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Prin inovația sa — înlocuirea 
unui izolant de import prin- 
tr-o cămașă de asbest la 
siguranțele destinate electro
carelor — tînărul Ștefan 
Bolcu de la uzinele „Electro- 
putere" Craiova a adus o 
economie de circa 23.000 lei 
anual, lată-l (dreapta) arătînd 
unui tovarăș de muncă o re
zistență cu noua cămașe de 

asbest.

Foto : P. PAVEL

In acțiunea 
de înfrumusețare 

a satelor
în regiunea Suceava 642 de 

sate și 4.000 circumscripții elec
torale comunale sînt în între
cere patriotică pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a sate
lor. Rod al întrecerii sînt lucrările 
ce se fac în acest an pentru con
struirea unui număr de 116 școli 
și 120 cămine culturale, pentru 
electrificarea și radioficarea a 
numeroase sate etc. Țăranii mun
citori din regiunea Suceava au 
contribuit voluntar cu 14 mili
oane lei și au prestat multe ore 
de muncă patriotică la aceste 
lucrări, animați de dorința ca 
satul lor să arate cit mai fru
mos.

fn cinstea zilei de 7 Noiem
brie, etapă a întrecerii, în mai 
multe sate și comune vor fi inau
gurate noi școli și cămine cultu
rale și se va aprinde pentru 
prima oară lumina electrică.

(Agerpres)

Excelenței sale 
domnului

GEL Al BAYAR
Președintele Republicii Turce

Ankara

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Turce, transmit Ex
celenței Voastre sincere felici
tări și cele mai bune urări pen
tru prosperitatea poporului turc.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne 

--------•---------

in laboratorul chimic al uzinelor 
„losif Rangheț" din Arad tinăra 
Woll Irina lucrează la aparatul 
pentru determinarea carbonului 

din oțeluri.

Foto ; 5. NICULESCU

Proletari din toate țările, unîți-vă !
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Eroica 
generafie 

comsomolista 
în marș

Cursurile de minim 
tehnic în sprijinul 

calificării
La Uzinele „Timpuri Noi“ din 

Capitală funcționează anul acesta 
cinci cursuri de minim tehnic. De 
la început muncitorii, îndeosebi 
cei tineri, au manifestat mult in
teres pentru aceste cursuri. 
Mulți au făcut propuneri pentru 
îmbogățirea tematicii trimise de 
minister, fiind convinși că aceste 
cursuri vin în sprijinul ridicării 
calificării lor.

— Cînd lucram la piese mai com
plicate, îmi era aproape imposi
bil să descifrez desenele lor, spu
ne fon Voinescu. întrebam în 
dreapta. întrebam în stingă, pier
deam timpul și de foarte multe 
ori greșeam piesele. împreună cu 
alți tovarăși care aveau aceleași 
greutăți am cerut inginerilor noș
tri să ne țină în cadrul'cursului 
de minim tehnic și lecții de de
sen. Lucrul acesta s a făcut și 
trebuie să spun că ne-a folosit 
foarte mult.

Acum știm să citim mai repede 
desenele și nu mai greșim piesele.

Marin Mălăieru, Petre Felea- 
gă, Breja Ion și alți tineri strun
gari lucrau mai incet pentru că 
nu știau să folosească bine toate 
vitezele strungului. La cursul de 
minim tehnic ii s a vorbit des
pre mașinile-unelte, despre con
strucția și principiile lor de func
ționare. Acum Marin Mălăieru și 
tovarășii lui lucrează la strun
guri cu viteze mai mari decît 
înainte, sporind în felul acesta 
productivitatea muncii.

La turnătorie, tinerii Constan
tin Căutiș, Elena Berceanu, Con
stantin Popescu și Rada Petre 
erau foarte nemulțumiți că de 
luni de zile nu reușeau să re
ducă procentul rebuturilor sub 
cel admis. Deși terminaseră școa
la profesională le lipseau unele 
cunoștințe legate de procesul 
tehnologic specific secției. Au 
mers la cursul de minim tehnic 
și au cerut să se țină lecții des
pre defectele pieselor turqate, 
despre cauzele și posibilitățile 
de evitare a acestor defecte. Con
stantin Căutiș și tovarășii săi de 
muncă știu acum că în mare mă
sură, calitatea pieselor turnate 
depinde de compoziția pătnîntu- 
lui de formare, de temperatura

metalului topit, de corecta exe
cuție a formelor. Dînd o mai 
mare atenție acestor probleme 
ei au reușit ca în scurt timp să 
reducă simțitor procentul rebutu
rilor.

Tematica cursurilor 
trebuie să fie judicios 

stabilită
Experiența cursurilor de mi

nim tehnic de la sectoarele pre
lucrător și turnătorie, arată că 
stabilirea tematicii în strînsă le
gătură cu problemele de produc
ție este condiția fundamentală 
ca aceste cursuri să fie cu ade
vărat eficiente. La sectorul scu- 
lărie însă lucrurile se petrec toc
mai pe dos. Aici, din cele 159 
ore de program numai 9 sînt a- 
fectate studierii sculelor și uti
lajelor. în acest caz eficiența 
cursului se diminuează, deoarece 
în timpul celor 9 ore nu se pot 
epuiza toate problemele pe care 
tinerii ar vrea să le cunoască

SABINA BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

La lași

Noi construcții 
vor fi date 
în folosință

Anul acesta se construiesc 
la lași 1.000 de apartamente, de 
peste două ori mai multe decit 
s-au construit în 1958. Din aces
tea, aproximativ 650 au fost date 
în folosință, iar alte 150 vor fi 
terminate pină la 7 Noiembrie.

Organizînd mai bine activita
tea pe șantiere și reducînd con
sumurile specifice, constructorii 
ieșeni au dat în folosință în a- 
cest an majoritatea apartamen
telor la un preț de cost de 
37.000—39.000 lei pe apartament, 
cu aproximativ 7.000 lei mai pu
țin decît în 1958.

(Agerpres)

STUDENTI
Clujul a devenit în ultimul 

timp arena unor numeroase și 
vaste șantiere.

Încotro vei porni de la centru 
spre periferie, pe arterele prin
cipale, întîlnești șantiere în faza 
organizării, iar altele în cea a 
finisării unui nou edificiu sau 
a unui nou bloc de locuințe 
muncitorești. Semeția și tinerețea 
noilor clădiri, ritmul accelerat al 
muncii pe șantiere, uruitul ma
caralelor turn, al betonierelor și 
malaxoarelor, al benzilor trans
portoare, atrag trecătorii, îi fac 
să simtă în inimă o puternică 
senzație de prospețime, de opti
mism și bucurie.

In preajma Bibliotecii Univer. 
sitare, la o întretăiere de străzi 
extrem de circulate, au sosit nu 
de mult niște camioane cu rogo
jini și de 
gard care 
torilor.

— Aici 
de cultură 
a sărit cu 
după gard.

Casa de
din Cluj va avea o sală de spec. 
tacole, și cinema cu o capacitate 
de circa 1 0G() locuri, o fosă pen
tru o orchestră de 40 persoane, o 
sală modernă de gimnastică, 
bibliotecă, săli de lectură etc. 
Uriașa clădire cu 4 etaje își va 
întinde vatra oe
va îndeplini toate cerințele arhi
tectonicii moderne, inovatoare. _

îndată a apărut un 
a închis drumul trecă.

se construiește Casa 
a studenților din Cluj, 

vorba un tînăr de

cultură a studenților

1.500 m.o. Ea

Un amănunt însă semnificativ. 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj va fi ridicată de către 
înșiși studenții clujeni. Ei au 
hotărît ca un mare număr de ore 
din timpul lor liber să-1 petreacă 
aici pe șantier, muncind. Așa 
câ, sub îndrumarea comitetului 
de partid al Universității „Babeș. 
Bolyai“ ș.i a celui de U.T.M., 
cele cîteva mii de ștudenți s-au 
organizat în brigăzi. Organiza
țiile de bază au întocmit un plan 
de bătaie, defalcat pe zile, pe 
ore, pe săptămîni in așa fel incit 
de la orele 7 dimineața pînă 
seara, cînd coboară amurgul, 
în orice minut pe șantier vei 
găsi zeci de ștudenți.

Pînă în prezent s-au efectuat 
aici mii de ore de muncă volun
tară. Acestea s-au concretizat 
în terminarea fundațiilor la 
corpul central al clădirii, la tur
narea betonului, in 
tora pînă la etajul 
sumă de lucrări la 
cărți a Bibliotecii.

E aici pe șantier o fierbere și 
un iureș al ------ ’*-----— "
întilnește. 
construcției 
de scurt : 1 
vor să se țină de

Dar pînă atunci 
victoriei finale se apropie verti
ginos — să ne gîndim la con
structori, cei care ridică acest 
măreț palat al culturii. j

ridicarea al-
11. și intr-o 
magazia de

muncii cum rar se 
Termenul terminării 
este, de fapt destul 
Mai 1960. Și tinerii 

cuvînt.
momentul
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SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
ORDINULUI LENIN

ACADEMICIANULUI C. I. PARHON

Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. A. Epișev, felicită pe acad. C. I. Parhon. 
Foto : AGERPRES

Miercuri la amiază a avut loc 
solemnitatea înmînării Ordinului 
Lenin, conferit de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. aca. 
demicianului C. I. Parhon, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 85 
de ani și în semn de prețuire a 
îndelungatei sale acjjvități 
rodnice în domeniul întăririi'prie-

teniei și colaborării culturale 
romîno-sovietice.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Mihail Ralea, Gheorghe Stoica, 
Aurel Mălnășan, adjunct al 
nistrului Afacerilor Externe, 
rin Florea Ionescu și 
Murgulescu, vicepreședinți

Sosirea în Capitala 
a delegației Asocia

s. 
al 

aca-

mi- 
Ma- 
Ilie 

ai

de prietenie soviet o -romîna

A.R.L.U.S.-ului, acad. I. 
Gheorghiu, vicepreședinte 
Academiei R. P. Romîne, 
demicienii N. Gh. Lupu, Ștefan 
Mi'.cu, Vasile Malinschi, precum 
și membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev a dat 

_ citire decretului Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și a 
înmînat înalta distincție eminen
tului om de știință romîn, felici- 
tîndu.l călduros și urîndu-i să
nătate și succese continue în 
nobila sa activitate.

Mulțumind pentru înalta 
distincție acordată, acad. C. I. 
Parhon și-a exprimat adînca sa 

so-

Comsomolul
pe frontul 
construcției
comuniste

Kaium Murtazaev,
secretar al C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Comsomolul leninist - avan
garda tineretului sovietic - în 
cei 41 de ani ai existenței sale 
a străbătut o glorioasă cale de 
luptă. întreaga lui activitate 
este legată indisolubil de Parti
dul Comunist, de lupta sa eroi
că pentru victoria socialismului 
și construcția comunismului, de 
istoria poporului sovietic. Fidel 
poruncilor leniniste, tineretul 
sovietic întotdeauna și pretutin
deni - pe fronturile războiului 
civil, pe șantierele primelor cin
cinale, în anii grei ai Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, 
în perioada de după război — 
a acționat și acționează ca o 
forță activă, constructivă a so
cietății sovietice.

Comsomolul și-a cîștigat dra
gostea și stima deosebită a po
porului sovietic. Răspunzînd 
chemării partidului, îndemnului 
inimii, sute de mii de tinere și 
tineri au plecat pe marile șan
tiere din regiunile nor
dice și răsăritene ale 
țării, la construcția gi
ganticelor centrale e- 
lectrice, a furnalelor, 
uzinelor, magistralelor 
de cale ferată, la con
strucția de noi orașe. 
Peste un milion de ti
neri patrioți, la che
marea partidului, au plecat la 
valorificarea pămînturilor înțele- 
nite din Aitai, Kazcihstan, Sibe
ria, Povolgia.

Toate năzuințele sale, toate 
forțele și energia sa, tinăra ge
nerație a Țării Sovietice și le 
îndreaptă spre îndeplinirea îna
inte de termen a grandioaselor 
planuri din septenal, elaborate 
la cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., care a avut loc în ia
nuarie 1959.

La sfîrșitul anului trecut, din 
inițiativa tinerilor muncitori din 
depoul Moscova-Triaj a apărut 
mișcarea brigăzilor și udarnici- 
lor muncii comuniste. Astăzi, 
această mișcare a devenit cu 
adevărat populară, la ea parti
cipă sute de mii de oameni ai 
muncii, peste 130.000 de colec
tive de tineret din industrie, de 
pe șantiere, din transporturi și 
agricultură. Atitudinea nouă, 
comunistă, față de muncă, intră 
în mod temeinic în viața de zi 
cu zi a tineretului sovietic.

Inaitele calități morale a'e 
omului sovietic, pentru care pre
țuiesc mai mult decît orice in
teresele 
societății, 
strălucit 
molistei 
va din 
crare a 
loțk (regiunea Kaiinin).

. trecut să muncească

La a

Miercuri la amiază a sosit în 
Capitală delegația Asociației de 
prietenie sovieto-romînă care va 
participa la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice și la 
cel de-al V-lea Congres al 
A.R.L.U.S.-ului.

Din delegație fac parte tovară
șii : E. I. Afanasenko, ministrul 
Invățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele Asociației de prie
tenie sovieto-romînă, conducă
torul delegației, A. G. Țuka- 
nova, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă, 
N. K. Țiulenin, 
gazi de muncă 
Uralmașzavod, 
și scriitorul S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpj- 
nați de tovarășii Marin Florea

Ionescu. Gh. Hossu și Octav 
Livezeanu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S -ului, Stefan Bălan, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii, Ion Pas, 
președintele Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, de 
conducători ai organizațiilor ob
ștești.

Au fost de 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

La sosire tovarășul E. I. Afa
nasenko a transmis un călduros 
salut din partea Asociației de 
prietenie sovieto-romînă și urări 
de noi. succese poporului nostru 
în lupta pentru construirea so
cialismului și întărirea păcii în 
lume.

. . ion și-a exprimat adinca 
recunoștință față de poporul 
vietic și conducătorii săi.

Acad. C. 1. Parhon a fost apoi 
călduros felicitat de cei prezenți 
la solemnitate.

(Agerpres)

41-a
aniversare a
Gomsomolului

interesele 
în mod 
comso- 

Kagano-

poporului, 
se exorimă 
in inițiativa
Valentina 

combinatul de prelu- 
bumbacului din Vîțnevo- 

Ea a 
într-una

din brigăzile rămase in urmă 
pentru a ajuta pe tovarășii de 
aici să devină fruntași. Astăzi, 
inițiativa Kaganovei este cunos
cută peste tot ți tinerii îi urmea
ză exemplul. Tinerii leningră- 
deni s-au angajat ca pînă in 
1963 să atingă productivitatea 
muncii planificată pentru sfîrți- 
tul septenalului. Inițiativa lor a 
fost urmată în toate republicile 
ți regiunile țării. Comsomolițtii 
din Moscova ți-au luat sarcina 
de a construi 27 de întreprin
deri, 139 de secții ți sectoare 
automatizate ți mecanizate.

Tinerii muncitori ți colhoznici 
din regiunea Perm au fost ini
țiatorii întrecerii „Pentru o con
tribuție personală cit mai sub
stanțială la septenal". Scopul 
acestei întreceri este de a in
tensifica activitatea ți inițiativa 
tineretului în lupta pentru pro
gresul tehnic, a acorda cea mai 
mare atenție insuțirii tehnicii 

celei mai noi, de a a- 
trage masele largi ale 
tineretului la munca 
de raționalizare ți ino
vare.

O adevărată ofen
sivă pentru însuțirea 
cunoștințelor tehnica 
au pornit-o comsomo- 
liștii ți tinerii munci

tori din regiunea Vladir’ir. Aici 
s-a desfâțurat campania pentru 
ridicarea nivelului de cultură ge
nerală al tineretului, în vederea 
unei înalte calificări, a propagă
rii celor mai noi realizări in do
meniul științei ți tehnicii. In a- 
cest scop, in întreprinderile re
giunii au fost create cursuri pen
tru învățămîntul de producție ți 
tehnic, s-a lărgit rețeaua de țcoli 
serale ți fără frecvență ale tine
retului muncitor.

In ultimul timp, Comsomolul 
a acumulat o experiență intere
santă în lupta pentru economii. 
Drept rezultat, anul trecut, tine
retul a depus in „puțculițele 
comsomoliste" 11,5 miliarde de 
ruble. Folosind experiența acu
mulată, tinerii muncitori ți col
hoznici au creat acum „puțcu
lițele comsomoliste ale septena
lului”. Aici au ți fost depuse 
peste țapte miliarde de ruble, 
rezultate din economii.

Organizațiile comsomoliste din 
întreaga țară ți-au luat sarcina 
construirii a 100 de mari între
prinderi ale industriei metalur
gice, carbonifere, chimice, pe
trolifere ți de gaze, centrale 
electrice, să electrifice peste 
20.000 kilometri ți să construias
că 14.000 kilometri de cale fe
rată.

Sărbătorind cea de-a 41-a ani
versare a Comsomolului, tinerele 
ți tinerii sovietici raportează cu 
bucurie patriei despre îndepli
nirea înainte de termen a mul
tor obiective din angajamentele 
lor. Datorită muncii pline de ab
negație a tineretului, in acest 
an au fost date in folosință îna
inte de termen asemenea con
strucții mari ca : furnalul comso- 
molist din Donețk (uzina „Azov- 
stal"), furnalul comsomolist din 
Dnepropetrovsk (uzina „Petrov- 
ski"), furnalul comsomolist din 
Zaporoje (uzina „Zaporojstal"). 
Au intrat deja în producție ba-

(Continuare în pag. ll-a)

(Agerpres)

șeful unei bri- 
comunistă de la 
din Sverdlovsk, 
P. Babaevski.

față A. A. Epișev, 
Uniunii Sovietice 
și membri ai am-

•--------------

Cine sînt el ?
Cățărat pe un .munte de cără

mizi un tinăr stă și desenează. 
Atent, privește întinderea șantie. 
rului, îi scrutează cotloanele, 
urmărește săgeata macaralei care 
spintecă văzduhul albastru, apoi 
iar se apleacă asupra hîrtiei albe 
și desenează. Este Ion Cotu stu
dent în anul IV al Institutului de 
Arte Plastice „Ion Andreescu“ 
din Cluj. A venit să transpună 
pe hirtie opera colegilor săi. Este 
o documentare concludentă, o 
confruntare cu realitatea vie. Ieri 
lucra la targa, căra cărămizi. 
Era constructor. Azi e pictor. A 
venit dis-de-dimineață cu blocul 
de schițe. Studenții de la con
strucții lucrează la zidărie și la 
beton. Cei de la rjiedicină îi in
vidiază pentru că sînt „în ma
terie“. Nu se lasă însă nici ei. 
S-au 
Care 
bine.
pînă

angajat într-o întrecere, 
vor zidi mai mult și mai 
Nu se știe cine va învinge 
la urmă.

★
șantier volumul de forțăPe , .

umană nr. 1 îl constituie ei, stu
denții. Muncile calificate — torța 
tehnică — sînt îndeplinite de alți 
tineri.

Nu mă gîndesc la șeful șantie. 
rului Gh. Buciu sau la ing. Cun 
Ștefan, șeful unui punct de lu
cru, oameni de ispravă de altfel, 
cu munci de răspundere, cît mă 
gindesc la tinerii din brigada de

fierari.betoniști condusă de ute- 
mistui Codoban Vasile. Dacă o 
cărămidă înveți mai ușor cum 
s.o așezi în mortar și cum să 
mînuiești mistria, la fier.beton e 
ceva mai greu. De aceea pro
blema alimentării cu fier-beton 
a șantierului a rămas în sarcina 
lui Codoban și a băieților săi. 
El avea 24 de oameni și planul 
era prevăzut pentru o brigadă 
de 34 fierari.betoniști. Dar pînă 
se completează nu poți sta cu 
mîinile în șolduri. Codoban a 
făcut de astădată o rectificare 
din punct de vedere al organiză
rii brigăzii. A împărțit-o in două 
schimburi. Inițiativa a dat rezul
tate excelente.

Nu remarcăm faptul că brigada 
e fruntașă. Pentru ei e ceva obiș
nuit. Ci faptul că tinerii aceștia 
sînt toți oameni care și-au cîștigat 
experiența de-a lungul unor ani 
petrecuți pe șantierele patriei, 
lucrează nu un număr fix de ore, 
ci atita cît e necesar ca să nu 
întîrzie celelalte sectoare din 
cauza lor.

...Și ritmul lucrărilor pe șan
tierul casei de cultură a studen. 
ților înaintează văzînd cu ochii. 
Deopotrivă, ștudenți și munci
tori, construiesc. Construiesc pen
tru ei, pentru viața lor mereu 
mai bună, mai frumoasă, mai lu
minoasă.

VASILE C.ABULEA

Melita Chițiu și Hergiotz Erica fiice de muncitori, la o repeti
ție in cercul de balet al Palatului Cultural din Reșița.

Foto : P. POPESCU

Deschiderea Expoziției 
poiidee

cilor marxisrn-leninismului. a lu
crărilor referitoare la lupta par
tidului nostru și a P C.U.S., la 
experiența mișcării muncitorești 
internaționale, ia sarcinile și 
rezultatele operei de construire 
a socialismului în patria noas
tră, lucrări care au însemnai o 
contribuție de seamă la uriașa 
operă de e.ducare pohtico-ideo- 
logică, de formare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

In cei 15 ani Editura Politică 
a tipărit, în limba roinînă, pre
cum și în ..limbile minorităților 
naționale din țara noastră, 
peste 5.600 de lucrări, într-un 
tiraj total de peste 165 milioane 
exemplare.

căr(ii
Miercuri la amiază, la Libră

ria Noastră nr. 1 din Capitală 
s-a deschis Expoziția cărții po
litice, prilejuită de împlinirea a 
15 ani de activitate a Editurii 
Politice.

Despre activitatea desfășurată 
de Editura Politică in cei 15 
ani de la 
vorbit tovarășii 
director general 
Invățămîntului 
Valter Roman, 
turii Politice. Vorbitorii au sub
liniat că în această perioadă 
Editura Politică a obținut suc
cese importante în munca de 
răspîndire în mijlocul maselor 
celor mai largi ale poporului 
nostru a cuvîntului partidului, a 
operelor nemuritoare ale clasic

Nu de mult, în viața elevi
lor școlii profesionale de ucenici 
— construcții din Pitești, a avut 
loc un eveniment deosebit de im
portant. Pentru activitatea 
rodnică depusă in cadrul acțiuni
lor de muncă patriotică, într.un 
cadru festiv, un număr de 112 
elevi din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică care au efec
tuat peste 100 ore de muncă vo
luntară, au primit insigna de 
brigadier al muncii patriotice. 
Printre aceștia se numără elevii 
fruntași la învățătură și in activi, 
tatea obștească, Radu V. Gheor- 
ghe, Mărar Ion, Preda Gheorghe, 
Negoescu Marin, Ivănescu Eu
gen, Manea Vasile din anul III, 
Stanciu Cornel și Barbu Mihai 
din anul II și mulți alții, care 
răspunzînd chemării organizației 
U.T.M. au participat activ la ac. 
țiur.ile de muncă patriotică.

IOAN RIZOIU 
corespondent 

voluntar
------ •------

Stațiunile balneare 
se

auînființarea sa, 
Aurel Mihaie, 
în Ministerul 

și Culturii și 
directorul Edi-

(Agerpres)

pregătesc pentru 
sezonul rece

ultimii ani s au creat con- 
pentru ca in unele stațiuni 

balneare tratamentul să poată 
continua și in sezonul rece.

Printre altele, in acest an sa 
asigurat folosirea in tot timpul 
anului a inhalatorului de la sta
țiunea Slănic Moldova și a băii 
Dragalina de la Herculane, ' iar 
la Borsec au fost amenajate iacă 
3 vile pentru cazare in timpul 
iernii.

Au fost luate totodată măsuri 
pentru asigurarea unor condiții 
plăcute de odihnă, prin noi do
tări ale cluburilor și bibliotecilor 
din stațiuni.

fn 
diții

( Agerpres)



EROICA GENERAȚIE COMSOMOLISTA IN MARȘ
însemnări despre

prietenii noștri comsomoliști

și triumfala
al labo- 

călăito-
11 rușciov 
aur am

/
n aceasta toamnă de care și vor 
anunți veacurile ca de un prag 
ce a marcat trecerea spre o lume 
ce speră să fie ferită de ^răz
boiul rcc6*\ toamnă care a cu* 
nosctit asemenea evenimente isto 

rice precum zborul circumlunar 
rotorului cosmic
fie a lui Nikita Sergheevici 
în S.V.A., in această toamnă de 
avut prilejul să cunoaștem oamenii sovietici 
la ei acasă, in patria socialismului biruitor. 
Ne interesa deopotrivă ceea ce cunoșteam de 
Piuit, din cele citite ori aflate de la alți că
lători, cit și acele lucruri inedite, de ultimă 
oră, care încă nu apucaseră să capete o re
flectare documentară.

Și am fost bucuroși, mîndri, dîndu-ne 
seama că ar fi cu neputință să-ți imaginezi 
măcar o zi din viața poporului sovietic, fără 
munca, glodurile și visurile tinerei generații.

Tinerețea în 
peisajul sovietic
Din goana trenului nu pot fi văzute prea 

multe lucruri : detaliile evadează. Recunoști 
însă cu bucurie stepele nemărginite, păduri
cile mestecenilor albi, aglomerările 
triale. Toate — imagini

Te însoțește însă, cînd

indus-
rulate în secunde, 
mai aproape, cirul

„Dnepropetrov-

prim rang, tnălțînd cu repeziciune uimitoare 
zidurile, macaralele postate în cele patru 
colțuri ale blocurilor, sînt manevrate de ti
neri. Tinără este și conductoarea trenului 
de metrou, la a cărei baghetă pornesc rapi
dele vehicule subterane ce transportă zilnic 
milioane de locuitori.

in sfirșit, atunci cînd începi să cunoști viața 
poporului sovietic în înfățișarea sa directă, 
adică atunci cind o pornești pe jos, dintr-o 
dată descoperi o adevărată lume tinără, mî- 
nuind cu agerime și talent uriașe agregate 
moderne, planînd de-a lungul halelor in 
macaralele și podurile rulante, finisînd cu 
simț artistic și măiestrie clădiri impresio
nante cu sute de apartamente.

Ar fi o sarcină prea dificilă pentru tinerii 
constructori ai capitalei sovietice să țină fie 
chiar și o evidență personală a construcțiilor 
la care au participat. Intrebați-l pe Alexandr 
Koslorov, sau pe inginerul constructor Va- 
dim Folcov, la ridicarea cîtor noi cvartale 
de locuințe au luat parte in ultimii ani. Ți- 
nind seama de. ritmul înaintării șantierelor, 
mai mult ca sigur că acești doi tineri sovie
tici nu-și vor putea aminti cifra exactă. Ei lu
crează acum la ridicarea noului raion de lo
cuințe ce a luat naștere cu o viteză fabuloa
să pe șoseaua dinspre aeroportul Fnukovo.

în peisajul orașelor sovietice, tinerețea a- 
duce nu numai o notă energică, deosebit de 
vioaie, dar și marca unei seriozități și dis
tincții cu totul neobișnuite. Tinerii popu
lează bibliotecile, muzeele, expozițiile și alte 
lăcașuri de cultură; ei formează partea prin

cipală a publicului căruia 
îi sint consacrate cunoș
tințele marelui contingent 
ie conferențiari, lectori, 
bibliotecari, ghizi.

Generația nouă, aducind 
glasul sonor, puternic, al 
zilei de astăzi în viața so 
vietică, este in același timp 
piindră că duce mai depar
te tradiții nobile, generoa
se. Am văzut în sala cele
brului teatru „MHAT" — 

casa artistică a lui Cehov 
și Stanislavschi — specta
colul „Azilul de noapte"- 
Sala era plină plnă la re
fuz de tineri între 15 și 20 
de ani ; uniformele școlă
rițelor, 
ofereau 
mutat, 
incinta 
drept
de adevărat; 
ca aripile cortinei să dez
văluie începutul capodope
rei lui Maxim Gorki, unul 
din veteranii teatrului a 
expus, pe scurt, istoria a- 
cestui așezământ de cultu
ră, marile bătălii ideologi
ce legate de creația iluș
trilor întemeietori, înaltul 
mesaj uman al piesei, a 
glorificat lupta acelora 
care au făcut cu neputin
ță marile drame petrecute 
„la fundul“ societății. Au
ditoriul a ascultat cu o 
vădită emoție, apoi, proce
sul educativ a urmat fără 
ostentație, pe nesimțite, 
de la prima la ultima re
plică.

Îmbogățiți sufletește ies tinerii și după vi
zitele la impresionantul Muzeu al Revolu
ției, la fortăreața Petropavlovsk din Lenin
grad în ale cărei celule au fost închiși mii 
și mii de revoluționari pentru cauza liber
tății poporului, in peisajul sovietic tinerii 
se întîlnesc la fiecare pas cu mărturiile 
glorioase ale trecutului de luptă — și florile

totdeauna proaspete ce împodobesc plăcile 
comemorative răspîndite pretutindeni, sint 
așternute de miini tinere. Ei ințeleg să nu 
uite ceea ce nu trebuie uitat 1

Legenda 
continua

fatâ-i pe cîțîva dintre montorii furnalului 
skaia-Comsomolskaia".

mai departe, șoseaua. Pe șosea — mașini. La 
Volanul mașinilor — tineri. Transportă saci 
de ciment pentru construcții, transportă trac
toare luînd calea colhozurilor, transportă lă- 
dițe cu struguri, sau bănci proaspăt vopsite 
pentru școli, sau truse medicale pentru spi 
tale, sau răsadnițe de flori...

Din goana troleibusului moscovit, pe ma
rile artere ale capitalei sovietice, constați 
pretutindeni că tinerii sint o prezență de

tunicile băieților, 
iluzia că școala s-a 
pur și simplu, in 
teatrului. Și, la 

vorbind, era destul 
mai inainte

Țineri din satul de munte iasen, din regiunea subcarpaticii a R.S.S. Ucrainiene într-o zi 
de odihnă.

In prezent există la Moscova un spectacol 
de teatru cu acest titlu, la teatrul „SoVre- 
mennik“ („Contemporamd“). Este cu ade
vărat un teatru contemporan, în cel mai bun 
sens al cuvintului, cu o conducere formată 
din oameni tineri, cu un ansamblu artistic 
în care covîrșeșle tinerețea. „Sovremennik“ 
pune în scenă spectacole despre viața de 
astăzi a tineretului sovietic, despre marile 
bătălii șt nobilele pasiuni pe care le inspiră 
acțiunile comsomolului leninist. „Legenda 
continuă" dă răspuns întrebării pe care și-o 
pun milioane de adolescenți sovietici la in
trarea lor in viață : cînd bunicii noștri au 
pregătit și au săvirșit revoluția socialistă, 
cînd părinții noștri au clădit această orîn- 
duire fără exploulare în care noi am deschis 
ochii, nouă ce ne mai rămine de făcut ? Ei 
au trăit vremuri de legendă, au avut de în
fruntat dușmani sîngeroși și puternici — și 
i-au biruit; ei au trebuit să-și încordeze for
țele, să sufere 
tăți — și le-au 
fi încetat oare

Nu, legenda 
un tinăr absolvent de școală medie, vine pe 
unul din marile șantiere ale Orientului sovie
tic și începe să lucreze acolo. La început îi 
vine atit de greu să se acomodeze cu con
dițiile muncii, incit, pentru o clipă, i se pare 
că nu va putea să facă față; i se pare că 
pentru a înțelege mișcarea rapidă și necon
tenită a mașinilor, pentru a stăpini și dirija 
această mișcare i-ar trebui energii supraome
nești. Ii vine greu, dar luri, comsomolislul, 
luptă sub îndemnul și pilda comuniștilor — 
și Învinge Gontinuind marșul glorios,—așa 
cum au învins, cu 40 de ani în urmă, in răz
boiul civil și împotriva intervenției imperia
liste, zecile de mii de comsomoliști înrolați 
în Armata Roșie, — luri iși amintește foarte 
bine (deși nu a trăit acea epocă) anunțurile 
atit de frecvente prin 1918—1920: ,„Sediul 
comitetului raional este închis. Toți cotnso- 
moliștii sini pe front“.

Legenda pe care luri și generația lui o 
trăiesc astăzi pe șantierele 
desfășurate a comunismului, 
faptele glorioase din anii
strucție a țării ruinate de i 
înfăptuirii mărețului plan , 
transformare a Vechii Rusii 
tr-un sl::t socialist eu o industrie și o agri
cultură socialistă puternică. Greutățile, pen
tru luri și pentru cei de o 
sub forma dificultății 
stăpini bogăția de mij
loace tehnice ultramo
derne ce-i stau la, inde- 

făuritori
pe care 
noștri o 
trebuit.

din Cuzbas, Karaganda și bazinul carbonifer 
din regiunea Moscovei, valorificarea Arcti
cei, studierea Antarcticei, construirea centra
lelor atomo-electrice — iată legenda vie, pal
pabilă, grandioasă și vizibilă a zilelor noas
tre. Ea continuă faptele de arme legendare 
ale milioanelor de comsomoliști, băieți și 
fete, care atunci cînd fasciștii au atacat Țara 
Sovietică au luat in mină armele, s au înrolat 
în Armata Sovietică sau în detașamentele de 
partizani, luptînd fără șovăire pînă la zdro
birea cotropitorilor. Pe șantierele vieții paș
nice, cu mijloace pașnice, sub steagurile 
păcii, generația comsomolistă a zilelor noas
tre continuă cu glorie această minunată le
gendă eroică.

Actualitatea

lipsuri, să treacă prin greu- 
biruit. Legenda eroică nu va 
odată cu timpul lor ?
continuă. Eroul piesei, lari,

construcției 
continuă 

de recon* 
război, anii 
leninist de 

înapoiate în-

de
virstă cu el, apar 
a cuprinde și a

Perspectivele dezvoltării în anii următori 
a Țării Sovietice, chemarea adresată de par
tid de a participa la lupta pentru înfăptui
rea cifrelor de control ale septenalului, au 
trezit un uriaș entuziasm în rîndurile tinerei 
generații sovietice.

îndemnurile partidului le-am găsit întrupate 
în practica muncii tineretului. Am fost ta Uzi
nele de automobile „Lihaciov“ din Moscova. 
Am urmărit complicatul proces de produc
ție din această importantă întreprindere a 
Moscovei în care lucrează nu mai puțin de 
40.000 de muncitori. Am mers de-a lungul 
conveierului care, la 4 minute și jumătate 
depune la capătul benzii un nou autocamion. 
La secția de motoare l-am cunoscut pe tînă- 
rul Ghera Evseev, comsomolist. în virstă de 
18 ani. Lucra cil agilitate la un strung, pre
gătind piese complicate. Stind de vorbă cu 
el am putut afla că în curînd va termina 
școala serală de tineret din uzină și apoi va 
trece la „tehnicum" (școală medie tehnică).

— Fără cunoștințe tot mai bogate, cu greu 
poți face față tehnicii tot mai moderne ce se 
introduce în uzina noastră.

A ținut să ne facă cunoștință cu maistrul 
său, Alexandrov Alexei Nicolaetici, șeful unei 
bi îzi de muncă ce depune mari eforturi pen 
tru a căpăta titlul, de „brigadă a muncii co
muniste". Pentru viața Uzinei „Lihaciov”, 
responsabilul unei brigăzi de muncă 
seamnă un lucru deosebit de greu, să fii la 
curent cu cele mai noi date ale tehnicii 
din specialitatea respectivă, să știi să mun
cești cu oamenii din jur. Or, Alexei Nico- 
lacvici Întrunește asemenea calități. înainte 
de toate, chiar el este un exemplu în pro
fesiunea sa, în viața sa E student Iti Insti
tutul Politehnic din Moscova.

în această uzină există o puternică mîn- 
drie pentru calitatea de muncitor înaintat—și 
arătrnd acest lucru ni se pare de la sine înțeles 
că în toate întreprinderile industriale sovietice

Vasili Borodin este un constructor de frunte al tînărului oraș sovietic Temir-Tau

n fi 
in-

muncitorii tineri, comsomoli.știi, sînt însu
flețiți de această mândrie. Acesta este spi
ritul care generează eforturile a mii și mii 
de comsomoliști ce tind să se constituie în 
brigăzi ale muncii comuniste. Vasili Goro- 
hov, Nina Smirnova, Serghei Belov, Nina 
Zolotova, tineri conducători ai citorva bri
găzi ale muncii comuniste de la Uzinele 
„Lihaciov” confirmă strălucit apariția și 
formarea tinerilor lucrători de tip nou, par- 
ticipanți activi la construirea comunismului.

Și cum să nu fie așa, cind la dispoziția 
milioanelor de tineri, in afara invățămîn- 
tului și a instituțiilor specializate de stat, 
se introduc pe o scară tot mai largă forme 
obștești de instruire a tineretului. Amploarea 
avîntului spre știință și tehnică a tineretului 
a necesitat de altfel o amplă și interesantă 
discuție în cadrul Plenarei a Vl-a a C.C. al 
Comsomolului pentru a putea dirija și stimula 
în continuare setea de știință a tineretului 
muncitoresc și sătesc. Așa se și explică de 
ce, aceeași plenară a hotărî; trimiterea 
pentru a lucra în biblioteci în perioada 
1959—1960 a cel puțin 15.000—20.000 de 
comsomoliști dintre 
trimiși în biblioteci

întinderi 
Sovietice, 

în Siberia,

Brigada tinerelor textiliste de la filatura de lînâ pieptănata din Moscova, înainte de 
începerea schimbului.

mînă. Primii 
ai legendei 
contemporanii 
continuă, au 
cu unelte elementare, să 
ridice tocmai acele 
uzine care produc teh
nica modernă de astăzi.

Ceea ce plămădește 
generația lui luri 
vastele 
Uniunii 
răsărit, 
nordul îndepărtat și în 
Donbas acum, în anii 
septenalului, — coloși 
ai energiei electrice, u- 
zine automatizate în 
întregime, sute de în
treprinderi pentru pro
ducția de elemente 
prefabricate din beton 
armat, sau calea ferată 
din inima taigăi intre 
Stalinsk și Abacan, 
dezvoltarea minelor

care 3.00f)'*4.000 vor fi 
tehnice.

Toate acestea 
fac parte din ac* 
tualitatea fierbinte 
a tineretului sovie- 

actualitate

dominată de avîntul științei și tehnici, și 
orientată către munca pașnică și construc
tivă. Formidabilele cuceriri ale omului so
vietic sint garanția viitorului apropiat că
ruia ei, tinerii, ii vor da viață. Ei nu au 
devii să se ducă la marea Expoziție Unio
nală, pentru ca în pavilionul Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice să Vadă macheta 
primei rachete sovietice care a atins Luna și 
să pipăie racheta geofizică care, in anul 1958 
s-a întors din spațiul cosmic, aducind pe 
bord, teferi și nevătămați, cei doi clini de 
experiență. Tinerii Vizitatori pot prefigura 
astfel ziua de mîine, cînd, cu siguranță, 
unii dintre ei vor putea împlini visul mi
lenar al omenirii — evadarea din gravitația 
terestră, atingerea altor planete. Cînd atîția 
dintre tinerii sovietici vor fi participat deja 
la construcția rachetelor ce au atins sau du 
înconjurat Luna, un astfel de vis devine o 
problemă actuală, cițiva ani numai și el va 
fi trecut in cărțile de istorie.

Și, anticipind lucrurile, poate că nu gre
șim gîndindu-ne că viitoarea distincție ce 
se va alătura celorlalte ordine primite de 
Comsomol, va fi acordată pentru contribu
ția U.T.C.L. la cucerirea spațiului cosmic I

ȘTEFAN IUREȘ 

CAROL ROMAN

Comsomolul 
pe frontul construcției 

comuniste
(Urmare din pag. l-a)

teria de cocsificare și cuptorul 
electric din uzina Novo-Lipețk, 
cuptoarele Martin din combina
tele metalurgice din Magnito
gorsk și Cerepoveț, Combinatul 
pentru înnobilarea minereurilor 
din Novo-Krivoi-Rog, fabrica de 
înnobilare din întreprinderile 
diamantifère din lakuția și multe 
alte obective.

Tineretul de la sate iși înde
plinește cu succes angajamen-

toamna anului tre
ia Uzina „Vladimir 
din Moscova a luat

In 
cut, 
Ilici“ 
ființă prima brigadă de 
muncă comunistă. Acest 
titlu de cinste a fost de
cernat brigăzii de tineret 
condusă de Valentina 
Ivanova. Recent am făcut 
o vizită brigăzii și aș dori 
să povestesc cum își pe
trec o săptămînă de mun
că cele 14 tinere bobina
toare, care formează bri
gada.

Luni. ®înd am venit în 
secție cu un sfert de oră 
înainte de începerea schim
bului, tinerele din brigadă 
erau toate prezente. Ele 
își împărtășeau impresiile 
din excursia făcută dumi
nică. încă de sîmbătă, ti
nerii din secția de bobina- 
re ridicaseră o tabără de 
corturi pe malul rîului 
Moscova, într-o pădure de 
pinj din apropierea ora
șului, iar duminică în zo
rii zilei au pornit la 
drum. Tinerele bobinatoare 
au participat cu entuziasm 
la această excursie, care 
le-a oferit multe lucruri 
interesante. Acum, ele își 
amintesc cu plăcere de 
ziua petrecută.

Intre timp, de Ta mais- 
tru-șef s.au primit sârci. 
nile de producție pentru 
ziua respectivă. Brigadie
rul, Valentina Ivanova, 
repartizează munca între

membrele brigăzii. Astăzi 
ele trebuie să producă a- 
proximativ 300 de garni
turi de bobine pentru mo
toare. Exact la ora 8 mun. 
ca începe.

După ce a trecut pe la 
întreaga brigadă și a Ve 
rificat cum se desfășoară 
munca, Valentina s-a dus 
la șeful secției, Nikolai 
Sifov. Ea l-a informat câ 
brigada își va îndeplini 
planul lunar cu patru zile 
înainte de termen și că 
prin urmare va avea ne
voie de rezerve suplimen
tare de sîrmă de cupru 
pentru producția peste 
plan.

Șeful secției a luat ime
diat legătura cu resortul 
aprovizionării. Ivanova a 
vea, însă, încă o cerere. 
Intrucît bobinatoarea Liu- 
bov Zolotareva pleacă în 
concediu, brigada roagă 
să i se dea un bilet pen
tru o casă de odihnă. Si
fov a răspuns că i se va 
acorda un bilet cu redu
cere. El știe că în brigada 
de muncă comunistă grija 
pentru tovarășii de muncă 
este o lege imuabilă.

Timpul pînă la pauza 
prînzului trece repede. 
După ce au luat masa Ia 
cantină, membrii brigăzii 
s-au adunat la colțul roșu 
al secției. Liubov Zolota
reva povestește despre vi
zita făcută la casa copi-

de M. Șelkov
lului, situată în apropie
rea uzinei, pe care briga
da a luat-o sub patrona
jul ei. Ele îi vizitează ade
sea pe copii, vin întot
deauna cu daruri, îi ajută 
pe învățători în munca 
lor.

Seara am întîlnit pe ti
nerele din brigadă la pa
latul de cultură al uzinei, 
unde a avut loc un con
cert dat de artiștii de es
tradă din Moscova.

In dimineața următoa
re, Valentina Ivanova a 
adus o scrisoare primită 
din Phenian. Valentina 
este în corespondență cu 
un student al universității 
din capitala R.P.D. Go- 
reene. După ce Valentina 
a citit fetelor scrisoarea, 
fiecare a dat cîte o idee 
în legătură cu ceea ce ur
mează să i se răspundă 
studentului. Ele au propus 
să i se povestească neapă
rat cum învață tinerii din 
brigadă.

Intr-adevăr, toate tine
rele din brigadă învață cu 
sîrguință. Valentina Iva- 
nova a terminat școala 
medie tehnică și se pre
gătește să intre la cursu
rile serale ale Institutului 
politehnic. Tot acolo vor 
învăța Valentina Vitiuk și 
Galina Belkanova. Valen-

tina Tarasova a terminat 
în primăvară școala me- 
die. tehnidă de electro me
canică. La aceeași școală 
învață Ana Panova. Liu
bov Zolotareva, a termi
nat clasa a Vlll-a a șco- 
Iii medii și a trecut în 
clasa a IX-a. Alia Gheller 
va obține în curînd diplo
ma de inginer la ' 
tul de energetică, 
tinerele se ajută 
la învățătură.

Vineri, la comitetul de 
Gomsomol s-au adunat șe
fii brigăzilor de tineret. 
In Uzina „Vladimir Ilici“ 
există 6 brigăzi care au 
obținut dreptul de a pur
ta titlul de cinste de „bri
gadă de muncă comunis
tă“, iar în întrecerea pen. 
tru obținerea acestei titlu 
se află încă 46 de bri
găzi.

Valentina Ivanova a 
vorbit despre activitatea 
brigăzii sale. Anul acesta 
productivitatea muncii în 
această brigadă a crescut 
ou 11,5 la sută, iar de la 
începutul anului tinerele 
bobinatoare au economisit 
1200 kg. de sîrmă de cu
pru. De cinci ori, tinerele 
membre ale brigăzii au 
fost premiate pentru pro
ducția de calitate. Briga
dierul împărtășește cu plă
cere celor prezenți din ex-

Institu-
Toate 

reciproc

facem mîine ?
Valentina Iva-

periența micului său co
lectiv. A ajuta tovarășii, a 
răspîndi ceea ce este nou 
și înaintat, constituie u- 
nul din importantele prin
cipii ale brigăzii de mun- 
că comunistă.

lată că a venit sîmbă- 
ta, ultima zi de lucru a 
săptămînii. Schimbul du
rează numai 5 ore. înain
te de terminarea lucrului, 
tinerele controlează cu a- 
tenție mașinile și alcătu
iesc recomandările pentru 
muncitorii de la întreține
re care apoi le vor pune 
la punct.

— Ge 
întreabă 
nova.

— Să mergem la Expo
ziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S., 
propune una dintre tine
rele fete. Gîteva primesc 
cu plăcere această propu
nere, dar celelalte au alte 
planuri și nici acestea nu 
sînt respinse.

Valentina Ivanova se 
întoarce acasă. Pavel 
Ivanov, tatăl Valentinei, 
vechi muncitor din Mosco
va, îșl întîmpină fiica cu 
zîmbete pline de bunătate:

— Ei, Valea, povesteș
te-mi cum a fost sâptămî- 
na asta, cum muncește 
brigada ta.

Și Valentina îi satisface 
bucuroasă curiozitatea.

tele de a crește în anul 1959 
17-18 milioane porci, 5-6 mi
lioane viței, 200-220 milioane 
păsări, 37-40 milioane iepuri 
de casă.

Actuala generație urmează să 
trăiască în comunism. Nu o via
ță boierească, in care să dom
nească lenea și plictiseala aș
teaptă tineretul de la comunism, 
ci o viață de muncă creatoare, 
vie și interesantă, lată de ce ti
nerele și tinerii din Uniunea So
vietică iși educă atitudinea față 
de muncă ca față de prima ne
cesitate vitală.

An de an, tineretul sovietic 
are tot mai multe posibilități 
pentru satisfacerea necesităților 
sale spirituale mereu crescinde. 
Pretutindeni apar forme noi, in
teresante, ale muncii culturale 
de masă și educative. Au apă
rut universități populare, cluburi 
ale artiștilor amatori, diferite 
cercuri in care, in timpul liber, 
tineretul studiază arta (pictura, 
muzica), științele umaniste. O 
mare dezvoltare a căpătat edu
cația fizică, sportul.

Realizările poporului sovietic 
în domeniul științei, tehnicii, 
culturii, sportului, dovedesc po
sibilitățile inepuizabile care 
există in țara noastră pentru în
florirea talentelor și aptitudinilor 
tineretului. Voioasă, sănătoasă, 
plină de viață, crește in U.R.S.S. 
tînăra generație, demnă de mă
reția și frumusețea acestei epoci.

Tineretul sovietic, educat în 
spiritul internaționalismului pro
letar și al prieteniei intre po
poare, vrea să trăiască în pace 
și prietenie cu tinerii de pretu
tindeni, iși lărgește in perma
nență legăturile cu tineretul din 
alte țări. Tinerele și tinerii noș
tri au participat activ la ma
nifestările celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, a cărui 
deviză au fost cuvintele „Pace 
și prietenie". Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, în Statele Unite 
ale Americii, care a dus la îm
bunătățirea situației internațio
nale, însuflețește tineretul nostru 
in lupta sa neobosită pentru 
pace și coexistență pașnică pe 
pămînt.

Dîrzi, strînși uniți, pătrunși de 
voința de a îndeplini orice sar
cină pe care o trasează parti
dul, tinerii sovietici sînt hotăriți 

aduce aportul acolo 
nevoie ce! mai mult de 
și entuziasmul lor, de a 
contribuție cit mai sub-

de a-și 
unde e 
puterea 
avea o 
stanțială la construcția comunis
mului.



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

P. C. R. — 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)

(Urmare din numărul 3252)

In procesul transformărilor re
voluționare din țara noastră tre
buie deosebite două etape.

Prima etapă a revoluției, care 
cuprinde, în linii generale, pe
rioada de la 23 August 1944 la 
30 Decembrie 1947 a avut un 
caracter agrar, antifeudal și an- 
tiimperialist. Aceasta înseamnă 
câ în cadrul primei etape a revo. 
luției trebuia să fie înfăptuite 
următoarele Sarcini principale; 
lichidarea rămășițelor feudale la 
sate~Ță proprietății moșierești 
și a moșierimii ca clasă) printr o 
reformă agrară democratică; 
participarea Romîniei la războiul 
antihitlerist; smulgerea țării din 
starea de dependență față de pu
terile imperialiste ; refacerea e- 
conomiei distruse de război; li
chidarea organizațiilor fasciste 
și democratizarea țării j pregăti, 
rea condițiilor pentru trecerea la 
revoluția socialistă.

In calea înfăptuirii acestor 
sarcini, fără de care nu putea fi 
concepută dezvoltarea democrati
că a Romîniei, au stat după 23 
August 1944 cercurile reacționare 
grupate în jurul, monarhiei și al 
partidelor național-țărănesc și 
tTățipiiaî-liberal, sprijinite de 
cercurile imperialiste.

Aceste cercuri își dădeau sea
ma că valul luptei maselor ame
nința Să răstoariîe vechile rîn- 
duieli burghezo-moșierești și în
cercau din toate puterile să 
oprească acest val uriaș, de 
neîrtfrînt. Forțele reacționare se 
bazau în primul rînd pe guver- 
nele în care, pînă la 6 martie 
1945 au deținut pozițiile domL 
nante.

Partidul comunist a stabilit ca 
obiectiv politic principal în pe- 
rioada de după 23 August 1944 
izolarea de mase a partidelor 
reacționare și instaurarea unui 
guvern democratic, care să re
prezinte interesele cele mai ar
zătoare ale maselor populare. De 
instaurarea unui guvern demo
cratic depindea îndeplinirea ce
lorlalte sarcini revoluție :are ale 
primei etape a revoluției popu
lare.

Principala forță socială care 
lupta după 23 August 1944 pen*- 
tru un guvern democratic era 
clasa muncitoare. Ea lupta cu 
hotărire sub conducerea P.C.R 
pentru zdrobirea cotropitorilor 
hitleriști, smulgerea păraîntului 
din stăpînirea moșierimii, înlă
turarea de la putere a claselor 
reacționare, democratizarea țării, 
cucerirea adevăratei independen
țe naționale.

Izbînda revoluției în țara noa
stră era strîns legată de făurirea 
alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare și asi
gurarea rolului conducător al 
proletariatului în aceasta a1- 
lianță.

In revoluția populară, clasei 
muncitoare i s-au alăturat ma
sele largi ale țărănimii munci
toare, care erau gata să lupte 
pentru distrugerea rînduielilor 
nedrepte care își trăiseră traiul, 
văzînd singura posibilitate de 
a-și dobîndi libertatea și de a 
obține pămînt în lupta alături de 
clasa muncitoare.

Avînd în fruntea sa Partidul 
Comunist din ' Romînia, clasa 
muncitoare din țara noastră a 
putut sâ mobilizeze Și să con
ducă în revoluție, în afară de 
țărănimea muncitoare, și toate 
celelalte forțe democratice pa
triotice interesate în dezvoltarea 
Romîniei pe drumul prefacerilor 
democratice.

Forțele revoluționare și demo
cratice s-an unit în jurul prole
tariatului, in frunte cu „P.C.R. in 
cadrul Frontului național-demo- 
crat (F.N.D.).

Caracterizînd situația dintre 
23 August 1944 și 6 Martie 1945, 
tovarășul Gheorghe Gheorghm- 
Dej a spus: „In această vreme, 
partidul era în minoritate în gu
vern, dar această „minoritate“ 
din guvern se Sprijinea pe forța 
partidului în plină dezvoltare, pt 
clasa muncitoare,. pe masele 
largi ale țărănimii sărace și mij
locașe. Puterii deținute de guver
nul cu o majoritate reacționară 
i se opunea puterea maselor 
populare, conduse de partid“

Forța maselor populare, orga
nizate și Conduse de partidul co
munist, s-a vădit rntr-o serie de 
acțiuni înfăptuite de ele peste 
capul și împotriva ordinelor date 
de guvernele cu majoritate reac
ționară.

Intr-un număr mare de jude 
țe, ca, de pildă, Dolj, Teleorman, 
Constanță. Mehedinți, Bacău 
etc,, masele populare, mbbilizate 
și condu Se de partidul comunist, 
au alungat pe primarii șt prefec
ții reacționari și au instalat în 
locul lor oameni aleși de popor. 
In acest fel, prin voința și lupta 
revoluționară a maselor, a în
ceput în țară noastră democrat! 
zarea aparatului de stat.

Fără să mai aștepte vreo lege 
de reformă agrară, a cărei legi 
ferare regele și guvernul Rădes- 
Cti o împiedicau pe toâte căile, 
țăTSÎTii muncitori însuflețiți de 
chemarea partidului comunist, 
au trecut în mâsă Ia împărțirea 
păminturilor moșierești pe care 

robiseră din moși-strămoși. In 
întreaga țară, comitetele țără
nești de reformă agrară, cu spri
jinul echipelor de muncitori tri
mise de partid la sate, au înce
put să împartă țăranilor ne
voiași pătnînturile moșierilor.

In bătălia pentru smulgerea 
pămîntului din mina moșierilor 
și împroprietărirea fără plată a 
țăranilor fără pămint sau cu pă
mînt puțin s-a închegat alianța 
dintre clasa muncitoare și țâră 
nimea muncitoare, sub conduce
rea clasei muncitoare. Această 
alianță a avut un rol hotărîtor 
în infrîngerea reacțiunii burghe
zo-moșierești și în zădărnicirea 
uneltirilor imperialiste, în crea 
rea și în consolidarea regimului 
de democrație populară în țara 
noastră.

Clasele exploatatoare, în în
cercarea lor disperată de a îm
piedica prăbușirea regimului lor 
politic, au mizat totul pe efectua
rea unei lovituri de stat și de 
clanșarea războiului civil în 
scopul instaurării unei dictaturi 
militare. Zvîrcolirile forțelor reac
țiunii s-au dovedit a fi însă za
darnice. Sub conducerea încerca
tului partid comunist și a Comi
tetului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, valul revoluționar al mase
lor a măturat din cale pentru 
totdeauna regimul politic al cla
selor exploatatoare.

Instaurarea puterii 
democrat-populare
Lupta revoluționară a maselor 

de la orașe și sate, condusă de 
P.C.R., a hotărît rezolvarea pro
blemei puterii în favoarea ma
selor populare, instaurînd la 
6 Martie 1945 puterea democrat- 
populară.

Prin doborîrea de către mase 
a guvernului lui Rădescu și in
staurarea la 6 Martie 1945 a gu
vernului democratic în frunte cu 
Dr. Petru Groza, în care repre
zentanții clasei muncitoare ocu
pau un loc precumpănitor, reac- 
țiunea a pierdut o mare bătălie 
pe tărîm politic și, o dată cu a- 
ceasta, pozițiile dominante din 
conducerea statului.

Faptele arată cu deplină lim-' 
pezime rolul hotărîtor jucat de 
masele muncitoare de la orașe 
și sate în desfășurarea revoluției 
populare, rolul de conducător, 
îndrumător și animator pe care 
ba avut Partjdui Comunist din 
Romînia în lupta politică activă 
pentru doborîrea puterii burghe
zo-moșierești, pentru instaurarea 
regimului democrat-popular.

în țara noastră, ca Și în cele
lalte țări democrat-populare, pu
terea politică a fost cucerită de 
oamenii muncii, în frunte cu pro
letariatul condus de partidul său 
marxist-leninist, prin luptă revo
luționară dîrză și plină de sa
crificii.

în lupta pentru instaurarea 
regimului democrat-popular, ti
neretul a adus o însemnată con
tribuție. Dornic de libertate Și o 
viață mai bună, tineretul munci
tor mobilizat de U.T.C. s-a în
cadrat în lupta întregului popor, 
dusă sub conducerea partidului 
comunist, împotriva guvernelor 
cu majoritate reacționară, îm
potriva claselor exploatatoare pe 
care acestea le reprezentau. 
Educați de partid, uteciștii au 
stat în primele rînduri ale 
tineretului în marile bătălii 
de clasă conduse de P.C.R. pentru 
răsturnarea guvernelor cu ma
joritate reacționară, pentru de
mocratizarea țării. Mii și mii de 
tineri muncitori și țărani, inte
lectuali au luat parte la lupta 
maselor conduse de partidul co
munist pentru înlocuirea prefec
ților și primarilor fasciști. La 
Ploești, de pildă, la demonstra
ția pentru înlăturarea prefectului 
si primarului reacționar au fost 
peste 5.000 de tineri. Echipe de 
tineri muncitori au răspuns che
mării partidului și au sbrijinjt 
jarănimea muncitoare iii bătălia 
pentru înfăptuirea reformei a- 
grare. 40*/» din numărul munci
torilor trimiși de partidul comu
nist în această muncă la sate au 
fost tineri. Zeci și zeci de echipe 
de tineri muncitori au reparat 
uneltele agricole, au ajutat pe 
țărani la munca cîmpului, în fa
brici și uzine, tineretul muncito
resc încadrat în sindicate a’par
ticipat alături de muncitorii 
Vîrstriici la înlăturarea directori
lor reacționari. La „Malaxa“, 
S.T.B., „Gaz și electricitate“, 
S.E.T., „Vulcan" și la alte între
prinderi tineretul a dat un aju
tor prețios în acțiunea de, înlă
turare a elementelor reacționare 
și de alegere in fruntea întreprin
derilor a unor conducători demo- 
crați Tinerii muncitori de la 
„Malaxa“ au reușit să înlăture 
din conducerea școlii de ucenici 
elemente fasciste. Tineretul mo
bilizat de U.T.C., a luat parte 
activă , la manifestațiile pentru 
guvernul democratic care au avut 
loc în Capitală și în celelalte 
centre din țară. La marea întru
nite din Capitală, din 24 februa
rie 1945, cînd fascistul Rădescli, 
încercînd să înăbușe în sînge 
lupta poporului, a ordonat ban

delor sale să deschidă focul a- 
supra maselor care demonstrau, 
din rîndurile manifestanților au 
căzut și tineri muncitori.

Puterea de stat instaurată la 
6 Martie 1945 a reprezentat o 
formă a dictaturii revoluționar- 
democratice a proletariatului și 
țărănimii sub conducerea prole
tariatului.

Ce a însemnat această dicta
tură ?

Dictatura proletariatului și a 
țărănimii este puterea clasei mun
citoare și a țărănimii muncitoa
re, este instrumentul, pîrghia ho- 
tărîtoare cu ajutorul căreia ele 
au înăbușit împotrivirea . forțe
lor contrarevoluționare, au lichi
dat proprietatea moșierească și 
au împroprietărit pe țăranii mun
citori, au asigurat drepturi și 
libertăți democratice maselor 
largi populare și minorităților 
naționale, au înlăturat jugul im
perialist, au luat măsuri în vede
rea trecerii la revoluția socia
listă.

Imediat după instaurarea ' sa, 
cu toate greutățile și distrugerile 
pricinuite de război, luptînd cu 
sabotajul organizat de burghezie 
și respingînd cu fermitate ames
tecul puterilor imperialiste în 
treburile noastre interne, guver
nul democratic a început să des
fășoare cu sprijinul maselor o 
uriașă activitate constructivă, a- 
doptind un vast program de 
măsuri economice și politice me
nite să asigure dezvoltarea de
mocratică a țării și îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale mase
lor muncitoare.

Printre primele măsuri ale pu
terii populare a fost legiferarea 
reformei agrare la 22 martie 
1945, prin care pămîntuî moșie- 
resc a trecut în proprietatea ță
ranilor muncitori fără pămînt 
sau cu pămînt puțin, moșierimea 
fiind lichidată ca clasă. Astfel, 
a fost înlăturată din viața econo
mică și politică a țării una din 
forțele cele mai reacționare, un 
stîlp al regimului burghezo-mo- 
șieresc. Aceasta a slăbit conside
rabil burghezia și a consolidat 
și mai mult alianța dintre mun
citori și țăranii muncitori, baza 
politică a regimului democrat- 
popular.

Puterea populară a pus capăt 
vechii politici naționaliste șovine 
a regimului burghezo-moșieresc, 
promovînd în mc„ consecvent o 
politică de frăție între poporul 
romîn și toate naționalitățile con
locuitoare.

Larg sprijinită de mase, pute
rea populară a luat, de aseme
nea, măsuri pentru democrati
zarea aparatului de stat, con- 
tinuînd consecvent opera în
cepută pe cale revoluționară 
încă Înainte de 6 martie de 
către masele populare. Elemen
tele re.ctonăre din aparatul ad
ministrativ central și locâl, din 
poliție, jandafinerie, judecătorii, 
armată etc. au fost înlăturate 
treptat, conținutul acestor insti
tuții căpătînd un caracter nou, 
popular.

Lupta împotriva rămășițelor 
fasciste din interior și in gene, 
ral lupta pentru democratizarea 
țării s-a împletit cu contribuția 
și participarea activă ă poporului 
nostru la zdrobirea hitterisrhului. 
însuflețiți de cauza dreaptă pen
tru care luptau, ostașii armatei 
romîne au săvîrșit minunate 
fapte de eroism pe frontul. anti
hitlerist alături de eroica armată 

’sovietică, contribuind din plin la 
infrîngerea definitivă a armate
lor hitler iste- Un important, aport 
la lupta împotriva hitlerismului 
l.a adus și tineretul nostru. Ti
neretul a muncit cu elan pentru 
a mări producția și a sprijini ast
fel frontul anti.hitlerist. Nu
meroși tineri, in frunte cu ute
ciștii, din fabrici, de pe ogoare, 
din școli și facultăți au răspuns 
cu înflăcărare chemării partidu. 
lui „Toțul, pentru front, totul pen. 
tru victorie“, irtrölmdu-se volun
tar f în armată. Din București au 
plecat voluntari pe front mulți 
tineri de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița“, Uzinele „Vulcan“, 
„Wolf“, „Gagel“, S.T.B. etc. In 
fruntea voluntarilor se aflau ute
ciștii. Tinerii voluntari din Bucu
rești erau conduși de utecistul 
Constantin Godeanu, membru al 
C.C. al U.T.C. Din Brașov au 
plecat ca voluntari tineri de la 
C.F.R., i,Astrp'\ I.A.R., în frunte 
cu Alexandru Rusu, membru al 
Comitetului județean Brașov al 
U.T.C. De asemenea, au plecat 
voluntari tineri din Cluj, Craiova, 
Turnii Severin, Turda, Mediaș 
etc. Tinerii voluntari s-au aco
perit de glorie nepieritoare pe 
cîm.piile de luptă. Au căzut eroic 
cu arma în mină Constantin Go- 
deanu, Alexandru Rusu, Ion Pur- 
caru, Petre Iosif, Zoltan Egri, 
Aurel Suciu și alții. Amintirea 
lor va rămîne veșnic vie în me
moria tineretului patriei noastre.

Totodată partidul nostru a con
centrat eforturile spre lichidarea 
grelei situații din domeniul eco
nomic, pentru refacerea produc
ției industriale și transporturilor, 
pentru curmarea speculei și in. 
flației.

Toate reformele și măsurile 
principale luate de puterea popu
lară erau realizate prin înfrînge. 
rea împotrivirii înverșunate și a 
sabotajului forțelor reacționare 
care nu fuseseră lichidate și 
care,defineau încă puternice po
ziții economice.

întărirea mai departe a cuceri
rilor democratice era strîns le
gată de refacerea economică a 
țarii, de infrîngerea sabotajului 
capitaliștilor.

Pe drumul 
consolidării regimului 

democrat-popular
Măsurile politice, economice și 

sociale menite să ducă la conso
lidarea regimului democrat popu. 
Iar, la întărirea puterii munci- 
torești-țărănești și la pregătirea 
condițiilor pentru trecerea la re
voluția socialistă au fost elabo
rate de Conferjpța naționala a 
P.C.R. din octombrie 1945, care 
a avut o mare însemnătate în 
viața partidului și a întregului 
nostru popor muncitor. Confe
rința a elaborat programul de 
reconstrucție economică a țării, 
un vast program de luptă pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului muncitor. Ea a stabilit 
principalele măsuri care trebuiau 
luate pentru refacerea transpor
turilor distruse de război, pentru 
refacerea industriei și creșterea 
producției industriale și agricole, 
pentru intensificarea schimbului 
dintre oraș și sat, pentru înfrîn- 
gerea speculanților și sabotorilor. 
Conferința a arătat că la teme
lia acțiunii de reconstrucție a 
țarii trebuie să stea dezvoltarea 
industriei grele și electrificarea 
țării.

Invingînd greutăți uriașe și în- 
lăturind pas cu pas piedicile puse 
de dușmanii regimului democrat 
popular, masele populare, in 
frunte cu clasa muncitoare, au 
înfăptuit cu cinste sarcinile tra
sate de Conferința națională a 
P.C.R. Alături de întregul popor 
muncitor, tineretul muncitor a 
răspuns cu însuflețire la chema
rea Conferinței naționale a 
P.C.R. Urmînd exemplul comu
niștilor, tinerii muncitori au făcut 
parte din miile de comisii de 
control muncitoresc, din brigăzile 
de reconstrucție, din echipele de 
întreceri patriotice pentru spori
rea producției în întreprinderi. 
In întreaga țară s-au înființat 
peste 400 brigăzi de muncă vo
luntară. Numai în București, 
brigăzile de muncă voluntară au 
cuprins în 1945 aproape 12.000 
de tineri. Cu un entuziasm 
nemaiîntîlnit a pornit tineretul la 
chemarea și sub conducerea par. 
tidului comunist la munca de re
construcție a țării. El a început 
munca pe șantierul Agnita-Bo- 
torea despre care tovarășul 
Gheorghe Gheorgfiiu-Dej arata 
că a fost „scinteia care a aprins 
flacăra muncii, voluntare“.

fn această perioadă grea, cînd 
rănile pricinuite de hoardele 
hitleriste mai sîngerau pe trupul 
țării, poporul sovietic ne-a venit 
în ajutor, ne-a acordat un spri
jin frățesc, internaționalist. Pe 
baza acordurilor economice ro- 
mîno-sovietice încheiate la 8 mai 
și 11 septembrie 19 lo, U.R.'S.S. 
a livrat Romîniei mîportante 
cantități de bumbac, lină, fontă, 
oțel, metale, materiale tehnice și 
altele, care au contribuit la în
viorarea treptată a producției. 
Grîul, porumbul și celelalte pro
duse ăgroalimentare furnizate 
de Uniunea Sovietică au ajutat 
poporul nostru să înfrîngă difi
cultăți uriașe pricinuite de seceta 
din acei arti, salvîndu.l de la 
înfometare.

Datorită ajutorului politic și 
diplomatic at U.R.S.S., datorită 
sprijinirii unanime de către în
tregul popor muncitor a politicii 
partidului, noi am putut respin
ge manevrele întreprinse de im
perialiști de a răpi țării noastre 
independența și suveranitatea, 
ne-am păstrat cuceririle demo
cratice.

In consolidarea regimului de
mocrat-popular, un moment în
semnat l-a constituit victoria 
forțelor democratice în alegerile 
parlamentare din noiembrie 1946. 
In campania electorală forțele 
democratice conduse de P.C.R. 
au dus o lupta îndirjită împotri
va partidelor reacționare, care 
încercau să organizeze complo
turi și grupuri teroriste în vede
rea răsturnării guvernului demo
cratic și reinstaurării regimului 
burghezo - moșieresc. Tineretul 
muncitor și-a adus contribuția în 
această campanie electorala. Zeci 
de mii de tineri au activat în 
echipele de afișaj electoral, în 
munca de lămurire a populației, 
în lupta pentru demascarea for
țelor reacționare și asigurarea 
victoriei în alegeri a B.P.D. Prin 
votul dat forțelor democratice 
grupate în B.P.D., masele popu
lare și-au dovedit atâșăniănful 
față de regimul democrat-popu
lar, față de P.C.R. — conducă
torul încercat pl luptei poporului 
muncitor. Victoria torțelor demo
cratice conduse de P.C.R. a do
vedit în același timjț_ce forță u- 
rîașă reprezintă alianța dintre 
ciasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea cla
sei muncitoare și a partidului ei 
de avangardă P.C.R. Parlamen
tul constituit ca urmare a aces
tor alegeri, în care forțele de
mocratice în frunte cu P.C.R. a- 
veau rolul hotărîtor, a devenit 
un instrument al întăririi puterii 
populare. Prinfr-o serie de legi 
și măsuri însemnate, puterea 
populară larg sprijinită de mase 

a îngrădit posibilitatea capitaliș
tilor de a exploata pe oamenii 
muncii. Astfel, a fost trecută în 
mina statului Banca națională, 
au fost întemeiate oficiile indus, 
triale, prin care statul putea 
exercita un control asupra pro 
ducției fabricilor aflate în mina 
capitaliștilor, asupra folosirii de 
către aceștia a creditelor acor
date de stat etc. Chiaburii au 
fost siliți să înapoieze pămîntu- 
rile jefuite de la țăranii săraci 
în timpul secetei. O puternică 
lovitură a dat capitaliștilor și 
tuturor speculanților reforma 
monetară din august 1947 înfăp- 
tuită în urma propunerii P.C.R. 
Maturizarea politică a clasei 
muncitoare, întărirea alianței cu 
țărănimea muncitoare, marile 
succese economice și politice do 
bîndite au făcut să se pună 
la ordinea zilei trecerea la con
struirea socialismului.

Pentru aceasta era nevoie să fie 
înlăturată adînca nepotrivire în
tre caracterul nou al puterii și 
forma veche a statului, să fie în
lăturată monarhia. Sub condu
cerea partidului, clasa muncitoa
re, aliată cu țărănimea munci
toare, sprijinită de masele largi, 
a eliminat din guvern în noiem
brie 1947 pe ultimii reprezen
tanți ai burgheziei, a înlăturat 
monarhia și .proclamînd la 30 
Decembrie 1C4Z Republica Popit, 
lară, a luat întreaga putere în 
niîinile sale, instaurînd astfel 
dictatura proletariatului. Partidul 
nostru a trecut la rezolvarea sar
cinilor celei de-a doua etape a 
revoluției populare — etapa re
voluției. .șpchiliste.

Așa dar, în prima etapă a re
voluției a fost instaurată puterea 
democrat-populară ; au fost li
chidate rămășițele feudale la sa
te și desființată moșierimea ca 
clasă, au fost înfăptuite reforme 
democratice; au fost zdrobite 
forțele politice ale burgheziei și 
moșierimii; țara noastră s-a 
desprins de sistemul imperialist 
și a pus capăt stării de depen
dență față de țările imperialiste.

Rolul conducător al clasei 
muncitoare, în frunte cu partidul 
său, în prima etapă a revoluției 
a făcut posibilă transformarea 
rapidă-a acesteia în revoluție so
cialistă.

In etapa revoluției socialiste, 
statul democrat-popular a deve
nit o formă a dictaturii proleta
riatului, al cărei principiu su
prem este alianța clasei mupgi- 
țoare cu țărănimea' muncitoare, 
uh stat de tip SbcTalisf

Ce înseamnă aceasta ?
Aceasta înseamnă că puterea 

de stat se află în mîna clasei 
muncitoare, în frunte cu Parti
dul Muncitoresc Romîn, care o 
folosește în scopul lichidării ex
ploatării și construirii socialis
mului la orașe și sate. Aceasta 
înseâmnâ, de asemenea, . că la 
temelia puterii stă alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea cla
sei muncitoare. Aceasta înseamnă 
că puterea de stat reprezintă 
cea mai largă democrație pentru 
oamenii muncii și totodată dic
tatura majorității poporului îm
potriva minorității exploatatoare.

Desfășurarea revoluției în țara 
noastră a demonstrat încă o dată 
că nu există alt drum de con
struire a socialismului, de fău
rire a unei vieți fericite celor ce 
muncesc decît acela indicat de 
marxism-leninism, verificat de 
experiența istorică a Uniunii So
vietice ca și de experiența pro
priei noastre țări și a celorlalte 
țări de democrație populară. 
Acesta este drumul răsturnării 
puterii claselor exploatatoare și 
al instaurării puterii clasei mun
citoare — singura clasă revolu
ționară pînă la capăt, forța con
ducătoare a luptei maselor asu
prite și exploatate ; este drumul 
consolidării continue a acestei 
puteri și al construirii orînduirii 
noi, socialiste.

★
Grea și plină de sacrificii a 

fost lupta dusă decenii de-a rîn- 
dul de clasa muncitoare din țara 
noastră pînă s-a ajuns la ferici
rea vieții noastre noi, libere. 
Neînchipuit de grea, eroică a fost 
lupta maselor muncitoare, în 
frunte cu clasa muncitoare con
dusă de partidul comunist, pen
tru doborîrea regimului burghe- 
zo-rrioșieresc, pentru instaurarea 
puterii populare.

Ceea ce pentru multe genera
ții ale oamenilor muncii a fost 
un vis minunat a devenit azi o 
realitate.

Poporul muncitor și-a luat 
soarta in propriile-i miini. Trăim 
azi o viață luminoasă, eliberată 
de lanțurile exploatării, plină de 
bucuria muncii creatoare. Azi 
nu măi sînt în țara noastră nici 
capitaliști, nici moșieri. Fabricile, 
uzinele, minele, toate bogățiile 
solului și subsolului aparțin celor 
ce muncesc, sînt bunuri ale între
gului popor muncitor.

Prețuind toate aceste cuceriri 
revoluționare dobîndite prin lupte 
grele, îndelungate și pline de 
sacrificii ale oamenilor muncii 
conduși de partid, noi, tinerii, 
trebuie să ne arătăm demni de 
eroismul înaintașilor, să conti
nuăm cu cinste tradițiile co
muniștilor și liteciștilor lup
tînd cu entuziasm pentru făuri
rea socialismului în patria noas
tră dragă.

Primirea ministrului 
Italiei de către ministrul 

Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne

Miercuri, 28 octombrie a.c., 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne, Avram Bunaciu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Italiei la București, 
Alberto Paveri Fontana, în le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

-------- •---------

Deschiderea 
Expoziției 

documentare de foto
grafii „Cenlima" din 

R. P. D. Coreeană
Sub auspiciile Ministerului 

Invățămîntului și Culturii, 
miercuri la amiază a avut loc 
în sala Dalles deschiderea Ex
poziției documentare de foto
grafii „Cenlima“ din R.P.D. 
Coreeană

La deschidere au participat 
C. Prisnea. adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
V, Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, ai 
Uniunii artiștilor plastici, func
ționari superiori din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii, din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ăi ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gh. Paizi, director ge
neral adjunct în Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Kim Ben Dik.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, care, prin fotografii, grafice 
și hărți ilustrează realizările 
poporului coreean în diferitele 
ramuri ale economiei, în dome
niul sănătății publice, al cul
turii, invățămîntului și sportu
lui. (Agerpres)

------ «------

Turneul Ansamblului 
de cîntece și dansuri 
al Armatei Populare 

Bulgare
în cadrul turneului pe care îl 

întreprinde în țara noastră An
samblul de cîntece și dansuri al 
Armatei Populare Bulgare, a 
prezentat miercuri seara un spec
tacol în sala sporturilor de la 
Floreasca.

Cìntecele și dansurile populare 
bulgare, ariile și corurile de ope
re, cît și cìntecele și jocurile ro- 
Plinești, interpretate de ansamblu, 
au fost răsplătite cu îndelungi 
aplauze.

(Agerpres)

Cursurile de minim tehnic 
in sprijinul calificării

(Urmare din pag. l-a) 

mai bine în legătură cu sculele 
și utilajele. De acteea numărul cel 
mai mare de ore trebuie de obi
cei afectat acelor lecții care au 
cea mai strînsă contingență cu 
locul de muncă. Numărul mare 
de lecții care nu sînt în directă 
legătură cu munca lor în uzină 
determină pe mulți tineri să re
nunțe la cursuri.

Cursul de minim tehnic de la 
sectorul montaj are în program 
numeroase lecții de matematică 
și fizică care li se predau tine
rilor și la școala serală. Această 
repetare iniitilă a unor lecții, i-a 
determinat pe foarte mulți dintre 
ei și în special pe cei care sînt 
și la școala serală, să nu mai 
vină decît la lecțiile de desbn 
tehnic și tehnologia lucrului, care 
îi interesează mai mult.

Programul acestor cursuri mai B 
păcătuiește și din alt punct de 
vedere: cl nu line seama de noile 
procese de fabricație, de noile 
produse ce vor fi fabricate de u- 
zină în viitorul apropiat. în cu 
rînd uzina va începe să producă 
compresoare pentru locomotivele 
Diesel-electrice și noi motoare 
cu combustie internă. De ce nu 
li se vorbește tinerilor de la 
montaj, la cursurile de minim 
tehnic, despre construcția și prin
cipiile de funcționare alb acestor

Un aspect din Orașul Stalin.

Fotos k ANDREI

Luna prieteniei
romîno-sovietice

Numeroase manifestări în Capitală și în fără
In cadrul manifestărilor Lu

nii prieteniei romîno-sovietice, 
miercuri după-amiază a avut loc 
festivitatea desemnării prin tra- 
gere Ia sorți a ciștigătorilor celui 
de-al ll-lea concurs organizat de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și 
Comitetul de radiodifuziune și 
televiziune pentru ascultătorii 
sovietici ai emisiunii posturilor 
noastre „Vorbește Bucureștiul“. 
Concursul, organizat în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării patriei noastre, a cu
prins 15 întrebări cu tema „Ce 
știți despre R.P.R.".

La festivitate au participat 
A. G. Țukanova și N. K- Țiule- 
nin, membri ai delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-romine 
invitată în țara noastră cu pri
lejul Lunii prieteniei romîno-so
vietice.

După cuvîntul introductiv 
rostit de tov. Marin Florea lo- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a vorbit 
tov. Ion Pas, președintele Comi
tetului -de radiodifuziune și tele
viziune, care a subliniat succe
sul înregistrat de acest concurs. 
El a totalizat peste 3.000 de 
răspunsuri primite de la munci
tori, colhoznici, profesori, învăță, 
tori, cercetători științifici, ingi
neri, tehnicieni, militari, studenți, 
elevi, pensionari, gospodine.

A urmat tragerea la sorți a 
premiilor.

motoare ? De ce nu li se vorbește 
mai amănunțit tinerilor de la 
sculărie, despre sculele și utila
jele modetne pe care cu siguran
ță vbr ajunge să le folosească și 
ei ?

Comitetul U.T.M. din uzină ar 
fi trebuit să analizeze în ședin
țele sale munca organizațiilor de 
bază din sectoarele unde cursurile 
de minim tehnic merg mai slab; 
să arate organizațiilor U.T.M. de 
aici ce trebuie să facă în mod 
concret pentru ca activitatea 
cursurilor să se îmbunătățească— 
generalizând în această privință 
experiența bună a cursurilor de 
la sectoarele prelucrător și tur 
nătorie.

Este necesară o pregătire 
și organizare temeinică 

a lecțiilor
Deși cei care țin lecțiile la 

Cursurile de minim tehnic sînt 
oameni bine pregătiți profesio
nal — în bele mai multe cazuri 
ingineri — care cunosc proble
mele producției, este totuși ne
cesar ca lecțiile să fie pregă
tite și scrise în mod amănunțit 
încă dinaintea ținerii lor. La 
Uzinele „Timpuri Noi”, obiceiul 
este câ lectorii să și întocmeas
că lă repezeală o schemă su
mară după care explică apoi ti
nerilor. Este foarte greșit acest

Tot în cadrul manifestărilor 
prilejuite de Luna prieteniei 
romino-sovietice, cunoscutul vio
loncelist Sviatoslav Knușevițki, a 
dat miercuri seara un recital în 
sala Ateneului R.P. Romine.

La Galați, in sala ,,Alexandru 
Vlahuță", in prezența unei nu
meroase asistențe, ziaristul Gh. 
Dinu a ținut conferința „In 
slujba marii noastre prietenii". 
La Casa prieteniei romîno-sovie
tice din Brăila, prof. N. Pîrvu- 
lescu a ținut conferința „Epoca
lele realizări ale științei și teh
nicii sovietice".

La Sighișoara a fost ținută o 
conferință consacrată vieții și 
operei marelui scriitor Alexei 
Tolstoi, iar la Sibiu povestirilor 
lui Arcadie Gaidar.

Manifestări asemănătoare au 
avut loc și în numeroase alte 
localități din țară.

★

Colectivul teatrului „Mossp- 
vfet“ și-a încheiat miencuri seara 
seria spectacolelor prezentate la 
Cluj.

Cele două spectacole prezen
tate în cursul zilei — „Zări ne
cuprinse“ de N. Virta și „Ne
vestele vesele din Windsor“ de 
Shakespeare — s-au bucurat de 
un mare succes, artiștii sovietici 
fiind aplaudați îndelung de pu
blic.

(Agerpres)

lucru. O lecție, înainte de a fi 
predată, trebuie bihe gîndită și 
formulată la un nivel accesibil 
tuturor — luhru care nu este po 
sibil de realizat după o schemă 
oarecate. folosindii-se de cuvinte 
și exprfesii la întîmplafe. Expli- 
cînd așa, la înlîmplare, sînt scă
pate din vedere unele probleme 
foarte importante pentru munca 
tinerilor în producție. Pe de altă 
parte, abfeste lecții scrise, aduna
te la un loc, ar putea fi consul
tate de către tinerii muncitori 
atunci cîhd n-au înțeles prea 
bine unele probleme sau cînd vor 
să se prezinte la examenul de 
ridicare a calificării.

Lecțiile odată scrise permit să 
se organizeze în așa fel timpul 
îneît în cele două ore ale cursu
lui să existe vreme și pentru 
fixarea și verificarea cunoștințe
lor. La cursurile de la montaj, 
mecanic șef și sculărie, fixarea și 
verificarea cunoștințelor se face 
la repezeală, în 5—10 minute la 
începutul lecțiilor și este foarte 
superficială. Pe ce bază se trece 
mai departe și cine garantează că 
tinerii au înțeles explicațiile, că 
au rămas cu ceva din lecțiile pre
cedente și că se pot folosi în 
muncă de cele învățate 1

Toate aceste probleme sînt bine 
dunoseute de către cei care țin 
aceste cursuri. Dar ei nu proce
dează în apiritul adevăratelor 
cerințe uitînd că scopul imediat 
al acestor cursuri este de a ri
dica nivelul general al calificării 
muncitorilor din secțiile în care 
ei îrtși.și sînt itigineriș conducători 
ai procesului de producție. For
malismul dovedi» în mtinca con
ducătorilor acestor certuri face 
ca în general cursurile de minim 
tehnic să nu-și atingă scopul.

Pentru că munca pe care o 
depun lectorii acestor cursuri și 
tinerii muncitori partieipanți să 
nu fie zadatriică, pentru ca aces
te ctirsuri să folosească cît mai 
mult și cît mai repede muncito
rilor. este necesâr ea de acurn 
înainte organizația U.T.M să le 
acorde o și mai mare atenție și 
să nu scape nici o clipă din ve
dere scopul acestor cursuri — de 
a face din fiecare tînăr muncitor 
un om cît mai folositor produc
ției. un participant activ la în
deplinirea sarcinilor pe care 
partidul le pune în fața indus
triei noastre socialiste.



Lucrările sesiunii 
Sovietului Supre

procedurale. Apoi, cu 
Angliei, Franței, Cana-

Un eveniment de seamă în viața O.N.U

Prezentarea oficială a proiectului 
de rezoluție comun privind 

dezarmarea generală și totală
' NEW YORK 28 (Agerpres). - 
Corespondență specială ;

încă in cursul serii de 27 oc
tombrie s-a aflat că după o 
săptămină de discuții intre șeful 
delegației sovietice Kuznețov și 
șeful delegației americane, Lod- 
ge, s-a ajuns la un acord com
plet asupra proiectului de rezo
luție ce urmează a fi depus în 
legătură cu problema dezarmă
rii generale și totale care se 
află in discuția Comitetului 
pr. 1.

Un purtător de cuvint ameri
can a confirmat aceasta în 
cursul nopții. După cum s-a a- 
flat, toate țările socialiste, in
clusiv R. P. Romină, sînt coau
tori ai proiectului de rezoluție. 
Ziarul „New York Herald Tribu
ne“ scrie astăzi că Statele Uni
te, Marea Britanie, Franța, Ca
nada, Italia și Brazilia se vor 
prezenta de asemenea in cali
tate de coautori. India și Bir- 
mania au anunțat oficial că se 
asociază în calitate de coautori, 
înainte de prezentarea oficială 
a proiectului de rezoluție care 
va avea loc în cursul după- 
amiezii se știa că și-au exprimat 
dorința de a fi coautori repre
zentanți ai tuturor regiunilor 
geografice ale lumii. La prinz, 
după terminarea ședinței de di
mineață a Comitetului nr. 1, în 
cursul căreia și-au expus punctui 
de vedere patru delegații, Tur
cia, Republica Arabă Unită, 
Belgia și Islanda, s-a comunicat 
oficial că în ședința de după- 
cimiază vor lua cuvintul șefii de
legațiilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite.

Prezentarea oficială a proiec
tului de rezoluție comun consti
tuie un eveniment de seamă în 
viața Organizației Națiunilor 
Unite. Pentru prima dată va fi 
adoptată, după cum se aprecia
ză în mod unanim, o rezoluție 
votată de toate statele, care va 
include principiul dezarmării ge
nerale și totale ca cel mai de 
cearnă obiectiv internațional. In 
cursul discuțiilor dintre delega
țiile sovietică și americană oe 
baza proiectului sovietic, șeful 
delegației Statelor Unite a cău
tat la început să se opună unei 
rezoluții care să depășească l>-

mitele 
sprijinul 
dei, Italiei și Braziliei el a încer
cat să limiteze afirmarea prin
cipiului dezarmării generale și 
totale in cuprinsul rezoluției. 
Deși in comitet nu s-au făcut 
referiri explicite la cuprinsul re
zoluției și la aceste discuții care 
erau cunoscute de toate dele
gațiile, ecoul discuțiilor a fost 
puternic. Delegațiile țărilor so
cialiste au susținut extrem de 
convingător și argumentat nece
sitatea consacrării principiului 
intr-un document oficial al Or
ganizației Națiunilor Unite. „New 
York Times“ scrie că in urma 
discuțiilor ce au avut loc marți 
între delegația sovietică ți cea 
americană „grupul occidental a 
hotă rit să adopte versiunea so
vietică“. După cum s-a aflat, 
preambulul proiectului de rezo
luție comun exprimă dorința de 
a salva actuala generație și ce e 
viitoare de pericolul unui nou și 
dezastruos război, de a pune 
capăt odată pentru totdeauna 
cursei înarmărilor care constituie 
o grea povară pentru omenire, 
ți de a folosi pentru binele o- 
menirii mijloacele astfel eliberale, 
dorința de a promova relații de 
încredere ți colaborare pațnică 
intre state.

Proiectul de rezoluție sublinia
ză că realizarea dezarmării ge
nerale ți totale este posibilă in

condițiile unui control interna
țional eficace și cheamă toate 
guvernele să depună eforturi 
pentru rezolvarea constructivă a 
acestei probleme, cea mai im
portantă care stă astăzi în 
fața lumii. In partea ope
rativă a proiectului de rezolu
ție comun se prevede ca secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite să pună la dis
poziția Comitetului celor 10 țări 
declarația Uniunii Sovietice din 
18 septembrie (prezentată după 
cum se știe de N. S. Hrușciov 
-n.r.), declarația britanică din 
17 septembrie, precum și alte 
propuneri și sugestii făcute, îm
preună cu întreg materialul dis
cuțiilor din Comitetul nr. 1 asu
pra problemei dezarmării gene
rale și totale. In partea finală a 
proiectului de rezoluție se expri
mă speranța că măsurile care 
urmăresc dezarmarea generală 
și totaiă in condițiile unui con
trol internațional eficace vor fi 
elaborate amănunțit și vor fi 
adoptate in cel mai scurt timp 
posibil. La dezbaterile din Co
mitetul nr. 1 s-au inscris la cu- 
vint încă 31 de vorbitori.

Adoptarea proiectului de re
zoluție comun va' face ca actua
la sesiune să intre in istorie ca 
o sesiune a dezarmării și va 
contribui în mod efectiv la îm
bunătățirea atmosferei interna
ționale.

Tineri tractoriști pe pămintu- 
rile cooperativei agricole 
Yen-so din R. D. Vietnam.

Congresul
Uniunii Sindicatelor

Ubere Germane
- Salutul adresat 

de tov. Mihai "Mujic

Cuvîntarea lui V. Kuznețov 
în Comitetul Politic O.N.U

Sărbătorirea 
acad. C.1. Parhon 

în y.R.s.s,

i

Rezultatul alegerilor 
pentru organele 

puterii locale 
în R. P. Mongolă

re
al 

are

so-
So-

PLAN BATOR 28 (Agerpres). 
►— După cum transmite agenția 
Monțame, la 25 octombrie au 
avut loc în Republica Populară 
Mongolă, într-o atmosferă de 
mare avînt politic, alegerile pen
tru organele puterii locale ale 
republicii.

La alegeri au luat parte 99,97 
Ia sută din totalul alegătorilor. 
Au fost aleși în total 16.138 de 
deputați în huralele locale de 
«leputați ai oamenilor muncii. 
Toți deputății sint candidați ai 
blocului membrilor Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și 
telor fără de partid. Candidații 
»cestui bloc au întrunit 99,98 la 
gută din voturi. 55,4 la sută din 
deputății aleși în huralele locale 
eint membri și candidați ai 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și 44,6 la sută sint fără 
de partid.

Totodată în 108 circumscripții 
electorale au avut loc alegeri 
șientru tribunalele populare de 
sector. La aceste alegeri au luat 
parte 99,98 la sută din totalul 
alegătorilor. Pentru candidații 
propuși ca judecători și asesori 
populari au votat 99,99 la sută 
din votanți.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Gorespondență specială :

In ședința din dimineața zilei 
de 27 octombrie a Comitetului 
Politic O.N.U., care discută pro
punerile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, a luat cuvintul Vasili 
Kuznețov, conducătorul delega
ției U.R.S.S.

V. Kuznețov a subliniat cu 
satisfacție că majoritatea dele
gațiilor a apreciat extrem de 
pozitiv programul concret de 
dezarmare generală și totală 
propus de guvernul sovietic. 
Acesta, d spus el, este un 
zultat important și pozitiv 
schimbului de păreri care 
loc în Comitet.

Conducătorul delegației 
vietice a arătat că Uniunea
vietică este gata să examineze 
orice amendamente la propune
rile sale, precum și alte propu
neri îndreptate spre realizarea 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală, prin
tre care declarația de dezarmare 
propusă de ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei.

Arătind că temerile unor state 
în ceea ce privește dezarmarea 
parțială sini nefondate. Kuzne
țov a declarat că calea de dezar
mare generală și totală propusă 
de Uniunea Sovietică înlătură 
în întregime posibilitatea creării 
unor avantaje militare pentru o 
țară sau alta. Astfel, a spus el. 
se lichidează complect un ob
stacol serios care se ridica în 
trecut atunci cînd se examinau 
problemele de dezarmare.

In încheiere 
arătat că dacă 
rală ar aproba

V Kuznețov a 
Adunarea Gene- 
propunerile so-

vietice, prin aceasta s-ar aduce 
un important aport la realizarea 
sarcinii nobile: salvarea ome
nirii pentru totdeauna de pri
mejdia unui război.

Reprezentantul statului Peru, 
A. Ulloa, care a luat cuvintul 
în continuare, a subliniat că în
făptuirea propunerii sovietice ar 
face posibilă lărgirea considera
bilă a ajutorării economice a 
țărilor slab dezvoltate.

Delegatul Columbiei caracte- 
rizînd propunerea U.R.S.S. a 
arătat că ea este atrăgătoare 
nu numai prin sine însăși dar 
și prin aceea că deschide „pers
pective minunate“.

Discutarea problemei dezar
mării, a declarat delegatul Af
ganistanului. decurge într-o at
mosferă mai favorabilă ca 
cînd 
buie 
deze 
bilă.

M.
P..P.
hotărîrea Comitetului Politic de 
a da prioritate propunerilor so
vietice este un eveniment de 
importanță excepțională. Dacă 
puterile occidentale vor mani
festa bunăvoință, a declarat el, 
propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
vor putea fi traduse în viață 
într-o perioadă de patru ani.

Reprezentantul Ghanei, care a 
luat apoi cuvintul, a subliniat 
importanța problemei privitoare 
la dezarmarea generală și to
tală prezentată de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la 18 
septembrie.

ori- 
și Adunarea Generală tre
să sprij ne și să consoli- 
această atmosferă favora-

Tarabanov, reprezentantul 
Bulgaria, a menționat că

BERLIN 28. — Coresponden
tul Agerpres transmite: In cea 
de-a treia zi a lucrărilor celui 
de-al V-lea Congres al Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane, 
care se desfășoară în prezent la 
Berlin în sala sporturilor „Dina- 
mo“, au rostit cuvîntări de sa
lut conducătorii delegațiilor sin
dicale din Ir nezia, Japonia, 
R. D. Vietnam, R. P. Bulgaria, 
R. P. Albania și R. P. Romină.

Tovarășul Mihai Mujic, secre
tar al C.C.S., conducătorul dele
gației Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, 
a salutat congresul în numele 
C.C.S. și al tuturor oamenilor 
muncii organizați în sindicatele 
din țara noastră.

In continuare tov. Mihai Mu
jic a vorbit despre însemnatele 
realizări obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în cin
stea celei de-a 15-a aniversări 
de la eliberarea Romînici de sun 
jugul fascist, și a subliniat im
portanța hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a.c., 
care au dus la o nouă creștere 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Vorbitorul a arătat că 
sub conducerea P.M.R. sindicate, 
le din țara noastră aduc o im
portantă contribuție la dezvolta
rea economiei naționale, la creș
terea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

In încheiere tov. Mihai Mu
jic a urat sindicatelor din R. M 
Germană noi succese în munca 
pașnică de înfăptuire a planului 
septenal, pentru făurirea unei 
vieți îmbelșugate, pentru con
struirea socialismului. El a urat 
de asemenea tuturor oamenilor 
muncii din Germania deplin suc
ces în lupta pentru o Germanie 
unită, democratică și pașnică, 
pentru triumful cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres transmite : A- 
sociația de prietenie sovieto-ro- 
rnînă, secția medicală a Uniunii 
asociațiilor sovietice de priete
nie și legături culturale cu ță
rile străine și Prezidiul Acade
miei de Științe Medicale a 
Uniunii Sovietice au organizat 
o adunare consacrată celei de-a 
85-a aniversări a marelui om 
de știință romîn C. I. Parhon. 
In sala unde s-a ținut adunarea 
a fost amenajată o expoziție a 
lucrărilor lui C. I. Parhon tra
duse în diferite limbi ale lumii.

La adunare a fost de fată to
varășul Mihail Dalea, ambasa
dorul R.P. Romîne la Moscova.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Piotr Sergheevski. vi
cepreședinte al Academiei de 
Științe Medicale a Uniunii So
vietice, după care prof. Ekate- 
rina Vasiukova, directoarea In
stitutului de endocrinologie ex
perimentală, a vorbit despre 
viața, creația științifică și acti
vitatea obștească a savantului 
romîn.

Participanțli Ia adunare au 
adresat acad. C. I. Parhon o 
telegramă de felicitare.

★
La sed'Jul din Minsk al Aso

ciației bieloruse pentru prietenie 
și legături culturale cu țări 
stăine a avut loc de asemenea 
o reuniune consacrată împlinirii 
a 85 de ani de la nașterea lui 
C. I. Parhon,

--------•--------

Ministrul R. P. Romîne 
în Luxemburg 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

BRUXELLES 28 (Agerpres).— 
La 27 octombrie 1959, tov. Pavel 
Babuci, ministrul R. P. Romîne 
la Bruxelles, numit in calitate de 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romine 
și în Luxemburg, a prezentat 
scrisorile sale de acreditare 
Marii Ducese de Luxemburg.

La prezentare au fost de față 
Eugene Schaus, ministrul de Ex
terne al Luxemburgului, Alfred 
Loesch, mareșalul palatului și di
rectorul protocolului din M.A.E.

MOSCOVA 28 (Agerpres).— 
TASS transmite : Luînd cuvîn- 
tul la discuții in cadrul sesiu
nii Sovietului
U.R.S.S., Vladimir Novikov, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării al R.S.F.S.R., a de
clarat că in 1960 întreprinderile 
siderurgice din R.S.F.S.R. vor 
produce mai multă fontă și oțel 
decit s-a produs în întreaga 
Uniune Sovietică în 1952. Vorbi
torul a subliniat că in prezent 
în R.S.F.S R. s-a pus problema 
dezvoltării accelerate a meta
lurgiei neieroase. Proiectul pla
nului pe 1960 prevede sporirea 
producției de aluminiu cu 20 la 
sută, a extracției minereului de 
cupru cu 25 la sută.

Deputatul lsmail lusupov, se
cretar al CC. al P.C. din Ka- 
zahstan, a arătat că in republi
că au fost create premisele ne
cesare pentru dezvoltarea cu 
succes in 1960 a tuturor ramuri
lor economiei naționale.

Tihon Kiselev, președintele 
Consiliului de Miniștri ai R.S.S. 
Bieloruse, a declarat că oa
menii muncii din această repu
blică aduc o mare contribuție la 
înfăptuirea programului con
strucției desfășurate a comunis
mului, prevăzut de Congresul 
al XXl-lea al P.C.U.S. Proiec
tele planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale și bugetului 
de stat pe 1960, a spus vorbito
rul, corespund întrutotul acestui 
program.

Deputatul Vâslii Mjavanadze, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Gruzia, a subliniat impor
tanța istorică a vizitei lui N. S. 
Hrușciov in S.U.A.

Vorbitorul a relevat în con
tinuare că anul acesta republi
ca Gruzină a strins 140.000 
tone frunze de ceai. Cultivatorii 
de ceai din Gruzia au realizat 
succese importante care le vor 
permite ca piuă la sfîrșitul sep
tenalului să sporească recolta

Suprem al

tenalului să sporească 
de frunze de ceai la 200.000 
tone.

S-a prevăzut ca bugetul 
Ucrainei pe 1960 să fie de a- 
proape 70 miliarde ruble, a de
clarat Nikifor Kalcenko, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene.

Vorbitorul a arătat că buge
tul asigură dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale a 
republicii.

bugetul

★

MOSCOVA 28 (Agerpres).— 
transmite : Luînd cuvintul în 
cadrul sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. deputatul 
ARIF AL1MOV, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Uzbece, a declarat că în cins
tea deschiderii sesiunii Sovie
tului Suprem, Uzbekistanul a 
recoltat și a predat statului 
2.575.000 de tone de bumbac 
brut — cu 636.000 tone mai 
mult decît anul trecut la aceeași 
dată.

Vorbitorul a subliniat că în 
cinstea viitoarei Plenare a 
C.C. al P.C.U.S., Uzbekistânul 
va vinde statului cel puțin 
3.000.000 tone de bumbac brut.

Șeful guvernului R.S.S. Uz
bece a subliniat că anul 1960 
va fi anul unui nou avînt în 
toate ramurile economiei națio
nale a republicii. Extracția de 
gaze va crește de două ori în 
comparație cu nivelul actual.

Konstantin Petuhov, preșe
dintele Consiliului orășenesc 
Moscova al economiei națio
nale, a declarat în cadrul se
siunii că întreprinderile din 
Moscova, care este un mare 
centru industrial, depășesc sar
cinile prevăzute în cifrele de 
control ale septenalului.Triumful științei sovieticea entuziasmat întreaga -lume

REALIZAREA UNUI VIS

el, în 
efectuează

lu
pe

Tn prezent, a spus 
treprinderi se ' ' 
scară largă mecanizarea și au
tomatizarea multilaterală 
proceselor tehnologice. La Mos
cova se creează 32 de întreprin
deri și 112 ateliere și sectoare 
complect mecanizate și automa
tizate.

La Moscova, a spus deputa
tul Petuhov, vor fi fabricate și 
puse în funcțiune, peste preve
derile planului septenal, de 1,5-2 
ori mai multe mașini unelte 
speciale și agregate, precum și 
linii automate.

Deputatul Viktor Grișin, pre
ședintele Consiliului Centr.al al 
Sindicatelor dn U.R.S.S., a sub
liniat că 
avea cea 
de lucru, 
narii din 
metalurgică, chimică, de ciment 
și din alte cîteva ramuri indus
triale au și trecut la ziua de lu
cru redusă, de 7-6 ore pe zi. La 
anul toți muncitorii și funcțio
narii vor trece la ziua de lu
cru redusă.

Grișin a spus că hotărîrile 
celui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. au dus Ia creșterea 
inițiativei creatoare a oameni
lor muncii. La mișcarea brigă
zilor și fruntașilor muncii co
muniste participă in prezent a- 
proximativ 3.000.000 de munci
tori, ingineri și tehnicieni.

Lituania Sovietică are toate 
posibilitățile pentru a îndeplini 
înainte de termen sarcinile pla
nului septenal, a declarat depu
tatul Moteius Șumauskas, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Lituaniene. El a 
adăugat că anul 1960 va fi a- 
nul industrializării continue a 
Lituaniei. Vor lua o mare dez
voltare industria constructoare 
de mașini, industria prelucră
toare și industria de construc
ții de aparate. Se prevede ter
minarea construirii a 45 de 
obiective industriale din cele 
100 prevăzute în planul septe
nal. Va fi pusă în funcțiune în 
întregime centrala hidroelectrică 
de la Kaunass.

Alexei Miurisep, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Estone, a declarat că Republica 
Estonă pășește înainte cu în
credere dezvoltîndu-și economia 
și cultura intr un ritm inacce
sibil orinduirii burgheze. Deose
bit de rapid se dezvoltă ramu
rile industriei constructoare de 
mașini, radiotehnicii și indus, 
triei constructoare de aparate. 
In republică crește și producția 
mărfurilor de larg consum.

Ministrul Culturii al U.R.S.S., 
Nikolai Mihailov, a declarat în 
cadrul sesiunii că U.R.S.S. între, 
ține în prezent relații culturale 
ca peste 70 de țări. El a adăugat 
că potrivit acordurilor și contrac. 
telor internaționale, numărul re
prezentanților culturii sovietice

a

Uniünea Sovietică va 
mai redusă săptămină 
Muncitorii și t'uncțio- 
industriile carboniferă,

care vor pleca peste hotare în 
acest an va trece de 7.000.

Nikolai Srr.irnov, președintele 
Sovietului Orășenesc Leningrad, 
a subliniat în cuvintarea rostită 
la sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. că anul acesta în între
prinderile industriale din Lenin
grad au fost fabricate 470 de 
tipuri noi de mașini și utilaje.

Vorbitorul a subliniat ca colec
tivele fabricilor și uzinelor din 
Leningrad au instalat 120 de 
linii mecanizate și automate in 
flux. El a adăugat că in 1960 în 
întreprinderile din Leningrad vor 
fi construite 450 de linii automate 
în flux.

Mamed lskenderov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Azerbaidjene, a declarat 
că in anul 1959 industria grea a 
republicii a cunoscut un nou 
avînt. La fabrica de cauciuc sin. 
tetic va fi dat in curînd în ex
ploatare un agregat care va 
permite fabricarea pentru prima 
oară în Uniunea Sovietică și in 
Europa a celui mai ieftin cauciuc 
sintetic direct din gaze.

Deputatul Nurberdî Bairamov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Turkmene, 
a declarat că in cursul septena
lului producția industrială va 
spori în Turkmenia de aproape 
două ori, iar investițiile în eco
nomia națională vor fi de circa 
15.700.000.000 ruble.

In ședințele din după-amiaza 
zilei de 28 octombrie ale Sovietu. 
lui Uniunii și Sovietului Națio
nalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a continuat discuta
rea proiectelor planului de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. și Bugetului de stat pe 
anul 1960.

Viktor Bakaev, ministrul Flo
tei Maritime a U.R.S.S., a de
clarat că navele sovietice trans. 
portă mărfuri în peste 60 de țări 
ale lumii. Porturile maritime so
vietice au fost vizitate in J958 de 
peste 6.000 de nave străine.

Anton Kocinian, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S; 
Armene, a subliniat că în 1960 
producția industrială a republicii 
va crește cu peste 10 la sută. El 
a adăugat că producția industriei 
radiotennice va crește în Armenia 
de 4,4 ori.

Nizoramo Zaripova, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Tadjikistan, a vorbit despre 
construirea hidrocentralei de la 
Nyrek, care este cea mai mare 
din Asia Centrală.

Stepan Kuvikin, președintele 
Consiliului economiei naționale aT 
regiunii economice Bașkiria, a de
clarat că din punct de vedere al 
rezervelor previzibile de petrol 
Bașkiria ocupă primul loc în 
Uniunea Sovietică. In cursul 
septenalului, a spus el, extracția 
de petrol va spori în Bașkiria de 
peste două ori.

Autoritățile vestgermane 
interzic organizațiile 

democratice

FANTASTIC

BONN 28 (Agerpres). — In 
(ultimul timp autoritățile vest- 
germane au intensificat campa
nia în vederea innăbușirii acelor 
organizații democratice care au 
mai rămas in R.F. Germană. 
După cum anunță agenția 
D.P.A., tribunalul landului din 
Luneburg a declarat drept „anti
constituționale“ organizațiile de
mocratice din Germania Occiden
tală „Unitatea germană", „Uniu. 
nea pentru stabi'irea unei înțe
legeri între germani și pentru 
nn tratat echitabil de pace“ și 
Mișcarea pentru autodeterminare 
și pace“. Tribunalul a hotărit 
că aderarea la aceste organiza
ții, precum și sprijinirea lor 
sint pasibile de pedeapsă.

Această nouă lovitură a fost 
dată libertăților democratice din 
R.F. Germană sub pretextul 
stereotip că aceste organizații 
ar fi „organizații comuniste ca
muflate“. Tribunalul nu a adus 
nici un argument în sprijinul a- 
firmațiilor sale nefondate. Tre
buie amintit că numai cu cîteva 
zile în urmă' guvernul de la 
Bonn a cerut Tribunalului fede
ral administrativ, invocînd ace
lași pretext, să interzică în Ger
mania Occidentală organizația 
democrată de mase a victimelor 
și deținuților fascismului — 
„Uniunea persoanelor persecu
tate de naziști".

(Italia)
MILANO 28 (Agerpres). —
Comentînd succesul repurtat 

de știința sovietică în fotogra
fierea părții invizibile a Lunei, 
profesorul Marij Zgar, director 
al Observatorului astronautic din 
Brera, a declarat că „Marea aș
teptare a întregii lumi științifice 
în legătură cu publicarea foto
grafiei obținute de stația auto
mată sovietică nu a fost înșe
lată. Pentru prima oară omul a 
putut vedea cealaltă față a Lunei 
și a putut sâ.și dea seama de 
acest succes care pînă mai ieri 
constituia numai un vis fantas
tic.

e

omul va păși pe suprafața 
Lunei.

Lansarea 
Sovietică a 
terplanetare 
ria omenirii 
lor fotografii a părții invizibila 
a Lunei, subliniază „Jenminji- 
bao“, au demonstrat progresul 
științei și tehnicii sovietice, su
perioritatea neîndoielnică a o- 
rînduirii socialiste. Acest eveni
ment a bucurat și a însuflețit 
întreaga omenire.

de către Uniunea 
primei stațiuni in- 
automate din isto- 
și obținerea primc-

PRECIZIA EXTRAORDINARA j
1

O DEMONSTRAȚIE 
A SUPERIORITĂȚII 

ORINDUIRII SOCIALISTE
(R. P. Chineză)

PEKIN 28 (Agerpres). — O- 
pinia publică și presa din China 
comentează pe larg măreața 
cucerire științifică din istoria o- 
menirii — obținerea de către 
oamenii de știință sovietici a 
fotografiei părții invizibile de 
pe Pămînt a Lunei. La 28 oc
tombrie toate ziarele chineze au 
publicat fotografiile reversului 
Lunei și a stațiunii interplane
tare automate. Ziarul „Jenmin- 
jibao“ scrie că realizarea oame
nilor de știință sovietici este un 
nou jalon în cucerirea Cosmo
sului de către om. Datorită rea
lizărilor oamenilor de știință 
sovietici, scrie ziarul, a devenit 
mult mai aproape timpul cînd

A TEHNICII SOVIETICE
(Anglia)

LONDRA 28 (Agerpres). 
„Admirația pentru succesul re
purtat de știința sovietică, scrie 
ziarul „Daily Telegraph“, este 
totală. Uniunea Sovietică a de
monstrat încă o dală că posedă 
o tehnică înaintată în ceea ce 
privește rachetele cosmice cit și 
tehnica teleghidării. Aparatul fo- 
tografic care se află in interiorul 
rachetei sovietice a dovedit astăzi 
precizia extraordinară a tehnicii 
sovietice“. La rindul său ziarul 
liberal „The Guardian“ scrie că 
„Fotografiile transmise de stația 
cosmică automată sovietică nu 
sint altceva decît o demonstrație 
elocventă, neîncetată a succeselor 
repurtate de Uniunea Sovietică 
în domeniul rachetelor cosmice 
spațiale. Acest lucru poate fi con
siderat pe drept cuvînl unul din 
cele mai spectaculoase evenimen
te înregistrate pînă astăzi. Nit 
poate fi pus la îndoială faptul că 
după acest succes vor urma altele 
și mai importante. Fotografia 
transmisă de stația cosmică auto-

mată sovietică va avea o impor
tanță științifică pentru cunoaște
rea fenomenelor care au loc pe 
Lună“.

Ziarul „Daily Herald" scrie că 
„Uniunea Sovietică a demonstrat, 
în afara oricărei discuții, că ea 
este prima țară din lume care va 
putea trimite în spațiul cosmic 
primii astronauți".

Ziarul „Le Monde“ scrie că 
obținerea imaginii părții Lunei 
nevăzute de pe Pămînt „confir
mă măiestria tehnică a oameni
lor de știință ruși“.

Această realizare, scrie ziarul, 
va constitui un jalon în istoria 
tehnicii, cit și în istoria cuceririi 
spațiului cosmic.

blicat în noaptea aceasta foto
grafii demne să fie înscrise în 
istoria mondială".

• /

ADMIRAȚIE Șl RECUNOȘTINȚA 
FAȚA DE ȘTIINȚA SOVIETICA

(Japonia)

SISTEMUL DE GHIDARE
ESTE MINUNAT

(S.U.A.)

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
Profesorul Harold Urey, laureat 
al premiului Nobel pentru chi
mie, a declarat la 27 octombrie 
că „savanții sovietici trebuie 
licitați pentru succesul lor în 
tografierea feții necunoscute 
Lunei“.

Prof. Urey a subliniat 
„sistemul de ghidare este minu. 
nat și că instrumentele cu care 
s-a lucrat sînt excelente".

UN JALON IN ISTORIA
TEHNICII

(Franța)

fe
to.

a

că

PARIS 28 (Agerpres). — 
Consiliul municipal din Paris a 
felicitat la 27 octombrie pe oa
menii de știință sovietici pentru 
că au reușit să fotografieze par. 
tea ascunsă a Lunei. In telegra
ma de felicitare a Consiliului 
municipal adresată oamenilor de 
știință sovietici, se subliniază că 
„obțineiea fotografiei părții necu
noscute pînă în prezent a Lunci 
deschide noi perspective pentru 
binele omenirii“.

CEA MAI SPLENDIDA 
FOTOGRAFIE DIN ÎNTREAGA 

ISTORIE A ARTEI FOTOGRAFICE

(Suedia)

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
— Ziarul „Dagens Nyheter" sub
liniază în titlul publicat de-a 
lungul întregii coloane : „Partea 
invizibilă a Lunei a fost fotogra
fiată. Fotografii senzaționale de 
pe Lunnik“. Ziarele scriu că ima
ginea părții invizibile de pe 
Pămînt a Lunei primită de pe 
bordul stației interplanetare auto
mate este 
fotografie din întreaga istorie 
artei fotografice".

„Cea mai splendidă
a

FOTOGRAFII DEMNE 
SĂ FIE ÎNSCRISE 

IN ISTORIA MONDIALA

(Danemarca)

TOKIO 28 (Agerpres). — Zia
rele și posturile de radio din Ja
ponia salută știrea cu privire la 
publicarea în Uniunea Sovietică 
a fotografiilor părții invizibile de 
pe Pămînt a Lunei, luate de sta
ția interplanetară automată, cu 
următoarele cuvinte: „Mulțu
mim oamenilor de știință ruși 1“, 
„Bravo realizării nemuritoare a 
științei sovietice 1“

Anunțînd ascultătorilor știrea 
cu privire la obținerea fotografii
lor părții invizibile de pe Pămînt 
a Lunei, Kawakimoto, comenta
tor al radiodifuziunii'japoneze, a 
declarat că cu ajutorul acestor 
fotografii „Omenirea a ridicat 
vălul asupra unei taine secu
lare“, Ne exprimăm in mod sin
cer sentimente de admirație și 
recunoștință față de știința so
vietică", a spus Kawakimoto.

„Este uimitor, minunat", a de
clarat Kano Sighe, președintele 
Consiliului științific japonez, în- 
tr.un interviu acordat unui co-

COPENHAGA 28 (Agerpres). 
— Ziarele daneze publică foto, 
grafii ale părții invizibile a Lu. 
nei efectuate de stația interpla
netară automată sovietică, pre
cum și rezultatele prelucrării pre. 
liminare a datelor de către oa
meni de știință sovietici.

Ziarul „Aktuelt“ subliniază 
în titlul dat că „Moscova a pu.

tr.un interviu acordat 
respondent al agenției TASS la 
rugămintea acestuia de a-și spu. 
ne părerea în legătură cu foto
grafiile părții invizibile de p- 
Pămînt a Lunei. ..Nu găsesc cu
vinte pentru a.mi exprima în de. 
plină măsură admirația. Prin a- 
cest succes, a subliniat el, oa
menii de știință sovietici au tra
dus în viață visul secular al 
omenirii“.

de pe

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteil“, Tel, 17.60 10. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Sdnteii“.

Conferința de presa 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 28 (Ager, 
preș). — La 28 octombrie, pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, a 
ținut o conferință de presă în 
cadrul căreia a abordat proble
ma conferinței șefilor de guver
ne.

După cum relatează Agenția 
United Press International, 
Eisenhower a declarat că este 
dispus să se întîlnească în prea
labil oricînd și în orice loc cu 
de Gaulle, Macmillan și Ade
nauer, precizînd că „toți cei inte
resați au anunțat că sînt de ase
menea dispuși să participe la 
această întîlnire, însă data și 
locul ei nu au fost stabilite“. El 
a adăugat că Adenauer va parti
cipa numai la discuțiile referi
toare la Germania.

Președintele S.U.A. a decla. 
rat că in cadrul unei conferințe 
la nivelul cel mai înalt cu Uni- 
unea Sovietică „realizarea unu) 
oarecare progres spre dezarmare

ar fi cea mai mare confribuțîe 
la instaurarea unei păci drepte“.

Răspunzind la întrebarea dacă 
S.U.A. își vor reduce cheltuielile 
militare după exemplul Uniunii 
Sovietice, Eisenhower a declarat 
că Statele Unite nu pot să pro
cedeze încă la o astfel de redu
cere în viitorul buget. •

întrebat dacă consideră că 
problema germană nu mai este 
problema-cheie, Eisenhower a de
clarat că scopul unei conferințe 
la cel mai înalt nivel este reali
zarea unui progres. El a adău
gat că s-ar putea cu greu discuta 
problema dezarmării fără să se 
abordeze într.o măsură mai mare 
sau mai mică problema germană.

Referindu-se la convorbirile 
sovieto-americane de la Câmp 
David, Eisenhower a amintit în
țelegerea sa cu N. S. Hrușciov 
de a se duce din nou tratative 
în problema Berlinului, care nn 
vor trebui să se t 
mai mult decît va fi

MOSCOVA 28 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 27 octom
brie, în Uniunea Sovietică a 
fost pusă în circulație o nouă 
marcă poștală consacrată vizitei 
lui N. S. Hrușciov în S.U.A.

MOSCOVA — Direcția centrală 
de statistică de pe lingă Consi. 
liul de Miniștri al U R.S.S a fă
cut cunoscut la 28 octombrie că 
planul de achiziții de carne, ouă, 
iînă și lapte pe anul 1959 a fost 
îndeplinit înainte de termen. 
Pînă la 20 octombrie planul ds 
achiziții a lost îndeplinit la carne 
tn proporție de 100,2 la «ută, la 
ouă în proporție de 101 la sută, 
far la Iînă în proporție de 102 la 
sută.

MOSCOVA. - Ziarul ..Trud". 
apărut miercuri publică un ar
ticol semnat de acad. prof. dr. 
C. / Parhon președintele 
A.R.L.U-S -ului, despre prietenia 
dintre popoarele sovietic și ro
mi n.

HELSINKI — La 28 octombrie 
a părăsit Helsinki, tndreptîridu se 
pe calea aerului spre Moscova. 
A. I. Mikoian. prim.vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. care a sosit în Fin
landa la 22 octombrie la invita
ția guvernului finlandez.

LONDRA — Delegația de oa
meni de știință romlni formată 
din academicienii lorgu Iordan, 
Horia Hu’ubei, Ștefan S Nico
lau și Emil Pop a vizitat univer
sitățile din Oxford. Birmingham 
șt Edlnburg 
delegația 
s-a întors

HANOI.

Ln 27 octombrie 
academitienilor ramini 
la Londra-
— Ziarul ,,Nhan Dan“,

SI AS 3452 52.

prelungească 
i necesar.

organul central
Celor ce Muncesc __  , „
publicat directivele elaborate de 
secretariatul Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam cu privire la sărbă
torirea celei de-a 30-a aniversări 
a partidului.

REYKJAV1K.. — După cum re
latează agenția France Presse, 
la 27 octombrie au fost date pu
blicității la Reykjavik rezultatele 
alegerilor legislative care s-au 
desfășurat in Islanda la 25 oc. 
tombrie.

După cum reiese din datele 
publicate in urma acestor alegeri 
Partidul conservator a obtinut 
15.476 de voturi și 7 locuri in 
parlament. Partidul Comunist din 
Islanda 6.543 de voturi șl 2 
locuri tn parlament. Partidul so- 
cial-democrat 5 '>46 voturi și 2 
locuri în parlament.

BONN — La Bonn an fost 
date publicității rezultatele defi
nitive alp a egerilor comunale 
care au avut loc la 25 octom
brie în landul Schleswig-Hol. 
stein care confirmă că Partidul 
Uniunea creștin.democrată a lui 
Adenauer a suferit pierderi con
siderabile în alegeri.

PARIS. — Intr.un

al 
din

Partidultil
Vietnam, a

-------- comunicat 
dat publk-îtății marți seara de 
președinți^ Consiliulu’ de Mi
niștri al Franței se anunță că. la 
Invitația guvernului france?, can
celarul Adenauer va vizita Pari
sul tn zilele de I și 2 decembrie. 

CAIRO — Cu o azia <î'ei For. 
țelor Armate ale R. P Romîne. 
atașatul militar romîn la Cairo a 
oferit la 25 octombiie un cocktail.

președinți^ Consiliulu'

hV


