anul 1958.

3) Proiectul de lege cu privire 
la drepturile bugetare ale 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și ale republicilor 
unionale;

4) Proiectul de lege cu privire 
la procedura rechemării deputa- 
ților Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.;

5) Situația internațională și 
politica externă a Uniunii So. 
vietice ;

6) Aprobarea decretelor Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In anul 1960 se va pune 
o bază trainică pentru îndeplinirea 

înainte de termen a planului septenal
Reportul prezentat de Aleksei Kosîghin

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS: La 27 octomone, 111 ca- 
urul cetei de-a treia sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîgmn, vicepreședinte 
al Consiliului ue Munșiri al 
U.R.S.S, a prezentat raportul cu 
privire la Hanul de stai de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1960. ul a de
clarat ca succesele tara precedent 
ale științei și tehnicii sovietice 
permit ca anul in curs sa fie nu
mit, pe drept cuvin t, începutul 
unei ere noi în cucerirea de că
tre om a spațiului cosmic.

Raportorul a apreciat vizita șe
fului guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, in Statele Unite ale 
Americii drept un eveniment re
marcabil al timpului nostru. 
N. S. Hrușciov, a spus A. Ro- 
sighin, a aratat in mod convin
gător ca pol.tica de pace a sta
tului sovietic, propunerile guver
nului sovietic cu privire la de
zarmarea generala și totala nu 
suit dictate de slăbiciunea Uni
unii Sovietice, a cărei putere eco. 
nomică și politica crește zi de zi, 
ci de dorința sincera a Uniunii 
Sovietice de a nu admite un nou 
război, de a instaura o pace trai
nica intre popoare.

Vizita de importanță istorică 
a șefului guvernului sovietic în 
S.U.A. a trezit în inimile a sute 
de milioane de oameni mari spe
ranțe și este numită pe bună 
dreptate o misiune a păcii.

vorbind despre principalele re
zultate ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. în anul 
190‘J, Aleksei Kosîghin a aratat 
că ritmul de dezvoltare a pro
ducției industriale depășește con
siderabil sarcinile medii anuale, 
prevăzute de planul septenal. 
Elanul producției industriale va 
fi depășit cu aproximativ 4 la 
sută.

Producția mijloacelor de pro
ducție sporește în anul 1959 cu 
12 la sută, iar producția bunuri
lor de consum—cu 10,5 la sută.

Bilanțul anului 1959, a conti
nuat vorbitorul, dovedește în 
mod clar că sarcinile trasate de 
Congresul al XXI-lea al partidu
lui sint realizate cu succes.

Vorbind despre planul pe cel 
de-al doilea an al septenalului, 
Kosîghin a arătat că în anul 
1960 Uniunea Sovietică va face 
un nou pas mare pe calea înde
plinirii sarcinii economice funda
mentale și a ridicării nivelului 
de trai al poporului. Succesele 
obținute în îndeplinirea sarcinilor 
primului an al septenalului per
mit ca pentru anul 1960 sa se 
prevadă sarcini mai mari decit 
cele prevăzute de planul septe
nal. Astfel, a declarat raporto
rul, în anul 1960 se va pune o 
bază trainică pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
septenal.

In anul 1960 producția indus
trială globală va crește cu 8,1 
la suta in comparație cu anul 
curent. Anul viitor producția de 
oțel se va ridica în Uniunea So
vietică la aproape 65 milioane 
tone. Extracția minereului de fier 
se va ridica la peste 105 milioa
ne tone, in anul 1960 vor fi dale 
în funcțiune primele cuptoare 
Martin de cite 600 de tone auto
matizate, citeva mari furnale, 
între care un furnal cu un volum 
util de 2.000 mc.

Planul pe anul 1960 prevede 
un ritm rapid de dezvoltare a 
industriei chimice, dezvoltarea 
continuă a industriei combusti
bilului.

Ca și în anii precedenți, a 
continuat raportorul, creșterea 
producției de energie electrică 
va depăși dezvoltarea industriei. 
Se vor produce 291 miliarde 
liWh. de energie electrică, adică 
cu 11,2 la sută mai mult decit 
In anul curent.

Raportorul a arătat că în U- 
niunea Sovietică agricultura se 
dezvoltă vertiginos. In anul 1960 
recolta globala de cereale va tre
bui să fie de aproximativ 9,3 mi
liarde puduri. Producția de carne 
va crește pînă la 10,6 milioane 
tone (greutate de tăiere). Se pre
vede, a spus A. Kosîghin, să se 
obțină aproximativ 72 milioane 
tone de lapte, adică 336 kg. pe

Sesiunea a ales pe deputății 
Kurbanov (Uzbekistan) și Ga
sanova (Azerbaidjan) ca vice
președinți ai Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
eliberînd din aceste funcții pe 
Kamalov (Uzbekistan) și Mus
tafaev (Azerbaidjan).

După o scurtă întrerupere a 
început ședința comună a So
vietului Uniunii și a Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Alexei Ko. 
sîgbin, vi epreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat ra. 
portul cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 
1960.

Apoi Vasili Garbuzov, locții
tor al ministrului Finanțelor al 
U.R.S.S. a prezentat raportul 
cu privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1960 și cu pri
vire la executarea bugetului de 
stat pe anul 1958.

cap de locuitor, față de 330 kg. 
cît s-a obținut anul trecut în 
S.U.A.

Volumul investițiilor capitale, 
a spus in continuare A. Kosîghin, 
se stabilește la 255,5 miliarde 
ruble. Pentru dezvoltarea regiu
nilor răsăritene ale Uniunii So
vietice se repartizează 40 la sută 
din aceasta sumă. In anul 1960 
în regiunile răsăritene se vor 
produce metale feroase și ener
gie electrică în cantități mai 
mari decit s-au produs in în
treaga Uniune Sovietică acum 
10 ani.'

Vorbitorul a subliniat că pro
iectul de plan pe anul 1960 pre
vede ridicarea productivității 
muncii cu 5,8 la sută.

Partidul nostru, a spus A. Ko
sîghin, a trasat sarcina ca oa
menii sovietici să se bucure de 
cel mai înalt nivel de trai din 
lume. Nu încape îndoială că da
torită succeselor dezvoltării eco- 
nomiei noastre această sarcină 
va fi îndeplinită cu succes.

In anul 1950 venitul național 
va spori cu aproximativ 9 la su
ta. Planul pe anul 1960 prevede 
dcsăvîrșirea trecerii muncitorilor 
și funcționarilor din toate ramu
rile economiei naționale la 
ziua de munca de șapte ore. Este 
remarcabil faptul ca în Uniunea 
Sovietică reducerea zilei de mun
că nu este însoțita de o reducere 
a salariilor, ci de sporirea con
tinua a acestora.

In anul viitor, a arătat A. Ko- 
sîghin, se vor construi aproxi
mativ 2,4 milioane apartamente. 
In noile apartamente se vor muta 
aproximativ 10 milioane de per
soane. In afară de aceasta se aș
teaptă ca aproximativ un milion 
de case de locuit să fie construite 
de colhoznici ' și intelectualii de 
la sate.

A. Kosîghin a arătat că în 
anul 1960 vor absolvi instituțiile 
de învățămînt 119.000 de ingineri 
— de 3,5 ori mai mulți decit în 
anul 19o8 în S.U.A.

Programul de ridicare a nive
lului de trai al populației pe anul 
1960, a arătat A. Kosîghin, con
stituie o nouă confirmare convin
gătoare a faptului că planurile 
noastre sint planuri ale construc
ției economice și culturale paș
nice.

Dezvoltarea economiei Uniunii 
Sovietice, a spus în continuare 
A. Kosîghin, creează noi posibi
lități pentru lărgirea legăturilor 
comerciale reciproc avantajoase 
și a altor legături economice cu 
țările străine. Numai în primii 
doi ani ai septenalului volumul 
global al comerțului nostru ex
terior trebuie să crească cu 25 la 
sută.

IN ANUL 1960 UNIUNEA 
SOVIETICA VA ACORDA AJU
TOR TEHNIC PENTRU CON
STRUIREA A 383 ÎNTREPRIN
DERI Șl OBIECTIVE INDUS- 
TRIALE IN 22 DE TARI, DIN. 
TRE ACESTE OBIECTIVE 288 
VOR FI CONSTRUITE CU AJU- 
TORUL UNIUNII SOVIETICE 
IN TARILE SOCIALISTE, IAR 
95 IN TARILE SLAB DEZVOL
TATE DIN PUNCT DE VEDERE 
ECONOMIC. CELE MAI MARI 
LIVRĂRI DE UTILAJE COM
PLETE SE VOR FACE IN R.P. 
CHINEZA, POLONIA, ROMI- 
NIA Șl BULGARIA.

In relațiile economice externe 
ale Uniunii Sovietice, colabora
rea cu țările socialiste care se 
dezvoltă planic are un rol deo
sebit de important. Această co
laborare nu se limitează la 
schimbul de mărfuri. Ea se ex
tinde de asemenea asupra pro
ducției și lucrărilor capitale. Sta 
tele socialiste își coordonează, 
dezvoltarea economiei, iau mă
suri comune în domeniul coope
rării producției.

In conformitate cu hotărîrile 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, Uniunea Sovietica pre. 
vede să livreze in anul 1960 și 
în anii următori în R. D. Ger
mană, Polonia, Cehoslovacia și 
în alte țări socialiste din Europa 
cantități însemnate de numeroase 
tipuri de utilaj, minereu de fier 
și mangan, petrol, cocs, fontă, 
laminate de metale feroase, în-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS :

Ședința comună din dimineața 
zilei de 27 octombrie a celor 
două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. s-a încheiat. 
La lucrările sesiunii iau parte 
conducătorii Partidului Comu. 
nist și ai guvernului sovietic. 
La ședința de dimineață au par
ticipat numeroși invitați, între 
care diplomați străini.

După o pauză de două ore 
sesiunea își continuă lucrările.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : In după.amiaza 
zilei de 27 octombrie deputății 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., întruniți în 
ședințe separate, au trecut la 
discutarea raportului cu privire 
la planul dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. și cu privi
re la proiectul Bugetului de stat 
al Uniunii Sovietice pe anul 
1960.

Președinții comisiilor bugetare 
ale celor două Camere au pre
zentat corapoarte.

grășăminte minerale, bumbatș 
grîne și alte mărfuri.

. Totodată țara noastră inten
ționează să importe din țările 
socialiste utilaj pentru industria 
chimică, aparate de control și 
măsurat, mijloace de transport, 
mașini de forjat și presat, mărfuri 
ale industriei ușoare și alimen
tare și materii prime pentru pro
ducerea lor.

Uniunea Sovietică va lărgi pe 
toate caile fomerțul cu țările ce 
s-au eliberat de sub dependența 
coloniala și le va acorda un im
portant ajutor economic și teh- 
nicoiștiințific, ceea ce va ajuta 
popoarelor din aceste țări să li
chideze mai repede înapoierea e- 
conoinică și să-și întărească in
dependența economică. De pildă, 
noul credit acordat de Uniunea 
Sovietică Indiei ii va permite 
acestei țări să construiască o se
rie de centrale electrice, uzine 
constructoare de mașini, rafină
rii de petrol și alte întreprinderi. 
In anul 1960 cu sprijinul Uniunii 
Sovietice va începe construirea 
în Republica Arabă Unită a pri
mei părți a barajului înalt de la 
Assuan.

Politica consecventă a Uniunii 
Sovietice în domeniul dezvoltării 
comerțului exterior a adus o îm
bunătățire considerabilă relați
ilor comerciale ale Uniunii So- 
vietice cu numeroase țări capita
liste din Occident. La aceasta a 
contribuit în mare măsură înche
ierea de acorduri comerciale cu 
Marea Britanic, Franța, Italia, 
Germania Occidentala, Finlanda, 
Suedia și o serie de alte țări 
capitaliste. Aceste acorduri creea. 
zâ o bază trainica pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale. 
De exemplu, în baza acordului 
comercial pe cinci ani încheiat 
între Uniunea Sovietică și Ma
rea Britanic în mai 1959, în de. 
curs de nouă luni au fost plasate 
în Anglia comenzi de utilaj in
dustrial pentru Uniunea Sovieti
că în valoare de peste 250 mili
oane ruble. In afară de aceasta 
între Anglia și U.R.S.S. a fost 
semnat un protocol cu privire la 
un schimb de mărfuri de larg 
consum.

D< zece ani relațiile noastre 
comerciale cu Statele Unite se 
află într-o stare de stagnare. Dar 
sperăm că vizita tovarășului 
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
ale Americii și apropiata vizită 
de răspuns a d-lui Eisenhower 
în țara noastră vor contribui și 
la înviorarea comerțului reciproc 
avantajos între Uniunea Sovietică 
și S.U.A.

Refcrindu-se în continuare la 
succesele Uniunii Sovietice în 
întrecerea economică cu capita
lismul, Aleksei Kosîghin, a spus:

„SUCCESELE DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE A U.R.S.S. ARA
TA IN MOD CONVINGĂTOR 
CA SARCINA DE A CIȘTIGA 
CIT MAI MULT TIMP IN IN- 
TRECEREA CU CAP1TALIS- 
MUL ESTE ÎNDEPLINITA CU 
SUCCES DE POPORUL SO- 
VIETIC. IN ANII 1959—1960 
VOM PARCURGE UN DRUM 
PENTRU CARE STATELOR 
UNITE ALE AMERICII LE-A 
TREBUIT MULT MAI MULT 
TIMP.

IN ACEȘTI DOI ANI ȚARA 
NOASTRA VA SPORI PRO- 
DUCȚ1A DE OȚEL CU 10 MI
LIOANE TONE (de la 54,9 mi- 
lioane tone la 64,9 milioane tone) 
IN TIMP CE STATELE UNITE 
AU AVUT NEVOIE PENTRU A 
OBȚINE ACEEAȘI CREȘTERE A 
NIVELULUI PRODUCȚIEI DE 
OTEL DE 12 ANI. VOM SPORI 
PRODUCȚIA DE ENERGIE E- 
LECTR1CA CU 56 MILIARDE 
kWh (de la 235,4 miliarde kWh 
la 291,15 miliarde kWh) IN 
TIMP CE AMERICANII AU 
AVUT NEVOIE DE CINCI ANI 
PENTRU A REALIZA O CRES- 
TERE SIMILARA. EXTRACȚIA 
DE ȚIȚEI IN U.R.S.S. VA 
SPORI IN DECURS DE DOI 
ANI CU 31 MILIOANE TONE 
(de la 113,2 milioane tone la 
144 milioane tone), IN TIMP CE 
STATELE UNITE AU gEALI. . 

ZAT ACEASTA CREȘTERE IN 
NOUA ANI. Uniunea Sovietică 
își sporește rapid puterea eco. 
nomică. Datele privitoare la 
primii doi ani ai planului septe
nal permit să se prevadă cu cer
titudine că planul septenal nu 
numai că va fi îndeplinit, ci și 
că va fi considerabil depășit. 
Aceasta este o chezășie sigură a 
faptului că vom ajunge din urmă 
Statele Unite ale Americii într.un 
timp relativ scurt.

In timp ce economia sovietică 
cunoaște un avînt impetuos, e- 
conoinia americană, după ce a

Bugetul de stat al U.R.S.S. reflectă politica 
de pace a guvernului sovietic

Raportul prezentat de Vasili Garbuzov
A1OSOOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prezentînd la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. proiectul Bugetului de 
stat al Uniunii Sovietice pe anul 
1960, Vasili Garbuzov, locțiitor 
al ministrului Finanțelor al 
U.R.S.S., a subliniat că la baza 
Bugetului de stat pe cel de-ăl 
doilea an al septenalului (1959- 
1965) stau hotărîrile istorice ale 
celui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. care a marcat pășirea 
Uniunii Sovietice într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale, în etapa 
construirii desfășurate a socie. 
tății comuniste.

Se prevede ca Bugetul de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1959 să în
sumeze 735,8 miliarde ruble la 
capitolul venituri și 698,8 mi
liarde ruble la capitolul cheltu. 
ieli. Excedentul veniturilor asu
pra cheltuielilor se va cifra la 
aproximativ 37 miliarde ruble.

Proiectul Bugetului da stat pe 
anul 1960, a spus în continuare 
raportorul, se prezintă spre apro. 
bare sesiunii în sumă de 772,1 
miliarde ruble la capitolul veni
turi, de 744,8 miliarde ruble la 
capitolul cheltuieli cu un exce
dent de 27,3 miliarde ruble al 
veniturilor asupra cheltuielilor. 
In comparație cu suma aprobată 
pentru anul 1959, veniturile bu
getului vor crește cu 48,8 mi
liarde ruble.

Raportorul a subliniat că o 
importanță hotărîtoare în venitu
rile bugetului, ca și în anii pre
cedenți, o au veniturile din eco
nomia națională socialistă, care 
în 1960 vor depăși 700 miliarde 
ruble.

După cum a arătat locțiitorul 
ministrului Finanțelor, cota.parte 
a impozitelor percepute de la 
populație se reduce la capitolul 
venituri al bugetului de stat de 
la 7,8 la sută în 1959 la 7,4 la 
sută în 1960; suma globală, 
calculată pe un an, a impozite

întreaga lume felicità 
pe savanții sovietici

Noi amănunte despre construcția 
stațiunii interplanetare automate

ieșit din criza din 1958, s-a lo
vit din nou de dificultăți econo
mice serioase. Indicele produc
ției industriale a început să des- 
crească și în prezent se află la 
nivelul din decembrie 1956 — 
februarie 1957. Potrivit datelor 
oficiale numărul șomerilor totali 
din țară este de aproximativ 4 
milioane.

Realitatea dovedește că ritmul 
de dezvoltare a industriei noas
tre este mult mai rapid decît cel 
al Statelor Unite ale Americii. 
In decurs de șapte ani (1952— 
1958) producția noastră indus

lor percepute de la populație s.a 
redus cu 12 miliarde ruble.

Raportorul a relevat că Comite
tul Central al P.C.U.S. și gu. 
vernul sovietic au însărcinat Co
mitetul de stat al planificării, 
Ministerul Finanțelor, Comitetul 
de stat pentru problemele mun
cii și salariilor și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S. 
să elaboreze propuneri cu privire 
la înfăptuirea unei măsuri im
portante — renunțarea în urmă
torii ani la perceperea impozite
lor de la populație.

Se prevede ca pentru dezvol
tarea economiei naționale și pen
tru acțiuni social-culturale să se 
aloce suma de 575,2 miliarde 
ruble, adică cu 6,3 la sută mai 
mult decît în 1959.

Suma globală a cheltuielilor 
pentru economia națională în 
contul bugetului și al fondurilor 
întreprinderilor va fi de 522,4 
miliarde ruble, adică cu 37,9 mi
liarde ruble mai mult decît în 
1959. Pentru finanțarea industriei 
se alocă suma de 279,1 miliarde 
ruble, pentru, finanțarea trans
porturilor și telecomunicațiilor — 
57,4 miliarde ruble; pentru agri. 
cultură — 50,6 miliarde ruble.

In ultimii ani, a subliniat ra
portorul, Uniunea Sovietică a re. 
dus în mare măsură efectivul 
forțelor sale armate și cheltuie
lile pentru apărarea țării. Bu
getul de stat pe 1960 prevede ca 
cheltuielile pentru apărare să fie 
la nivelul anului 1959, adică să 
totalizeze 96,1 miliarde ruble. 
Greutatea specifică a acestor 
cheltuieli îri buget se reduce sis
tematic, ea urmînd să reprezinte 
12,9 la sută în 1960 față de 19,9 
la sută în 1955.

Guvernul sovietic, a spus ra
portorul, ia toate măsurile pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
pentru întărirea păcii și priete
nie; între popoare. Acest lucru 
este dovedit de noile propuneri 
cu privire la dezarmarea gene, 
rală și totală, prezentate de 

ulterioară a imaginilor lor prin 
radio pe pămînt dovedesc „O 
ARTA FARA PRECEDENT“,

■ O MUNCA FRUMOASA

NEW YORK. — „Datorită fo
tografiilor obținute de Lunnik 3, 
SAVANȚII SOVIETICI AU DAT 
COLEGILOR LOR DIN LUMEA 
ÎNTREAGA POSIBILITATEA 
DE A STUDIA PESTE DOUA 
TREIMI DIN SUPRAFAȚA 
LUNEI", a spus prof. Joseph 
Chamberlain, directorul Plane
tarului Hayden din New York 
intr-un interviu acordat pre
sei. Subliniind că aceste fo. 
tografii dovedesc existența unor 
mari deosebiri între regiunea deja 
cunoscută a Lunei și cealaltă, In- 
trucît terenul pare mult mai ac
cidentat și „mările" mai puțin 
numeroase, Chamberlain a adău
gat s „Realizarea oamenilor de 
știință sovietici reprezintă o 
muncă frumoasă. Ea este un pas 
înainte spre studierea unei re
giuni pe care noj nu o cuno
șteam“.

rată a materialelor fotografice 
tn condițiile influentei dăunătoare 
a radiațiilor cosmice.
• Suprafața Lunei invizibilă 

de pe Pămînt a fost fotografiată 
la un semnal-comandă de un 
aparat fotografic cu două obiec
tive cu distanta focală de 200 
și 500 mm. Cu ajutorul acestor 
obiective s-a fotografiat simultan 
la două scări diferite.

• Transmiterea imaginilor pe 
Pămînt s-a efectuat in modul in 
care se efectuează transmiterea 
filmelor cinematografice de către 
posturile de televiziune. Sistemul 
de transmitere a permis ca in 
funcție de condiții să se modifice 
numărul liniilor pe care era 
transmisă imaginea. Numărul 
maxim de linii a ajuns la 1000 
pentru o imagine. Imaginea 
Lunei s-a transmis de pe bordul 
sta{iei automate Interplanetare pe 
linia de radiocomunicat’i, folo
sită atunci pentru măsurarea 
parametrilor mișcării siatiei.

• Cu ajutorul sistemului de 
televiziune, instalat pe bordul 
stafiei automate interplanetare 
sovietice, transmiterea imaginilor 
s-a înfăptuit de la o distantă de 
pină la 470.000 km,

trială a crescut de 2,1 ori avînd 
un ritm mediu anual de creștere 
a producției de aproape 11,5 la 
sută. In acești 7 ani producția 
industrială a S.U.A. a crescut 
numai cu 11,7 la sută, avînd un 
ritm mediu anual de creștere de 
1,6 la sută.

întrecerea economică dintre 
cele două sisteme, nu numai că 
nu exclude ci presupune coexis
tența pașnică. Vrem să îmbună
tățim relațiile dintre statele cu 
sisteme sociale diferite".

(Sublinierile aparfin redacției)

N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

Sporesc considerabil investi
țiile capitale în industria grea. 
In condițiile creșterii volumului 
global al tuturor investițiilor ca
pitale în economia națională cu 
aproximativ 11 la sută, investi
țiile capitale în . industria chi. 
mică vor spori cu peste 30 la 
sută, în industria constructoare 
de mașini.cu aproape 30 la sută, 
în metalurgie cu 20 la sută, în 
industria petrolului și gazelor 
cu peste 15 la sută, investițiile 
capitale în industria ușoară și 
alimentară vor crește cu 13,6 la 
sută, în comparație cu 1959.

Tn proiectul de buget alocațiile 
pentru acțiunile social-culturale 
sînt stabilite în sumă de 247,4 
miliarde ruble, adică cu .15,2 mi
liarde ruble mai mult decît în 
1959.

Cheltuielile pentru dezvoltarea 
științei vor spori cu 15,4 la sută 
în comparație cu anul curent.

Alocațiile pentru construcțiile 
de locuințe se stabilesc în sumă 
de 47,7 miliarde ruble. In afară 
de aceasta, pentru construcții 
de locuințe vor fi alocate aproxi
mativ 6 miliarde ruble din fon
durile întreprinderilor, din veni
turile realizate peste plan și din 
alte surse ale organizațiilor eco
nomice.

Raportorul a subliniat că chel
tuielile pentru întreținerea orga
nelor administrației de stat în 
anul 1960 sînt stabilite în sumă 
de 11,1 miliarde ruble, adică cu 
416 milioane ruble mai puțin 
decît s-a prevăzut pe anul 1959.

împreună cu proiectul bugetu. 
lui pe 1960, sesiunii i se pre
zintă spre aprobare raportul cu 
privire la executarea Bugetului 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1958, 
care însumează la capitolul veni
turi 672,3 miliarde ruble și la 
capitolul cheltuieli 642,7 miliarde 
ruble.

Bugetul de stat pe 1960, a de
clarat raportorul, oglindește po
litica de pace a guvernului sovie
tic și are menirea să asigure 
mijloace bănești pentru dezvol
tarea continuă a tuturor ramu
rilor economiei și culturii so
cialiste, pentru ridicarea buuăstă. 
rij populației.

(Sublinierile aparțin redacției)

Poziția stației Interplanetare în spațiu cînd a fotografiat partea Lunei Invizibilă de pe Faun, 
(săgețile din dreapta indică direcția razelor solare).

Sînt descifrate enigmele Lunei
tiv 300 km. In partea de aud,MOSCOVA 27 (Agerpres). -i 

TASS transmite:
Fotografierea Lunei de pe bor. 

dul stațiunii cosmice interpla
netare a dezvăluit științei o re
giune a satelitului natural al 
planetei noastre pe care omul 
nu a văzut-o niciodată.

S-a obținut fotografia părții 
suprafeței Lunei invizibile de pe 
Pămînt și a unei mici regiuni 
cu obiective deja cunoscute omu. 
lui.

Pentru prima dată s-a reușit 
să se constate adevărata formă 
a unor particularități de pe 
Lună, printre care Marea Su
dului. O mare parte a acestei 
mări se întinde pe reversul Lu. 
neî.

Fotografiile arată ci pe par»

Declarație guvernamentală 
de politică externă 

în parlamentul francez
PARIS 27 (Agerpres). —
Agenția France Presse anun

ță că la 27 octombrie a fost 
prezentată în ambele camere ale 
Parlamentului francez o decla
rație guvernamentală de politică 
externă. In declarația citită în 
fața Senatului, premierul Debré 
s a referit la vizita pe care pri
mul ministru al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, urmează s.o tacă în 
Franța. In legătură cu aceasta 
el a spus : „O asemenea întîl- 
nire, oricum extrem de folosi
toare, era indispensabilă în 
perspectiva unei conferințe la 
nivelul cel mai înalt“. El a pre
cizat în continuare că schimbu
rile de vederi care vor avea loc 
cu acest prilej nu vor privi nu
mai rapofturile franco-sovietice, 
ci și chestiuni ca Germania sau 
problema dezarmării, care ar 
putea figura eventual pe ordi
nea de zi a unei viitoare con
ferințe Est-Vest Ia nivelul cel 
mai înalt.

Debré a declarat că guvernul 
francez este de acord în prin
cipiu cu o conferință la nivelul 
cel mai înalt care, a subliniat 
el, „ar fi de o extremă impor

Guvernul britanic va continua 
să acționeze în vederea îmbunătățirii 

relațiilor est-vest
LONDRA. La 27 octombrie s-a 

deschis prima sesiune a noului 
parlament britanic, rezultat din 
alegerile generale care au avut 
loc la 8 octombrie. Regina ne- 
putînd participa la deschiderea 
parlamentului mesajul tronului 
a fost citit de lordul cancelar 
Kilmuir.

Dupa mesajul tronului a luat
cuvîntul Hugh Gaitskell, lide
rul opoziției laburiste, care
a criticat guvernul în le
gătură cu nesiguranța exis
tentă în prezent asupra datei 
conferinței la nivel înalt.

Apoi primul ministru Macmillan 
a rostit un discurs în care s-a re
ferit la convocarea unei viitoare 
conferințe Est-vest la nivelul 
cel mai înalt. El și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu vizita

• La 27 octombrie, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 'l-a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Franței 
în U.R.S.S., Maurice Dejean, la 
cererea acestuia, și a avut o 
convorbire cu el.
• In capitalele unor țări au 

avut loc numeroase manifestări cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Forțe
lor Armate ale R. P. Romîne. La 
Berlin a fost oferit un cocktail 
după care a urmat ■ filmul romî. 
nesc „Pagini de vitejie“; La 
Washington de asemenea un 
cocktail; la Paris a avut loc o 
recepție.

tea invizibilă a suprafeței Lu
nei predomină regiunile mun
toase. In același timp mările 
asemănătoare mărilor de pe 
partea vizibilă sînt puțin nu
meroase. In regiunea de sud și 
în regiunea ecuatorială se dis
ting mări în formă de crater.

La sud și sud-est de marea 
Humboldt se află un lanț de 
munți lung de peste 2.000 km 
care trece peste ecuator și pă
trunde în emisfera sudică.

Dincolo de lanțul de munți se 
află un vast continent cu o ca
pacitate de reflectare sporită.

In regiunea părții invizibile 
a Lunei între 20 șî 30 grade 
latitudine nordică și 140 și 160 
grade longitudine vestică se 
află o mare în formă de crater 
cu un diametru de aproxima- 

tanță“. Guvernul francez, a spus 
Debré, „dorește o adevărată 
destindere între Est și Vest", 
dar este de părere că înaintea 
unei conferințe Est-Vest destin
derea „trebuie să înceapă să se 
manifeste“. In această ordine 
de idei, Debré a declarat că 
consideră recenta vizită a lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. „un 
prim pas în acest sens, a că
rui importanță nu o minimali* * 
zează“.

A. G Lovell i „SINT ULUIT 
DE CALITATEA FOTOGRAFII

LOR"

LONDRA. — „SINT ULUIT, 
DE CALITATEA FOTOGRAFII
LOR“, a declarat profesorul 
A. C. Lovell, directorul observa
torului radioastronomic Jodrell 
Bank, referindu.se la prima 
imagine a părții invizibile pe 
Păniînt a Lunei înregistrată de 
stația automată interpanetară.

„ACEASTA ESTE O REALI
ZARE REMARCABILA A RUȘI
LOR care, după părerea mea, 
a adăugat Lovell, OREEAZA 
POSIBILITĂȚI EXCEPȚIONALE 
PENTRU FOTOGRAFIEREA 
ALTOR PLANETE ÎNDEOSEBI 
ALARTE ȘI VENUS".

„O ARTA FARA PRECEDENT

PARIS. — Comentînd știrea 
TASS cu privire la publicarea 
în presa sovietică a fotografiilor 
părții invizibile a Lunei, cores
pondentul din Moscova al agen
ției France Presse scrie : Aceste 
fotografii precum și transmiterea

Ziarul „Pravda" a publicat la 
27 octombrie amănunte despre 
construcția stațiunii interplane
tare automate sovietice care a 
fost lansată pe orbită în jurul 
Lunei cu ajutorul unei rachete 
cu mai multe trepte. Relatăm 
într-o formă concentrată citeva 
din aceste amănunte :
• Întreaga comandă a funcțio

nării aparatelor de bord se efec
tuează de pe Pămînt prin radio 
șl prin instalafii autonome de 
bord acționate după program. 
Acest sistem combinat permite 
comandarea în modul cel mai 
eficient a experiențelor științifice 
și obținerea informațiilor din ori. 
ce sector al orbitei în limitele 
radiovizibilităfii de pe punctele 
de observație terestre.

O Stafiunea interplanetară este 
o construcție ermetică cu pereți 
subțiri avind forma unui cilindru 
cu calote sferice. Diametrul el 
maxim este de 1.200 mm,, ia' 
lungimea de 1.300 mm. (fără an i 
tene).
• Construcția aparatajulul de 

fototeleviziune a făcut posibilă 
funcționarea sa In condițiile com
plexe ale zborului cosmic.

S-a asigurat păstrarea nealta

Nemenționînd de loc o even- 
tuală întîlnire a șefilor guver
nelor occidentale, Debré s-a 
referit în continuare la necesita
tea contactelor occidentale de 
genul vizitei pe care ministrul’ 
britanic de externe, Lloyd, o va 
face în cursul lunii noiembrie la 
Paris.

Debré a anunțat de asemenea 
că cancelarul Adenauer a fost 
invitat să vină la Paris In jurul 
datei de 1 decembrie.

In încheiere el a declarat din 
nou că guvernul francez consi
deră că primăvara viitoare va 
fi momentul cel mai potrivit 
pentru o conferință Est-Vest la 
nivelul cel mai înalt.

pe care o va face N. S. Hruș- 
ciov la Paris și a declarat că 
viitoarele tratative între primul 
ministru al U.R.S.S. și generalul 
De Gaulle „vor ajuta toate gu
vernele interesate“.

Macmillan a declarat că vii
toarea conferință la nivel înalt 
trebuie să aibă loc fără a se aș
tepta acorduri preliminare. „Tre
buie să evităm cu orice preț o 
revenire la războiul rece, a spus 
Macmillan. Guvernul britanic va 
continua să acționeze pentru în
trunirea cît mai grabnică a unei 
conferințe la nivelul cel mat 
înalt și sperăm să reușim“. Pre
mierul britanic și-a exprimat pă
rerea că o asemenea conferință 
trebuie „să constituie prima din- 
tr-o serie“.

e Primarul general al orașului 
Birmingham, dl. J. H. Lewis, â 
oferit în cinstea delegației romîne 
de președinți de sfaturi populare 
o masă la oare au participat con- 
ducători locali ai partidelor poi 
litice, membri ai consiliului oră
șenesc.

Președinții sfaturilor po.pu'are 
au vizitat instituții de cultură 
și artă, șantierele de reconstruc. 
ție ale orașului, studioul local de 
televiziune Și au asistat la unele 
manifestații sportive.
• La 27 octombrie, la Geneva, 

s-au reluat lucrările conferinței 
celor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu armele 
nucleare. .

această mare se termină cu un 
golf.

In emisfera sudică se găsește 
un crater mare cu un diametru 
de peste 100 km, cu un fund 
întunecos și cu o proeminență 
luminoasă în centru.

In partea de est a lanțului 
de munți menționat se află pa
tru cratere de dimensiuni mijlo. 
cii. Cel mai mare dintre ele 
are un diametru de aproximativ. 
70 km.

Transmiterea imaginilor supra. 
feței Lunei invizibile de pe Pă. 
mînt cu- ajutorul aparatajului de 
televiziune de pe bordul stațiunii 
interplanetare deschide vasta 
perspective studierii planetelor 
sistemului nostru solar.
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