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Succes deplin

Congres al Sindicatelor
AUturi de toți oamenii 

muncii tineretul patriei 
noastre salută cu căl-

dură 
celui 
Sindicatelor 
Populară Romînă.

„Sindicatele — apreciază ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel^fre-al III-lea Congres al 

— desfășoară o rod
nică activitate de mobili
zare a celor ce muncesc la 
lupta pentru îndeplinirea pla
nurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, organizează 
participarea nemijlocită și tot 
mai activă a maselor munci
toare la conducerea econo
miei. la elaborarea și înfăp
tuirea măsurilor privind îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale oameni
lor muncii".

Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, sin
dicatele mobilizează oame
nii muncii la înfăptuirea 
consecventă a politicii de 
industrializare a tării, la în
deplinirea planurilor de 
producție. în consfătuirile de 
producție organizate de sin
dicate, oamenii muncii își 
aduc o contribuție însemnată 
la buna gospodărire a între
prinderilor, la îndeplinirea 
planurilor de producție, la 
descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne. Organiza
țiile sindicale organizează în
trecerea socialistă — această 
manifestare de masă a patrio
tismului înflăcărat al oameni
lor muncii — în scopul spo
ririi necontenite a productivi
tății muncii, îmbunătățirii 
calității și reducerii prețului 
de cost al produselor. In co
laborare cu celelalte organiza
ții de masă — sub conduce
rea organizațiilor dc partid — 
sindicatele desfășoară o mun
că susținută pentru ridicarea 
celor rămași in urmă la nive
lul fruntașilor în producție, 
prin organizarea unor cursuri 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor tehnice și profesionale și 
prin aplicarea la locul de mun
că a metodelor înaintate folo
site de fruntași. în întrecerea 
socialistă — la care alături de 
muncitorii vîrstnici participă 
cu elan și tinerii muncitori — 
s-au ridicat mii de fruntași, 
oameni înaintați, eroi ai mun
cii socialiste. Răspunzind che
mării partidului pentru inten
sificarea luptei de valorificare 

rezervelor Interne, sindica
tele orientează întrecerea so
cialistă în direcția obținerii 
unor însemnate economii pe
ste plan. Numai în anul 1959 
oamenii muncii din întreaga 
țară au dat 
1,5 miliarde 
pășindu-și 
g? jamente.

în procesul întrecerii socia
liste s-a dezvoltat mișcarea 
inovatorilor — expresie a 
creșterii conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii eliberați 
de exploatare și asuprire. în 
lupta pentru îndeplinirea 
obiectivelor economice puse 
de partid, tot mai mulți mun
citori, ingineri și tehnicieni, 

organizațiile 
consacrat e- 
pentru per

deschiderea 
de-al IV-lea 

din

lucrărilor
Congres al

Republica

peste plan circa 
lei economii, de- 
propriile lor an-

fecționarea procesului de pro
ducție, pentru folosirea judi
cioasă a utilajelor. In ultimii 
patru ani, prin aplicarea în 
producție a circa 160.000 ino
vații s-au realizat economii 
post calculate de peste un 
ml-lard Iei.

Sindicatele desfășoară — 
sub conducerea partidului — 
o largă activitate de mo
bilizare a oamenilor 
la înfăptuirea 
Congresului al 
partidului pentru îndeplinirea 
planului de 6 ani, plan ce 
deschide orizonturile lumi
noase ale desăvirșiril con
strucției socialiste in patria 
noastră.

Organizațiile sindicale din 
țara noastră luptă pentru a- 
plicarea măsurilor luate de 
partid de ridicare continuă a 
nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc.

Anual intre organizațiile 
sindicale și conducerile admi
nistrative din întreprinderi se 
încheie contracte colective de 
muncă. Ele cuprind atît as
pectele legate de îndeplinirea 
planului de producție cit și 
cele privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor muncii din 
întreprinderi. Participarea o» 
menilor muncii, a tineretului 
la încheierea contractelor co
lective și apoi la analizarea pe
riodică a îndeplinirii angaja- 

/mentelor. a educat și dezvol
tat la ci sentimentul de or
ganizatori ai producției, mă- 
rindu-le interesul pentru buna 
gospodărire a întreprinderi
lor și creșterea rentabilității 
lor. Organizațiile sindicale ve
ghează la respectarea angaja
mentelor din contractele co
lective cu privire la protec
ția muncii, alocarea de fon
duri pentru construcții de lo
cuințe. înzestrarea biblioteci
lor, colțurilor roșii și a clubu
rilor etc. măsuri 
buie la ridicarea 
trai al oamenilor

De asemenea, 
sindicale au contribuit la îm
bunătățirea asistenței medi
cale, la organizarea odihnei și 
a tratamentului balnear al ce
lor ce muncesc. Anual aproa
pe 400.000 de oameni ai mun
cii șl 100.000 copii și-au pe
trecut concediul de odihnă și 
au mers la tratament în sta
țiunile balneoclimaterice.

Desfășurind o largă muncă 
politică și culturală pentru 
educarea maselor, pentru înlă
turarea rămășițelor ideologiei 
burgheze ce mal există în 
mentalitatea unor oameni, or
ganizațiile sindicale Își exer
cită rolul lor de școală a 
comunismului. Organizațiile 
sindicale, in colaborare cu ce
lelalte organizații de masă, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au desfășurat și desfă
șoară o largă muncă de edu
care a maselor muncitoare In 
spiritul unei înalte discipline 
a muncii, a grijii de buni gos
podari față de avutul obștesc, 
in spiritul patriotismului so
cialist șl al internaționalismu
lui proletar.

Sute de mii de tineri din 
patria noastră slnt membri al

muncii 
hotărîrilor 
III-lea al

care contri- 
nivelului de 
muncii, 
organizațiile

mobilizați de 
/sindicale, șl-au 

nergia creatoare

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

Pe zi ce trece la U.S. „Secera șl Ciocanul** din Tîrgu Mureș 
tet mai mulți tineri muncitori in tră in rindul mișcării de inovații, 

șef de echipă im- 
inovație la mesi- 
o economie anuaiă 

lei.
Foto : A. VIERU

In foto : In secția montaj finit Liviu Bota, 
preună cu cițiva tineri discutind despre o 
na de calculat, care va aduce întreprinderii 

antecalculată de ci rea 140.000

Un succes 
al mecanizatorilor 

din regiunea Ploești
Mecanizatorii din stațiunile 

de mașini și tractoare din re
giunea Ploești au realizat pînă 
acum peste 96 la sută din 
planul de producție anual. 
Față de anul trecut, ei au exe
cutat un volum mai mare de 
lucrări agricole. S.M.T. Bărcă- 
nești, Buda, Sihlea, Poșta Cîl- 
nău și Ziduri, de exemplu, au 
depășit planul anual cu peste 
5.000 ha. arătură normală. 
Totodată, tractoriștii au redus 
prețul de cost pe hantru cu 
circa 10 lei, obținînd astfel e- 
conomii în valoare de 6.155.000 
lei. Aceste succese se datoresc 
extinderii numărului de bri
găzi permanente în G.A.C., 
mai bunei folosiri a capacită
ții tractoarelor și organizării 
muncii în două schimburi.

Realizări în îndeplinirea 
sarcinilor anuale de plan ap și 
mecanizatorii din alte regiuni. 
Pînă acum stațiunile de ma
șini și tractoare au efectuat 
un volum de lucrări echiva
lent cu aproximativ 3.350.000 
hectare arătură normală. Mai 
avansați cu lucrările sînt trac
toriștii din regiunile Stalin, 
București. Constanța și Pitești.

Unele S.M.T., printre care 
cele din regiunile Hunedoara 
și Timișoara, au rămas în ur
mă, efectuînd doar jumătate 
din volumul sarcinilor stabili
te pe campanie. Aici trebuie 
mobilizate toate forțele, utili- 
zîndu-se mai din plin capaci
tatea utilajului. De asemenea, 
trebuie sporit numărul brigă
zilor de tractoare care mun
cesc în schimburi duble pen
tru a se recupera astfel rămî- 
nerea în urmă.

(Agerpres)

Tinărul maistru Suru Dorin de la sectorul doi al Combinatului chimic Borzești a 
mult la construcția turnului de răcire, înlocuirea schelelor din lemn cu schele 

aceasta se realizează o economie de circa 70.000 lei.
Foto : N.

propus nu de 
metalice. Prin

STELORIAN

Pe drumul electrificării
întregii țări

10 ani 
ședința 
Central

Economii peste
SUCEAVA (de U 

corespondentul nos
tru).

La exploatările de 
pădure și La fabricile 
de cherestea munci
torii forestieri, tineri 
și vîrstnici, din regiu
nea Suceava desfă
șoară cu însuflețire 
întrecerea socialist! 
pentru valorificarea 
și industrializarea su
perioară a lemnului.

în cinstea celui de-<al 
IV-lea Congres al 
Sindicatelor, tăietorii 
de pădure din regiu
nea S*j cea va ra por- 
teaza că prin aplica
rea unor noi măsuri 
de creștere a indicilor 
de utilizare au reușit 
să trimită fabricilor 
de cherestea și șan
tierelor de construcții 
45.571 m.c. lemn de 
lucru în plus față de

sarcina planificată 
economisind totodată 
37.061 metri cubi buș
teni. Prin aceste mă
suri muncitorii 
cadru] Direcției 
gionale a economiei 
forestiere Suceava au 
reușit să realizeze în 
ultimele luni econo
mii la «prețul de cost, 
peste sarcina de plan, 
de 2.922.000 lei.

Studenții universității ieșene 
fac pregătiri j,ptense in ve
derea sărbătoririi centenaru
lui. In fotografie : un aspect 
de la repetițiile echipei de 

dansuri.
Foto : N. STELORIAN

Se împlinesc astăzi 
de la data cînd, în 
plenară a Comitetului 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn a fost aprobat Planul de 
electrificare a țării. încă în 
1945, la Conferința Națională 
a P.C.R., în Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a arătat că 
electrificarea țării este consi
derată ca una din princi
palele sarcini ale indus
trializării. în anii următori, 
sub îndrumarea și condu
cerea partidului, s-a trecut 
la pregătirea de către un mare 
număr de oameni de știință, 
specialiști și tehnicieni a pla
nului de electrificare pe zece 
ani, plan aprobat în anul 1950.

La baza acestei acțiuni a 
stat învățătura leninistă, după 
care electrificarea este o con
diție hotărîtoare pentru con
struirea socialismului și comu
nismului. „Electrificarea țării

Emil Conttantinescu
Inginer șef al Institutului 

de Studii și Cercetări 
Energetice

noastre — arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
raportul asupra planului de 
electrificare a țării — se im
pune ca sarcină de cea mai 
mare urgență și însemnătate. 
Lichidarea înapoierii econo
mice și culturale a țării, pe 
baza trecerii la marea produc
ție socialistă în industrie și a- 
gricultură este de neconceput 
fără electrificare".

în elaborarea planului de 
electrificare, partidul nostru a 
urmat indicația leninistă po
trivit căreia electrificarea tre
buie să meargă cu un pas îna
intea celorlalte ramuri ale in
dustriei. Astfel, Planul de 
electrificare a prevăzut un

din
?e-

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). - La Casa 
da cultură a sindicatelor din 
Tg. Mureș se desfășoară zi de 
zi o rodnică activitate cultu
ral-educativă. Numeroși mun
citori activează în cercurile de 
citit, în cercul de artă plas
tică, in cercul turistic, în cer
cul foto $i în cercurile de șah. 
Cercul foto, de pildă, are 85 
membri permanenți. De ase
menea, în ultimul an 760 ti
neri au urmat cursurile foto 
pentru începători, organizate 
în cadrul casei de cultură a 
sindicatelor. în prezent, alți 60 
de tineri urmează acest curs. 
Fotografii amatori din Tg. 
Mureș au participat cu expo
natele lor la multe expoziții 
fotografice din Regiunea Au
tonomă Maghiară șl din alta 
regiuni. Cercul turistic a or
ganizat numeroase excursii în 
locuri pitorești din țară, con
cursuri de orientare turistică 
la care au participat sute de 
iubitori ai sportului din în
treprinderile șl instituțiile din 
Tg. Mureș.

De patru ani funcționează 
Ia Casa de cultură a sindica
telor din Tg. Mureș o univer
sitate populară. în cadrul că-

reia în acest an se țin cursuri 
de economie politică, socialism 
științific, istorie, filologie, geo
grafie. matematică și fizică. 
Numărul celor ce frecventează 
universitatea populară a cres
cut de la 60 în 1956 la 240 în 
1959 iar în I960 «’«u înscris 
la această universitate aproa
pe 400 de oameni al muncii.

în cedrul Casei de cultură 
a sindicatelor activează, de 
asemenea numeroase cercuri 
pentru copii (cerc d< gimnas
tică ritmică, da balet, grădi
nița de muzică pentru copiii 
de 4-7 ani, cercuri de vioară, 
plan, acordeon, mandoline și 
chitare) unde cresc, se dez
voltă cele mal tinere talente.

Centenarul Universității ieșene

ritm accelerat de creștere a 
energiei electrice, capabil să 
acopere cerințele mereu 
crescînde ale industriei noastre 
socialiste, ale mecanizării a- 
griculturil, să Satisfacă tn mă-* 
sură tot mai mare necesitățile 
social culturale ale oamenilor 
muncii.

Prin electrificarea țării nu 
se înțelege numai construirea 
unor centrale electrice, ci tre-* 
cerea treptata a economiei ță* 
rii pe o bază tehnică nouă, pe 
baza tehnică a marii produc
ții industriale. Electrificarea 
devine astfel unul-din princi
palele mijloace pentru intro* 
ducerea tehnicii noi, a progre-» 
sului tehnic în producție, a 
dezvoltării industriei pe □ 
bază tehnică modernă. Rămi- 
nerea în urmă a țării noastre* 
moștenire triștă de la regimul 
burghezo-mOșieresc, nu putea 
fi lichidată decît prin indus
trializarea țării, prin mecani* 
zarea agriculturii, precedate 
de electrificare.*

Situația de la care s-a plecat 
și în acest domeniu, era destul 
de grea. în țară existau un 
număr redus de centrale elec- 
trice de oarecare importanță. 
Amplasate în orașe și centre 
industriale, funcționînd me4 
canic, cu risipă de combusti
bili superiori, ele serveau în 
special pentru alimentarea cu 
energie electrică a industriei 
capitaliste și pentru electrifi
carea cartierelor locuite de 
burghezie. Rețelele de trans
port și distribuție a energiei 
electrice erau și ele foarte pu
țin dezvoltate, întrucît potrivit 
calculelor și goanei după pro
fituri a burgheziei, nu exista 
nici un interes pentru dezvol
tarea electrificării. De aseme
nea electrificarea rurală prac
tic nu exista, aceasta rezumîn* 
du-se la alimentarea conacu- 
rilor moșierilor sap a oaselor 
chiaburilor dintr-un număr 
restrîns de sate. Consumul 
anual de energie electrică 
pe cap de locuitor era de nu
mai 13 kWh., .țara noastră 
aflîndu-se în această privință 
pe unul din ultimele locuri 
din Europa.

Prin înfăptuirea planului de 
electrificare a țării s-a trecut 
la înlăturarea stării de înapoi 
iere în care ne aflam.

Obiectivele principale ale 
planului prevedeau asigura
rea alimentării cu energie e- 
lectrică a industriei în; plină 
dezvoltare ; valorificarea ra
țională a resurselor energeti-

Zori de toamnă aurie deasu
pra lașului. Sclipiri de lumină 
nouă în ascuțișurile Cetățuil 
și-n cupolele Universității „Al. I. 
Cuza". Mă opresc pe o bancă 
în noua grădiniță din coasta 
universității, să mă dumiresc In 
noianul de transformări care fac 
locurile de nerecunoscut

Fată in fată 
cu veacul împlinit azi

Acum, gîndurile îmi fug 
înapoi, pe scara unui secol. Nu 
pot concepe ziua de mîine de
cît ca o treaptă deasupra . lui 
ieri și a lui azi in care muncim.

Da. Acum o sută de ani, uni
versitatea ieșeană își deschidea 
porțile- Invățămîntul superior 
romînesc făcea atunci primii 
pași. Mihail Kogălniceanu, sfet
nicul lui Alexandru I. Cuza ar fi 
vrut să întemeieze o „universitas 
studiorum**, o universitate capa
bilă sâ îmbrățișeze toate disci- 

" ‘ ■ laplinele, toate științele, de 
matematici la filozofie.

Dar totul dintr-odată,

Dumitru Ălmaț

Un grup de elevi de la Școala medie „I. L Caragiale** din Bucu reștî în vizită la Combinatul Poli- 
grafic „Casa Scânteii".

era 
greu. Trebuiau cadre didactice 
de specialitate, trebuia local, 
biblioteci, laboratoare. Și toate 
astea nu cădeau din senin. Mai 
cu seamă câ mai erau incă 
destui denigratori ai graiului ro- 
minesc : nu poate cuprinde, 
nici tălmăci gînduri înalte și 
noțiuni științifice.

Și totuși au opărut șl cadre 
didactice și oameni de știință 
cu dragoste pentru progres, 
pentru popor, pentru patrie : Gr. 
Cobilcescu și Petre Poni, dr. I. 
Cantacuzino și Dragomir Hur- 
muzescu, A. D. Xenopol și V. 
Conta, Al. Philippidi și G. Ibrăi- 
leanu.

Dar căldura și entuziasmul 
primilor ctitori s-a stins repede, 
în pîcla intrigilor politice, și s-a 
împotmolit în mîlul intereselor 
meschine ale burgheziei, duș
mana unei culturi înalte, a unei 
culturi populare. Mai cu seamă 
că, după guvernarea lui Cura și 
Kogălniceanu a urmat, atita 
amar de vreme, satrapia hohen- 
zollernilor și a brătienilor. Sub 
imperiul acestor vinzători de 
țară și asupritori de popor, in- 
vățămîntul superior gravita in 
jurul facultăților de drept. Adi
că transformarea universităților 
in pepiniere de clienți politici 
pentru partide și partiduțe.

Mă gîndesc : cită strădanie 
n-au istovit și Petre Poni și A. 
Mylier și I. Bcrcea ca să poată 
înfiripa, in săli improprii și 
insalubre, în niște șandramale 
micile lor laboratoare și biblio
teci... N-aveau lumină, n-aveau 
căldură. Iarna in „laboratoare** 
trebuia să stai cu paltonul pe

tine, cu căciula în cap. Iar sub
stanțele înghețau în recipiente 
și eprubete. Numai o dîrzenie 
supraumană și o mare încrede
re în puterea veșnic biruitoare 
a științei și a adevărului, ii pu
tea însufleți pe acești pionieri 
ai ’universității ieșene în bătălia 
cu incuria oficialității burgheze.

Și cine erau studenții de a- 
tunci ? In majoritate - odrasle 
de moșieri, de negustori și de 
industriași. Pentru’ dinșii șe des
tina ,.cultura înaltă** și pentru 
că chiolhanurile și huligânisme- 
le erau mai la îndemînă decît 
examenele, aceste „subțiri" pro
genituri burghezo-moșierești pre- 
ferau ca prin lucrări plătite și 
examene luate prin fraudă ori 
smulse sub presiuni politice, să 
vîneze vreo diplomă cu peceți 
impunătoare. Cînd răzbatea cite 
un fiu al oamenilor muncii era 
privit cu ostilitate de feciorii de 
bani g.ata.

Chiar localul universității s-a 
construit abia în 1896 și numai 
cite un colțișor, cdăogîndu-se 
cu țirîita incă o aripă și încă o 
aripă. Iar toate partidele care 
s-au perindat la putere intre 
cele două războaie mondiale, 
n-au putut termina măcar par
tea din vale a clădirii, deși in

jurul ei fâceau mare tărăboi e- 
lectora!.

Ce sâ mal vorbim de cămine, 
de cantine, de mizeria și insalu
britatea lor ? Și aceasta pentru 
câ de ele aveau nevoie fiii po
porului nu progeniturile burghe
ziei.

Dar veacul s-a răzvrătit. Po
porul a luptat. Clasa muncitoare 
condusa de partidul ei a biruit. 
Și adevârații oameni de știință 
și-au continuat drumul, cu .înze
cit avi nt, pe orbita culturii noi, 
socialiste.

Instituțiile de cultura abia a- 
cum au început sâ-și merite nu
mele.

Tinerețea bă (rinei 
universități

Ceasul înaintează și soarele 
se înalță, luminîhd tot mai lim
pede marile transformări ale 
lașului de azi. Schele ta, mai 
înalte decît Turnul Goliși, se 
înfig cutezătoare în senin, mar- 
cînd pînă unde se vor ridica 
mîine etajele blocurilor de pe 
Ștefan cel Mare și din Piața 
Unirii.

Iar pe ușile universității stu
denții intră și intră mereu.

Știți cîți studenți frecventau in 
1860 universitatea ieșeană ? 106. 
Cîți studenți are lașul în 1960 ?

(Continuare în pa*. 3~a)

(Continuare tn pag, 3-a)

în scopul ridicării 
nivelului tehnic 

al producției
Siderurgiștii de la Combina- 

tul siderurgic din Hunedoara 
desfășoară o largă acțiune me' 
nită să ducă la ridicarea ni
velului tehnic al producției. 
La secția furnale noi s-a in
trodus gazul metan, redueîn- 
du-se astfel cu 2.000 tone lu
nar consumul de cocs pe tona 
de fontă, tn vederea îmbună
tățirii indicilor, de utilizare a 
cuptoarelor Martin, la cuptoa
rele II și IV au foșt adaptate 
bolți suspendate la camerele 
de zgură. De asemenea, prin 
introducerea sistemului de în
cărcare a cuptoarelor cu șarje 
de tonaj sporit se obține un 
spor zilnic de 8-10 tone oțel 
de fiecare cuptor.

Ridicînd indicele de utiliza
re a cuptoarelor, topitorii de 
la oțelăria Martin nr. 1 au în
registrat șl ei anul acesta un 
spor de producție față de rea
lizările med.it din anul trecut 
de 1.450 kg. de oțel pe fiecare 
m.p. vatră cuptor și zi calen
daristică.

(Agcrpres)



Brigadieri ai muncii patriotice de la sate,
Fiecare angajament să devină faptă!

In aceste zile, la sato continuă cu intensi
tate lupta oamenilor muncii pentru a culege 
ultimele recolte {lin anul acesta și pentru a 

asigura belșugul anului viitor. Organizațiile U.T.M. 
de la sate au sarcina ca acelo unde sint în.firzien 
sâ mobilizeze toate forțele tinerelului, aducindu-și 
un sprijin concret la intensificarea ritmului acestor 
lucrări de mare urgență. Totodată, în aceste zile, 
după terminarea lucrărilor agricole, organi
zațiile U.T.M. trebuie sâ dea un puternic 
avînt muncii patriotice. Comitetele și birourile or
ganizațiilor de bază U.T.M. trebuie să-și revadă 
cu grijă și spirit de răspundere angajamentele

Prieteniicare și le-au luat la începutul 
facâ cu acest prilej un prim bilanț

Munco intensa pe ce desecări de la Rifov, regiunea Ploești. Tinerii brigadieri
comunele Budc-Pc’cncc. R'fov ș Berceni cu efectuat p;nâ in prezent peste 1000 m. cubi de 

săpături. Foto : A VIERU

economica pe 
acestui an, să___  . . .
în legătura cu ceea ce au realizat și ce a mai 
rămas de îndeplinit. Apropierea alegerilor orga
nelor conducătoare U.T.M, trebuie sâ constitue un 
imbold pentru toate organizațiile U.T.M. de la 
sate pentru a lua toate masurile pentru ca aceste 
angajamente sâ fie realizate în întregime.

Pagina de față își propune sâ împărtășească 
din experiența unor organizații U.T.M. de la sate 
în mobilizarea tineretului la îndeplinirea angaja
mentelor economice.

vor
Dealurile

Satul nostru, Munteni, din 
raionul Tecuci, este așezat 

■ între aouă dealuri — imul cu 
‘ pante mai line, care urcă din 
spatele grajdurilor gospodăriei 
colective și altul mai abrupt, 
mai prăpăstios. Dealurile aces
tea nu produceau aproape ni
mic.

Conform planului de dez
voltare a gospodăriei colecti
ve, noi trebuie să plantăm in 
anul acesta și in anii urmă
tori pomi și viță de vie pe 
mai multe zeci de hectare. 
Consiliul de conducere al gos- 
pociâriei sa gindit să facem 
treaba aceasta nu în dauna 
culturilor de cîmp, ci să ame
najăm livezile și viile pe te
renuri improprii culturii ce
realelor. Așa s-a născut ideea 
de a face dealurile sterpe să 
rodească, idee care a fost 
sprijinită de toți colectiviștii. 
Eu fac parte din consiliul de 
conducere al gospodăriei co
lective și cind am aflat aici 
despre acțiunea aceasta, m-am 
gindit : iată o acțiune la care 
cele trei brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din gospodă
ria noastră, care cuprind peste 
250 de tineri, pot să aducă o 
contribuție deosebită. De aceea 
după puțin timp am convocat 
o adunare lărgită a comitetu
lui organizației de bază U.T.M., 
la care au participat secretarii 
organizațiilor de bază U.TM. 
din brigăzile statutare ale 
G.A C, și comandanții brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică.

Aici am stabilit să mobili
zăm toți tinerii la această ac
țiune care să constituie unul 
din obiectivele principale ale 
muncii noastre patriotice din 
toamna aceasta. Nn știam tas* 
ce anume lucrări putem să tă
cem noi, ce volum de muncă 
este necesar, cind și cu ce să 
începem. In această privință 
am cerut statul și sprijinul 
organizației de partid șî con
ducerii gospodăriei. Ni s-a ex
plicat, în plus, tovarășul se
cretar al organizației de Par
tid ne-a spus:

— Ca să puteți să vă Înde
pliniți angajamentul, trebuie 
mai iutii să-i convingeți pe ti
neri de importanța acțiunii la 
care participă.

Pentru aceasta, noi un con
vocat o adunare generală des
chisă a organizației de bază 
C.T.M. la care l-am invitat 
pe tovarășul inginer agro
nom al gospodăriei colec
tive să ne vorbească des
pre importanța economică a 
terasării dealurilor pentru co
lectiva noastră. Iată ce au *’ 
flat tinerii atunci. Pe dealul 
cel cu pante mai line se pu
teau cultiva cereale, insă pro
ducția era foarte mică — 500- 
600 kilograme la hectar. Adu
ceau, adică, aceste suprafețe 
slab productive un venit 
de aproximativ 600 lei anual. 
Pe celălalt deal, mai abrupt, 
creștea o iarbă săracă și tova
rășul inginer ne-a spus că ve
nitul de pe fiecare hectar de 
aici nu depășea 200 lei la hec
tar. Puțin, foarte puțin. Am 
mai aflat tot atunci că aceste 
terenuri pot să devină foarte

productive dacă le amenajăm 
și le plantăm cu viță de vie 
și pomi fructiferi. Veniturile 
ar ajunge astfel la hectarul 
cultivat cu viță de vie la peste 
5000 lei anual, iar la cel plan
tat cu pomi la 8.000—10.006 lei 
anual. Apoi tovarășul inginer 
ne-a explicat ce avem de fă
cut, cum să lucrăm, ne-a ară
tat chiar și practic. N-a mai 
fost nevoie de alt îndemn.

împreună cu conducerea 
gospodăriei și cu tovarășul in
giner am stabilit zilele in care 
să ieșim la lucru și volumul 
de lucrări pe care trebuie să 
Ie executăm zilnic. Tot odată 
i-am repartizat pe secreta
rii organizațiilor de bază 
U.T.M. din brigăzile de cimp 
și pe comandanții brigă
zilor utemiste de muncă pa
triotică pe străzi și pe ulițe, 
incredințindu-le sarcina mo
bilizării tinerilor la muncă.

A doua zi in zori, toți tinerii 
din cele trei brigăzi au fost 
prezenți, aducind cu ei unelte
le : sape, cazmale, tirnăcoape. 
Am pornit spre șantier încolo
nați, eintind și cu steagurile 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică in fruntea coloanei- 
Pe șantier, am organizat între
cerea intre brigăzi și intre ti
neri. S i muncit cu entuziasm

Pentru ca treaba să meargă 
bine in continuare, in prima 
zi, la sfirșiiul lucrului, am sta
bilit acolo, pe șantier, datele 
precise ale ieșirilor viitoare.

Rare au fost cazurile in 
care a trebuit să le amintim 
unor tineri că in cutare zi ie
șim la muncă patriotică. In 
totdeauna in zorii zilelor pla
nificate. la trei puncte din 
eemană tocț tinerii eras pre. 
zenti. astfel am reușit ea 
pini aram să ne depășim aa- 
gajamentnl luat. Net ne an
gajasem ea in toamna acea
sta să executăm cu torțele 
noastre, ale tineretului, 
rase Pe o suprafață 
trei hectare. Pin* acum ai 
xecutat asemenea lucrări

18.9W metri robi de 
Acțiunea continui. I 
nostru de perspectivi 
vâxut C* in toamna aceasta 
amenajim. prin muncă pa
triotică. terase individaale 
(potcoave) pentru 25 la sută 
din pomii care vor fi planuri 
acum pe o suprafață de 5 hec
tare, să continuăm lucrările 
de terasare pentru vie, fiecare 
tinâr să planteze in mod vo 
luntar cel puțin trei pomi, iar 
in primăvară să contribuim 1* 
plantarea viței de vie Pe te
rasele pe care le-am amenajat.

încă de pe acum ne fîndim 
că peste 2-3 ani dealurile go
lașe, neproductive, din jurul 
satului nostru vor deveni li
vezi și vii roditoare și bucuria 
noastră este mare pentru că U 
aceste lucrări, care duc la dez
voltarea economică a gospodă
riei colective, am contribuit 
cu tot entuziasmul și noi, ti
nerii colectiviști.

COSTICA ȚUCHEL 
secretarul organizației de ba*ă 

V.T.M. din GA.C. „Calea 
spre socialism**, comuna 
Munteni, raionul Tecuci
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din
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halte brigăzi din 
iul de fruntașă și-l 

și acum. Și-l menține 
iu că steagul brigăzii 
ară continuu acolo unde 
cere mai importante o- 

tive de muncă ale gespo- 
ei. ale comunei.
zeste succese sint izvorite 

ița tinerilor din bri- 
a spori averea ob

le a înfrumuseța gos 
colectivă și comuna,

in primăvară tinerii au trans
portat pe tarlalele gospodăriei 
500 de tone de gunoi de grajd 
și mraniță. Mai apoi au trecut 
la întreținerea culturilor de 
pe loturile experimentale. Au 
dat ajutor duminica la procu
rarea materialului și la con
strucția propriu zisă a atelie
rului de tîmplărie. Steagul 
brigăzii a fluturat insă și în 
afara gospodăriei. La acțiunea 
de reconstruire a căminului 
cultural, de înfrumusețare a 
comunei au fost prezenți și 

brigăzii din G-AC.

co.ee.vt 
a vreme steagul bri

găzii a fluturat zile in șir pe 
locul unde se pregătea „pă
șunea de iarnă" a animalelor 
proprietate obștească. 720 de 
tone porumb siloz, din cele 
800 planificate pe gospodărie, 
au însilozaț prin muncă pa
triotică tinerii gospodăriei.

După terminarea acestei lu
crări, tinerii brigadieri au fost 
fotografiați de către responsa
bilul brigăzii. De unde aveau 
aparatul ? L-au primit drept 
premiu din partea Comitetului 
raional U.T.M. Domnești, pen
tru rezultatele deosebite pe 
care le-au obținut în acțiunile 
patriotice.

Parcul pe cored amenajează ocum tinerii comuna Tsmpeni. 
raionul Potcoava va schimba mult aspectul satului tor.

Muncim la toate construcțiile satului
într-una din sesiunile sfatu

lui popular comunal a fost 
luată hotărîrea de a se con
strui (pe lîngă cele două școli 
înălțate în satul nostru în anii 
regimului democrat-popular) 
încă o școală nouă, cu etaj, 
cuprinzînd 8 săli de clasă. 
Imediat cum a aflat de aceas
tă hotărîre, comitetul comunal 
U.T.M. și-a dat seama că acest 
șantier deschide un cîmp larg 
de activitate pentru brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din comună. Și am trecut fără 
întîrziere la treabă. Am mers 
la sfatul popular comunal un
de ne-am interesat în amănun
țime de planul acestei con
strucții, de lucrările pe care 
le putea executa tineretul prin 
muncă voluntară. In această 
discuție am stabilit că noi, ti
nerii, puteam ajuta la execu
tarea tuturor lucrărilor care 
cereau munci necalificate, 
cum ar fi procurarea de ni
sip, balast, piatră și muncă 
necalificată la zidărie. Făcînd 
un mic calcul, am stabilit ca 
contribuția noastră să se ri
dice valoric la o sută de mii

de lei, cu care sumă să fie 
reduse cheltuielile acestei con
strucții. Am trecut apoi ime
diat la stabilirea de sar
cini concrete pentru fiecare 
brigadă. După ce am discutat 
cu toți comandanții de brigăzi 
și am aflat cît poate lucra fie
care brigadă, ne-am prezentat 
la comitetul comunal de partid, 
care ne-a dat unele indicații în 
ce privește organizarea mun
cii.

— Dacă o să realizați ce 
v-ați propus, o sa faceți un 
lucru frumos, ne-a spus secre
tarul comitetului de partid. 
Totul depinde de felul cum o 
să vă organizați munca.

Intr-adevăr, ne-am dat și 
noi seama că la o asemenea 
acțiune, la care urmau să 
contribuie sute de tineri, to
tul trebuia astfel organizat ca 
fiecare om și atelaj să fie cît 
mai bine folosit. Astfel, chiar 
de la repartizarea sarcinilor 
din angajament pe organizații 
de bază U.T.M., am ținut sea
ma nu numai de numărul ti
nerilor încadrați în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică,

ci șî de experiența acestor or
ganizații în ceea ce privește 
capacitatea de a mobiliza ti
nerii la lucru, spiritul de ini
țiativă etc. Acolo unde știam 
că vom avea greutăți organi
zatorice am repartizat cite un 
membru sau doi din comitetul 
comunal, care să sprijine efec
tiv biroul organizației de 
bază. In felul acesta am reu
șit ca în fiecare zi să mobili
zăm la lucru cel puțin 150 de 
tineri, care munceau la con
strucția școlii și la alte obiec
tive ca : împrejmuirea cămi
nului cultural, a unei școli 
și a sfatului popular comunal 
cu zid de prefabricate, la 
curățirea șanțurilor pe circa 
1 km., la repararea șoselei 
Dăbuleni—Amărăști etc.

Tinerii au descopertat noi 
cariere de nisip, balast și 
de piatră, au cernut nisip, 
au dat ajutor zidarilor califi
cați la clădirea școlii. în a- 
ceste zile de muncă entuziastă 
a apărut lozinca : „Să termi
năm toate construcțiile pînă la 
căderea zăpezii". Sub îndru
marea comuniștilor, tinerii 
luptă pentru a înfăptui a- 
ceastă chemare. Alte zeci de 
care transportă cărămidă, ba
last și piatră din carierele 
descopertate, pentru construc
țiile noi. Activitatea pe șan

se desfășoară ziua și

noaptea. Prin cele 1.000 de 
ore muncă patriotică, tinerii 
au și reușit să termine împrej
muirea cu prefabricate de be
ton a unei școli, a căminului 
cultural și a sfatului popular 
comunal. Alți tineri au repa
rat complet șoseaua Dăbuleni— 
Amărăști, au curățat și adîncit 
șanțurile pe o porțiune de 1 
km. contribuind astfel la în
frumusețarea comunei. Cei 
mai mulți lucrează însă intens 
pe șantierul școlii de 7 ani, 
care în curînd îi va primi pe 
elevi în cele 8 săli de clasă.

Economiile realizate pînă 
acum de noi se ridică' la peste 
60.000 lei. Dar acțiunile aces
tea continuă. în curînd, ti
nerii vor fi mîndri de a 
fi contribuit prin munca lor 
ca satul nostru să aibă școli 
care vor putea găzdui în cele 
mai bune condiții pe toți cei 
care învață. Și acum încă un 
„secret". Noi ne aflăm în în
trecere cu tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
ale comunei Călărași, care 
contribuie de asemenea la 
înălțarea unei școli, tot cu un 
etaj și 8 săli de clasa. Sperăm 
să-i întrecem.

STANCIU CIUGULIN 
secretarul organizației U.T.M.

din comuna Dăbuleni, 
raionul Gura Jiului

Un om mergea pa 
drum. Mergea — 
a puțin spus. Căl

ca apăsat și greu pămîn- 
tul, de parcă ar fi vrut 
să-l îndese, să-l striveas
că. să-l facă să sufere.
Pentru ci și el suferea. 
Nu numai £ața-i arăta 
suferință, mîhnire. ci în
tregul lui trup — nițel 
adus din spate, gîrbovit 
parcă —, picioarele care 
aveau o mișcare dură, 
greoaie. Da. Badea Mar
cel era supărat. Fusese 
criticat. Criticat aspru. 
Mâ rog. asta i se mai 
in timpi ase lui de multe 
ori, dar — fire optimis
ta — nu pusese prea 
mult la inimă. Critica 
trecea .și el râmînea. Ca 
în proverbul cu apa și 
cu pietrele. Acum însă 
fusese cu totul altceva. 
Badea fusese atins în 
mindria lui de om. La 
raion i se adusese pe 
bună dreptate învinuirea 
că organizația lor de 
bază U.T.M. din Bălăria, 
raionul Drăgănești-Vlaș- 
ca nu avea nici un fel 
de realizări în ceea ce 
privește munca patrioti
că. Ba. mai mult, nici 
angajamente nu avea 
Mâ rog. faptul că n-avea 
realizări nu i se părea 
atît de grav lui Badea 
secretarul acestei orga 
nizații. Dar nici angaja 
mente ?! Nu zău, asta 
era prea de tot. Badea 
e un om de acțiune. A 
trecut imediat la măsuri 
A convocat o ședință a 
comitetului U.T.M.

— Uite, tovarăși, la 
noi munca patriotică 
merge foarte slab. Ce 
obiective mari cunoașteți 
în comuna noastră ? 
Ceva. așa. pe măsura pu
terilor noastre.

— Ar fi bine să aju-

pădurii
Pădurea, această frumoasă po

doabă a naturii, ne este dragă și 
nouă, tinerilor din comuna Că
iuți. De multe ori noi am făcut 
excursii, ne-am odihnii și ne-am 
distrat la umbra frumoaselor 
păduri din preajma comunei 
noastre. Dar cel mai plăcut lu
cru pentru noi, a fost să sporim 
aceasta uriașă bogăție națională, 
să umplem, locurile golașe cu 
puieți de stejar și paltin,

în toamna anului trecut, tinerii 
nu urcat dealurile și colinele toc. 
mai în punctul. Bogdana pentru a 
planta puieți de stejar pe locu
rile indicate de specialiștii oco
lului silvic din Căiuți. Atunci 
însă această acțiune n-a fost te
meinic organizată. în primul 
rînd nu se cunoșteau din vreme 
terenurile care urmau să fie îm
pădurite ți pierdeam mult timp, 
mergînd de colo-colo Din cauză 
că am lăsat procurarea unelte
lor pe seama tinerilor, într-o 
zi ne-am trezit că nu avem sape 
și cazmale deajuns. Transportul 
tinerilor la locul de muncă s-a 
făcut anevoios. Din aceste lipsuri 
noi am tras învățămintele cuve
nite, și anul acesta am pornit 
acțiunea cu mai multă chibzuin
ță. Ne-am dat seama îndeosebi 
de un lucru : că succesul unei 
asemenea acțiuni depinde de 
doi factori — de felul cum vom 
ști să-i mobilizăm pe tineri la 
lucru și de colaborarea cu or
ganele tehnice care să ne spri
jine în organizarea lucrului și 
să ne dea îndrumările tehnice 
pe teren, lată cum s-au înfăp
tuit acestea.

La o ședință a comitetului 
U.T.M.. la care participau și 
comandanții brigăzilor, am invi
tat și cîțiva tovarăși de la oco
lul silvic, care se ocupau in mod 
special de împăduriri, în pri
mul rînd, am stabilit cu dînșii 
suprafața pe care trebuia să o 
împădurim. Față de forțele ti' 
neretului din cele nouă organi
zații de bază U.T.M. din comu
nă, noi ne-am angajat că tinerii 
vor efectua lucrări pe 66 din cele 
100 de hectare planificate, după 
cum urmează: în primăvară vom 
planta puieți de stejar și paltin 
pe 15 hectare, 
vom însămînța cu 
brad 51 de 
bred arta 
am. tinerii, 
pionierii n 
Am stabilit 
cind vom face aceste lucrări, nu
mărul de unelte necesare, mij
loacele de transport. Cu spriji
nul comitetului comunal de par
tid am luat legătura cu condu
cerea fabricii de cherestea din 
comună, ca să ne pună la dis
poziție camioane pehtru 4 zile. 
Toate acestea le-am adus apoi 
la cunoștința tinerilor într-o a- 
dunăre generală deschisă a or
ganizației U.T.M. pe comună, în 
care s-a vorbit despre însemnăta
tea refacerii ți îmbogățirii patri
moniului silvic.

îndată după adunare, membrii 
comitetului U.T.M. și secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M., 
împreună cu tehnicienii și pădu"

rarii ocolului silvic, au mers și 
au stabilit porțiunile pe care 
trebuiau efectuate lucrările de 
împădurire. în același timp, 
comandanții celor 6 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică din 
comună au stat de vorbă cu fity 
care tînăr în parte, stabilind orm 
și locul unde să se întîlnească^ 
Patru zile la rînd, in luna apri
lie a acestui an tinerii s-au îm
barcat în mașini și au plecat la 
15—20 de kilometri, la loeul de 
muncă. Ajunși acolo, ei se gru
pau pe echipe și. sub suprave
gherea tehnicienilor silvici, in" 
cepeau lucrul, întreeîndu-se pen
tru cel mai mare număr de pu
ieți plantați. La amiază, intr-o 
poiană frumoasă, tinerii se adu
nau să prinzească laolaltă. 
Urma apoi timp de o jumătate 
de oră un program educativ-dis
tractiv, în care vreme se învă
țau cintece patriotice, se spu
neau ghicitori, se organizau di
ferite jocuri. Apoi continuau 
munca pină seara tîrziu. Acest 
mod judicios de organizare a 
muncii, a făcut ca în cinstea zi
lei de 1 Mai să raportăm 
nizației comunale de partidMâ 
prima parte a angajamentul^ 
fusese nu numai îndeplinită dardar 

Am 
pu 
pa- 
250

iar in toamnă 
sămînță de 

hectare. Sâmînța de 
enra.rât t-o adunăm 
mobiiisadui ri pe 

școlarii din comună, 
apoi xilele precise

depășită cu 5 hectare, 
plantat aproape 100.000 de 
ieți. iar la această acțiune 
triotică participaseră peste 
de tineri.

Acum în toamnă trebuie înde
plinită partea a doua a angaja
mentului : însămînțarea celor 
51 de hectare cu conuri de brad. 
Cum sămînța fusese strinsă încă 
din primăvară de către tineri, 
acțiunea putea începe la timpul 
stabilit. Apropiindu-se data înce
perii acestei acțiuni. comile*vl 
comunal U.T.M, împreună cu 
organele silvice, sub îndrumare-* 
comitetului comunal de partid, 
a ținut cu două săptănuni in 
urmă o consfătuire. S-au slabi 
lit din nou măsuri precise in 
această privință. Cu sprijinul 
comitetului comunal de partid, 
conducerea depoului C.F.R. Că
iuți ne-a asigurat pentru două 
zile un trenuleț care sâ trans
porte tinerii în punctul Pralea, 
la 20 de km. de comuna.

în dimineața zilei de 22 oc
tombrie, aproape 100 de tineri 
erau prezenți la trenulețul care 
aștepta In tari, în frunte cu 
comandanții brigăzilor utemiste 
de muncă patriotic? care purtau 
steagurile, tinerii au urcat în tre- 
nuleț. A doua zi, fiind duminica, 
participarea a fast și mai mare. 
Peste 200 de utemiști și tineri 
au ajuns la Pralea cu trenulețul 
încă din zori. Munca a fost rod
nică. Din cele 51 de hectare 
n-au mai rămas de însămințat 
decit cîteva hectare în dumi
nica cg urmează, noi vom termi
na această lucrare. Astfel, tinerii 
din Căiuți își vor îndeplini la 
timp angajamentul pe care și 
l-au luat la începutul anului.

ECATERINA NEAGU 
secretara organizației U.T.M din 
comuna Căiuți, raionul Adj ud, 

regiunea Bacău

Și marea
rămas...

heleftăm la curățirea 
teului.

Bade* medita 
clipe.

— Mda. 
ceva. Ar 
care ne-ar 
Atunci sa trecem la lu
cru. Luați măsuri și să...

— Păi, nu discutăm eu 
sfatul, să vedem, să sta
bilim...

— Fără formalități și 
birocrație. Dacă e de lu
cru, să trfecem la treabă. 
Luați măsuri și...

Ședința a luat sfirșit. 
Badea se duse la heleș- 
teu. Acesta era intr-ade
văr într-o situație nu prea

ratez»

ar fi 
lucrare

asta
fi o 
faoe cinste.

admirau oglinda ne&Eîr- 
lită și limpede a apei.

A doua zi s-a trezit 
fericit. Și-a văzut de tre 
burile lui. Seara a che 
mat Pe cîțiva membri a 
comitetului la el.

— Ei, merge treabs 
merge ?

— Au ieșit ceva tiner 
la lucru, dar.,.

— Bravo, dați-i bă 
taie. E o lucrare foarti 
frumoasă, un lucru d< 
cinste, de...

Pe șantier se lucra, 
nimic de zis. Se dăduse 
drumul la apă și se să- 
paseră niște gropi. în 
locul heleșteului rămăsese

F N
fericită. Trebuia curățat. 
Era muncă serioasă aici. 
..Frumoasă lucrare, gîndi 
Badea tulburat. Frumos 
angajament. Oricine ar 
putea fi mîndru de el 
Dar el ar putea fi și mai 
mare. S-ar putea face cu 
pămîntul scos și un dig. 
Da. un dig care să ridice 
<erios nivelul apei. Pu
tem face chiar un baraj, 
heleșteul va putea deveni 
un lac mare sau 
nare. De ce nu ? 
mai mică. o 
loastră. Frumos, 
rumos ! Strașnic”.

Badea a plecat 
icasă. în noaptea 

a dormit bine. A 
frumos Se făcea că 
previziunile 1 
pliniseră. Pe 
Bălăria” pluteau 
și șalupe. Se prindea 
peștele cu năvodul, vizi
tatori de pretutindeni

chiar o 
O mare 
mare a 

foarte

apoi 
aceea 
visat 
toate 

lui se im- 
5 ..Marea 

bărci

Pe 
fa

băltoacă, 
urmă s-a

Au trecut 
au trecut și 

..Marea” con-

o modestă 
urmă... Pe 
cut liniște., 
niște zile, 
niște luni 
tinua să rămînă băltoa
că. Barajul ? O închipui
re Nu numai Badea, 
dar și comitetul U.T.M. 
uitase de teribilul, subli
mul angajament. Parcă 
nici nu fusese. Ba. odată. 
Badea și-a adus aminte 
de el și l-a întrebat pe 
un alt membru al comi
tetului :

— Măi. angajamentul 
ăla al nostru cu heleșteul 
mai există ?

— Există, cum să nu 
E scris aici în documen 
te, negru pe alb

— Bine, păstrează-1 cu 
grijă.

— Da’ ce facem, că 
nu s-a realizat nimic...

Badea rămase pe gîn- 
duri. Era adevărat, nu

se făcuse mai nimic. Per
sonal nici nu mai dădu
se pe acolo. Uitase com
plect de treaba asta.

— Auzi, să-l păstrăm 
pentru la anul Dar să 
nu mai punem nimic cu 
barajul, cu heleșteul, cu 
marea (adică — de asta 
n-am scris nimic, de 
fapt, în angajament). 
Punem așa. că facem un 
mic lăcușor. o băltișoa- 
ră. săpăm și niște metri 
cubi de pâmînt. înțelegi? 
Să nu ne angajăm prea 
mult-,.

Și Badea a plecat li
niștit.

Pe scurt, 
ar putea fi 
felul următor : 
odată un 
despre un heleșteu 
urmă heleșteul se făcea 
că e lac. pe urmă se 
făcea că e mare. Și pe 
urmă, dintr odată s-a 
făcut. liniște Pe ur;uă, 
marea a devenit lac. 
apoi baltă și apoi o băl- 
ticică. Apoi, totul a de
venit nimic adică o vor
bă goală Marea a ră
mas. . baltă, iar angaja
mentul vorbă.

istoria asta 
rezumată in 

A fost 
angajament 

Pe

I. BAIEȘU 
N. BARBU

y



Informații
lucrărilor celui de al IV-lea

Congres al Sindicatelor
(Urmare din pag. l-a)

7

sindicatelor. Colaborarea strîn- 
să dintre organizațiile U.T.M. 
și sindicale — sub conducerea 
organizațiilor de partid — are 
o importanță deosebită în mo
bilizarea tineretului la înde
plinirea mărețelor sarcini tra
sate de partid, în educarea a- 
cestuia în spirit comunist. Pe 
baza directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R., “
greșul al III-lea al 
a trasat organizațiilor 
din întreprinderile 
liste sarcini privind 
rea contribuției tineretului în 
producție și creșterea califică
rii tinerilor muncitori. Or
ganizațiile U.T.M. din indu
strie trebuie să-și intensifice 
munca de antrenare a tutu
ror tinerilor muncitori, pe 
baza unor obiective concrete 
și mobilizatoare, în întrecerea 
socialistă organizată de 
dicate, contribuind din 
la creșterea continuă a 
ducției și productivității 
cii, la ridicarea calității și 
reducerea prețului de cost al 
produselor. Cu sprijinul și în 
colaborare cu organizațiile 
sindicale, organizațiile de bază

Con- 
U.T.M. 
U.T.M. 
socia- 
spori-

sin- 
plin 
pro- 

mun-

U.T.M. din întreprinderi au 
datoria de a stimula și gene
raliza inițiativele valoroase ale 
tinerelului apărute în între
cerea socialistă. Organizațiile 
U.T.M. au — ca organizații 
obștești — datoria să contro
leze, în colaborare cu sindi
catele, felul cum sînt gospo
dărite și folosite mijloacele 
puse la dispoziție de statul 
nostru democrat popular pen
tru a asigura tinerilor din în
treprinderi și de pe șantiere 
condiții de viață și de muncă 
tot mai bune. Organizațiile 
sindicale și U.T.M., dezvoltând 
și mai mult colaborarea lor 
țn direcția organizării vieții 
culturale și sportive a tinere
tului, vor putea să folosească 
mai bine și mai eficace ca
sele de cultură, cluburile, bi
bliotecile, parcurile de cul
tură și odihnă, organizînd ma
nifestări cu un bogat conținut 
educativ, care să corespundă 
înclinațiilor specifice tinere
tului.

Tineretul din patria noastră 
urează succes deplin celui 
de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor în desfășurarea lu
crărilor sale.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd spre Franța, 
o delegație compusă din acad, 
prof. Marcu Duiliu, președin
tele Uniunii Arhitecților din 
R. P. Romînă, și arhitect 
Gustav Guști, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare.

Timp de două săptămîni, 
membrii delegației romîne vor 
studia monumente ale arhi
tecturii din această țară.

ir

în cadrul convenției cultu
rale dintre Uniunea Scriitorilor 
din R.P. Romînă și Uniunea 
scriitorilor din R.D. Germană, 
ne vizitează țara poetul și pro
zatorul Kurt Huhn, redactor șef 
al revistei „Schatulle" și scrii
torul Hermann Hei nț IFille, 
prim, secretar al Filialei din Karl 
Marxstadt a Uniunii scriitorilor 
din R.D. Germană. Oaspeții au 
vizitat orașele Timișoara, Cluj, 
Sibiu, Sighișoara, Orașul Stalin, 
Sinaia, centrele 
Onești și Bicaz și 
excursie pe litoral 
nea Constanța.

muncitorești 
au făcut o 
ți in regiu-

ir

Sosirea unor delegații invitate 
la cel de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor
Marți au continuat să so

sească in Capitală delegații 
sindicale, invitate să participe 
la lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al sindicatelor din 
R. P. Romînă.

Delegația sindicatelor sovie- 
tice este condusă de tovarășul 
Andrei Ivanovici Sevcenko, 
secretar al C.C.S. Din partea 
sindicatelor din R. P. Polonă 
a sosit tovarășul Josef Kuleza, 
vicepreședinte al C.C.S. Dele
gația sindicatelor din Iugo
slavia este reprezentată prin 
tovarășul Drachi Stamenco- 
vici, vicepreședinte al C.C. al 
Uniunii sindicatelor din Iugo
slavia.

Sindicatele din R. P. Mon
golă sînt reprezentate de tov. 
T. Uhna, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Mongolă, Sindicatele 
din R. P. Bulgaria

Todor Prahov, președintele 
C.C.S., Sindicatele din R. D. 
Germană de tov. Verner Lu
cas, membru al Prezidiului 
Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane, Sindicatele din Gui
neea de Abasse Barry.

La sosire delegațiile au fost 
întimpinate de membri ai 
Prezidiului Consiliului Central 
al Sindicatelor, de activiști ai 
sindicatelor.

La invitația Universității 
„C. I. Parhon“, marți a sosit 
în Capitală dr. V. K. R. Rao, 
directorul Institutului de dez
voltare economică din New 
Delhi (India).

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost 
întâmpinat de prof. Jean Li- 
vescu, rectorul Universității 
„C. I. Parhon*4, prof. Mircea 
Nicolaescu, rectorul Institutu
lui de științe economice „V. L 
Lenin“ din Capitală, de repre
zentanți ai Ministerului Invâ- 
țămîntului și Culturii și ai 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinâta-

Probleme mai grele intilnite în decursul studiului individual se clarifică mai ușor în colectiv.

Centenarul Universității ieșene
(Urmare din pag. l-a)

10.000. Două cifre de la cape
tele unui secol ; două cifre emi
nent grăitoare.

De fapt, centenara universi
tate ieșeană abia acum iși înce
pe tinerețea. Abia acum are stu
denții pe cere trebuie să-i aibă. 
Abia acum este dotată cu zes
trea științifică necesară și cu
venită unei adevâ-ate universi
tăți. Biblioteea centrală „M. 
Emineseu44 numără czi 1.200.000 
de titluri. Aici se păstrează cu 
grijă, la indemina cercetători
lor, multe lucrări din secolul al 
XVI-lea, din primele înfiripări 
ele culturii noastre scrise. Și bi
blioteca e zilnic iriestrctă cu 
tot ce apare in țară și peste 
graniță. Iar cit privește labora
toarele, universitatea ieșană are 
azi, prin grija partidului și a 
guvernului, mari posibilități de(Agerpres)(Agerpres)

Aniversarea Iul 
Mihail Sorbul

Teatrul Național L. 
ragiaie" a prezentat marți 
ra, în sala Studio, premiera 
piesei „Dezertorul“ de Mihail 
Sorbul, cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de viață a dra
maturgului.

Piesa „Dezertorul-, una din
tre cele mai reprezentative lu
crări dramatice ale sărbători
tului, a fost pusă în scenă de 
regizorul M iron N iculescu. 
Din distribuție au făcut parte 
actorii Toma Dumitriu, Simo
na Bondoc, Silvia Dumitrescu- 
Timică, Niki Atanasiu, Mar
cel Anghelescu, Gh. Popovici- 
Poenaru.

Cu acest prilej, în holul tea
trului a fost organizată o mică 
expoziție consacrată drama
turgului.

(Agerpres)

studiu și investigație științifica. 
Laboratoarele de chimie, de fi
zică, de morfologie, de botanică, 
de zoologie, de fiziologie ani
mală reprezintă azi baze știin
țifice cu faimă m toată țara. Azi 
pe lingă Universitatea „Al. I. 
Cuza44 funcționează și o serie de 
instituții anexe : Observatorul 
astronomic, Muzeul de istorie 
naturală, Grădina botanică, Sta- 
țiunea zoologică ,,Prof. I. Bor- 
cea“ de la Ăgigec, cea de la 
Miroslava și cea de pe Valea 
Bistriței, de la Stejarul. Toate a 
jută ca invățămîntul și știința să 
țină o dt mai strinsă legătură 
cu viața.

Și facultățile erau puține în 
timpul burgheziei. Azi ele s-au 
transformat in institute indepen
dente : de medicină, agronomic, 
politehnic etc. lor universitatea 
propriu-zisă funcționează azi cu 
21 de secții. Patru din cele cinci 
facultăți au secții serale și fără 
frecvența unde învață student- 
din cimpul muncii. Și conținutul 
invâțârmintului e altu’. El asigu
ră pregătirea științifica c viitoa
relor cod re necescre patriei 
noastre. Universitatea ,.AI. I. 
Cuza“ este azi o universitate a 
științei și culturii socialiste.

Privesc cum intră, pe ușile din 
spetele statuii lui Xencpol, ca
drele didactice. Și simt cum în 
amfiteatrul unive'sității încep 
lecțiile, în laboratoare lucrările. 
Gți profesori vor fi fost, la uni
versitatea ieșană acum un veac?

Nu știu dacă treceau de zece. 
Azi la Universitatea „Al. I.

Cuza" funcționează 352 de 
dre didactice.

co-

Pentru zilele 
centenarului

Vede azi oricine că zestrea 
oec nouă pentru „buna mamă" 
- Universitatea centenară - nu 
mai seoTă-fa cu rudimentul ae

ocum un veac. Utilajul cultural 
și științific abia acum este cel 
corespunzător nevoilor și pro
gresului culturii. Tot așa și cu 
grija pentru studenți. Universi
tatea ieșeană are azi opt cămi
ne, cu tot confortul necesar. Are 
cantine cu peste 1.600 de locuri. 
In aceste cămine, în aceste săli 
de curs, biblioteci și laboratoare 
locuiesc și invoță azi fiii oame
nilor muncii.

Am vrut sâ aflu cum foștii stu
denți aplică in viață cele învă
țate în universitate. Mulțî sînt 
pe șantiere, in laboratoare, în 
producție. Dar decanul de la 
Facultatea de filologie îmi în
tinde spre documentare, o scri
soare :

—E a tînăruîui profesor Gh. 
Movilă, absolvent al universită
ții noastre, iar ccum profesor la 
Școala medie - - -
Am vrut să-l 
Dar a cerut 
mai de jos. 
menta ră și 
scrie.

.....Predau și Ic cursul seral și 
sint mulțumit că pot fi de folos 
minerilor și celorlalți oameni ai 
muncii din Comănești, care au 
început să descifreze tainele în
vățăturii... Iubesc nespus de mult 
facultatea noastră și sint con
vins că la fel o iubesc toți cei 
care ca și mine ou Învățat în ea. 
Dar dacă o părticică din suflet 
mi-a rămas pentru totdeauna a- 
colo, restul mi-1 dărui, cu 
avîntul, muncii -mele aici, 
pe care doresc fierbinte 
deplinesc așa cu-m am 
în universitatea noastră 
socialistă...-.

Da, Universitatea „Al 1. Cuza“ 
o împlinit o sută de ani. Dar 
abia czi ea iși trăiește tinerețea. 
E ti noră prin înfățișare și prin 
conținut Prin studenți și prin 
profesori. E tinără prin măreața 
misiune ce o are de îndeplinit 
sp-e progresul culturii socialiste.

din Comănești. 
oprim in facultate, 
să înceapă munca 
de io școala ele- 
medie. Citește ce

tot 
munco 
s-o in- 
învățat 

nouă,

(Urmare

Și In livezile centrului școlar horticol din TVgșorul-Nou, raionul Ploeștl, toamna aceasta a fost 
deosebit de bogată. După felul cum zimbesc- Maria Ivașcu ți Ana Măcieșanu, eleve in anui 

al ll-lea se pare că se bucură mult de oceastă bogăție.

Pe drumul electrificării
din pag. La)

prin folosireace ale țării 
combustibililor inferiori (lig- 
niți, turbă) și economisirea 
combustibililor superiori li- 
chizi și gazoși, cărora li se pot 
da alte întrebuințări ; folosi
rea cursurilor de apă pentru 
prevenirea secetelor, inunda
țiilor etc. ; pătrunderea elec
trificării la sate, folosirea ei 
în agricultură ; ridicarea ni
velului cultural și de viață 
al populației.

Obiectivele mărețe ale pla
nului de electrificare elaborat 
de partid, au entuziasmat și 
mobilizat masele de munci
tori, ingineri și tehnicieni care 
au pornit cu elan la înfăptui
rea sarcinilor puse de partid.

Alături de ceilalți oameni 
ai muncii, la Bicaz sau la Pa- 
roșeni, la Doicești sau la Ovi- 
diu II, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., sub îndruma
rea organizațiilor de partid, 
mii de tineri au adus o con
tribuție importantă la înfăp
tuirea prevederilor planului 
de electrificare a țării, înro
lați în brigăzile de muncă pa
triotică.

Privind astăzi bilanțul ce
lor zece ani de aplicare a Pla
nului de electrificare, ne stau 
în față realizări epocale. Ele 
ne vorbesc de caracterul pro
fund științific al politicii par
tidului care, în elaborarea 
planurilor sale, privește în 
perspectivă cerințele dezvol
tării economiei țării noastre. 
Planul de electrificare a fost 
îndeplinit și depășit. în 1960 
producem 7,7 miliarde kWh 
energie electrică față de 1,1 
miliarde kWh în 1938 și de 
2,1 miliarde kWh în 1950. 
Prevederile inițiale ale Pla
nului de electrificare au fost

depășite cu 10 la sută ; tot
odată, la investiții s^a econo
misit o sumă de 5,5 miliarde 
lei față de prevederile ini
țiale.

în domeniul centralelor ter
moelectrice s-au construit o 
serie de centrale de mare pu
tere și cu parametri ridicați : 
Centrala electrică „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“—Doicești de 
150.000 kW, centrala electri
că de termoficare Borzești de 
125.000 kW, centralele elec
trice „Steaua Roșie“-Sîngeor- 
giu de Pădure de 150.000 kW, 
Paroșeni de 150.000 kW și 
altele. Toate acestea sînt cen
trale de bază ale sistemului 
energetic național.

Datorită concentrării pro
ducției de energie electrică în 
centrale puternice, echipate 
cu grupuri de putere unitară 
mare și avînd parametri ridi
cați, datorită dezvoltării ter- 
moficării precum și raționali
zărilor introduse în exploata
rea utilajelor vechi s-a putut 
reduce consumul specific de 
combustibil în centrale cu a- 
proximativ 30 la 
ceasta 
numai 
la o 
1 milion tone combustibil cu 
care s-ar mai putea produce 
în centrale încă o cantitate 
de circa 2 miliarde și jumă
tate kWh.

Planul de electrificare a cu
prins realizarea unor impor
tante obiective hidroenergeti
ce : Uzina hidrotehnică Mo- 
roeni, Uzina hidroelectrică 
Sadu V etc. Desigur, cea mai 
importantă realizare a planu
lui de electrificare este Uzina 
hidroelectrică „V. I. Lenin" de 
la Bicaz. Această lucrare se 
înscrie, cu caracteristicile ei, 
printre cele mai mari amena-

reducere 
în ultimii 
economie

sută. A- 
a condus 
patru ani 
de circa

jări hidroenergetice din Eu
ropa. Un baraj din beton cu 
o înălțime de 127 m și un vo
lum de beton de 1.625.000 m5, 
creează pe Valea Bistriței un 
lac de acumulare în lungime 
de 35 km avind un volum de 
apă de 230 milioane m*. Pu
terea instalată în centrală va 
fi de 210 mii kW, adică o trei
me din întreaga putere dispo
nibilă a centralelor existente la 
începutul planului de electri
ficare, iar producția de ener
gie electrică de circa jumăta
te miliard de kWh anual.

Folosirea energiei electrice 
produsă în centrale termo
electrice și hidroelectrice a 
impus construirea unui mare 
număr de linii electrice și 
stații electrice. La finele anu
lui 1960 vor fi în funcțiune 
circa 2.900 km linii electrice 
de 110 kV față de 127 km 
existenți în 1950. Paralel cu 
liniile electrice s-au construit 
și stațiile de tranformare ne
cesare. Stațiile electrice și 
posturile de transformare 
realizate în acești zece ani 
însumează o putere totală de 
3,5 milioane kVA.

Odată cu construcția centra
lelor electrice, în țara noastră 
s-a dezvoltat puternic indus
tria electrotehnică capabilă să 
facă față cerințelor ritmului 
rapid de electrificare a țării. 
Industria electrotehnică, crea
ție a regimului nostru demo
crat popular, produce astăzi 
motoare electrice sincrone cu 
puteri pînă la 1.250 kW, trans
formatori de forță de 20.000 
kVA și 110.000 V, cabluri e- 
lectrice pînă la 6.000 V, apa
rate automate, electrocasnice 
etc. Produsele noastre elec
trotehnice se bucură tot mai 
mult de aprecieri pozitive pe 
plan internațional.

Luna prieteniei
romino'sovietice

Deschiderea Bazarului 
cărții sovietice

Cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, marți la 
amiază la Librăria Cartea 
Rusă din Capitală a avut loc 
deschiderea Bazarului cărții 
sovietice.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, mem
bri ai Consiliului general

A.R L.U.S., ai Uniunii scrii
torilor din R.P. Romînă, oa
meni de cultură.

Au fost de asemenea de 
față reprezentanți ai 
sadei Uniunii 
București.

Cuvîntul de 
fost rostit de 
mostene Botez.

Amba-
Sovietice Ia

deschidere a 
scriitorul De-

Festivalul filmului sovietic Ia Suceava
• SUCEAVA. — Filmele 

„Serioja", Normandie-Niemen**-, 
„Nopți albe*1, „Pămint desțele
nit" și altele, prezentate în ca- 
drul festivalului filmului sovie
tic organizat la cinematografele 
din Suceava. Șiret și Trușești., au 
fost vizionate de aproape 15.000 
spectatori.

La sectoarele miniere Orata și 
Dealul Rusului, din cadrul în
treprinderii miniere Vatra Dor- 
nei, s-au ținut conferințe despre

brigăzile de lucru comuniste, iar 
la Complexul C.F.R. Botoșani 
numeroși feroviari au 
conferințe despre 
muncitorilor din 
feroviar sovietic.

La manifestările legate de săr
bătorirea Lunii prieteniei 
mîno-sovietice, cane au 
în cuprinsul regiunii 
au participat pînă. în 
peste 150.000 cetățeni.

Alte manifestări
• Basul Ivan Petrov, artist, 

al poporului al U.R.S.S., so
list al Teatrului Mare din 
Moscova, și-a dat marți seara 
concursul într-un nou specta
col pe scena Teatrului 
Operă și Balet al R.P. 
mîne. Artistul sovietic a 
terpretat rolul lui Mefisto 
opera „Faust« de Gounod.

de 
Ro- 
ln- 
din

• Marți după-amiază, a 
avut loc la sediul Uniunii 
Compozitorilor din R.P. Ro
mînă o audiție de muzică so
vietică. Audiția a fost prece
dată de un cuvînt introduc
tiv, rostit de compozitorul 
V. N. Trambițki. artist eme
rit al R.S.F.S. Ruse, secretar 
al Uniunii Compozitorilor din 
R.S.F.S. Rusă, oaspete al ță
rii noastre. Au fost prezen
tate apoi. înregistrate pe ban
dă de magnetofon, Oratoriul 
patetic de I. V. Sviridov, pe 
versuri de Maiakovski, două 
piese pentru pian si fragmen
te din opera „Furtuna» de 
V. N. Trambițki.

La manifestare au partici
pat reprezentanți ai condu
cerii Uniunii Compozitorilor» 
numeroși compozitori, muzi
cologi.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

ro
s-a

ascultat 
experiența 

transportul

ro.; 
avut loc — -- 
Suceava, 
prezent

Au avut loc de asemenea 
manifestări consacrate vieții 
și muncii femeilor ■ sovietice. / 
Despre „Femeia ădvietică, * 
luptătoare activă pentru pace 
și comunism44 a vorbit tov. 
Maria Naghi, secretar al Co- ' 
miletului raional 1 Mai al 
P.M.R./la Caisa de cultură a 
raionului 1 Mai.

• ORAȘUL STALIN. — La 
manifestările consacrate prie
teniei romîno-sOvietice care 
au avut loc pînă acum în re
giunea Stalin, în cluburi mun. 
citorești. cămine culturale, 
case de cultură, colțuri roșii' 
din gospodăriile agricole de 
stat și colective, au luat par
te aproape 250.000 oameni ai 
muncii. Au fost organizate 
numeroase conferințe, sim
pozioane, jurnale vorbite, seri 
literare și alte manifestări cu 
terne șa : ^Știința *și tehnica 
sovietică pe pnfrnri loc în 
lume44. „Avîntul dezvoltării 
industriei în U.RJȘ.S.4*, „Suc
cesele și perspectivele agri
culturii sovietice44. „Litera
tura sovietică contemporană44 
etc.

avut loc marți, 
o adunare a fe- 
localitate. Tu- 
care au vizitat 

vorbit

Soil rea unor oaspeți de peste hotare 
la sărbătorirea centenarului Universității 

„AL I. Cuia“ din lași
Marț: au continuat sâ so

sească in Capitală reprezen
tanți ai unor universități de 
peste hotare, invitați să parti
cipe la festivitățile prilejuite 
de sărbătorirea centea»-ii-.ii 
Universității „Al L Cuza" din 
Iași.

Din R. S. Cehoriovacă au 
sosit prof. dr. Jaroslav Pro- 
chazka, rectorul Universității

întregii țări• •

Caroline din Praga, prof, dr 
Peter Colotka, prorectorul 
Universității *J. A. Komenski" 
din Bratislava prof. Teodor 
Martinet. rectorul Universită
ții din Brno.

Din R. P. Mongolă a sosit 
prof. Radnaa Jigjiddorj, pro
rector al Universității din Ulan 
Bator.

Oaspeții au fost în timpi na ți 
la sosire de reprezentanți ai 

„AL I. Cuza" 
I. Parhon" din

• La Casa prieteniei 
mîno-sovietice A.R.L.U.S. 
deschis marți după-amiază ci
clul de conferințe cu tema 
„Mari compozitori ai cin tecu
lui sovietic44. Prima conferin
ță a fo6t ținută de Matei So
cor, maestru emerit al artei, 
laureat al Premiului de stat, 
care a vorbit despre 
cui sovietic — creație 
lioanelor de oameni".

Un simpozion cu 
„Dezvoltarea tehnicii
industria chimică sovietică- a 
avut loc în sala A.S.I.T. Au 
făcu: expuneri Anton Con- 
stantinescu. adjunct al mini
strului Industriei Petrolului 
șj Chimiei, ing. Iancu Hora- 
țiu, secretar general al Mini
sterului Industriei Petrolului 
și Chimiei, ing. D. Bordeianu 
și ing. V. Mitrofanovich

• CONSTANTA. — La Pa
latul sporturilor din orașul 
Constanța a 
după-amiază 
meilor din 
riști romîni
Uniunea Sovietică au 
celor peste 2.000 de partici
pante despre marile realizări 
ale constructorilor comunis
mului pe care le-au cunoscut, 
în timpul călătoriei.

..Cinte-

Pentatlon moderntema 
noi în

Uni veni tâților 
din Iași și „C. 
Capitală.

(Agerpres) I

Planul de electrificare cu
prinde și importante realizări 
în domeniul electrificării ru
rale. Au fost electrificate 
peste 3.000 de sate, față de 
811 cite erau electrificate în 
1950. precum și numeroase 
gospodării colective, stațiuni 
de mașini și tractoare și gos
podarii agricole de stat.

Pentru a asigura condiții 
tehnice și economice avanta
joase de alimentare cu ener
gie electrică a consumatorilor 
din toate regiunile țării, s-a 
trecut la integrarea instalați
ilor în sisteme energetice re
gionale și apoi interconecta
rea acestora într-un sistem 
unic pe întreaga țară. La 

• sfirșitul acestui an, toate re
giunile țării vor fi legate la 
sistemul energetic național.

Uriașul complex de realizări 
energetice. menționate aici 
numai parțial, a putut fi rea
lizat datorită ajutorului fră
țesc primit din partea țărilor 
socialiste prietene și în spe
cial din partea Uniunii So
vietice, ajutor concretizat prin 
trimiterea 
specialiști, 
lății.

Oamenii
noastră, sub conducerea .
dului, au obținut succese im
portante pe drumul electrifi
cării țării. în fața muncito
rilor, tehnicienilor, ingineri
lor și proiectanților din secto
rul energetic stau acum sar
cini și perspective și mai mă
rețe. Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului 
privind planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 șj schița programu
lui economic de perspectivă 
pe 15 ani. subliniază că în 
condițiile avîntului continuu,

echipamente, 
insta-

de 
proiecte de

muncii din țara 
parti-

rapid și multilateral 
lor de producție ale 
voile de energie 
cresc considerabil.

Ca urmare a sarcinilor tra
sate de Congresul al III-lea 
al_ Partidului Muncitoresc Ro
mîn. noi obiective energetice 
vor fi realizate în cursul pla
nului de șase ani, ceea ce va 
duce la creșterea producției 
de energie electrică pînă în 
1965 la 18.5 miliarde kWh a- 
nual ceea ce reprezintă un 
spor de 2,7 ori față de anul 
1959.

Din sporul de energie pre
văzut, circa 80 la sută va fi 
realizat prin darea în funcți
une a unor noi centrale ter
moelectrice. folosind gaze de 
joasă presiune, lignit și e- 
șeuri de cărbune, iar i rtul 
de 20 la sută în centrale 
hidroelectrice, mergînd astfel 
consecvent pe linia folosirii 
cît mai economice a resurse
lor energetice naționale.

în următorii ani, electrifi
carea întregii țări va continua 
într-un ritm susținut, astfel 
îneît în 1975 producția de e- 
nergie electrică să depășească 
de circa 10 ori producția a- 
nului 1959. atingînd 65—70 
miliarde kWh, ceea ce în
seamnă 3.000—3.200 kWh pe 
cap de locuitor. Aceasta va a- 
sigura un pas uriaș înainte în 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale țării și în ridicarea 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Rezultatele obținute pînă 
acum de oamenii muncii din 
țara noastră, însuflețirea, a- 
vîntul creator de a îndepli
ni obiectivele trasate de cel 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R., sînt o puternică ga. 
ranție a succeselor pe drumul 
electrificării întregii țări.

al forțe- 
țârii, ne
electrică

La cinematografele

.Patria41 și „înfrățirea între popoare"
Noul film romînesc

»
Fi □ »

O HOWCTlC !N CULOA/ A STUMOULU/ ClNEMATOCAAFiC

BUCURfȘrt

NICKI 
DIMA, 
DUMI- 
RADU

cu
GR. VASILIU BIRLIC, CARMEN STANESCU, 
ATANASIU, ALEXANDRU GIUGARU, CELLA 
SANDA TOMA, GEORGE CALBOREANU. SILVIA 
TRESCU TIMICA, MARCEL ANGHELESCU, 

BELIGAN.
SCENARIUL : Mircea Ștcfănescu, Sică Alexandrescu ; 
REGIA : Sică Alexandrescu, Gheorghe Nagy ; 
OPERATOR : Ștefan Horvath ;
MUZICA : Paul Hurmuzescu.

în complectate va rula filmul documentar „RELON“, o pro
ducție a studioului de filme documentare „Alexandru Sahia”.

Marți a luat sfirșit campio
natul internațional de pentat
lon modern al armatelor din ță
rile socialiste, organizat de Co
mitetul sportiv al Armatelor 
Prietene (C.S.A.P.),' La această 
competiție au participat echi
pele cluburilor militare Ț.S.K.A, 
Moscova, Honved Budapesta, 
Legi a Varșovia, 
lin și C.C. A. 
foarte bine de-a lungul 
cinci probe ale - Concursului, 
sportivul sovietic Boris Pahomov 
a ocupat primul loc în clasa
mentul general individual cu un 
rezultat de 4488 puncte. El a 
fost urmat în ordine de F. Torok 
(Honved) — 4425 puncte ; I. 
Body (Honved) — 4282 puncte ; 
E. Sdobnikov (Ț-.StK.A.). —
4268,5 puncte ; I. Szaniszlo 
(Honved) — 4250,5 puncte ; M. 
Teichgrviber (Vbrwarts) — 4226,5 
puncte ; Gh. Tomiuc (C.C.A.)
— 4096t5 puncte ; H. Sulajfiis
(Legia) — 4065 puncte ; C. Li. fț 
chiardopol (C.C.A.) — 4.000
puncte ; N, Tatarinov (Ț.S.K.A.)
— 3801 puncte.

în clasamentul general pe 
echipe primul loc a revenit for
mației Honved cu 12957,5 punc
te, urmată de Ț.S.K:A, 12557,5. 
puncte ; C.C.A. 11660,5 pune., 
te ; Vorwarts — 10778 puncte ; . -
Legia — 10626 puncte.

Ultima probă a Concursului — 
crosul — desfășurată la Călu
găreai la 30 de km. de Capi' 
tală, a fost cîștigată de F. To
rok (Honved) • cu 976 puncte 
(15*08” 2/10). Pe locurile doi 
și trei. s-au. clasat, coricurenții 
sovietici Pahomov și Sdobnikov 
cu 967 și respectiv 928 puncte. 
Primul dintre reprezentanții 
C.C.A. s.a clasat Lichiardopol. •. 
care a ocupat - locul 6 cu un re' 
zultat de 847 puncte.

★
Pe stadionul Republicii din 

Capitală, la '• lumina reflectoare
lor. a avut loc festivitatea de 
închidere a campionatului de 
pentatlon modern al armatelor 
din țările socialiste în cadrul 
căreia s-au, inmînat diplome 
și distincții sporturilor și echi
pelor clasate pe primele locuri, x 
Tot cu acest prilej s-a desfășura 
rat un program sportiv care a 
cuprins concursuri de călărie și 
ciclism.

Vortoarts Ber;
Comportindu-se 

celor

( Agerpres)
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Complotul colonialist din Congo

Lucrările Comitetului Politic al O.N.U ■
. Aîn problema dezarmării

NEW YORK 25 (Agerpres).
In Comitetul Politic, continuă 
de două săptămîni discuția ge
nerală în problema dezarmă
rii. $i-au expus pozițiile dele
gați a 10 țări, în primul rînd 
ai țărilor participante la tra
tativele de la Geneva ale Co
mitetului celor zece. Declara
țiile delegațiilor S.U.A. și ale 
aliaților lor din cadrul blocu
rilor militare arată în mod 
clar că ele continuă să se si
tueze pe pozițiile pe care le 
adoptaseră la tratativele de la 
Geneva și care, după cum se 
știe, au dus la torpilarea aces
tor tratative. Recurgind la de
clarații generale, lipsite de 
conținut, reprezentanții S.U.A., 
Angliei, Canadei,. Italiei în
cearcă să creeze aparența că 
sint interesați în tratative. Ei 
procedează astfel numai pen
tru a crea un paravan care să 
camufleze continuarea cursei 
înarmărilor.

Declarația delegatului 
U.R.S.S., V. A. Zorin, a fost- 
consacrată demascării poziției 
puterilor occidentale.

V. A. Zorin' a analizat în 
amănunțime pozițiile puterilor 
occidentale și proiectele de 
rezoluție prezentate de ele. 
Proiectul de rezoluție englez, 
a declarat reprezentantul 
U.R.S.S., este o expresie fă
țișă a poliției! prin care se ur
mărește ca tratativele cu pri
vire la dezarmare sâ fie aduse 
în impasul discuțiilor fără 
șfîrșit și nerodnice în legătură 
cu amănuntele tehnice a’.e 
Controlului. Același scop îl ur
mărește și proiectul de rezo
luție al S.U.A., Angliei și Ita-

liei, deși acesta conține des
tule cuvinte frumoase despre 
dezarmare și chiar despre de
zarmarea generală șj totală.

Popoarele intregii lumi, a 
continuat delegatul sovietic, 
urmăresc acum cu cea mai 
mare atenție discuția cu pri
vire Ia dezarmarea generală 
și totală caie se desfășoară in 
Comitetul Politic. Ele iși dau 
seama că a fost prezentat Co
mitetului spre examinare pro
gramul realist al dezarmării 
generale și totale, propus de 
Uniunea Sovietică. Eie iși dau 
seama de asemenea că S.U.A.’ 
și celelalte puteri occidentale 
refuză cu încăpățînare să a- 
dopte sau măcar să discute in 
amănunțime acest program și 
în aceiași timp insistă asupra 
măsurilor lor in domeniul 
controlului înarmărilor, cu to
tul nepotrivite ca bază pentru 
tratative. Acest lucru nu poate 
să nu neliniștească și să alar
meze serios popoarele.

Indemnind puterile occiden
tale să se ocupe în mod se
rios de problema elaborării de 
comun acord a principiilor
fundamentale ale tratatului
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. V. A. Zorin 
a avertizat că dacă nici de 
data aceasta Statele Unite și 
aliațij lor nu vor pleca ure
chea la acest îndemn, dacă 
vor folosi și în viitor discuta
rea problemei dezarmării în 
Comitetul Politic ca paravan 
pentru camuflarea politicii 
cursei înarmărilor și echili- 
bristicii în pragul războiului, 
delegația sovietică nu va 
altă alternativă decît să

teze de a mai participa la dis
cutarea problemei dezarmării 
în Comitetul Politic.

Devine tot mai clar că în 
prezent S.U.A. nu sînt dispuse 
să ducă tratative rodnice cu 
privire la dezarmare, iar alia- 
ții lor nu pot face nimic și în
cearcă doar sași ascundă in
capacitatea prin îndemnuri 
generale de a se duce cu răb
dare tratative, neprezentind 
nici o bază realistă pentru ca 
aceste tratative să aibă suc
ces. în aceste condiții, a spus 
în încheiere reprezentantul 
U.R.S.S.. devine clar că SIN
GURA CALE DE REZOLVA 
RE A PROBLEMEI DEZAR
MĂRII ESTE CONVOCAREA 
ÎN PRIMĂVARA ANULUI 
VIITOR A UNEI SESIUNI 
SPECIALE A ADUNĂRII GE
NERALE A O.N.U. IN pro
blema DEZARMĂRII CU 
PARTICIPAREA ȘEFILOR 
DE GUVERNE ȘI A OAME
NILOR DE STAT DE CEA 
MAI MARE RĂSPUNDERE.

Vizita în Austria 
a delegajiei 

guvernamentale romîne

avea 
înce-

Literatura romînească 
în Uniunea Sovietică

25 —
Ager-

MOSCOVA : 
Corespondentul 
preș transmite :

Literatura romî- 
nească se bucură de 
o largă popular.tate 
în Uniunea Sovietică.

Traducerile efectua
te în ultimii patru 
ani din limba romînă 
în limbile popoarelor 
Uniunii Sovietice se 
cifrează la 123 de lu
crări ale autorilor 
romîni, cu un tiraj 
total de 4.555.000 e- 
xemplare. Cărțile n- 
cestea au apărut in 12 
limbi ale popoarelor 
U.R.S.S., printre care 
în limbile rusă, u- 
craineană, corni, azer- 
baidjana, kirghiz':, 
cazahă. estonă, letonă 
etc. Cele mai mari ti
raje le-au atins ope
rele lui Mihail Șado- 
veanu, care s-au tipă
rit uneori in cite 
500.000 de exemplare.

Este semnificativ 
faptul că in prezent 
la multe edituri din 
Moscova volumul tra
ducerilor din limba 
romînă este în con
tinuă creștere. La E- 
ditura de Stat pentru 
literatură beletristică 
se lucrează în prezent 
la traducerea roma
nelor „Străinul** de 
Titus Popovici, „Ion” 
și „Răscoala** de Li- 
yiu Rebreanu, „întu
necare** de Cezar Pe
trescu. Se află de a- 
temenea in lucru un

Stat 
petro- 
cartea

lucrurile dn- 
uuvelele n 

lui /. L. C«- 
mh volum de

volum de nuvele con
temporane rominești, 
volume de nuvele de 
Mihail Sodoveanu. 
Victor Eftimiu fi un 
volum de schițe ți ra- 
portaje de Geo Bogzt. 
Se află in pregătire 
unul sau două volu
me din 
matice. 
schițele 
ragiale.
poezii de Șt. O. los’-f 
«j altele. Editura de 
literatură străină pre
gătește un volum de 
poezii de Mihai Be- 
nine, in timp ce la 
editura „Tinăra Gar
dă" se lucrează la 
traducerea lucrării lui 
Ăl. I, Ștefânescu ,^Sâ 
nu fugi singur prin 
ploaie .'

în afară de aceas
ta. pe baza cererilor 
cititorilor sovietici, a 
diferitelor instituții și 
organizații, editurile 
din Moscova au ela
borat un bogat P^an 
de traduceri din lim
ba rominâ a unei se
rii de lucrări cu ca
racter social, politie, 
tehnic, medical, geo
grafic și de altă na
tură. Astfel, este pre
văzută editarea unei 
culegeri, Probleme 
ala filozofiei** cuprin
zind în cele circa 400 
de pagini 
cele mai 
lucrări ale 
romîni.

ale ^le 
de teama 
filozofilor

Editura de 
pentru tehnica 
lierâ traduce 
lui 1. Costin ..Mașini
fi utilaj petrolier** și 
altele. Se traduc de 
aftmenfa locnrib 
„Teoria algebrici a 
mecanismelor aulo- 

ocad. Gr.
„Chimia 

de C. D. 
„Inîroda- 

clectrodina- 
arad. V. 

..Eie mente

mate" de 
C. Moisd, 
organzei" 
N enițescu. 
efrr Îm 
mică"’ de 
Novacu. 
de uiframicrobiologie 
generală'9 de ecad. 
Șt. S. Nicolau. „Epi
lepsia : Cercetări
clinice și experi
mentale" de acad. A. 
Kreindler și altele.

Andrei Treguboc. 
șeful secției de plani
ficare a Direcției Ge
nerale a Editurilor, 
a declarat câ specia
liștii sovietici mani
festă un interes tot 
mai mare față de li
teratura tehnică, me
dicală și de altă na
tură din țara noas
tră și că planurile de 
traduceri vor fi com
plectate cu o serie 
de noi lucrări ale 
autorilor romîni.

în Editura de Stai 
pentru dicționare a 
apărut recent un 
„Mic dicționar rus- 
romin”, alcătuit de 
Sadețki și cuprinzind 
circa 8.000 de cu
vinte.

F

VIENA 25. — Trimisul spe
cial Agerpre» transmite : Dele
gația guvernamentală romîni 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gaston Marin își continui vi- 
xiti în Austria. Membrii delega
ției au luat contact cu nu
meroși reprezentanți ai cercu
rilor induM riale și au avut im
portante discuții cu privire la 
desToltarea relațiilor economice 
dintre R.P. Romîni și Austria. 
De asemenea ei au vizitat o 
serie de mari întreprinderi in
dustriale printre care Combina
tul siderurgic „Voest* din Lina, 
Uzinele de la Douauwitz ale 
concernului „Alpina Montan" și 
Urinele electrice „Elin-Union* 
din Linz.

Delegația guvernamentala ro
minâ s a interesat îndeosebi 
de procedeul de elaborare a 
oțelului în eonvertizor eu oxi
gen, de noile bauminguri «i eon* 
siruețîi de marini de saduri, tur- 
bine transformatori fi genera
toare electrice.

Virila delegației romîne este 
întîmpinati cu mult interes de 
cercurile oamenilor de afaceri 
din Austria. 1

NEW YORK 25 (Agerpres).-
In legătură cu proiectata 

vizită în S.U.A. a colonelului 
Mobutu, interpusul monopolu
rilor americane și belgiene din 
Congo, ziarul „Wall Street 
Journal" a publicat un articol 
în care subliniază neliniștea 
vădită a Departamentului de 
Stat față de știrile sosite din 
Leopoldville că Mobutu pierde 
controlul asupra armatei și că 
este posibilă restabilirea în 
deplină măsură a autorității 
guvernului Lumumba.

Potrivit afirmațiilor ziaru
lui, această neliniște este atît 
de mare îneît Departamentul 
de Stat și secretarul general 
al O.N.U. „caută noi lideri 
congolezi pe care i-ar putea 
sprijini în cazul cînd influența 
lui Mobutu va continua să 
scadă. Ei își pun întrebarea 
dacă un asemenea om n-ar 
putea fi de pildă locotenent- 
colonelul Boboso, 
tul brigăzii de 
Tissville, apropiat de Mobutu“.

Deocamdată însă, după cum 
recunoaște „Wall Street Jour
nal", Mobutu este marioneta 
cea mai potrivită pentru De
partamentul de Stat și S.U.A. 
ar prefera să nu-I schimbe cu 
altcineva.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
După cum se anunță din Leo
poldville, colonelul Mobutu, 
marioneta colonialiștilor, și-a 
amînat plecarea la New York, 
unde intenționa să plece cu a- 
vionul la 25 octombrie pentru 
a cere secretarului general al 
O.N.U. Hammarskjoled să 
sprijine regimul său reacțio
nar.

Oficial nu s-a anunțat ni
mic despre cauzele amînării 
plecării lui Mobutu la New 
York, dar, după cum relatea
ză corespondentul din Leo
poldville al agenției United 
Press International, observa
torii politici din localitate pre
supun că Mobutu și-a amînat 
plecarea la New York deoa
rece se teme că în timpul lip
sei sale, puterea în țară va 
trece în mîinile guvernului le
gal condus de Patrice Lu
mumba.

Demonstrația 
studenților din Seul

comandan. 
tancuri din

Procesul intentat 
foștilor conducători 

ai Turciei
ISTANBUL 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 24 octom
brie la procesul foștilor con
ducători ai Turciei a conti
nuat audierea martorilor în 
legătură cu pogromurile dez
lănțuite împotriva populației 
grecești la 6—7 septembrie 
1955. Tribunalul a audiat a- 
proape 20 <?e martori dintre 
care majoritatea au declarat 
că pogromurile au fost rezul
tatul provocării organizate de 
fostul guvern pentru a atrage 
opinia publică de partea pozi
ției sale în problema Ciprului 
la conferința de la Londra 
care a avut loc în acel timp.

„După părerea mea, eveni
mentele din 6—7 septembrie 
au fost pregătite cu premedi
tare, iar organizatorul lor a 
fost fostul guvern Mendcres**, 
— a declarat generalul Tulga, 
actualmente guvernator al Is- 
tanbululuî. care în perioada 
evenimentelor a fost aghiotan
tul șef al lui Bayar. Ca per
soană care prin natura obliga
țiilor sale venea cel mai mult 
în contact cu fostul președinte, 
Tulga îl demască ca fiind 
unul din organizatorii și inspi
ratorii demonstrațiilor. Mar
torii au declarat că poliția și 
armata erau cu totul pasive 
cînd mulțimile dezlănțuite 
dărimau bisericile și casele 
grecești, devastau magazinele 
grecilor.

După cum transmite A- 
genția Centrală Telegra
fică Coreeană, referin- 

du-se la informații din Coreea 
de sud, studenții de la uni
versitățile și colegiile din Seul 
au organizat la 23 octombrie 
o demonstrație de protest îm
potriva politicii economice a 
clicii lui Tian Men din Coreea 
de sud, care colaborează cu im
perialiștii americani. Această 
politică „de strînsă colabo
rare* a conducătorilor din 
Coreea de sud cu stăpinii lor 
de peste ocean a dus la o scă
dere vertiginoasă a producției 
industriale și la declinul agri
culturii. Studenții au manifes
tat pe străzile orașului pur- 
tînd placarde pe care scria : 
„Nu poate exista independen
ță politică fără independență 
economică".

Pentru eliberarea imediată
a lui Manolis Glezos

ATENA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: în întreaga 
Grecie se extinde campania 
de stringere a semnăturilor 
Pe petiția in care se cere «li
berarea imediată a lui Mano- 
lîs Glezos și a celorlalți de
mocrat!.

După cum relatează ziarul 
,.Avghi“, numai la Atena pe
tiția a fost semnată de apro
ximativ 18.000 de oameni, 
130 de personalități din Salo
nic. printre care consilieri 
municipali, foști deputați și 
ofițeri în rezervă au adresat 
m‘nistrului Justiției, o scri
soare în care cer eliberarea 
lui Glezos. în această scri
soare se subliniază
nițarca lui Manolis Glezos și 
a celorlalți patrioți In timp 
ce criminalii de război sint

că intern

adusă

cam- 
elibe-

e’ib erați, este o ofensă 
cinstei națiunii.

încercind să înăbușe 
panîa națională pentru 
rarea lui Glezos autoritățile
grecești intensifică teroarea. 
Passalidis, președintele E.D.A., 
a adresat președintelui parla
mentului și liderilor partide
lor noi telegrame de protest 
împotriva acțiunilor samavol
nice ale 
nicat că 
privirile 
lițici, în 
Kalamae 
pe deputății E.D.A. După cum 
arată ziarul „Avghi« in ulti
mele zile au fost operate noi 
arestări la Atena și Patras. 
Poliția efectuează percheziții 
la domiciliul oetățenilor care 
au semnat petiția in care 
cere eliberarea Iul Glezos.

poliției. El a comu- 
in ultimele zile sub 
cblăduitoare ale po- 
orașele Drama și 
teroriștii i-au atacat

ate

In Laos populația alungă
trupele rebele

Sărbătorirea Zilei 
Forțelor Armate 

ale R. P. R.
In Capitală

HANOI 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
transmite postul de radio 
„Vocea Patet-Lao“, în regiunea 
Nong-Het. provincia Sieng- 
Quang (Laosul Superior), a 
avut loc un miting de masă 
pentru a se sărbători elibera
rea regiunii care fusese cotro
pită de trupele rebele ale lui 
Nosavan. 
lupta din ce 
a popula iei 
trupele lui 
retragă din

Luind cuvintul la miting, Lo 
Fung. reprezentant al C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, a 
chemat populația să întărească 
unitatea, să sprijine cu hotă- 
rire politica de pace, neutrali-

După cum se știe 
în ce mai intensă 

locale a silit 
Nosavan să se 

Nong-Het

Demonstrație a tineretului muncitor din Paris prin care se cere

Din lumea capitalului
•â m pună eepăt războlu Iul colonialist din Algeria

Poporul Angolei în luptă
y-. evista franceză „Democrație

Nauvelie" a publicat un 
î L articol al președintelui Par
tidului Mișcarea populară pen
tru eliberai ea Angolei. Mario de 
Andrade, în care autorul descrie 
lupta poporului Angolei împotri
va colonialiștilor portughezi. An
gola este una din coloniile afri
cane ale Portugaliei transfor
mate de guvernul Salazar intr-o 
„zonă a tăcerii", însă vintul in
dependenței, care a cuprins con
tinentul african, .nu a ocolit nici 
teritoriile aflate sub dominația 
portugheză.

După cum subliniază Mario de 
Andrade, 99 lă sută din popu
lația băștinașă a Angolei este 
lipsită de drepturi cetățenești șt 
politice. Negrii nu sînt admiși 
nici în sindicate, ei sint cu totul 
la cheremul patronilor și autori
tăților coloniale.

Potrivit datelor oficiale, în anul 
1954 din 400.000 de muncitori 
salar tați existau 379.000 de oa
meni care prestau muncă forța
tă. Negrii folosiți la munci for
țate slnt plătiți in medie cu cite 
trei scuzi pe zi ceea ce nu a- 
junge nici măcar pentru o exis- 
4eniă mizeră. Femeile și copiii 
folosiți la munci--forțate, mai a- 
Ies la construirea și repararea 
drumurilor, nu sint plătiți deloc.

Orice manifestare de nemulțu
mire față de regimul coloniei 
este pedepsită drastic. In ultimul 
an in țară au avut loc nenu
mărate arestări în masă, execu
ții și procese ale participanților 
la mișcarea de eliberare.

In ciuda teroarei, în țară creș
te mișcarea de eliberare națio
nală. Această mișcare este con-

dusd de Frontul revoluționar afri
can de luptă pentru independen
ța națională a coloniilor por
tugheze, creat la cea de-a doua 
conferință a popoarelor Africii 
care a avut loc la Tunis. Pro
gramul Partidului Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei, 
care face parte din acest front, 
cheamă poporul Angolei să lup.e 
pe toate căile „pentru lichida
rea imperialismului și a colonia
lismului portughez, pentru ca 
Angola sâ fie transformată in
tr-un stat independent și să se 
creeze un guvern democrat de 
coaliție alcătuit din reprezentanți 
al tuturor forțelor care luptă itn- 
potriva coior^r ismuhti portu
ghez".

3.400.000

La două săptă
mîni pînă la 
confruntarea e- 

lectoraiă cuvintele re
cesiune și șomaj con
stituie leit motrvul 
celor doi candidați la 
președinția Statelor 
Unite atunci cînd ei 
abordează in campa
nia lor problemele de 
politică internă*1, re
latează coresponden
tul din Washington 
al agenției France 
Presse.

După cum arată 
corespondentul, de
mocrații sînt avan
tajați dt. faptul că 
sub guvernul repu
blican situația econo
mică continuă să se

încetarea din viață
Tuberculoza 
face ravagii 
în Japonia

a-
In 

oa- 
tu-

-w-y. upă cum transmite 
/ ) genția Kiodo Țușin, 

Japonia din 30 de 
meni unul este bolnav de 
berculoză, în țară se numără
aproximativ 3.040.000 de bol
navi de tuberculoză care au 
nevoie de tratament medical 
Deosebit de mare este pro
centul bolnavilor de tubercu
loză in familiile cu venituri 
mici. Anul trecut au murit 
de tuberculoza 33.000 de ja
ponezi.

de americani șomează
înrăutățească. Astfel, 
ultimele cifre asupra 
venitului na’.ional 
marchează o scădere 
de peste 2.000.000.000 
dolari' în raport cu 
trimestrul precedent. 
Potrivit unui purtă
tor d? cuvînt el par
tidului democrat ..re
cesiunea se află deja 
la colțul străzii-. Sta- 
tisticile erată dc e- 
semenee că șomajul 
afectează în prezent 
circa 3.400.000 de 
persoane, adică 5,7 
la sută din numărul 
brațelor de muncă. 
Acest fapt, spune co
respondentul France 
Presse, ,.poate juca 
un rol hotărîtor La

alegerile d-n 8 noiem
brie*. De asemenea 
veniturile personale 
proven nd din salarii 
au scăzut cu peste 
2.000OuO.000 dolari în 

din cauza 
orelor 

în unele

re
de 
in-

spec»a! 
d'icerii 
muncă 
dustrii.

Republicanii se a- 
pără. scrie corespon
dentul. afirmînd că 
aceste s: mp tome de
favorabile sînt „se
zoniere*. dar se pare 
că, potrivit experților 
alegătorii nu prea 
țin seama de argu
mentul ..variațiilor 
sezon:ere“ și judecă 
situația după cele ce 
se petrec ,,la zi*.

a prim-mareșalului M. Nedelin
MOSCOVA 25 (Agerpres). - 

TASS transmite : Prim-mare- 
șalul de artilerie Mitrofan Ne
delin, comandant suprem al 
trupelor de rachete ale 
U.R.S.S., a încetat din viață în 
urma unei catastrofe aeriene.

Intr un comunicat oficial al 
C.C. al P.C.US. și Consiliului 
de Miniștri al, U.fLSS. se spu
ne :

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. anunță cu profundă 
durere că la 24 octombrie a 
încetat din viață în exercițiul 
funcțiunii, în urma unei catas
trofe aeriene, prim-mareșalul 
de artilerie Nedelin Mitrofan 
Ivanovici, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., deputat al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Erou al Uniunii Sovietice, ad
junct al ministrului Apărării 
și comandantul suprem al tru
pelor de rachete ale U.R.S.S., 
unul din cei mai de seamă co
mandanți militari și făuritori 
ai forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice, erou glorios al Ma
relui Război pentru Apărarea 
Patriei.

Funeraliile prim-mareșalului 
de artilerie Nedelin vor avea 
loc la Moscova, în Piața Ro
șie.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). - 

TASS transmite : Consiliul de

Miniștri al U.RS.S, l-a numit 
pe mareșalul Uniunii Sovieti
ce, Kirill Moskalenko. în func
ția de comandant suprem al 
trupelor de rachete și adjunct 
al ministrului Apărării al 
U.R.S.S.

P e

tate și concordie națională, 
proclamată de guvernul Su- 
vanna Fumma și de Comite
tul revoluționar, să lupte cu 
hotărîre împotriva clicii rebele 
a lui Fumi Nosavan.

Participanții la miting au 
adresat guvernului și Comite
tului revoluționar o petiție 
prin care își exprimă hotărî- 
rea de a lupta 
neutralitate și 
țională. 
conduși de Fumi 
lachei ai S.U.A.

Postul de radio 
de asemenea că în 
intensificarea luptei populației 
locale, soldații lui Fumi No
savan, încartiruiți la postul 
Daksan, provincia Attope 
(Laosul Inferior), au părăsit 
acest post. Populația locală a 
ocupat postul și a pus în 
bertate pe cei arestați.

pentru pace, 
concordie na- 

împotriva rebelilor 
Nosavan —

a anunțat 
legătură cu

li-

Glasul americanilor 
iubitori de pace

NEW YORK 25 
La 24 . octombrie 
„Com-modor** din New York a 
avut loc un mare miting orga
nizat de secția din New York a 
Comitetului național american 
pentru o politică nucleară sănă
toasă. Deoarece sala era neîncă
pătoare pentru toți cei ce doreau 
să participe la miting, sute de 
oameni au luat loc în încăperile 
învecinate și chiar direet pe 
treptele scării.

Luînd cuvintul cunoscutul om 
de știință american Linus Pau
ling, laureat al premiului Nobel, 
fruntaș al vieții publice, a sub
liniat necesitatea încheierii cit 
mai grabnice a unui acord cu 
privire la dezarmare și interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară. El a condamnat acțiu
nile puterilor occidentale care 
au respins propunerile guvernu. 
lui polonez, guvernului sovietic 
și guvernului R.P. Romîne cu 
privire la crearea unor zone de
militarizate respectiv în Europa, 
în regiunea Oceanului Pacific ți 
în Balcani,

în aplauzele celor prezenți, 
reprezentantul Comitetului local 
al tineretului a inmînat lui Li
nus Pauling o petiție semnată 
de 1.000 de studenți din New 
York, în care se cere interzice
rea experiențelor nucleare.

(Agerpres). 
la hotelul

curt
MOSCOVA. La 25 octombrie 

ora 10 in Palatul Mare al Krem
linului s-a deschis cea de-a treia 
sesiune a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. al celei de-a cincea 
legislaturi. La sesiune participă 
peste 800 de deputați în organul 
suprem al puterii de stat al aces
tei republici — cea mai mare din 
cele 15 republici unionale sovie
tice. La sesiune participă Nikita 
Hrușciov și alți conducători ai 
P.C.U.S. Și ai guvernului sovie
tic.

BERLIN. — După cum anun'â 
la 25 octombrie ziarul ,,Frank
furter Allgemeine*. în noaptea 
de 27 spre 28 octombrie în re
giunea Reims din Franța vor 
sosj primele subunități ale ce
lor ipatru batalioane aparținând 
Bundeswehrului vest-german, ca
re în noiembrie vor efectua aici 
manevre timp de trei săptămîni.

ATENA. — La 24 octom
brie a avut loc la Atena o gre
vă de o zr a lucrătorilor din 
transportul auto. Greviștii au 
trimis o delegație la Ministerul 
Muncii care să revendice

majorarea salariilor. Deoarece 
delegația nu a fost primită, gre
viștii s-au îndreptat spre clădi
rea ministerului, împotriva lor 
au fost trimise detașamente ale 
politiei. In urma ciocnirilor care 
au avut loc între greviști $i P°' 
l'țiști au fost răniți peste 200 de 
muncitori, o serie de muncitori 
au fost arestați.

Diferite organizații sindicale 
au adresat autorităților telegra
me de protest împotriva atacuri
lor săvîrșile de poliție 
muncitorilor greviști.

VARȘOVIA. - La 
avut loc zilele trecute, 
ciclului „Cunoașterea 
lor din țările socialiste' 
rinția profesorului Ludomir Ru- 
bach, intitulată : „Succesele 
R. P. Romîne pe drumul con
struirii socialismului*. Ileasă Va- 
sile, secretar al ambasadei 
R.P,R. a vorbit despre „Dezvol
tarea relațiilor de colaborare fră
țească între R. P. Romînă și R.P. 
Polonă*. Asistența a ascultat 
ambele conferințe cu viu interes.

împotriva

Lodz, a 
în cadrul 
realizări- 

confe-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60 10 Tiparul : Comb natul Poligrafic „Osa Scînteii*.

Ministrul Forțelor Armate, 
general de armată Leontin 
Salăj an, a oferit marți seara 
un cocteil în saloanele Casei 
Centrale a Armatei cu prile
jul Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne.

Au luat parte tovarășii ge
neral colonel Alexandru Dră- 
ghici, Florian Dănălache, prim 
secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., 
general colonel Floca Arhip, 
general colonel Ion Tutovea-

Peste
MOSCOVA. — Cu prilejul Zi- 

lei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, colonelul Mircea Mrejeru, 
atașat militar pe lingă Ambasa
da Romînă din Moscova, a ofe
rit la 25 octombrie o recepție în 
saloanele ambasadei. La recepție 
au participat : mareșalul R. Ma- 
linovs.ki, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., mareșali ai Uniunii 
Sovietice, generali de armată Și 
mulți alți ofițeri superiori ai Ar
matei sovietice, personalități po
litice, atașați militari acreditați 
la Moscova.

Erau prezenți de asemenea Ni
cu lae Guină, ambasadorul R, P. 
Romîne la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

★
PEKIN. — La 25 octombrie, 

cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne, 
locotenent colonel Gheorghe Ni
cu, atașatul militar al R. P. Ro
mine lo Pekin, a oferit un coc
teil în saloanele Ambasadei 
R.P.R. din Pekin. La cocteil au 
participat general de armată 
Huan Șu-cen, locțiitor al minis
trului Apărării al R. P. Chineze, 
Lo Gui-po, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al R, P. 
Chineze precum și numeroși ge
nerali și ofițeri superiori ai Ar
matei populare chineze de elibe
rare.

Au participat de asemenea & 
tașați militari acreditați la Pe
kin.

Au fost de față Barbu Zaha- 
rescu ambasadorul R. P. Romîne, 
precum și alți membri ai Amba
sadei R.P.R. la Pekin.

ir
BERLIN. La 24 octombrie lo

cotenent colonelul Ion Dubeștea- 
nti, atașatul militar al R. P. Ro
mîne în R. D. Germană a ofe
rit o recepție cu • prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne. La recepție au partici
pat atașați militari acreditați în 
R. D. Germană, precum și repre
zentanți ai Ministerului Apărării 
Naționale al R. D. Germane, 
generali și ofițeri ai Armatei 
Populare Naționale, precum și ai

nu și general locotenent Mi
hai Burcă, adjuncți ai mini
strului Forțelor Armate, Au
rel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
generali activi și de rezervă, 
ofițeri superiori din Ministe
rul Forțelor Armate și din 
Ministerul Afacerilor Interne.

Au participat atașați mili
tari ai misiunilor diplomatice 
la București,
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hotare
trupelor sovietice care se află în 
mod temporar în R. D. Germană.

Au participat, de asemenea. 
Petre Iosif, însărcinat cu afaceri 
a! R. P. Romîne la Berlin, pre
cum și membri ai ambasadei. 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Ministerului Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, care 
se află într-un turneu în R. D. 
Germană, a executat cu acest 
prilej cîteva cîntece din reper
toriul său.

★
BUDAPESTA. — In »eara zi

lei de 25 octombrie, cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Ro-mîne, atașatul militar al R-P. 
Romîne la Budapesta, colonel 
Iuliu Dobrin. a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei. Au par
ticipat : Czinege Lajos, ministrul 
Apărării al R. P. Ungare, perso
nalități politice, numeroși ofi
țeri superiori, atașați militari 
acreditați la Budapesta.

A fost, de asemenea, prezent 
Vasile Gliga, însărcinat cu afa
ceri al R. P. Romîne la Buda
pesta.

★
VARȘOVIA. - La 25 octom

brie cu prilejul sărbătorii Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne. atașatul militar al R. P. 
Romîne la Varșovia, colonelul 
Ștefan Stan, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei,

Au luat parte general ar
mată Marian Spychalski, minis
trul Apărării Naționale al R. P. 
Polone, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., gene
rali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, atașați mili
tari acreditați la Varșovia.

A fost de față prof. Dimitrie 
Praporgescu ambasadorul R.P. 
Romîne la Varșovia.

★
SOFIA. — Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate ale R.P.R., zia
rul „Narodna Armia* a publicat 
un articol semnat de generalul 
maior Emil Herăscu consacrat 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne.

lnminarea medaliei comemorative ,:Dnkla“ 
unor cetățeni romîni care au participat la luptele 

pentru eliberarea Cehoslovaciei
Marti la amiază, la Amba

sada R.S. Cehoslovace din 
București, a avut Ioc solem
nitatea înminării medaliei co
memorative ,,Dukla“ unor ce
tățeni romîni care au parti
cipat la luptele pentru elibe
rarea Cehoslovaciei.

La solemnitate au partici
pat general colonel Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, Aurel Măl
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, generali în 
rezervă, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist.

Au luat parte atașați mili
tari ai unor misiuni diploma
tice la București.

Luînd cuvintul, ambasado
rul R.S, Cehoslovace la Bucu
rești Jaroslav Sykora a sub
liniat înalta prețuire pe care 
poporul cehoslovac o acordă

participării ostașilor romîni 
alături de armata sovietică și 
de unități ale armatei ceho
slovace la eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

Colonelul Frantisek Dvorak, 
atașatul militar al R.S. Ceho
slovace, a dat apoi citire or
dinului președintelui R.S. Ce
hoslovace, tovarășul Antonin 
Novotny, prin care, în semn 
de prețuire a meritelor în 
luptele pentru eliberarea Ce
hoslovaciei de sub jugul ocu- 
panților fasciști a fost con
ferită medalia comemorativă 
„Dukla“ unui grup de cetă
țeni romîni.

în numele celor distinși, ge
neralul maior Iosif Burlacu și 
generalul locotenent în rezer
vă Petru Cameniță au mulțu
mit călduros pentru Înaltele 
distincții ce le-au fost acor
date.
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Declarațiile profesorului 
dr. Soedjono Poesponegoro, 

rectorul Universității din Djakarta
Prof. dr. Soedjono Poespo- 

negoro, rectorul Universității 
din Djakarta, care face o vi
zită în țara noastră, a avut o 
convorbire cu un redactor al 
Agenției Agerpres.

„Vin pentru prima oară în 
Romînia, a declarat el, și sînt 
îneîntat că am prilejul să vi
zitez Bucureștiul unde am fost 
primit deosebit de prieteneș
te. Am vizitat multe țări eu
ropene și găsesc Bucureștiul 
unul din cele mai frumoase 
orașe. M-au impresionat plă
cut numeroasele clădiri noi 
care se înalță la tot pasul, 
mărturie a dezvoltării impe
tuoase a țării dv.

Ca medic pediatru — a de
clarat prof. dr. Soedjono 
Poesponegoro — m-am inte
resat de felul cum crește tî- 
năra generație în Romînia. 
Este într-radevăr remarcabilă 
grija statului dv. pentru copii. 
Am Vizitat școli și cămine. In
stitutul medico-farmaceutic, 
Palatul Pionierilor, spitale. 
Am stat de vorbă cu multe 
personalități — academicieni, 
profesori, medici. Mi-am for
mat părerea că în institutele 
dv. cercetările științifice se 
află la un nivel foarte înalt. 
Spitalul de copii „Emilia 
Irza* și Institutul de Endo
crinologie mi-au produs o im
presie deosebită*.

Referindu-se la dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre R.P. 
Romînă și Indonezia, rectorul 
Universității din Djakarta a 
subliniat importanța acordului 
de colaborare culturală dintre 
cele două țări.

„Dezvoltarea legăturilor cul
turale dintre țările noastre — 
a spus el — constituie un 
mijloc bun de cunoaștere re
ciprocă, folositor ambelor țări. 
Studenții indonezieni care în
vață la București, cu care am 
stat de vorbă, a spus în con
tinuare prof. dr. Soedjono 
Poesponegoro, sînt foarte mul
țumiți de buna pregătire pe 
care o primesc în institutele 
de învățămînt superior din 
Romînia*.

Rectorul Universității din 
Djakarta a arătat că ar fi 
util ca între Universitatea din 
București și cea din Djakarta 
să aibă loc un schimb de pu
blicații de specialitate, iar 
într-un viitor nu prea înde
părtat și un schimb de pro
fesori.

„Noi, indonezienii — a de
clarat oaspetele în încheiere 
— vrem să învățăm de la 
toate țările pentru a putea a- 
plica cu succes cele văzute la 
dezvoltarea Indoneziei. în a- 
cest sens consider că vizita 
mea în Romînia este deosebit 
de utilă*.

Abordînd probleme inter
naționale. rectorul Universi
tății din Djakarta a subliniat 
importanța coexistenței paș
nice pentru lumea contempo
rană. El a menționat că în 
numeroase probleme interna
ționale cum ar fi de pildă, 
dezarmarea și lupta împotri
va colonialismului, Indonezia 
și Romînia au un punct de 
vedere comun.
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