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Din sala
Congresului

în aceste zile de la «fîrșitul 
Iui octombrie, în marea sală a 
Palatului R.P.R. i-au adunat mii 
de reprezentanți ai celor peste 
2.800.000 membri de sindicat 
dj^țara noastră. De la tribuna 
l^Wresului ei raportează cu în
suflețiți bucurie despre succese
le obținute, ca și despre noile an
gajamente luate pe drumul în
făptuirii sarcinilor stabilite de 
Congresul «1 111-lea al partidu
lui. Oțelarul hunedorean sau con
structorul gălățean, jextilista ară- 
deancă sau minerul din Lupeni, 
petrolistul ploeștean sau tracto
ristul constănțean, toți vorbesc 
cu mîndrie ți bucurie despre fap
tul că alături de întregul popor, 
colectivele din care fac parte își 
consacră toate forțele înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de partid 
privind desăvîrșirea construcției 
socialiste în țara noastră,

— Partidul ne-a arătat ce va
loare însemnată are pentru eco
nomia națională acțiunea de re
ducere a consumurilor specifice 
de materii prime și auxiliare. 
Și colectivul nostru a pornit cu 
avînt marea bătălie a reducerii 
consumurilor specifice, a realiză
rii de cît mai multe economii — 
spunea tînăra muncitoare Maria 
Irimescu de la fabrica de încăl
țăminte „Flacăra Roșie” din Ca
pitală. Chemarea partidului a 
devenit planul nostru, obiectivul 
nostru principal.

— Partidul ne-a chemat să 
desfășurăm larg întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea planu
rilor economice. Cum puteam «â 
rămînem deoparte, în afara a- 
vîntului general al întregului 
popor ? — spunea vestitul strun
gar Alexandru Chiru de la Uzi
nele „Vasile Tudose” din Coli- 
bași, responsabilul unei brigăzi 
de tineret. Brigada noastră — 
raportează el Congresului — lu
crează acum în contul anului 
1970. Numai pînă astăzi, noi am 
realizat peste plan 315.000 Ici

AL. PINTEA
(Continuare în pag. 2-a)

ale tinerilor petroliști✓ -

PLOEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

în aceste zile, cînd 
în Capitală își desfă
șoară lucrările cel de 
al IV-lea Congres al 
Sindicatelor, întrece
rea petroliștilor plo- 
eșteni pentru reacti
varea sondelor aban
donate cu mulți ani 
în urmă, se desfășoa
ră cu avînt aporit.

Pînă în prezent. în 
întreaga regiune Plo- 
eștj au ți fost redate 
producției 18 sonde. 
Sondele reactivate 
produc acum însem
nate cantități de ți
ței. în fruntea aces
tei întreceri organi
zată de comitetele sini 
dicale ale schelelor se 
află tinerii petroliști 
din schelele Boldești 
și Băicoi care au re
dat viață prin mun-

Succese

ea voluntară unui nu
măr de 13 sonde.

Animatorii întrece
rii pentru reactivarea 
aondelor părăsite sînt 
în aceste schele tine
rii Avram Gheorghe, 
Floriei Dițu, Gheor
ghe Costache «i M- 
Veron din brigada 
comunistului Ion V. 
Dițu, maistru sondor 
la intervenție. Sonda 
844 din Boldești, că
reia ei i-au redat via
ță, dă acum cu 60— 
80 tone țiței mai mult 
decît a produs în 
prima ei perioadă de 
funcționare.

Recuperarea țițeiu
lui din batale, puțuri 
și canale de scurgere 
constituie un alt o- 
biectiv de seamă al 
acestei întreceri. Din 
cele 850 tone de țiței 
•trinse pînâ acum de 
petroliștii ploeșteni, 
250 tone au fost coi

Primirea la C. C. al P. M. Ri
a tovarășului G. Jukov,

președintele Comitetului de Stat 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 

din U. R. S. S.
Joi 27 octombrie tovarășul 

Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și tova
rășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R., au 
primit la Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
pe tovarășul G. Jukov, preșe-

lucrările

proiectului 
au 

Ion

Jof au continuat 
celui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă.

Delegații și invitații au sa
lutat călduros noi oaspeți de 
peste hotare, activiști ai sin
dicatelor din Anglia, Argen
tina, Grecia și Indonezia, care 
au sosit în Capitală în cursul 
zilei de miercuri, pentru a 
participa la lucrările Congre
sului.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Marcel Bras, secretar al 
F.S.M., care a salutat Congre
sul în numele Federației Sin
dicale Mondiale. El a trans
mis Prezidiului Congresului 
un steag roșu al Federației 
Sindicale Mondiale.

în continuarea discuțiilor 
asupra rapoartelor prezentate, 
precum și asupra 
de statut al sindicatelor, 
luat cuvîntul tovarășii: 
Iliescu, delegat al sindicatelor 
din Constanța, președintele 
Consiliului sindical regional 
Constanța, Maria Irimescu, 
delegată a sindicatelor dm 
București. muncitoare la Fa
brica de incâl;ănt_nte „Flacă
ra Roșie-. Costache Nistor, 
delegat al sindicatelor din 
Mediaș, președintele comitetu
lui sindicatului de la Uzinele 
chimice „Nicolae Teclu44 din 
Copșa Mică, Alexandru Dom
bi, directorul Uzinelor „Elec- 
troputere“—Craiova, Ciprian
Moraru, delegat al sindicate
lor din Cîmpulung Moldove
nesc, maistru forestier la
întreprinderea „Mol do vi ța".
Ion Preoteasa, delegat al sin
dicatelor din București, pre
ședintele Comitetului Central 
al Uniunii sindicatelor din 
comerțul <je stat și cooperația 
de consum. Csavar Bela, dele- 
gat al sindicatelor din Tg. 
Mureș, președintele Consiliu
lui sindical al Regiunii Auto
nome Maghiare.

Congresul a fost apoi salu
tat într-o atmosferă însufle
țită de un mare grup de pio
nieri.

lectate de tinerii din 
•cheia petroliferi 
Cîmpina din puțurile 
•ondelor părăsite și a 
canalelor de «curgere, 

în schelele Cîmpina 
ți Mo reni se desfă
șoară acțiunea de re
cuperare a conducte
lor râmase în pâmînt 
de la vechile instala
ții. Pînâ acum au ți 
fost recuperate peste 
17.000 m liniari con
ductă dintre care 
2750 m liniari au fost 
recuperați de brigăzi
le utemiste de munci 
patriotică din schela 
petrolifera Boldești. 
Prețioasa acțiune pa
triotică la care tine
retul își aduce con
tribuția continuă în 
aceste zile cu avînt 
sporit. Tinerii petro
liști s-au angajaț ca 
pînă la sfîrșitul anu
lui să recupereze 
20.000 metri 
duete.

con-

Statdintele Comitetului de 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea din U.R.S.S., care 
și-a petrecut concediul în țara 
noastră.

La primire, a fost de față 
tovarășa Ghizela Vass, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, șeful Secției Relații 
Externe a C.C. al P.M.R,

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cuvîntul tova-
Ivanovici Sev-

din
A luat apoi 

rășul Andrei 
cenco, secretar al C.C.S. 
U.R.S.S., care a adus Congre
sului salutu] Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S. El a dat citire mesa
jului de salut al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S5.

La discuții au luat apoi 
cuvîntul tovarășii : Alexandru 
Chiru, delegat al sindicatelor 
din Pitești, strungar la Uzi
nele „Vasile Tudose“-Colibași, 
Aurel Cazan, delegat al «indi
catelor din Caransebeș, pre
ședintele Comitetului sindi
catului de la Uzinele „Oțelul 
Roșu", Mihai Făltieeanu, dele
ga; al sindicatelor din Iași, 
președintele Comitetului sin* 
dicatului de la Atelierele

/'Co.’iXÎAUfire î* 2~e)

Tinârul Ciobonu
lor „Mao-Țze-dun" din Capitala, este 
ucenicilor veniți de curind din Școala 
fotografia noastră explicînd ucenicului < 

jirec carcasei pompelor

Dumitru din secția strung ărie grea a Uzine- 
din Caphciâ, este un bun sfătuitor al 

pcofesionolă. latâ-l In 
Corni -zean Anton strun- 

triplex.
Foto: N. STELORIAN
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„Urieșii*4 zilelor noastre

punc-

Orice calator care n-a mai tre
cut de un an cu trenul pe Ungi 
istoricul cîmp de la îmbinarea 
Tîrnavelor, va fi, desigur, sur
prins de rapidele schimbări ale 
peisajului. Ce era nou. toamna 
trecută, in această poiană ca o 
revărsare largi de ape, păzită 
bine din toate părțile de dea
luri? Aproape nimic. Doar cul
mile dinspre răsărit, însorite toată 
ziua, rupeau pentru totdeauna 
relațiile tradiționale cu lanurile 
de cucuruz, în favoarea 
plantații de viță de vie, 
le șade atît de bine în 
părți de țară.

Și azi ? Iată, tocmai în 
tul bănuit în care, cu aproape 
cincizeci de ani în urmă, se 
smulgea de pe pămînt, sus spre 
văzduhuri, avionul lui Aurel 
Vlaicu, se înalță acum construc
țiile marelui complex de indus
trializare a lemnului. Pădurea 
„Mișca”, din apropiere, a rămas 
mică pe Ungă pădurea stîlpilor 
de beton, crescută ca peste noap
te, cu bolți uriașe. Deschidereu 
arcadelor are 18 metri și construi
rea lor ar fi durat de trei ori 
mtai mult, dacă nu interveneau 
priceperea și talentul constructo
rilor. noștri, printre care, o spu-

noilor 
cărora 
aceste

Joi dimineață a părăsit 
Capitala, Indreptîndu-se spre 
Sofia, delegația C.C. al U.T.M. 
care va participa la ședința 
festivă a Biroului F.M.T.D. 
consacrată celei de-a XV-a 
aniversări > Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Delegația este condusă de 
tov. Nicolae Roman, secretar 
al C.C. al U T.M

(Agerpres)
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Lucrările celui de-al
IV-lea Congres 

Sindicalelor

nem cu mîndrie, se numără mulți 
tineri. Chiar inginerul șef. Grigo- 
reanu Arcadie, să tot aibă vreo 
30 de ani ! Ce să mai zicem a~ 
tunci de mulțimea celor care se 
invîrt in jurul vîrstei de douăzeci 
de <ani, unii în drum spre ea, al
ții depășind-o ușor. E firesc că 
pentru acești tineri — și nu nu
mai pentru ei — cuvîntul șan
tier se îngemănează cu cuvîntul 
școală. Și încă ce școală ! A teh
nicii moderne (foarte multe me
tode și soluții roi s-au experi
mentat cu deplin succes pe șan
tierul de la Blaj), <a ritmului spe
cific construcției socialiste, a or
ganizării. disciplinei, entuziasmu
lui și curajului.

Fără toate acestea la un loc, 
oamenii n-ar fi învățat să 
viitoarea impozantă cetate 
dustriei lemnului, într-un 
atît de scurt.

A m stat ore în șir, de 
ori cu inima strînsă de- emoție, 
privind munca tînărului macara
giu Turcu Alexandru, în vîrstă 
de 20 de ani, și a mecanicului 
Si-u Rusu Nicolae, mai tînăr încă. 
Multă pricepere trebuie să ai, 
curaj și calm deosebit, pentru o 
ridica, așa, ca pe-o jucărie, stil- 
pii uriași de beton, înalți de 20

ridice 
a in
ti mp

multe

Festivitățile consacrate
centenarului Universității

Al. I. Cuza“ din Iași

ii

La 27 octombrie au început 
la Iași, festivitățile consacrate 
împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea Universității „Al. I. 
Cuza“.

în cursul dimineții tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine, mem 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Uie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului și Cultu
rii, Atanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romine, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Gheorghiu, prim secre
tar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R., Constantin Nistor, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
Iași, oameni de știință, artă și 
cultură, conducători ai institute, 
lor de învățămînt superior din 
întreaga țară, precum și invitați 
de peste hotare, reprezentind 
universități din 24 de țări, au 
făcut o vizită la Universitatea 
,^il I. Cuza*. Cadrele didactice 
și mii de studenți i au intim- 
pi nat pe oaspeți făândule o 
călduroasă primire.

Prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universitățiit a adresat oas
peților un cuvint de bun sosit.

După vizitarea Universității, 
oaspeții au semnat în Cartea de 
onoare. Din partea conducerii 
Universității, incitaților le-au 
fost oferite plachete jubiliare și 
diplome.

La ora 11,30, în sala Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri" 
a avut loc adunarea festivă con. 
sacrată centenarului Universității 
.^41. I. Cuza“.

Desc hi zi nd adunarea festivă, 
prof. Ion Creangă a salutat pe 
oaspeții prezenți la festivități 
și a rostit o cuvîntare.

Sărbătorirea centenarului Uni
versității ieșene, a spus vorbito
rul, este o expresie a prețuirii 
și atenției pe care clasa munci 
toare și partidul ei, statul nos
tru democrat-popular le acordă 
dezvoltării învățămintului, știin
ței și culturii.

După ce a prezentat aspecte 
din activitatea Universității, vor 
bitorul a subliniat că Universi
tatea din Iași a cunoscut în anii 
regimului de democrație popu
lară o continuă înflorire. Sărbă
torirea centenarului — a spus în 
încheiere vorbitorul — este 
pentru noi un prilej solemn 
de a ne angaja în fața parti
dului și guvernului, în fața 
clasei muncitoare și a între
gului popor că ne vom spori 
eforturile pentru îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor de răspun
dere și onoare ce ne revin nouă, 
cadrelor didactice în lupta pen. 
tru înfăptuirea istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al 
al P.M.R. Gîndurile și 
mentele noastre de dragoste și 
recunoștință se îndreaptă către 
conducătorul iubit al poporului 
nostru, Partidul Muncitoresc Ro 
mîn și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Apoi, tov. Uie Murgulescu. în. 
numele Ministerului lnvățimintu- 
lui și Culturii a transmis cele | 
mai calde felicitări Universității 
ieșene, vrednicilor săi slujitori 
și studenți, urindu-le ca acum, 
cind pășesc în cel de-al doilea 
secol de existență, să obțină noi 
și strălucite realizări, demne de 
vremurile luminoase pe care le 
trăim.

In lumina hotărîrilor Con
gresului el IlUea al PM R. — 
a spus vorbitorul — cadrelor 
didactice și tineretului studios 
din Universitatea ieșeană și din 
întregul învățămînt superior le 
revin sarcini de mare cinste dar 
și de mare răspundere.

Desfășurînd o bogată și multi
laterală activitate de catedră, in
spirată din cele mai noi cuceriri 
ale științei contemporane, profe
sorii și asistenții au nobila înda
torire să împărtășească tineretu
lui studios vaste cunoștințe de 
specialitate, strîns legate de ce
rințele construcției socialiste. Tot- 

111 lea 
senii-

de metri și a-i planta cu preci
zie matematică, unul după altul, 
acolo unde tor ține pe umeri 
bolta halei de plăci fibrolemnoa- 
se (prima de acest fel din țara 
noastră). Cine sînt tinerii aceș
tia, de unde vin? Turcu Alexan
dru a absolvit școala de construc
ții din Blaj, a trecut marele e- 
xamen al șantierului la noua faț 
brică de zahăr de la Luduș și in
tre timp a luat note bune și la 
examenele de la liceul fără frec
vență (este în clasa a X-a). Rusu 
Nicolae a terminat școala meta
lurgică din Blaj și acum, seară 
de seară, își umple caietele cu 
însemnări la cursurile liceului 
seral (a trecut în clasa a lX-a). 
Cit cîștigă ? între 1300 și 2000! 
Trebuie să subliniez și ..amănun
tul” acesta pentru că, de, pe pă- 
mînt sin tem și nu mi-i de loc 
rușine cind oameni atît de ti
neri ajung la o astfel de viață ! 
Au ține oare aceasta numai și nu
mai de marea frumusețe atit de 
specifică zilelor noastre ?

Și ciți ca ei nu sînt pe șantie
rul de la Blaj ! Iată-i pe tinerii 
lăcătuși Ion Fleșeriu și Mihai Du- 
duman, ultimul moldovean, venit 
tocmai de la Bucecea, unde —■ 
gice el — am isprăvit cu bine.

Tovarăși,

Comitetul

popor, 
un pri- 
a tradi- 
acestui

Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale felicită călduros corpul 
didactic, studenții șj pe 
toți colaboratorii Universității 
„Alexandru loan Cuza“ din 
Iași cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la înființarea aces
tei vechi instituții de învăță
mînt superior din patria noas
tră.

Centenarul Universității „A- 
lexandru Ioan Cuza", sărbă
toare a lașului, este totodată 
o sărbătoare a științei și cul
turii rominești, o sărbătoare 
a întregului nostru 
Centenarul constituie 
lej fericit de cinstire 
țiilor înaintate ale 
vechi așezămînt, născut într-o 
perioadă de mari frămîntări 
social-politice, din inițiativa a 
doi oameni înaintați ai epocii 
lor — Alexandru Ioan Cuza, 
al cărui nume a fost înscris 
din nou pe frontispiciul aces
tui lăcaș de cultură de către 
regimul democrat-popular, și 
Mihail Kogălniceanu. om de 
stat și intelectual patriot.

Partidul șț guvernul mani
festă prețuire față de tradi
țiile progresiste ale culturii 
poporului nostru. Bogatul te
zaur al literaturii, artei și 
științei înaintate, făurit de-a 
lungul timpului de mințile 
cele mai luminate, pe care 
le-a dat acest popor, strălu
cește în toată frumusețea sa 
abia astăzi, în anii regimu
lui democrat-popular, cînd 
cultura este însușită de largi 
mase populare, cînd ea slu
jește educației patriotice a 
oamenilor muncii, făuririi 
unui om nou, cultivat, cu o 
conștiință socialistă avansată.

In decursul existenței sale, 
Universitatea „Alexandru loan 
Cuza44 a jucat un rol însem
nat în dezvoltarea științei și 
culturii noastre. După cum se 
știe, clasele dominante din 
trecut, care risipeau averi u- 
riașe stoarse din sudoarea oa
menilor muncii, erau foarte 
zgîrcite cu mijloacele nece
sare dezvoltării științei și cul
turii, manifestau nepăsare față 
de condițiile materiale în care 
trăiau creatorii bunurilor spi
rituale. dispreț față de rolul 
lor în societate. în timpul re
gimurilor fasciste, fruntași ai 
culturii au fost persecutați, 
au fost organizate asasinate 
împotriva lor, slova progre
sistă tipărită a fost arsă în 
autodafeuri, după model na
zist.

în ciuda acestui climat ofi
cial și împotriva lui, ca o ex
presie a talentului și aptitu
dinilor creatoare ale poporu
lui romîn, lașul și Moldova 
au crescut și educat numeroa
se generații de intelectuali din 
rîndurile cărora s-a ridicat o 
pleiadă de eminenți pedagogi, 
savanți, scriitori, artiști ce 
ocupă un loc de frunte în 
cultura din patria noastră. 
Aici s-au dezvoltat renumite 
școli de matematică, fizică, 
chimie, medicină, filologie 
care au promovat în știință 
idei înaintate, materialiste și 
s-au făcut cunoscute prin rea
lizările lor departe peste gra
nițele țării.nițele țării.

In Universitatea din Iași a 
pătruns ecoul luptei maselor 
țărănești împotriva cumplitei 
exploatări moșierești. Influen
ța mișcării organizate a clasei 
r.oastre muncitoare, a luptei 
duse de Partidul Comunist 
Romîn împotriva regimurilor . 
de corupție din trecut, împo
triva fascismului și războiului 
antisovietc. In această cita
delă a culturii progresiste nu
meroase personalități s-au ri
dicat împotriva curentelor
reacționare, decadente, împo
triva elementelor legionare
care cultivau obscurantismul, 
tovinismui șj ura față de om.

Știți ce. Construcția fabricii de 
zahăr. Are 20 de ani. urmează 
liceul serol și croiește îndrăznețe 
planuri de viitor.

Tot in echipa lăcătușilor l-am 
cunoscut și pe Alexandru Băcilă, 
un băiat cam pirpiriu, dar foarte 
vioi, pe care meșterul lui mi l-a 
prezentat și ca ..secretar al ute- 
miștilor”. Băcilă mi-a întins mina 
și ne am așezat cîteva clipe pe 
complicatele bare metalice, legate 
între ele, desigur, după un pl>an 
studiat cu minuție.

— De unde ești, frate ? îl în
treb. Că numele tău e de-aici, 
din părțile noastre.

— Păi, tot de-aici sînt și eu, 
din Glogoveț.

—• Da. din Glogoveț..,
Numele satului a răscolit 

mine un vîrtej de amintiri. Cind 
eram mic, mama îmi spunea o 
poveste cu urieși. întindea mina 
și-mi arăta pe dealurile din fața 
satului nostru pădurea Glogove- 
țului. Cică acolo își aveau, pe 
vremuri, cetatea lor. urieșii. Oda
tă, cînd erau ei duși la lucru, 
mutîndu-și pașii din deal în

ION BRAD

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

au militat pentru o orientare 
materialistă în filozofie și 
știință, pentru apropierea ar
tei, literaturii și științei de 
năzuințele poporului.

In noile condiții ale epocii 
socialismului, datorită grijii 
partidului șț guvernului cen
trul universitar Iași, ca și ce
lelalte centre universitare din 
țară, a cunoscut mari și radi
cale transformări. Oamenii de 
știință ieșeni aduc o contri
buție valoroasă la dezvoltarea 
culturii noastre socialiste, la 
rezolvarea unor probleme teo
retice și practice, realizînd 
lucrări, dintre care unele au 
fost distinse cu Premii de Stat 
și au devenit cunoscute peste 
hotare. Rezultatele obținute 
de colectivul universitar din 
Iași sînt o mărturie elocventă 
a impulsului pe care l-a dat 
și a orizonturilor noi pe care 
le-a deschis creației științifice 
din țara noastră însușirea 
concepției materialist-dialec- 
tice despre lume și societate. 
Ele sînt o expresie a superio
rității gîndirii marxist-Ie- 
niniste, a orînduirii socialiste* 
care asigură totalitatea con
dițiilor materiale și morale 
pentru progresul neîntrerupt 
al științei și civilizației.

Tovarăși.

Au trecut numai 16 ani de 
cînd în Romînia s-a început 
opera de transformare radi
cală a societății. După cum 
se știe. în istorie un asemenea 
număr de ani reprezintă 
foarte puțin. Si totuși, țara 
noastră a trecut de la o epocă 
la alta, de la o orinduire în 
care „principiul* suprem era 
exploatarea omului de către 
om, la o orînduire în care țe
lul suprem este fericirea o- 
mului.

Ea a încetat să mai fie o 
țară înapoiată și dispune azi 
de o economie care se dezvol
tă impetuos; în țara noastră 
a învins socialismul. înfățișa
rea actuală a patriei, vast șan
tier în care clocotește munca 
creatoare, vădește ritmul ra
pid în care s au înălțat nume
roase noi fabrici și uzine mo
dem utilate, în care are loc 
electrificarea țării și atîtea 
altele. Romîniei în plin proces 
de industrializare socialistă i 
se adaugă imaginea unei Ro- 
mînii cu o agricultură înainta
tă, bazată pe marile gospodă
rii socialiste, pe mecanizare. 
Viața oamenilor muncii a de
venit demnă; poporul romîn 
are certitudinea unui progres 
neîntrerupt al condițiilor lui 
de trai; el se bucură de am
ploarea deosebită pe care a 
luat-o construcția de noi lo
cuințe și clădiri social-cultu- 
rale. Aceste uriașe transfor
mări au fost posibile într-un 
timp atît de scurt pentru că 

societatea noastră este călăuzită 
de un conducător încercat, de
votat pînă la capăt interese
lor vitale ale poporului — 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Pe baza studierii profund 
științifice a realităților țării, a 
necesităților și posibilităților 
da care dispunem, Congresul 
al Ill-lea al PJd.R. a elaborat 
planul desăvîrșirii construirii 
socialismului, care va trans
forma Romînia într-o țară in
dustrială dezvoltată, cu o agri- (Continuare în pag. 3-a)

Una din îndeletnicirile actuale ale elevilor de la Centrul școlar 
horticol din Tîrgșorul nou, raionul Ploerti, este și aceea de a 
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înnoi livada plantată aici acum 40 de 
plantînd puieți sub supravegherea 

Bergher.
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cultură multilaterală, mecani
zată și de înaltă productivi
tate.

Tovarăși,

Orînduirea noastră a oferit 
oamenilor de știință, de literei 
și artă un larg cîmp de afir
mare creatoare, a reabilitat 
demnitatea intelectualului, sco- 
țîndu-1 din umilință, situîndu-1 
în primele rînduri ale con
structorilor activi ai societății 
socialiste.

La Congresul al IlI-lea al 
P.M.R., în Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej# 
s-a dat o înaltă apreciere ac
tivității intelectualității noas
tre, care își manifestă adeziu
nea deplină față de politica 
partidului și guvernului, adu
ce o contribuție de preț la 
dezvoltarea economiei naționa
le, a științei și artei, la răs
pândirea culturii în popor.

Succesele obținute în dome
niul dezvoltării economiei con
stituie baza materială care a 
permis ca știința și cultura ro- 
mînească să se ridice la un 
nivel pe care nu l-a cunoscut 
nici o dată în trecut. Clasa 
muncitoare, poporul nostru de
pune eforturi deosebite pen
tru a asigura condiții cît mai 
bune desfășurării activității 
științifice, culturale, didactice.. 
Grija pentru dezvoltarea știin
ței, culturii și învățămîntului 
reprezintă în Republica Popu
lară Romînă o politică de stat. 
Fonduri însemnate sînt aloca
te în fiecare an pentru chel
tuieli social-culturale. In pe
rioada 1956—1960 ele însumea
ză peste 55 miliarde lei și vor 
crește continuu în anii urmă
tori, ajungînd în 1965 la aproa
pe 20 miliarde lei pe an.

Învățămîntul superior a fost 
reprofilat și lărgit; au fost 
create noi institute și facultăți, 
corespunzător cu cerințele 
dezvoltării diferitelor ramuri 
ale economiei și culturii. Dacă 
în 1938 în întreaga țară exis
tau 16 instituții de învățămînt 
superior în 4 centre universi
tare, astăzi funcționează 38 de 
instituții în 9 centre universi
tare. Masele largi ale celor 
ce muncesc au larg acces spre 
izvoarele științei și culturii. 
Dintr un privilegiu al pături
lor avute, învățămîntul de 
toate gradele a devenit larg 
accesibil oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Școala noastră este astăzi 
unul din principalele mijloace 
de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului înflăcă
rat, al prieteniei între popoare 
și al internaționalismului pro
letar, în spiritul devotamentu
lui față de cauza construirii 
socialismului.

Marile perspective deschise 
de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. înfloririi economiei na
ționale, științei și culturii în
suflețesc avîntul creator al oa
menilor muncii în toate dome
niile de activitate. Intelectua
lii găsesc în realizarea planu
lui de 6 ani de dezvoltare a 
economiei naționale și a pro
gramului de perspectivă un 
vast cîmp de activitate, în 
care-și pot valorifica pe de
plin talentul, cunoștințele și 
capacitățile lor de creație.

învățămîntul de toate gra
dele va fi considerabil lărgit 
și perfecționat. Sînt prevăzu
te numeroase construcții de 
școli, clădiri pentru instituții 
de învățămînt superior, cămi
ne studențești. Se va încheia



Lucrările celui de-al IV-lea Congres al Sindicatelor din R. P. Romînă
Salutul Federației Sindicale 

Mondiale transmis 
de tovarășul Marcel Bras

Tov. Marcel Bras, secretar 
al F.S.M., a transmis Congre
sului salutul frățesc și entu
ziast al Federației Sindicale 
Mondiale.

Delegația noastră — a spus 
el — urmărește cu mare aten
ție lucrările Congresului dv. 
care pornind de la remarcabi
lele realizări economice, socia
le, științifice și culturale ale 
puterii populare fixează obiec
tive ce deschid întregii popu
lații muncitoare de la orașe 
și sate perspective și mai 
luminoase.

Este suficient să aruncăm o 
privire în urmă pentru a pu
tea avea deplină încredere în 
succesul grandioaselor planuri 
pe care vi le-ați propus. în a- 
ceastă perioadă atît de scurtă 
de 16 ani, poporul romîn, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn și a guvernului 
său popular, a ridicat în chip 
admirabil țara din ruinele 
războiului și i-a schimbat ra
dical structura economică, 
transformînd-o dintr-o țară 
„eminamente agricolă", săra
că și înapoiată din punct de 
vedere economic, într-o țară 
în plină dezvoltare, care va 
atinge în 10 sau 15 ani nivelul 
ridicat al țărilor industriale 
dezvoltate, cu o agricultură 
cu ramuri variate și înalt pro
ductivă.

Sindicatele romîne au parti
cipat în largă măsură la a- 
ceste realizări care se oglin
desc printr-un nivel de trai 
din ce în ce mai ridicat și 
condiții de muncă mereu mai 
bune pentru oamenii muncii. 
Este semnificativ și în același 
timp îmbucurător să vedem 
discutîndu-se în cadrul acestui 
congres sarcinile din ce în ce 
mai importante și mai pline 
de răspundere ce revin sindi
catelor în lumina acestor 
perspective, sarcini care le 
conferă drepturi noi și de 
neconceput în condițiile ex
ploatării capitaliste.

Dragi tovarăși romîni, rea
lizările și succesele voastre în 
toate domeniile contribuie la 
mersul înainte al întregii 
mișcări muncitorești. Progre
sele voastre și cele ale între
gului lagăr socialist constituie

un ajutor prețios pentru oa
menii muncii din țările capi
taliste care trebuie să ducă o 
luptă grea împotriva exploa
tării din ce în ce mai crunte 
a monopolurilor avide de pro
fituri.

Voi contribuiți efectiv la 
trezirea popoarelor asuprite și 
la succesul luptei lor pentru 
independență națională ce ca
racterizează perioada actuală, 
deschizînd drumul lichidării 
definitive a colonialismului și 
surpînd bazele imperialismu
lui.

Voi acționați în sensul dez
voltării și consolidării forțe
lor mondiale ale păcii, care 
au un sprijin solid în forța 
crescîndă în toate domeniile 
a lagărului socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică și care 
pot să-și afirme astăzi cu în
credere voința fermă de a a- 
sigura pacea mondială, impu- 
nînd imperialiștilor dezarma
rea generală și controlată, 
coexistența pașnică.

Federația Sindicală Mon
dială, care a sărbătorit recent 
cea de-a XV-a aniversare de 
la înființarea sa, se mîndrește 
de a avea în rîndurile ei cen
trale naționale ca a voastră, 
profund credincioase principi
ilor unității de clasă.

Astăzi, cînd în Germania 
federală ca și în Japonia asis
tăm la reînvierea periculoasă 
a fascismului și militarismu
lui încurajată de imperialiștii 
americani — a spus vorbitorul 
— este necesar ca sindicatele 
de orice afiliere să se întâl
nească din nou pentru a opu
ne acțiunea unită și hotărâtă 
a clasei muncitoare acestor 
amenințări ale ațițătorilor la 
război.

F.S.M. nu precupețește nici 
un efort pentru realizarea a- 
cestei unități.

La aceste eforturi pentru 
dezvoltarea solidarității mun
citorești internaționale și pen
tru unitatea sindicală, noi 
știm că sindicatele și oamenii 
muncii djn R.P.R. aduc o con
tribuție puternică și un spirit 
de răspundere, care fac să 
crească stima noastră față 
de ei.

Salutul Consiliului Central 
al Sindicatelor Sovietice 

transmis de tovarășul 
A. I. Sevcenco

După ce a urat Congresului 
succes în lucrările sale, tov. 
A. I. Sevcenco a dat citire sa
lutului Consiliului Central al 
Sindicatelor Sovietice către 
cel de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din R. P. Ro
mînă.

Dragi tovarăși,
Consiliul Centrat al Sindica

telor din Uniunea Sovietică, 
în numele muncitorilor și 
funcționarilor din Uniunea So
vietică, transmite un fierbinte 
și frățesc salut celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicate
lor din Republica Populară 
Romînă.

Sindicatele romîne se pre
zintă la cel de-al IV-lea Con
gres cu mari succese. în anii 
puterii populare, oamenii 
muncii din Romînia au repur
tat succese însemnate în opera 
de construire a socialismului. 
Ca urmare a îndeplinirii pla
nului de dezvoltare a econo
miei naționale, Romînia se 
transformă rapid într-o țară 
cu o puternică industrie, cu o 
agricultură înaintată, iar viața 
poporului muncitor devine an 
de an mai bună, mai fru
moasă.

în prezent, oamenii muncii 
din Romînia, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
avînd sprijinul întregului la
găr socialist luptă cu succes 
pentru îndeplinirea planului 
de 6 ani de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pentru con
tinua ridicare a bunăstării po
porului, pentru înflorirea pa
triei lor socialiste. Un rol im
portant în rezolvarea acestor 
sarcini îl joacă sindicatele ro
mîne. Ele mobilizează munci
torii, funcționarii și intelec
tualitatea Republicii Populare 
Romîne la lupta pentru dez
voltarea multilaterală a eco
nomiei țării, manifestă o grijă 
neobosită pentru nevoile oa
menilor muncii. Prin partici
parea lor activă la construc
ția economică și culturală, ele 
și-au cîștigat stima maselor 
largi populare.

Oamenii muncii și sindica

tele din R. P. Romînă luptă 
consecvent pentru întărirea 
unității și solidarității clasei 
muncitoare din toate țările, 
militează activ în sprijinul 
principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu diferite sis
teme sociale, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă 
denuclearizată și fără arma 
rachetă, pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru pace 
și prietenie între popoare.

în activitatea lor, sindicate
le din Romînia aduc o mare 
contribuție la cauza întăririi 
puternicului lagăr al socialis
mului — cea mai mare cu
cerire a oamenilor muncii, un 
adevărat bastion al păcii și 
securității popoarelor.

Legături de prietenie fră
țească unesc sindicatele și oa
menii muncii din Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Romînă. Colaborarea tot mai 
strânsă și rodnică a sindicate
lor sovietice și romîne con
tribuie la rezolvarea cu suc
ces a sarcinilor care stau în 
fața popoarelor din țările 
noastre în construirea socia
lismului și comunismului.

Sindicatele sovietice vor în
tări și pe viitor din toate pu
terile această prietenie indes
tructibilă, bazată pe principii
le leniniste ale egalității, co
laborării frățești și ajutorului 
reciproc, ale internaționalis
mului proletar.

Sindicatele din U.R.S.S. u- 
rează sindicatelor din Repu
blica Populară Romînă noi și 
mari succese în construcția 
socialismului, în ridicarea 
continuă a nivelului cultural 
și material al oamenilor 
muncii, în lupta pentru pace 
și securitatea popoarelor.

Trăiască sindicatele din Re
publica Populară Romînă !

Să crească și să se întă
rească prietenia dintre popoa
rele sovietic și romîn !

Trăiască unitatea indestruc
tibilă a marelui lagăr socialist, 
chezășia construirii cu succes 
a socialismului și comunismu
lui în țările noastre, chezășia 
păcii în întreaga lume !

PREZIDIUL CONSILIULUI CENTRAL 
AL SINDICATELOR SOVIETICE

Din cuvîntul participanților la Congres
Cuvîntul tovarășului Ion Marin

(Orașul
Aducînd Congresului salu

tul constructorilor de autoca
mioane din Orașul Stalin, 
vorbitorul a arătat succesele 
obținute în ultimii 5 ani de 
colectivul Uzinelor „Steagul 
Roșu" - unitate de frunte a 
industriei constructoare de 
mașini din țara noastră : pro
ducția de autocamioane a 
crescut în această perioadă cu 
166,6 la sută, iar ciclul de fa
bricație al autocamioanelor 
s-a micșorat de la 90 de zile 
în 1955 la 55 de zile în 1959.

Vorbitorul a scos apoi în e- 
vidență rolul important al 
consfătuirilor de producție în 
îmbunătățirea continuă a acti
vității uzinelor. El a arătat că 
la Uzinele „Steagul Roșu** co
mitetul sindical a luat ini-

Stalin)
țiativa să pună în discuția 
consfătuirilor de producție 
ale secțiilor furnizoare obser
vațiile și propunerile făcute 
de secțiile beneficiare.

Vorbitorul a arătat apoi că 
eforturile colectivului Uzine
lor de autocamioane din Ora
șul Stalin sînt îndreptate în 
momentul de față spre reali
zarea sarcinii trasate de par
tid ca în cadrul planului de 
6 ani să perfecționeze și să 
dubleze producția de auto
camioane. înaltele aprecieri 
făcute organizațiilor sindicale 
în salutul C.C. al P.M.R. — a 
spus el în încheiere — ne în
suflețesc să luptăm cu și mai 
mult avînt pentru a ne înde
plini această sarcină de înaltă 
răspundere.

dicale și conduceri de unități 
agricole de stat care se ocupă 
insuficient de problemele e- 
conomice și nu analizează la 
timp felul cum se îndeplinesc

sarcinile de plan. Totodată el 
a criticat Ministerul Agricul
turii care nu a trimis la timp 
indicii de plan gospodăriilor 
agricole de stat

retului pentru ca acestea să 
devină colective de muncă 
fruntașe.

Referindu-se la sarcinile 
deosebite ce revin sindicate
lor și organizațiilor U.T.M. în 
lumina hotărârilor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. în 
ceea ce privește ridicarea 
continuă a calificării tineri
lor, tovarășul Virgil Trofin a 
spus în continuare:

în întreprinderile noastre 
zeci de mii de tineri, alături 
de vîrstnici, își ridică continuu 
prin diferite forme calificarea 
profesională, își însușesc teh
nica și tehnologia modernă, 
în numeroase întreprinderi, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, conducerile între
prinderilor, organizațiile sin
dicale și ale U.T.M. acordă o 
mare atenție acestei proble
me. Nu se poate trece însă cu 
vederea că mai sînt totuși în
treprinderi în care problema 
ridicării continue a calificării 
tineretului este tratată formal. 
O bună parte dintre tineri 
încă nu sînt cuprinși în 
cercuri și cursuri de ridicare 
a calificării profesionale. în 
unele întreprinderi aceste 
cursuri oferă prea puține cu
noștințe tehnice. Sînt cazuri 
cînd preocuparea pentru con
tinua perfecționare a pregăti
rii profesionale a tineretului 
este considerată ca o chestiune 
de care trebuie să se ocupe 
numai organizațiile U.T.M., 
neînțelegînd că aceasta este o 
problemă de stat de foarte 
mare importanță.

Partidul a pus în fața orga
nizației noastre sarcina de a 
îmbunătăți munca politică e- 
ducativă în școlile profesio
nale și tehnice. Noi sîntem de 
acord cu problemele ridicate 
în raportul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor cu privire 
la școlile profesionale. Organi
zațiile U.T.M. în colaborare cu 
organizațiile sindicale sînt che
mate de a acorda toată atenția 
organizării în cele mai bune 
condiții a practicii în produc
ție. întregului proces instruc
tiv-educativ din școlile profe
sionale și tehnice.

Considerăm de asemenea — 
a arătat în continuare vorbi
torul că organizațiile U.T.M., 
împreună cu sindicatele și 
conducerile întreprinderilor 
trebuie să dea mai multă a- 
ter.ție îndrumării tinerilor 
spre învățămîntul seral și 
fără frecvență, asigurării tu
turor condițiilor necesare, a- 
jutîndu-i cu dragoste și per
severența să obțină rezultate 
cit mai bune la învățătură.

Oeupindu-se în continuare 
de probiemele colaborării în
tre organizațiile U.TJ4. șî 
sindicate in domeniul muncii 
politico-educative, tovarășul 
Virjpl TroGn a spus :

După cum s-a arătat și în 
raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Apostol, prin

grija partidului și guvernului 
s-au creat numeroase așeză
minte culturale, cluburi, case 
de cultură, biblioteci etc., care 
permit desfășurarea unei in
tense și multilaterale activi
tăți. Sarcina pusă de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
în fața sindicatelor și a or
ganizațiilor de tineret, a sfa
turilor populare si a organe
lor Ministerului învățămîntu- 
lui și Culturii, este de a folosi 
din plin puternicul instru
ment de educare socialistă pe 
care-1 reprezintă aceste insti
tuții de cultură organizînd o 
activitate bogată și atrăgătoa
re. cu o sferă de cuprindere 
din ce în ce mai largă. La 
unele cluburi, de exemplu din 
cauza activității sărăcăcioase 
și neatractive, tinerii nu parti
cipă intens la activitatea aces
tora. Se simte necesitatea ca 
organizațiile sindicale, în co
laborare mai strânsă cu orga
nizațiile U.T.M.. sub conduce
rea organizațiilor de partid, 
să asigure ca aceste instituții 
să desfășoare activitatea pe 
baza unui asemenea program 
în care să fie incluse activi
tăți și manifestări care să 
contribuie mai mult la dez
voltarea conștiinței socialiste, 
la răspîndirea cunoștin
țelor tehnice și a experiențe
lor înaintate în producție, la 
dezvoltarea cunoștințelor de 
cultură generală, la organiza
rea cît mai plăcută, educativă 
și recreativă a timpului liber 
al oamenilor muncii, a mase
lor tineretului.

O altă problemă 
de importantă este 
morală a tineretului, 
obținut unele rezultate fru
moase în cultivarea și dezvol
tarea noilor trăsături morale, 
a relațiilor specifice societății 
noastre socialiste, nu putem 
socoti nici pe departe încheia
tă munca în acest domeniu. 
Ba dinpotrivă eforturile tre
buie să 
te, iar 
strânsă 
U.T.M.
nem rezultate din ce în ce 
mai bune.

De obicei se întâmplă cam 
așa : cînd un tînăr mai gre
șește, unii tovarăși în vîrstă îl 
observă și îl critică. Și acest 
lucru este bun. Critica este 
necesară, dar nu e suficient 
numai atît. Numai constatarea 
lipsurilor nu e suficientă, tre
buie pus umărul pentru lichi
darea lor. Organizațiile U.T.M. 
nu pot rezolva problemele a- 
cestea fără ajutorul muncito
rilor în vîrstă. al sindicatelor. 
Noi știm că tinerii așteaptă 
tocmai de la tovarășii cu o 
mare experiență de viață sfa
turi, de la inimă la inimă, 
care să-i ajute să înțeleagă 
mai bine de ce unele apucături 
sînt greșite.

Ne exprimăm convingerea

— a arătat în încheiere tova
rășul Virgil Trofin — că prin
tre problemele multiple pe 
care le dezbate congresul 
dumneavoastră, vor fi dezbătu
te și problemele educației co
muniste a tineretului munci
toresc și că hotărârile ce le 
veți adopta vor duce la o cola
borare mai rodnică între sin
dicate și U.T.M. pentru rezol-

varea tuturor problemelor 
care privesc munca și viața 
tineretului, la mobilizarea și 
mai activă a acestuia pentru 
a contribui cu toată puterea 
de muncă, cu tot entuziasmul 
său tineresc la înfăptuirea 
mărețului țel pus de partid în 
fața poporului — desăvîrșirea 
construcției socialiste în scum
pa noastră patrie.

deosebit 
educația 
Dacă am

fie și mai perseveren- 
prin colaborarea mai 

între organizațiile 
și sindicale să obți-

Ședința 
de

(Urmare din pag.
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Gheor- 
al sin-

C-F.R. „Ilie Pintilie", 
ghe Igrișan, delegat 
dicatelor din Arad, președin
tele comitetului sindicatului 
de la Uzinele „Gheorghi Di
mitrov", Simion Negrilă, de
legat a] sindicatelor din 
București, actor la Teatrul 
Muncitoresc C. F. R. Giu-

Iași.
a luat cuvîn- 
Qa.mil Pesh- 

în Prezidiul

Ședința de
în ședința de după-amiază, 

în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Geor- 
gică Matei, delegat al sindica
telor din Bicaz, președintele 
comitetului sindicatului de la 
Fabrica de ciment „Congresul 
al XlX-lea", Elena Stoia, dele
gată a sindicatelor din Bucu
rești, președintele Comitetului 
Central al Uniunii sindicate
lor din întreprinderile indus
triei bunurilor de consum.

Congresul a aprobat apoi în 
unanimitate raportul Comisiei 
de validare, prezentat de tov. 
Dumitru Leonte, delegat al 
sindicatelor din

în continuare 
tul tovarășul 
geshi, membru
Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Albania, care 
a salutat Congresul în numele 
sindicatelor din țara sa.

La discuții au luat apoi cu 
vîntul tovarășii : Rusalin Fîe, 
delegat al sindicatelor din Re
șița, inginer laminorist la 
Combinatul metalurgic Reșița, 
Neagu Ciocan, delegat al sin
dicatelor din Brăila, președin
tele Consiliului local al sindi
catelor din Brăila.

Congresul a fost salutat 
apoi de tovarășul Todor Pra- 
hov, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria.

în continuare au luat cuvîn
tul la discuții tovarășii : Du
mitru Gh. Dumitru, delegat al 
sindicatelor din Fetești, direc
torul gospodăriei agricole de 
stat Pietroiu, regiunea Bucu
rești. Virgil Neagu. delegat al 
sindicatelor din Craiova, me
canic de locomotivă la Depoul 
C.F.R., Ecaterina Barabaș, 
delegată a sindicatelor din Ga-

Cuvîntul tovarășului Nicolae Moraru
(Hunedoara)

Tov. N. Moraru, președin
tele C.C. al Uniunii sindica
telor din întreprinderile in
dustriei metalurgice și elec
trice, a arătat că datorită po
liticii leniniste a partidului de 
industrializare socialistă a ță
rii, industria noastră siderur
gică produce anul acesta, în 
numai 8 săptămîni, întreaga 
cantitate de oțel produsă în 
țara noastră în 1938. De ase
menea, planul de zece ani de 
electrificare a țării, de la a 
cărui aprobare de către ple
nara C.C. al P.M.R. s-a îm
plinit zilele acestea un dece
niu, a fost realizat cu un an 
mai devreme.

Vorbitorul a arătat apoi re
zultatele pozitive obținute prin 
organizarea schimburilor de 
experiență între întreprinde
rile din aceeași ramură ca și 
a întrecerii între aceste între
prinderi. Citind exemplul în-

flăcăratei întreceri dintre si- 
derurgiștii din Hunedoara și 
cei din Reșița, el a arătat. că 
în primele 9 luni de la în
ceputul anului, reșițenii au 
dat patriei, peste plan, 6.178 
tone de fontă, 26.000 tone la
minate și aproape 14 milioa
ne lei economii la prețul de 
cost, iar hunedorenii — 27.000 
tone de fontă, 59.000 tone de 
oțel, 44.000 tone de laminate 
și aproape 20 milioane lei e- 
conomii la prețul de cost. în
trecerea socialistă și-a dovedit 
astfel încă odată marea sa 
forță mobilizatoare, ilustrînd 
capacitatea clasei muncitoare 
de a conduce economia mai 
bine decit burghezia, spulbe- 
rînd teoriile reacționare care 
pun la îndoială simțul gospo
dăresc și marea capacitate 
organizatorică și de conduce
re a clasei muncitoare.

Cuvîntul tovarășului Ion Iliescu
(Constanța)

Regiunea Constanța, în tre
cut una din regiunile cele 
mai înapoiate din țară, a de
venit în anii puterii populare 
o regiune cu industria în 
dezvoltare și cu o agricultură 
în care relațiile socialiste de 
producție au învins pe tot 
frontul.

Sindicatele din agricultura 
regiunii au acordat o atenție 
mai mare generalizării expe
rienței înaintate în producție, 
aplicării în practică a meto
delor agrozootehnice avansa
te și folosirii raționale a par
cului de mașini și tractoare.

Organizînd întrecerea so
cialistă pe bază de obiective

concrete și urmărind în per
manență felul cum se reali
zează angajamentele, gospodă
riile de stat au obținut în a- 
cest an în medie 1775 kg. de 
grîu la hectar și au livrat sta
tului peste plan 20.000 tone 
de grîu și secară.

Extinderea în toate S.M.T. 
cu sprijinul sindicatelor a 
metodei de autofinanțare a 
brigăzilor de tractoare a con
tribuit la realizarea în primele 
nouă luni ale anului de econo
mii în valoare de 22.000.000 
lei, prețul de cost pe hantru 
fiind redus la 60 lei.

Vorbitorul a arătat că mai 
sînt încă unele comitete sin

Cuvîntul tovarășn'ui Mihai Fâlticeanu
0m0

Vorbitorul s-a ocupat îndeo
sebi de modul cum Comiîetul 
sindicatului de la Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie" din Iași 
a asigurat participarea unui 
număr tot mai mare de mun
citori la învățămîntul mediu 
și superior tehnic, seral și 
fără frecvență.

Pentru a sprijini pe elevii 
muncitori la învățătură, co
mitetul sindicatului nostru — 
a spus vorbitorul — urmărește 
îndeaproape frecvența, însuși
rea lecțiilor predate, discipli
na, precum și conținutul lec
țiilor. De asemenea, pentru a- 
profundarea cunoștințelor, în 
special a celor de matematică, 
fizică și chimie, cei mai buni 
ingineri și tehnicieni din în
treprinderea noastră au fost

antrenați să sprijine pe elevii 
muncitori in cadrul orelor de 
consultații.

In continuare vorbitorul a 
relevat faptul că muncitorii- 
elevi antrenați în întrecerea 
socialistă iși realizează și de
pășesc cu regularitate nor
mele. mulți dintre ei fiind 
fruntași in producție și ino
vatori.

Vorbitorul a arătat că comi
tetul sindicatului iși propune 
să muncească in această di
recție în așa fel incit la sfîr- 
șitul anului 1965 circa 35 la 
sută din numărul total al 
muncitorilor productivi din 
întreprindere să termine 
cursurile școlii medii serale și 
fără frecvență de cultură ge
nerală.

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
Tovarăși,

Tinerii muncitori, ingineri, 
tehnicieni din uzine și fabrici, 
de pe ogoare, studenții, elevii, 
întregul tineret al patriei noas
tre, urmăresc cu un mare in
teres lucrările acestui măreț 
Congres al Sindicatelor, pen
tru că, așa cum a arătat tova
rășul Chivu Stoica, în salutul 
adresat de către Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, „prin munca 
lor neobosită pusă în slujba 
cauzei socialismului, sindica
tele s au dovedit un sprijin de 
nădejde al partidului, au cîș
tigat stima și încrederea în
tregului popor".

Uniunea Tineretului Munci
tor, organizația unică, politi
că, revoluționară a tineretului 
din patria noastră, — a arătat 
în continuare tovarășul Virgil 
Trofin — îndrumă și educă 
utemiștii să participe activ la 
munca pe care o desfășoară 
sindicatele. în prezent din cei 
peste 1.950.000 de membri ai 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
920.000, adică toți utemiștii 
din întreprinderi și instituții, 
din școlile profesionale și teh
nice, sînt și membri ai orga
nizațiilor sindicale.

Aceasta scoate în evidență 
odată în plus importanța pe 
care o are colaborarea între 
Uniunea Tineretului Muncitor 
și organizațiile sindicale în 
pregătirea și educarea tine
rei generații de constructori 
pricepuți și activi ai socialis
mului în patria noastră.

Pe baza țelurilor și sarcini
lor comune, sub conducerea și

îndrumarea permanentă a par
tidului, sindicatele și U.T.M 
colaborează strâns și in mod 
activ în rezolvarea tuturor 
problemelor pe care le ridică 
munca, viața și educația ti
neretului muncitor.

După ce a arătat că tineretul 
patriei noastre este profund 
recunoscător partidului pentru 
minunatele condiții și pentru 
strălucitele perspective ce-i 
sînt deschise, vorbitorul a sub
liniat că tânăra generație par
ticipă entuziast la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Peste 450.000 tineri munci
tori participă activ și cu elan 
la întrecerea socialistă orga
nizată de sindicate. Numai în 
primele trei trimestre ale a- 
cestui an prin munca tineretu
lui muncitor din industrie, 
s-au adus economii patriei în 
valoare de aproape 100 mi
lioane de lei.

Trebuie să arătăm — a spus 
în continuare vorbitorul — că 
în legătură cu educarea tine
retului în spiritul atitudinii 
noi, socialiste față de muncă 
privind participarea sa la în
trecerea socialistă mai sînt 
încă multe de făcut. Se simte 
necesitatea ca organizațiile 
U.T.M. împreună cu organiza
țiile sindicale să acorde mai 
multă atenție atragerii mase
lor largi de tineri la între
cerea socialistă, pe bază de 
angajamente individuale și 
concrete, generalizării meto
delor înaintate de muncă, sti
mulării diferitelor inițiative 
ale tinerilor în procesul de 
producție, întăririi muncii bri
găzilor de producție ale tine-

Iești. Constantin Rateu, dele
gat al sindicatelor din Su
ceava, președintele Consiliu
lui sindical regional Suceava, 
Feher Ladislau, delegat .al 
sindicatelor din Petroșani. w • 
ner, șef de brigadă la exp®K 
tarea carboniferă Lupeni Vir
gil Trofin, prim-secretar al 
Comitetului Central al U.T.M.

după-amiază

Rostind salutul pionierilor

lăți, medic la Sanepidul regio
nal, Ion Balaș, vicepreședinte 
al Uniunii de Cultură Fizica 
și Sport.

Congresul a fost salutat apoi 
de tovarășul George Moore 
Wylie, delegaiui sindicatelor 
din districtul New Castle (An
glia), membru in Consiliul 
Sindicatelor.

Tovarășul Daubner Voitech. 
președintele Consiliului Sindi
cal din Slovacia, 
greșului salutul 
cehoslovace.

Au luat apoi 
discuții tovărășii : Alexandru 
Vernescu, deiegaț al sindica
telor din PioeșU, președinte, e 
Comitetului Central ai Uniu
nii sindicatelor din întreprin
derile industriei de petrol, cm- 
mie și gaz metan, Virgil Ma- 
noiacue, deiegat al sindicate
lor din Ploești, activist al Con
siliului sindical regional.

Congresul a fost saiutat 
apoi de tovarășii : Li Yun 
Ciuan, președintele Comitetu
lui Central ai sindicatului 
muncitorilor din industria con
strucțiilor de mașini din R.P. 
Chineză și Mun Ci Su, vice
președinte al Comitetului Cen
tral al Sindicatelor Unite din 
Coreea.

La discuții au mai luat cu
vîntul tovarășii: Emilia Groza, 
delegată a sindicatelor din 
Cluj, activistă a Consiliuiuj 
sindical regional, Aron Cristea, 
delegat al sindicatelor din Pe
troșani, miner pensionar. Se- 
basiian Oancea, președintele 
comitetului sindicatului din 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, Maria Moraru, delegată a 
sindicatelor din Piatra Neamț, 
președinta comitetului sindi
catului de la Uzinele de fire 
și fibre sintetice Săvinești, Ion 
Herle, delegat al sindicatelor 
din Oradea, președintele co
mitetului sindicatului de la 
Fabrica de Încălțăminte'„Soli
dari ta tea'1.

Congresul a fost salutat 
apoi de tovarășul Livio Masca- 
rello, secretai- al Confederației 
Generale a Muncii din Franța.

Lucas Werner, membru in 
Prezidiul conducerii centrale 
a Federației Sindicatelor Li
bere Germane a dat citire sa
lutului adresat Congresului de 
președintele Federației, H. 
Wamke.

Barry Abasse, membru in 
biroul Confederal al Confede
rației Naționale a Muncii din 
Guineea, a adus apoi salutul 
acestei organizații sindicale.

Lucrările Congresului conti
nuă.

(Agerpres)

a adus Con- 
smdi

cuvîntul la

Din sala
Congresului
(Urmare din pag. ba)

Din salutul
înaripați de visuri ce-nfloresc. 
Cu inimile dogorind de soare 
Aducem un salut pionieresc 
Vitezei noastre clase muncitoare.

Sub flamura partidului iubit. — 
Din care noi purtăm o părticică - 
Prin lupta grea, un vis s-a împlinit 
Și-o țară nouă astăzi se ridică.

O. cite veacuri, triști, fiâminzi și goi, 
Copiii n-au avut copilărie I
De ne-ar putea privi in ochi pe noi 
S-ar lumina de drag și bucurie.

Căci noi prin grija voastră creștem azi 
Ca Feți-frumoșii mindri din poveste, 
Ca sondele înalte printre brazi,
Ca vulturii ce zboară peste creste.

Noi știm : părinții noștri zi de zi 
Ne fac viața mai înfloritoare, 
Ei sînt mindria noastră de-a trăi 
Ei sint viteaza clasă muncitoare.

Partid - părinte, ție - adine datori, 
Datori nemărginit iubirii tale 
Și vouă - fala țării, muncitori, 
Jurăm că vom urma slăvită cale.

Că școli și-ateliere nu-n zadar 
Larg porțile ni le deschid în față.
Iar cărțile - neprețuitul dar -
Sînt pentru noi un cald îndemn : învață I

pionierilor
Știm, nu-i ușor să intri-n noul schimb 
De luptători, cum patria ne-o cere. 
Noi, vrednici făurari vom fi la timp 
Prezenți în fabrici și pe șantiere.

Dar ca să le-nvâțâm mai bine toți, 
Cu bucurie-am vrea mai des să vină 
Tații la fii, bunicii la nepoți,
Să le arate drumul spre uzina.

Ne-a dat partidul cinstea de-a visa
Si de-a-mplini cele mai-nalte vise. 
In viitor, prin îndrumarea sa,
Ne așteaptă zări de aur larg deschise.

Pe drumul celor cinsprezece ani 
De măreție și de frumusețe, 
Noi, cei ce le vom fi contemporani, 
Ne îndreptăm cu inimi-îndrăznețe.

Și iatâ ne visam siderurgiști
La a Galaților oțelârie 
Dind slavă anilor socialiști
Și dindu-i muncii strai de poezie.

Sau, fi-vom arhitecți care-au durat 
Orașe noi sub bolțile albastre 
Precum partidul nostru ne-a-nvățat, 
El, arhitectul fericirii noastre.

Partidului, ii mulțumim cu drag
Și scumpei noastre clase muncitoare. 
Pornim cintind sub purpuriul steag 
Pe glorioase drumuri viitoare.

economii. Și pînă la sfirșitul a- 
nului mai sînt peste două luni...

Despre participarea la înfăp
tuirea sarcinilor partidului vor
besc cu adîncă bucurie și mîn- 
drie și ceilalți delegați. Căci în-? 
tr-adevăr, ce poate fi mai pasio
nant, mai viu și însuflețitor de- 
cît munca înflăcărată pentru în
deplinirea minunatelor perspec
tive pe care partidul Ie pune în 
fața întregului popor ?

...De o dată, ușile marii săli 
sau deschis larg. Vin pionieri, 
primăvara patriei, să salute Con
gresul. Apariția lor, 
inimile tuturor cu o 
emoție. Spontan sala 
în aplauze puternice.

La tribună urcă un 
o pionieră :
„înaripați de visuri ce-nfloresc, 
Cu inimile dogorind de soare 
Aducem un salut pionieresc 
Vitezei noastre clase muncitoare”.

Sala răsună de furtunoase ro
pote de aplauze. Delegații pri
vesc cu dragoste acești copii, să
nătoși și plini de viață, repre
zentanți ai celei mai tinere ge
nerații a țării care aduce salu
tul și recunoștința lor clasei 
muncitoare, partidului care le-a 
făurit minunata viață pe care o 
trăiesc astăzi.

în numele tinerei generații a 
țării, în numele celor peste 
1.900.000 de utemiști salută Con
gresul, pe reprezentanții harni
cei și talentatei noastre clase 
muncitoare tovarășul Virgil Tro
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M, Tineretul patriei noastre 
poartă o veșnică recunoștință glo
rioasei noastre clase muncitoare 
în frunte cu iubitul său condu
cător — Partidul Muncitoresc Ro
mîn care asigură tinerilor posi
bilitatea dc a-și făuri cele mai 
îndrăznețe visuri cu convingerea 
că ele se vor înfăptui.

,on- 
a învăluit 
puternici 

izbucnește

pionier și



Pe urmele materialelor publicate Raioane care au terminai însămînțările

Rezultatele
unor măsuri eficiente

în numărul 3353 al ziarului 
„Scîhteia tineretului” articolul 
„Cînd strîngi cu o mină și arunci 
cu alta” arăta cum luptă unii ti
neri de la Fabrica „Kirov” din 
Capitală pentru economii și îm
bunătățirea calității produselor, 
în articol erau date ca exemplu 
brigăzile de producție ale tinere
tului, conduse de Nicolae Stănescu 
și Gheorghe Pană, brigăzi frun
tașe care obțineau lună de lună 
rezultate din ce în ce mai bune 
și care, odată cu economiile mari 
realizate, dădeau și produse de 
cea mai bună calitate. Totodată 
articolul critica faptul că în rîw 
durile unor tineri din fabrică •— 

* și în special în brigada de pro- 
£ ducție a tineretului de la secția 

„opincuțe”, condusă de tînărul 
Joandrea Dumitru, și-a făcut l°c 
părerea dăunătoare, conform că
reia este suficient să lupte pen
tru cit mai multe produse, să se 
facă economii de materii prime 
și materiale auxiliare, fără să se 
lupte în același timp și pentru 
calitatea produselor. Alături de 
Joandrea Dumitru, însă erau alți 
tineri ca Nicolae Ursuianu, Lu
creția Vîrlan și Stela Manolache 
care considerau că trebuie să 
aibă în atenția lor numai calita
tea produselor, fără să se preo
cupe în permanență și de econo
misirea de materii* prime și ma

se 
din

teriale auxiliare. în articol 
sugera organizației U.T.M. 
uzină ideea organizării unor adw 
nări generale U.T.M. în oare ti
nerii să dezbată pe larg aceste 
probleme și să ia măsuri concrete 
în vederea înlăturării lipsurilor 

• ' manifestate.
4r

După apariția articolului, tine
rii de la Fabrica „Kirov” au dis* 
cutat în cadrul unor adunări 
U.T.M. pe secții cele semnalate 
de ziar. La întrebarea „Se poate 
oare despărți cantitatea de cali
tate ?” răspunsul unanim a fost 
„Nu !” în acest sens s-au pronun
țat toți 
precum 
ginerii, 
bucură 
fabrică, 
dezbaterile adunărilor U.T.M.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M., sub îndrumarea comite
tului de partid, și-a dat seama că 
tinerii au nevoie de mai mult 
sprijin în ridicarea permanentă

tinerii croitori în piele, 
și muncitorii vîrstnici, in- 
maiștrii, oameni care se 
de prestigiu în întreaga 
invitați să participe la

Petreceți concediul d-voastră, 
la stațiunile

PREDEAL, PÎRÎUL RECE, 
TIMIȘ. POIANA STALIN 
întreprinderea stațiunilor 
climaterice „PREDEAL"

a calificării lor profesionale, pen
tru a reuși să-și sporească pro
ductivitatea muncii lor, pentru a 
putea realiza produse numai de 
calitate superioară și a obține 
totodată cîț mai multe economii.

A fost astfel organizată o con
sfătuire eu brigăzile de produc
ție ale tineretului, consfătuire 
care a constituit un folositor 
schimb de experiență. Cu acest 
prilej, tinerii muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri au demonstrat 
că în același loc de muncă, cu a- 
celași utilaj, cu aceeași materie 
primă, unii tineri au dat econo
mii, iar alții au făout risipă. Din 
cele discutate la consfătuire, ti
nerii croitori în piele au învățat 
că trebuie să se dea o deosebită 
atenție folosirii întregii suprafețe 
a pielii, așezând tiparele în așa 
fel încât să nu se arunce nici o 
bucățică de piele.

După un timp a urmat o ana
liză pe brigăzi. S-au purtat dis
cuții concrete, cu exemple și de
monstrații practice. Responsabilii 
unor brigăzi fruntașe ca Gheor
ghe Pană și Paul Dîndăreanu au 
prezentat referate despre meto
dele lor de muncă.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid s-au mai organizat și li
nele cursuri de generalizare a ex' 
perienței în muncă a unor mun
citori fruntași, a acelora care ob
țineau economii.

Paralel cu desfășurarea acestor 
cursuri și a celor de minim teh
nic s-au organizat cursuri de „in
struire practică” la locul de mun
că, unde se explică în amănun
țime, la fața locului, cum se pot 
obține cît mai multe economii.

Adăugați la toate acestea con
cursurile între croitori și ștanțori, 
ziua experienței înaintat© pentru 
titlul de cel mai bun meseriaș și 
veți avea întreg tabloul de mă
suri luate, măsuri care au de
terminat ca în rîndul tinerilor 
croitori fruntași să se numere și 
Dumitru Joandrea, fostul „cam
pion al risipei” care este cotat în 
prezent ca unul dintre cei mai 
buni croitori în piele din fabrică, 
Lucreția Vîrlan și Manolache Ste
la. care dețineau recordul pierde
rilor în perioada apariției arti
colului, dau produse de bună ca
litate și obțin și însemnate eco
nomii. în cursul unei singure 
luni, brigada pe care o conduce 
Dumitru Joandrea a realizat eco
nomii de 32.722 decimetri pătrați 
piele.

Comitetul U.T.M., mai mult ca 
în trecut a pus accentul în mun
ca de zi cu zi pe problemele pro
ducției. El trebuie și pe viitor 
să acorde o deosebită atenție ri
dicării continue a calificării pro
fesionale a tinerilor pentru ca 
aceștia să împletească în mod 
just lupta pentru calitate ou rea
lizarea de noi și însemnate eco
nomii de materiale.

Comitetul U.TM trebuie 
desfășoare și în viitor o susținută 
muncă politică în rîndul tineri
lor, pentru a forma la ei o opi
nie combativă împotriva risipei 
și a superficialității în muncă ex- 
plicîndu-le totodată că oamenii 
muncii așteaptă de la ei produse 
cît mai multe și de bună calitate.

Colectiviștii din raioanele 
Fetești și Călărași, regiunea 
București, au terminat însă- 
mînțarea griului pe întreaga 
suprafață planificată, iar cei 
din raioanele Urziceni și Ale
xandria efectuează această lu
crare pe ultimele suprafețe, 
în obținerea acestui succes, 
colectiviștii din raioanele res
pective au primit un sprijin 
important din partea mecani
zatorilor din S.M.T.. precum 
și a celor din gospodăriile de 
stat care au terminat această 
luerare. Pînă acum colectiviș
tii și întevărășiții din regiu
nea București au însămînțat 
peste 80 la sută din suprafe
țele planificate.

Raionul Brăila, raion cu a- 
gricultura colectivizată, este

al treilea raion din regiunea 
Galați care a terminat însă- 
mînțatul griului de toamnă, 
în această campanie mecani
zatorii din S.M.T., folosind 
întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor și organizînd la 
mai mult de jumătate din 
tractoare munca în două 
schimburi, au reușit să depă
șească viteza zilnică de mun
că, iar lucrările executate să 
fie de bună calitate. Pentru 
asigurarea unei recolte bogate 
în anul viitor, întreaga canti
tate de sămînță folosită este 
din soiuri productive. Tot în 
acest scop, colectiviștii au în
corporat în sol cu 700 tone 
mai multe îngrășăminte natu
rale decît în anul trecut.

(Agerpres)

Urieșii" zilelor noastre
(Urmare din pag. l-a) 

deal, spre Roșia de Secaș și mai 
departe spre munții Sebeșului, 
au venit smeii și le-au furat pa 
cea mai frumoasă fată. Pînă să 
prindă de veste părinții, tîlharii 
de zmei au legat fata, au suit-o 
pe caii lor și-au pornit spre alte 
zări. Unde picau lacrimile fetei 
se întindea pe dată oglinda unui 
lac. Minunăția lăului de sub Chi- 
cui — zicea mama — așa s-a 
născut. Cînd au aflat urieșii, de 
supărare, au dat o dată cu pi
ciorul în pămînt, așa de tare că 
li s-a crăpat cetatea în zece și 
pe locul acela a crescut un deal 
și s-a adîncit o vale. Apoi au 
plecat din Glogoveț, cine știe 
unde...

Aceasta era, pe scurt, povestea. 
In față cu tînărul meșter din

mi-am adus aminte de 
pare rău ca n-am avut

Glogoveț
ea și-mi r__ ___ ___.
vreme să i-o spun. Nu de alta, 
dar pentru că prezența lui îmi 
ajuta s-o continui intr-un anu
mit sens.

Dacă pe vremurile acelea, din 
toată munca și jalea uriașilor nu 
s-au ales decît podoaba lacurilor 
și citeva dealuri, de care oame
nii nu duceau lipsă pe la noi — 
iată, azi din, Glogoveț coboară un 
tinăr, numai cit o furnică pe 
lingă consătenii lui din basm și 
împreună cu alți voinici de-ai 
noștri înalță o cetate adevărată, 
o cetate industrială, pe Cîmpia 
Libertății.

Astăzi oamenii fac poveștile să 
devină adevărate. Ei sînt urieșii 
din zilele noastre. Mulți, în toa
te colțurile țarii.

A

anului 
— vile 
plăcu- 

cazare și

oferă în tot cursul 
— inclusiv iarna 
Încălzite, condiții 
te de odihnă, 
masă substanțială, la vilele 
din PREDEAL, POIANA 
STALIN, PÎRÎUL RECE 

și TIMIȘ.

în perioada 1 octombrie— 
31 mai, prețul de cazare și 
masă este între 15—27 lei 
Pe zi (în raport cu salariul 

prezentând adeverință).
Cei trimiși la odihnă prin 
C.C.S. pot veni însoțiți dc 
membrii familiei, plătind 
pentru ei tariful dc mai 

sus.

Prezentați-vă direct la sta
țiunea preferată unde aveți 
asigurate locurile necesare.

Festivitățile consacrate centenarului
Universității „Al. I. Cuza“ din lași

(Urmare din pag. l-a)

I. ISAIIA
Cabana Rarâu

Foto : A. BERGMAN

odată, prin cercetarea științifică 
ei trebuie să contribuie la rezol
varea problemelor puse de pro
ducție, de mersul permanent îna
inte al economiei noastre. La rîn^ 
âul lor studenții au datoria să-și 
însușească profund știința și teh
nica modernă și să le pună cu 
avînt în slujba înfloririi patriei.

Transmițind salutul Academiei 
R. P. Romîne, acad. Atanase Joja 
a arătat că oamenii de știință ie
șeni se bucură de o înaltă pre
țuire pentru contribuția lor la 
înflorirea științei din țara noas
tră. Filiala Academiei R. P. Ro
mine din Iași, formată cu con
cursul cadrelor Universității ie
șene — a spus vorbitorul — dez
voltă o activitate apreciată nu 
numai in țară, ci și peste hota
re. Filiala și Universitatea tre
buie să lucreze cu forțe unite 
pentru a rezolva problemele con
crete ale industrializării Moldo
vei, pentru dezvoltarea generala 
a științei, pentru ca lașul să-și 
aducă contribuția la îmbogățirea 
continuă a tezaurului cultural și 
științific al patriei noastre.

Prof. univ. Jean Livescu a a- 
dus salutul instituțiilor de învă- 
țămînt superior din țară și a în- 
mînat rectorului Universității 
„Al. I. Cuza” un mesaj scris pe 
pergament din partea Universită
ții „C. I. Parhon” din București.

Au mai transmis saluturi Cor- 
neliu Gîrdea, muncitor la Ate
lierele C.F.R. „llie PintUie” în 
numele oamenilor muncii din o~ 
roșul și regiunea Iași și Mitache 
Strat, student la Facultatea de 
matematică-fizică, în numele or
ganizației U.T.M. și al Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Uni
versitate. în numele cadrelor di
dactice ale Universității ieșene 
a vorbit acad. prof. Al, Myller, 
care lucrează de jumătate de veac 
în cadrul corpului didactic al U- 
niversității.

După ce a evocat activitatea 
din trecut a Universității, amin
tind de condițiile grele în care 
a muncit și a trăit cea mai 
mare parte a cadrelor didactice 
și stuc r" 7 ... 
printre altele : 
regenerată prin 

socialismului, 
pași siguri în 

de dezvoltare,

parte a cadrelor didactice 
idenților, vorbitorul a spus 

Universitatea 
lumina idei, 

înaintează 
noua ei 
lucrează

Invitație la viitorul concert
al Filarmonicii bucureștene

— Ca și concertul trecut, a- 
propiatul program al Filarmoni
cii „George Enescu” se deschide 
cu o suită. Este vorba de Suita 
a Il-a de Ludovic Feldman.

— Este o orchestrare de jocuri 
populare ?

— Nu ! Nu avem de-a face cu 
un potpuriu ci cu o lucrare in 
stil românesc, adică în care toate 
elementele, de la materialul me
lodic și pînă la învestmîntarea 
orchestrală, reprezintă o creație 
autentică a autorului. în plus 
trebuie să-ți spun că Suita de 
Feldman are un caracter progra-

Avancronică muzicală

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer fomlneazB praf. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Curo* 
din lași. Ordinul „Steaua Republicii Populare RomîneM clasa I. conferit Universității Ieșene cu 

prilejul împlinirii a 100 de ani de existența.
TELEFOTO AGERPRES

Blocuri noi tn orașul Medgidia.
Foto ; AGERPRES

matic. Cele 8 părți ale ei poartă 
titluri sugestive ce traduc conți
nutul lor muzical, imaginile pe 
care și-a propus compozitorul să 
le zugrăvească prin sunete : 1. 
Mica pastorală — un miniatural 
tablou muzical al plaiului romi- 
nesc ; 2. cortegiu — redînd un 
mîndru alai țărănesc ; 3. dansul 
păstoriței — gingaș, unduitor ; 
4. cimpoierii — fragment vesel 
care, prin două melodii profi
late pe sunete ținute, ca Bîrzo- 
iul, amintește de felul de a cinta 
la cunoscutul instrument popu
lar ; 5. dor — o melodioară 
nostalgică ; 6, joc — prin con
trast, o mișcare viguroasă ; 7. 
totul dansează — scenă de mai 
mare cuprindere ; 8. uite* și ta
raf ul... o horă plină de însufle
țire, în mijlocul căreia intervine 
la oboi, pentru scurt timp, o me
lodie mai potolită.

— Despre Concertul Nr. 1 de 
Brahms pe care-l vom auzi du
minica aceasta se poate spune, 
ca și despre cel de-al 11-lea, al 
aceluiași compozitor, că e ca o 
simfonie cu pian ?

— Da. în concertele sale, mare
le compozitor din veacul trecut a- 
firmă o concepție nouă a geniu
lui, el înglobează partea solistică 
într-o desfășurare muzicală uni
tară, în care orchestra nu se mul
țumește nici pe departe cu un rol 
minor de acompaniator.

Ori cît te-ar surprinde, trebuie 
să-ți spun că partea orchestrală a 
Concertului Nr. 1 folosește o al
cătuire de tip haydnian. Nici 
urmă de tromboni, tubă, contra- 
fagot, tobă mare, sau cine Știa 
ce alte instrumente de felul ar 
cestora... Dar ascultă ce forță 
cutremurătoare dezlănțuie începu- 
tul concertului ! Parcă-i Simfo
nia a IX-a de Beethoven. Bramhs 
știe să facă însă ca orchestra sa 
să sune și mîngîietor, duios, nos
talgic, mai ales în partea mijlo
cie, dar și cu vervă și elan, așa 
cum se întîmplă în finalul lu
crării din care se reține cu mare 
ușurință melodia dansantă de la 
început a pianului, ce va reveni

mereu ca un vesel refren popu
lar.

— Aștept cu nerăbdare să as
cult Simfonia clasică a compozi
torului sovietic Serghei Prokofiev 
cu care începe partea a Il-a a 
programului. Cind a fost scrisă 
această lucrare ?

— în perioada în care s-a năs
cut lucrarea (1916—1917) Pro
kofiev, încă student de conserva
tor, urmărea să scrie o piesă 
simfonică fără să se ajute de 
pian, instrumentul-laborator al 
muncii compozitorului, „Hoi
năream pe eîmpuri și zămisleam 
simfonia...” — povestea autorul. 
Mai întîi a fost realizată „Ga- 
vota” , partea a 111-a.

— Cunoscută și ca piesă apar
te, ea înlocuiește deci Menuetul, 
dansul atît de des întîlnit în sim
foniile clasicilor.

— Da, Apoi s-au înfiripat și 
celelalte mișcări tradiționale 
lucrării. Claritatea, simplitatea 
expresiei, prospețimea și caracte
rul spiritual, puțin ironic, iată 
tot atîtea calități ce se desprind 
din fiecare pagină a Simfoniei.

Gîndită de la început orches
tral, Clasica lui Prokofiev se dis
tinge printr-o bogată paletă 
coloristică a sonorităților, care te 
cucerește chiar de la o primă 
audiție.

— La sfîrșitul concertului fi
gurează Preludiul și Moartea 
1soldei din „Tristan și Isolde" de 
Richard Wagner.

Cu toate că plasează masa 
orchestrală în fosă, sub scenă, 
autorul „Tetralogiei" atribuie 
orchestrei un rol simfonic bine 
determinat. Spre deosebire de 
operele autorilor 
care instrumentele au îndeobște 
un rol subordonat vocii, de a- 
companiator uneori servil, Wag
ner susține din plin, 
tează, anticipează deseori 
duce mai departe acțiunea 
nică, prin orchestră, lată 
unele pagini wagneriene de 
ră s-au putut despărți de 
și două dintre cele mai populare 
le vom putea audia în concertul 
dp duminică și luni al Filarmo
nicii bucureștene.

lor 
cu 
fază „ . . ,,
pentru idealuri mai perfecte, de 
mai multă omenie, de muncă 
spre folosul tuturor. Aceste idea
luri înalte s-au putut înfăptui 
numai în condițiile create știin
ței și învățămîntului de 
partidul și statul nostru.

★
După-amiază, la redeschiderea 

adunării festive, s-a dat citire 
Decretului Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, prin care se 
conferă Ordinul „Steaua Repu. 
blicii Populare Romîne” clasa I 
Universității „Al I. Cuza", cu 
prilejul aniversării a 100 de ani 
de la înființarea ei, pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
științei și culturii în țara noa’ 
stră. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a înmînat distincția rec
torului universității, felicitîn- 
du-l în aplauzele călduroase ale 
asistenței. Mulțumind pentru 
înalta distincție acordată, prof. 
Ion Creangă a arătat că aceasta 
constituie un imbold în munca 
de viitor a tuturor colaboratori
lor Universității.

Au rostit apoi saluturi oaspeți 
de peste hotare : Anglia — 
prof. Brian W. Downs, Univer. 
sitatea din Cambridge, prof. 
G. R. Bolsover, Universitatea 
din Londra, prof. F. W. D. 
Deakin, Universitatea din Ox
ford ; Austria — acad. prof. 
Othmar Kubn, rectorul Univer
sității din Viena ; Belgia — 
prof. Maurice Leroy. Universi
tatea din Bruxelles; R.P. Bulga
ria — Prof. Boris Spasov, pro
rector al Universității din Sofia; 
R.S. Cehoslovacă — prof. dr. 
Jaroslav Prochazka, rectorul 
Universității Karoline din Pra- 
ga ; R.P. Chineză — prof. Cian 
Bo.ciuan, prorector al Universi- 
tății din Uhan; Danemarca 
— prof. Hans Sorensen, Univer
sitatea din Copenhaga ; Fin
landa — prof Veikke Vaana. 
nen, Universitatea din Helsinki; 
Franța — prof. Daniel1 Bargeton, 
Universitatea Sorbona din Paris, 
prof, Pierre Reboul, decanul fa
cultății de litere a Universității 
din Lille ; R.D. Germană — 
prof. dr. Otto Schwartz, recto
rul Universității din Jena ; R.F. 
Germană —, prof. Siegfried 
Landshut, Universitatea din 
Hamburg ; Grecia — prof. A- 
postolos Daskalakis, decanul fa. 
eultății de litere și filologie a 
Universității din Atena ; Indone-

către

zia — prof. dr. Soedjono Poes- 
ponegoro, rectorul Universității 
din Djakarta ; Irak — prof. dr. 
Abbas H Sarraf, vicepreședinte 
al Universității din Bagdad : 
Italia — prof. Carle Tagliavini, 
Universitatea din Padova ; 
R.P.F. Iugoslavia — Prof. Ji- 
vorad Giukic, prorector al Uni* 
versității din Belgrad ; prof, 
Vladimir Serdar, rectorul Unb 
versității din Zagreb; R.P, Mon. 
gold ■— prof. Radnaa Jigjiddorj, 
prorector al Universității din 
Ulan-Bator ; R.P. Polonă — 
prof. dr. Zygmunt Kraezkiewicz, 
prorector al Universității din 
Varșovia ; Republica Arabă Uni
tă — dl, Mohamed Tewfik Hos- 
sanein, secretar al ambasadei 
R.A.U. la București, din partea 
Universității din Cairo ; S.U.A. 
— prof. Alfred Mayer, Univer
sitatea „East Lansing" din Mi
chigan; Turcia — prof. Ali Ta- 
noglu, prorector al Universității 
din Istanbul ; R.P. Ungară 
prof. dr. Palfy Andre, Universi
tatea din Debreczin ; prof, dr, 
Șuian Bela, Universitatea trEț- 
vos Lorand" din Budapesta ; 
U.R.S.S. — prof. Evgheni Ser- 
gheev, Universitatea „Lomono
sov" din Moscova acad. prof. 
Anton Sercenko rector al Uni
versității bieloruse din Minsk 
și prof. Viktor Cepurnov, recto, 
rul Universității din Chișinău.

Oaspeții au înmînat daruri 
rectorului Universității din îași. 
Mulțumind pentru saluturile a- 
dresațe de oaspeți, prof. Ion 
Creangă a anunțat că s.au prir 
piit mesaje din partea unor uni? 
versități de pește hotare care 
nu și-au putut trimite reprezen* 
tanți : Universitatea din Tirana 
(R.P. Albania), Universitatea 
din Geneva (Elveția), Universi
tatea din Frankfurt am Main 
(R.F. Germană), Universitatea 
din Calcutta (India), Universita
tea din Roma (Italia), Univer
sitatea din Amsterdam (Olanda), 
Universitățile din Stanford și 
Princetown (S.U.A.), Universi’ 
tatea din Stockholm (Suedia), 
Universitatea din Hanoi (R.D. 
Vietnam) și din partea Asocia, 
ției Internaționale a Universită
ților.

Prof. Gavril Istrate, decanul 
facultății de filologie a Univer? 
sității „Al. I. Cuza" a dat citire 
serisorii adresate Comitetului 
Central al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Con~ 
siliului de Miniștri, tovarășului 
Chivu Stoica, din partea cadre
lor didactice și studenților din 
centrul universitar Iași.

★
în seara aeeleiași zile, preșe

dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Iași, Constantin Nistor, și reeto' 
rul Universității „Al. I. Cuzau, 
prof. Ion Creangă, au oferit, în 
sala de festivități a Sfatului 
popular regional, o masă în cin
stea oaspeților participanți Io 
festivitățile Centenarului.

Mișcarea de inovații 
și raționalizări

în plină dezvoltare

italieni, în

comen
tau 
see, 

dece 
ope- 
voci

EUGEN PRICOPE

La Uzinele Industria sîrmei 
din Cîmpia Turzii mișcarea de 
inovații și raționalizări înre
gistrează an de an o curbă 
ascendentă.

în primele 9 luni ale acestui 
an, la cabinetul tehnic au fost 
înregistrate peste 300 propu
neri de inovații și raționalizări 
ce aduc uzinei economii ante- 
calculate în valoare de 
1.171.000 lei.

Din aceste propuneri, 112 au 
fost făcute de către tineri.

Inovațiile tinerilor Giurgiu 
Mihai și Onacă Vasile din

secția oțelărie : „Reutilizarea 
cărămizilor deșeu din crom- 
magnezită , la zidirea capace
lor cuptoarelor electrice*, Duca 
Alexandru metrolog „Aparat 
electric pentru sudarea termo- 
cuplelor, ing. Moldovan Teofil 
secția oțelărie, „Modificarea 
scurgerilor de la oalele de tur
nare și căptușirea oalelor cu 
magnezită**, se numără printre 
cele mai prețioase propuneri 
făcute în acest an de către ti
nerii muncitori ai uzinei.

B«ÎNZAN ARîSTICA 
corespondent voluntar

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. l-a)

generalizarea învățămîntului 
da 7 ani și se va trece trep
tat la învățămmtul general de 
8 ani. Corespunzător necesită
ților creseînde, economia na
țională va primi în anii ur
mători un mare număr de noi 
cadre tehnice și inginerești. 
Vor trebui pregătite noi de
tașamente de ingineri, medici, 
agronomi, de matematicieni și 
fizicieni, de chimiști. econo
miști, juriști, istorici, de pro
fesori și învățători.

Pentru a da viitoarelor ca
dre o pregătire la înălțimea 
sarcinilor actuale ale econo
miei și culturii, corpul didac
tic este chemat să îmbunătă
țească continuu nivelul teore
tic și de idei al învățământu
lui^ să înarmeze pe studenți 
eu cele mai noi descoperiri 
științifice și realizări ale teh
nicii mondiale, în strînsă le
gătură cu viața, cu necesită
țile concrete ale practicii in
dustriale și agricole.

O deosebită importanță ca
pătă în prezent activitatea 
ideologică, munca de lichidare 
a înrâuririlor educației burghe
ze în conștiința oamenilor, 
tărîm principal al luptei de 
clasă, al luptei dintre vechi și 
nou.

Situarea pe pozițiile înain
tate ale științei, combaterea 
manifestărilor ideologiei bur
gheze, ale liberalismului și o- 
biectivismului burghez, ale na
ționalismului și șovinismului^ 
contribuția activă la însușirea 
temeinică de către studenți a 
învățăturii marxist-leniniste, a 
adevărului științific despre 
natură, viață, societate, dez
voltarea noilor trăsături ale 
omului înaintat al societății 
socialiste — iată sarcini de 
înaltă răspundere ale învăță
mîntului superior.

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor așteaptă de 
la oamenii de știință noi ope
re de valoare, care să contri
buie la rezolvarea problemelor 
principale ale construcției so
cialiste. la introducerea tehni
cii noi în producție, la îmbo
gățirea patrimoniului culturii 
și științei romînești și univer
sale.

Studenții patriei noastre, 
schimbul de mîine al intelec
tualității, învățînd cu pasiune 
și perseverență, pregătindu-se 
temeinic să devină buni spe
cialiști și buni cetățeni ai Re
publicii Populare Romîne, vor 
răspunde în acest fel grijii pe 
care le-o poartă în permanen
ță partidul și guvernul, dra
gostei cu care-i înconjoară în
tregul nostru popor.

promovarea principiilor de 
coexistență pașnică, pentru ză
dărnicirea oricăror uneltiri 
ale cercurilor imperialiste a- 
gresive, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale 
și asigurarea unei păci traini
ce în lume.

Afirmînd cu putere voința 
de pace și colaborare interna
țională a Republicii noastre 
populare la sesiunea actuală a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, dele
gația romînă în trunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a desfășurat o activitate 
neobosită.

Exprimând punctul de ve
dere al țării noastre în prin
cipalele probleme internațio
nale, ea a sprijinit propune
rile Uniunii Sovietice cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală, lichidarea colonialis
mului și alte probleme actua
le importante.

Totodată a prezentat propu. 
.nerile țării noastre în vederea 
^îmbunătățirii relațiilor dintre 
statele situate în regiuni în 
care cele două sisteme social- 
economice vin în contact și 
privind măsurile pentru pro
movarea în rîndurile tineretu- 
tui a ideilor păcii și înțele
gerii între popoare.

Activitatea delegației Repu
blicii Populare Romîne la 
O.N.U. a fost sprijinită 
întregul nostru popor, 
clasa muncitoare, de țărăni
me șj intelectualitate, care 
și-au exprimat totala lor ade
ziune la inițiativele și acțiu
nile întreprinse de ea.

Intelectualii, savanții, 
fesorii, scriitorii, artiștii 
noastre a căror activitate 
pusă în slujba omului, ă 
ririi unei vieți tot mai bune 
pentru cei ce muncesc, parti
cipă activ la lupta întregului 
popor pentru victoria cauzei 
păcii.

Po-poru] nostru este încre
dințat că forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume, pu
ternice și de neînfrînt, vor 
îndrepta mersul evenimente
lor internaționale în direcția 
slăbirii încordării relațiilor 
dintre state, a rezolvării pro
blemelor litigioase pe calea 
tratativelor, în direcția dezar
mării generale Și totale. A- 
ceasta este dorința fierbinte a 
popoarelor și pentru realiza
rea ei merită să luptăm neo
bosit cu toate forțele noastre.

Republica Populară Romînă 
va face tot ce depinde de ea 
pentru a contribui la înfăp
tuirea principiilor coexistenței 
pașnice, la victoria păcii 
întreaga lume.

Tovarăși,

Tovarăși,

Eforturile Pe care poporul 
romîn le face pentru continua 
dezvoltare a economiei națio
nale și ridicarea bunăstării 
sale materiale și culturale, 
oglindesc cu putere preocupă
rile pașnice ale poporului nos
tru, marea sa încredere în 
viitor, în perspectivele luptei 
forțelor păcii din întreaga 
lume.

Politica externă a statului 
nostru, expresie a acestei ac
tivități constructive este, de 
aceea, o politică fermă de a- 
părare a păcii. în 6trînsă uni
re cu celelalte țări ale lagă
rului socialist, Republica 
Populară Romînă militează 
activ pentru micșorarea încor
dării internaționale, pentru

de 
de

pro- 
țării

în

Conducerea partidului 
statului este încredințată 
Universitatea ieșeană, cadrele 
didactice și studenții vor ține 
sus steagul științei și culturii 
înaintate, puse îns slujba desă- 
vîrșirii construirii socialismu
lui în patria noastră.

Cu prilejul sărbătorii cen
tenarului, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Consiliul de Miniștri și 
prezidiul Marii Adunări Na
ționale urează profesorilor, 
conferențiarilor, lectorilor, a. 
sistenților, studenților șj în
tregului personal al Universi
tății „Alexandru Ioan Cuza* 
noi succese în muncă și învă
țătură. în pregătirea tinerilor 
specialiști cu o înaltă califi
care, luptători activi pentru 
pace Și socialism.

Și 
că



Luna prieteniei
romino-sovietice

în Capitală ca și în întreaga 
țară continuă să aibă loc nu
meroase manifestări închinate 
prieteniei romîno-sovietice.

In sala Ateneului R.P. Ro
mîne numeroși oameni ai 
muncii au ascultat joi după- 
amiază conferința intitulată 
„Ajutorul Uniunii Sovietice 
pentru realizarea planului de 
stat de 6 ani al R.P. Romî
ne" ținută de Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R L.U.S.

La Casa de cultură din ra
ionul 1 Mai, tov. I. Lascu, di
rector adjunct al Direcției di
fuzării filmelor, a vorbit des
pre ,yFilmul sovietic în slujba 
luptei pentru pace", iar la Casa 
d? cultură a tineretului din 
raionul „23 August** a fost ex
pusă conferința „Noutăți li
terare sovietice".

„Coexistența pașnică — pro
blemă fundamentală a timpu
rilor noastre" a fost intitu
lată conferința ținută la Casa 
de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu 
de juristul Mihail Baron.

CRAIOVA. — Consiliul re
gional A.R.L.U.S. în colabo
rare cu Filiala Craiova, a So
cietății de Științe Naturale și 
Geografie din R.P. Romînă 
au organizat joi după-amiază 
în Aula Institutului Agrono
mic „Tudor Vladimirescu** un 
simpozion cu tema „Mari fi
guri de geografi și naturaliști 
ruși și sovietici". Cu acest 
prilej au vorbit profesorii 
Dumitru Rezeanu și Maria 
Bădescu, precum și Marin 
Păun, șef de lucrări la Insti
tutul Agronomic.

TIMIȘOARA. — La Casa 
prieteniei romîno-sovietice din 
Timișoara, juristul Ion Pen
tek, procuror șef al regiunii

Timișoara, a conferențiat în 
fața a numeroși oameni des
pre „Cele mai noi realizări 
ale științei contemporane și 
relațiile actuale internațio- 
nale“. La Casa de cultură a 
studenților din Timișoara, or
chestra de tineret a Casei 
Prieteniei romîno-sovietice din 
localitate a prezentat un con
cert de cîntece sovietice și 
romînești.

în întreprinderi șj instituții, 
în G.A.S. și S.M.T., cluburi 
muncitorești și cămine cul
turale, consiliile raionale 
A.R.L.U.S. din regiunea Ti
mișoara au organizat un mare 
număr de expoziții volante 
pe tema : „Avîntul construc
ției comunismului în U.R-S.S.**.

ORAȘUL STALIN. - Joi 
după-amiază a avut loc la 
clubul Uzinelor „Steagul 
Roșu** un concurs „Cine știe, 
cîștigă» pe tema „Eroi ai fil
melor sovietice**.

în aceeași zi, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. a fost ținută con
ferința intitulată „Lupta ță
rilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică pentru de
zarmare generală și totală".

în școlile din Orașul Stalin. 
S:biu. Făgăraș, Tîrnăveni și 
Mediaș au avut loc concursuri 
„Cine știe, cîștigă** pe tema : 
„Să cunoaștem scriitorii so
vietici contemporani".

CLUJ. — Joi, la Casa prie
teniei romîno-sovietice din 
Cluj a avut loc un simpo
zion cu tema „Fizica teoretică 
și cosmonautica". în aceeași 
zi, la clubul Uzinei „Carbo- 
chim« din Cluj a fost ținută 
o conferință despre „Oame
nii septenalului**. iar la Bis
trița a avut ioc un simpozion 
cu tema „Noutăți tehnice so
vietice".

Plecarea grupului
de vechi membri ai P, C. U. S.
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala grupul de vechi mem
bri ai P.C.U.S. condus de 
B. G. Skuldin, membru al 
P.C.U.S. din anul 1905, care 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare. în Gara de 
Nord, oaspeții sovietici au fost

salutați de tovarășii Gh. Va- 
silichi. membru al C C. al 
P.M.R., Eugen Rodan și Ion 
Moraru, secretari ai Consiliu
lui General A R.L.U.S., de 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

(Agerpres)

Noii medici și farmaciști la posturi
_ Zilele acestea absolvenții insti
tutelor medico-farmaceutice din 
anul 1959—1960 și-au luat pos
turile in primire.

In întreaga țară au fost repar
tizați 1.574 de medici ți 137 far
maciști care își vor aduce con
tribuția lor la ocrotirea sănătă
ții oamenilor muncii.

La repartizarea absolvenților. 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale a ținut seama de 
nevoile de întărire cu cadre >"e- 
dico-farmaceutice a unor regiuni 
ți raioane muncitorești, precum 
ți a unor raioane cu o dezvol
tare economică in plin arini.

(A ger pre.)

Simpozion asupra encefalitelor
Joi dimineața s-au deschis 

' în aula Academiei R. P. Ro
mine lucrările simpozionului 
asupra encefalitelor, organizat 
de Academia R. P. Romine — 
Institutul de Neurologie „I- P- 
Pavlov" și Societatea Științelor 
Medicale din R. P. Romină, cu 
colaborarea Secției de neuro
logie, psihiatrie și neurochi
rurgie a Societății de Terapeu
tică din R. P. Bulgaria.

La simpozion participă nu
meroși neurologi, inframicro- 
biologi, psihiatri, pediatri și 
alțj specialiști din țara noas
tră, precum și medici specia
liști din Uniunea Sovietică, 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și 
R. P, Ungară.

Deschizînd lucrările simpo
zionului acad. Șt. S. Nicolau, 
președintele Secției de științe 
medicale a Academiei R. P. 
Romîne a salutat pe partici
pant! în numele conducerii A- 
cademiei R. P. Romîne și al 
Societății Științelor Medicale.

Acad. A. Kxeindler a rostit 
un cuvînt de Salut din partea 
Secției de neurologie și psi
hiatrie a Societății Științelor 
Medicale și a Institutului de 
Neurologie „I- P. Pavlov" al 
Academiei R. P. Romîne.

Din partea participanților de 
peste hotare au adus saluturi 
prof. dr. G. Uzunov. membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a R. P. Bulgaria, prof.

dr. L. M. Popova (U.RSS \ 
prof- dr. I Cerr.acek. membru 
corespondent al Academiei 
Slovace de Științe, prof dr. 
I. Huszak (R. P. Ungară) și 
prof. dr. Peter Feu dell (R. D- 
Germană).

Specialiștii romîni și străini 
au prezentat în continuare ra
poarte și comunicări.

Lucrările simpozionului con
tinuă. -

(Agerpre?)

Jnformații
Joi seara a sosit în Capitală 

tov. Rahmovne Dekkar, se
cretar al Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni, care 
va participa la lucrările celui 
de-al IV-Iea Congres al sindi
catelor din R. P. Romină.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa. oaspetele a fost 
Intîmpinat de reprezentanți ai 
C.QS.

♦
Joi seara s a înapoiat tn Ca

pitală, venind din Austria, de
legația ziariștilor romîni con- 
dusă de Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romină, care a partici
pat la cea de-a doua întîlni- 
re mondială a ziariștilor ce a 
avut loc la Baden.

(Agerpres)

Puterile occidentale se opun 
oricăror tratative serioase 

asupra dezarmării
- Cuvîntarea delegatului R. 

în Comitetul politic al O.
NEW YORK 27 (Agerpres). — In tot cursul zilei de 26 octom

brie in Comitetul Politic al Adunării Generale a continuat 
discutarea problemei dezarmării. La discuție au luat parte 
reprezentanți a opt țări, Iran, Cambodgia, R.S.S. Ucraineană, 
Peru, Columbia, Rominia, Australia și Indonezia.

a prezentat 
date care 
de cind au 
asupra de- 
occidentale

în cuvântarea sa, Eduard 
Mezincescu, a arătat că im
portanța istorică a rezoluției 
adoptate anul trecut de Adu
narea Generală a O.N.U. re
zidă în faptul că problema 
dezarmării generale și com
plete a fost recunoscută ca 
problema cea mai importantă 
a lumii contemporane. Fap
tele care s-au acumulat de a- 
tunci și experiența tratative
lor care au avut loc la Ge
neva au arătat însă că S.U.A. 
și celelalte puteri occidentale, 
membre ale alianței atlantice, 
au fost nevoite, împotriva vo
inței lor, să voteze pentru 
dezarmarea generală și com
pletă în urma puternicului 
curent de opinie în favoarea 
lichidării războiului.

Delegatul romîn 
apoi numeroase 
demonstrează că 
început discuțiile 
zarmării, puterile
au luat noi măsuri pentru in
tensificarea cursei înarmări
lor.

Delegația romînă — a spus 
el — consideră că propunerea 
sovietică prezentată la 23 
septembrie de N. S. Hrușciov 
cu privire la prevederile fun
damentale ale unui tratat de 
dezarmare 
pletă, oferă baza necesară tra
tativelor asupra dezarmării.

în continuare. E. Mezincescu 
a făcut o amplă analiză a po
ziției puterilor occidentale în 
problema dezarmării remar- 
cînd că în prezent, cînd acti
vitatea politică este deosebit 
de vie în S.U.A. nici o perso
nalitate oficială, ori cît de 
lungi declarații ar face, nu 
menționează printre proble
mele în a căror soluție ar fi 
sau ar trebui să fie interesat 
guvernul american, problema 
dezarmării generale și com
plete. Dimpotrivă în fiecare 
zi se aud de la cercurile cele 
mai de răspundere apeluri la 
reluarea experiențelor nuclea
re. la punerea la punct și 
perfecționarea unor noi arme 
de distrugere în masă, la alo-

generală și corn-

carea altor miliarde de dolari 
pentru cheltuielile militare. 
Reprezentantul S.U.A., într-un 
mod și mai categoric decît în 
trecut, a invitat Organizația 
Națiunilor Unite să abando
neze practic orice căutare a 
unei soluții constructive a 
problemei dezarmării gene
rale și complete și să concen
treze atenția acestei organiza
ții internaționale asupra cî- 
torva măsuri de control asu
pra anumitor categorii de ar
mamente și anumitor dispozi
tive militare ale statelor.

Referindu-se la propunerea 
americană ca o cantitate de 
30 tone de uraniu să fie folo
sită in scopuri pașnice. E. Me
zincescu a spus că în situația 
existentă în ce 
mele nucleare 
cantitățile care sînt eliminate 
din stocurile militare ci cele 
care rămîn. Singurul meri: al 
acestei propuneri este că ea 
demonstrează absurditatea a- 
bordării parțiale a problemei 
dezarmării nucleare și dove
dește odată în plus că numai 
măsurile radicale și totale de 
dezarmare pot să elimine a- 
menințarea nucleară.

Reprezentantul R. P. Romî
ne a subliniat că există un 
criteriu sigur care permite să 
se precizeze valoarea și since
ritatea propunerilor de dezar
mare : repercusiunile adop
tării lor asupra cursei înar
mărilor și asupra securității 
internaționale. Reprezentanții 
puterilor occidentale, au pre
zentat un proiect de rezoluție 
americano-anglo-italian și un 
proiect de rezoluție britanic 
care reprezintă două tentative 
de tergiversare și pe cît este 
posibil de evitare a unor tra
tative serioase asupra dezar
mării generale și complete.

Cercurile conducătoare ale 
S.U.A. și ale aliaților lor au 
împiedicat discutarea proble- 

dezarrr.ării in plenara 
Generale. Ele au 
latr-un asemenea 
organizația să nu

privește ar- 
nu contează

mei
Adunării 
manevrat 
mod incit 
poată profita pentru soluțio

La sărbătorirea
a 15 ani de existentă 

a F. M. T. D.
Prin telefon de la trimisul 

nostru special la Sofia

După o jumătate de ori pe
trecut* ia împărăția nețărmu
rită a narilor, TU IM — ade
vărat hotei aerian - a ajuns 
deasupra Sofiei. Prin ferea
stra avionului privim pano
rama orașului in această su
perba dimineață de toamnă. 
Avem senzația unei imagini 
cinematografice pe care obiec
tivai operatorului o apropie 
ea fiecare clipă. Punctele in
certe, pierdute in neafirșita 
întindere, capătă contururi 
precise. Clădiri masive, co
șuri de fabrică, parcul In 
care »-> așternut un covor 
ruginia de frunze. Peste clă
direa aerogării ne intim piuă 
o urare de bun sosit la Se
siunea biroului FJă.T.D. pe 
care • găzduiește capitala 
bulgară, sesiune ce va marca 
a XV-a aniversare a F.M.T.D.

Aterizăm.
Delegația U.T.M^ condusă 

de tov. Nicolae Roman, se
cretar al C.C. al U.T.M., pre
cum și delegațiile tineretului 
sovietic și chinez care au că
lătorit cu același avion sint 
întâmpinate de conducători 
ai Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist in frunte cu 
Ivan Abadjiev, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.D. Sint pre- 
zenți. de asemenea. membri 
ai delegațiilor organizațiilor 
de tineret din diferite lări 
sosite înainte la Sofia. Un 
grup numeros de tineri 
bulgari oferă oaspeților fru
moase buchete de flori- Nu
meroși reporteri cinematogra
fiei și fotografi rețin pe pe
liculă primele momente ale 
acestei manifestări pline de 
căldură tinerească.

Pornim către centrul ora<u- 
lui. Străbatem bulevarde lar
gi. străjuite de copaci șj min- 
giiate de un soare generos ce 
ne face să uităm că ne aflam 
la sfirșital lui octombrie. Din 
goana mașinii observăm noile 
construcții de locuințe care 
alcătuiesc un cuprinzător car
tier cu un colorit divers, uni
versitatea, combinatul poli
grafic...

Străzile sint pavoazate săr
bătorește. Astăzi dupâ-amiază 
Sofia găzduiește 
tare deosebită : 
a 15 ani de
F.M.T.D. Cu acest prilej se 
organizează o mare adunare

o manifes- 
sărbătorirea 
existență a

P. Romine
N. U. -

narea problemei dezarmării 
de prezența șefilor de state, a 
șefilor de guverne și a con
ducătorilor politici de cea 
mai mare răspundere din 
fruntea multor delegații în 
prima parte a celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale.

Ei vor în prezent să ascundă 
natura exactă și amploarea 
divergențelor existente în a- 
ceastă privință și să dea opi
niei publice iluzia că dezar
marea generală și completă 
face obiectul unei examinări 
a Adunării Generale, cînd de 
fapt nu se întîmplă așa ceva. 
Acesta este un mod de a re
edita pe o scară mult mai lar
gă situația creată în timpul 
tratativelor din Comitetul ce
lor zece puteri de la Geneva. 
Guvernul romîn, a spus Me
zincescu, aici ca și la Geneva, 
nu va accepta nici odată să se 
asocieze unei acțiuni al cărei 
scop este inducerea în eroare 
a opiniei publice. în același 
timp, sîntem conștienți de 
marea valoare a aranjamen
telor regionale cu ajutorul că
rora ar fi eliminate impor
tante surse de încordare și 
neîncredere în relațiile dintre 
state, ca bazele militare, sto
carea de arme nucleare și 
rampele de lansare a rachete
lor. Tocmai în acest scop, gu
vernul romîn a cerut înscrie
rea pe ordinea de zi a celei 
de-a 15-a sesiuni a punctului 
intitulat: „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună veci
nătate dintre state europene 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite".

în încheierea cuvîntării sale 
E. Mezincescu a subliniat că 
nu pot avea loc tratative 
serioase și rodnice asupra de
zarmării generale și complete 
fără un acord asupra princi
piilor generale și asupra o- 
biectivului de atins de către 
organul care trebuie să dacă 
la capăt tratativele.

r
Situația 

din Congo

Stabilirea relațiilor diplomatice și semnarea 
unui acord comercial și a unui protocol de colaborare 

tehnico-științifică intre R. P. Romină și Cuba
La 26 octombrie a fost sem

nat la Havana următorul co
municat privind stabilirea re
lațiilor diplomatice și schimbul 
de ambasadori intre R. P. Ro- 
mină și Cuba:

„Guvernul R. P. Romîne și 
guvernul revoluționar al Re
publicii Cuba, în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
și pentru a contribui la dez
voltarea relațiilor multilatera-

le între cele două țări, au ho- 
tărît să stabilească relații di
plomatice și să procedeze la 
schimb de ambasadori".

Comunicatul a fost semnat, 
din însărcinarea guvernului 
R. P. Romîne, de Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului, 
iar din însărcinarea guvernu
lui revoluționar al Cubei de 
Carlos Olivares, ministru ad- 
interim al Afacerilor Externe.

De asemenea a fost semnat 
un acord comercial și de plăți 
și un protocol de colaborare 
tehnico-științifică pe o perioa
dă de 5 ani.

Acordul comercial a 
semnat din partea R. P. 
mîne de Gogu Rădulescu, 
nistrul Comerțului, iar 
partea Cubei de Antonio 
nez Jimenez, președinte
interim al Băncii Naționale a 
Cubei.

fost 
Ro
mi- 
din 
Nu-
ad-

Delegația guvernamentală romină
întimpinată tu cordialitate de populația Cubei

HAVANA 27 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Dele
gația guvernamentală romînă în 
frunte cu tov. Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, a făcut o 
călătorie de două zile în Regiu
nea Santiago de Cuba, In această 
călătorie delegația R.P. Romîne 
a fost însoțită de șeful protoco
lului din ministerul de Externe 
al Cubei, doctor Carlos Marti
nez, precum și de președintele 
Comitetului revoluționar al pro
vinciei Oriente.

In timpul călătoriei, membrii 
delegației romîne au fost întâm
pinați pretutindeni cu cordiali
tate. In provincia Oriente mem
brii delegației au stat de vor
bă cu muncitori 
docheri, cu țărani 
de pe plantații, cu membrii or
ganizațiilor obștești. Localnicii 
au rostit cuvinte calde de salut 
la adresa poporului romîn, ară- 
tind că prețuiesc mult vizita de
legației romîne, în aceste zile 
cînd imperialiștii nord-americani 
au întreprins împotriva Cubei o 
agresiune economică fățișă prin 
declararea embargoului și pre-

agricoli, cu 
și lucratori

gătese invadarea Cubei cu aju
torul mercenarilor și transfugilor 
aflați în solda S.U.A, Cetățenii 
cubani au arătat că prietenia 
manifestată de popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume 
față de Cuba, sprijinul țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică constituie un ajutor 
prețios dat luptei poporului 
cuban împotriva agresiunii im
perialiste.

După ce s-a înapoiat la Ha
vana, delegația a continuat tra" 
tativele Cu partea cubană în ve
derea încheierii unui acord eco
nomic.

Tov. Gogu Rădulescu a fost 
primit la palatul prezidențial 
d n Havana de către președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, cu care a avut o con
vorbire. Au asistat șeful proto* 
colului din ministerul de ex. 
terne, Carlos Martinez, mini-' 
strul plenipotențiar Ruiz Bach, 
secretar al președinției și Al. 
Petrescu, secretar prim în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne. Cu această ocazie, 
tov. Gogu Rădulescu a transmis

președintelui Cubei, guvernului 
și poporului cuban salutul cor
dial al guvernului și poporului 
romîn.

Șeful delegației guvernamen
tale romîne și-a exprimat tot. 
odată admirația pentru frumoa^ 
sele realizări pe tărîm social și 
economic obținute într-un scurt 
interval de timp de republica 
independentă a Cubei.

D-l Osvaldo Dorticos, pre
ședintele Republicii Cuba, a 
mulțumit pentru cuvintele calde 
ale conducătorului delegației 
romîne și a arătat că guvernul 
și poporul Cubei au salutat cu 
profundă satisfacție venirea ace-' 
steia în Cuba.

Președintele Cubei a subliniat 
că dezvoltarea relațiilor multi^^ 
laterale între Rominia ți Cuba^K^ 
strîngerea legăturilor de prie.^ Ț 
tenie între cele două popoare 
slujește cauzei păcii și înțelege
rii între popoare.

In cursul după-amiezii dele
gația romînă a depus o jerbă de 
flori la monumentul lui Jose 
Marty din Havana.

prie.^t

Jose

Comunicatul comun romîno-austriac
cu privire la Vizita delegației 

guvernamentale romîne în Austria

festivă In sal» operei 1» care 
vor la» porto conducătorii 
F.MT.D. și reprezentanții 
organizațiilor de tineret ce se 
află aetun la Sofia, precum 51 
numeroși tineri bolgari. Pre. 
tatindeni se pot observa in
signa F.M.T.D.. placard, cu 
cuvinte de saint in cinstea 
aniversării puternicei organi
zații internaționale de tineret, 
ghirlande de stegulete alba
stre. Capitala Bulgariei popu
lare salută en căldură pe so
lii generației tinere de pre
tutindeni ce se întrunesc 
la cadrul seci unii biroului 
F.M.T.D, eu prilejul acestei 
glorioase aniversări de luptă 
neobosită pentru apărarea pă
cii, pentru triumful 
coexistenței pa.niee, 
un viitor mai bun al tinere
tului.

In timp ce astevnem pe 
hirtie aceste rinduri. pe aero
portul din Sofia sosesc mereu 
noi oaspeți. In cursul 
este așteptată sosirea 
sedintelui 
Pier ralli.

—13 ani 
in Londra 
s-a născut 
de luptă al acestui deceniu și 
jumătate este sărbătorit in 
atmosfera plină de patos con
structiv al Sofiei, cu profundă 
conștiință a marilor sarcini 
ce revin F.M.T.D. in bătălia 
pentru pacea omenirii și vii
torul ei fericit.

LEOPOLDVILLE 27 (Ager
pres). — Potrivit relatărilor a- 
gentiei France Presse, reprezen
tanții oficiali ai O.N.U. la Leo
poldville ou pregătit pentru a 
înmiea, secretarului general 
O.N.U.. Hammarskjoeld. 
port în care se vorbește 
reîntoarcerea în maja a 
nilor în Congo

♦
LEOPOLDVILLE 27 

pres). — După cum anunță a- 
genția Taniug, într-un mesaj 
adresat secretarului general 
al O.N.U., Hammarsk joeld, 
șeful guvernului Republicii 
Congo, Lumumba, menționea
ză că situația din Congo se 
înrăutățește pe zi ce trece.

Lumumba îl acuză pe 
Hammar&joeld că nu recu
noaște autoritatea guvernului 
legal care se bucură de încre
derea parlamentului 
poporului, și 
puternicirile 
congolez.

al 
un ra. 
despre 
belgie-

(Ager-

și a
că ignorează îm- 

parlamentului

ideilor 
pentru

serii 
pre- 

FMT.D., Pierro

au trecut de cind 
devastată de război 
F.M.T.D Drumul

EUGENIE OBREA

Conferința

★
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției France 
Presse transmite ci la 26 oc
tombrie Day al, reprezentantul 
personal al secretarului general 
al O.N.U. în Congo, a respins 
cererea insolentă a lui Mobutu 
de a se recunoaște „consiliul 
comisarilor generali** drept gu
vern legal al Congoului,

La 27 octombrie a avut loc 
semnarea Comunicatului co
mun romino austriac cu privi
ră la vizita delegației guver
namentale romîne in Austria. 
Comunicatul a fost semnat din 
partea R. P. Romîne de Gheor- 
ghe Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar din partea au
striacă de vicecancelarul fede
ral dr. Bruno Pittermann.

Publicăm mai jos textul co
municatului :

La invitația vicecancelaru
lui Austriei, dr. Bruno Pitter
mann, o delegația guverna
mentală a R. P. Romîne, con
dusă de președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Gaston Marin, a fă
cut o vizită în Austria între 
17 și 27 octombrie 1960, pen
tru a se documenta în legă
tură cu dezvoltarea industriei.

în timpul vizitei sale în A- 
ustria delegația guvernamen
tală romină a avut convorbiri 
cu vicecancelarul dr. Pitter
mann, cu ministrul Comerțu
lui și Reconstrucției, dr. Bock, 
precum și cu organele condu
cătoare ale Cancelariatului 
Federal — departamentul în
treprinderilor de stat, ale Mi
nisterului Comerțului și Re
construcției și Ministerului A- 
facerilor Externe — Direcția 
de politică economică.

Delegația romînă a vizitat 
un număr de întreprinderi in
dustriale austriece, îndeosebi 
în ramurile siderurgiei, pro
ducției de mașini șj a mijloa
celor de transport, precum și 
ale industriei alimentare și in
dustriei hîrtiei, informîndu-se 
asupra producției acestor ra
muri industriale.

Din convorbirile purtate a 
rezultat că există posibilități 
pentru o creștere însemnată a 
volumului schimbului de măr
furi între ambele părți. Par
tea romînă și-a exprimat în
deosebi dorința de a importa 
din Austria instalații pentru 
diverse ramuri de producție,

iar partea austriacă a mani
festat interes pentru intensifi
carea importului de mărfuri 
romînești necesare economiei 
sale. S-au studiat și posibilită
țile unei colaborări tehnice în 
domeniul industriei siderurgi
ce, al construcției de mașini, 
al industriei chimice, precum 
și probleme ale creșterii trans
portului de mărfuri pe Du
năre.

S a căzut de acord că, prin 
sporirea schimbului de măr
furi in anul 1960, se creează 
premisele favorabile pentru o 
continuă dezvoltare a aces
tuia șî că este necesară înche
ierea unui acord comercial pe 
termen lung între cele două 
țări.

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gheorghe 
Gaston Marin, a invitat în 
R. P. Romînă o delegație gu
vernamentală austriacă alcă
tuită din reprezentanți ai in
dustriei și ai comerțului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

★
VIENA 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin a ofe
rit un dejun cu prilejul încheie
rii vizitei în Austria.

Din partea austriacă au parti
cipat reprezentanți ai Cancela
riei Federale, ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Ministerului 
Comerțului și Reconstrucției, ai 
Camerei de Comerț, conducători 
ai organizațiilor de import și ex
port austriece, directori ai prin
cipalelor întreprinderi din indus
tria de stat și particulară, oa
meni de afaceri.

Au fost prezenți membrii de
legației guvernamentale romîne, 
precum și^ dr. Victor Dimitriu, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
in Austria.

★
Joi după-amiază venind de la 

Viena, delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de to
varășul Gh. Gaston Marin, s-a 
reîntors în Capitală.

parte 
mi-

Din delegație au făcut 
tovarășii Constantin Tuzu, 
nistrul Industriei Grele, Valen
tin Sterio'pol, adjunct °l minis
trului Comerțului, și Scrgiu Bul- 
gacov, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Al. Senco- 
vici, M. Suder, A. Vi joii. miniș
tri. Al. Lăzăreanu. adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai conducerii Minis
terului Comerțului, Ministerului 
Industriei Grele. Comitetul de 
St>at al Planificării, Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne.

Au fost de față Franz Her- 
batschek, ministrul Austriei la 
București, și membri ai Legației 
Austriei la București,

(Agerpres)

-- •
Cu prilejul

Zilei najionale de luptă 
pentru pace în Algeria

Mori manifestații 
în Franța

P E SCUR T
VARȘOVIA - Cea de a 3-a 

Plenară a C.C. al Uniunii Tine
retului Socialist Polonez care a 
avut loc la Varșovia și-a înche
iat lucrările. Plenara a examinat 
probleme referitoare la intensi
ficarea muncii organizațiilor 
Uniunii Tineretului Socialist în 
domeniul educării politico-ideo- 
logice a tineretului studios.

BELGRAD, — La tlrgul inter
național de cărți care a avut loc 
la Belgrad a participat și în
treprinderea „Cartanex" din R.P. 
Romină.

Standul a fost vizitat de con
ducători de stat ai R P.F, Iugo
slavia și de un mare număr de 
cetățeni iugoslavi.

de presă
a secretariatului F. M. T. D,

A'Er YORK. - După cum 
transmite agenția UPl, la 26 oc
tombrie Statele Unite au lansat 
de la baza aeriană Vandenberg 
un satelit-spion .tAgena-B“ care 
urma să plaseze pe o orbită 
polară. La o oră după lansare, 
aviația americană a anunțat că 
satelitul nu s-a plasat pe orbită 
și a căzut in Oceanul Pacific

ANKARA. — La 25 octom
brie cu ocazia sărbătoririi Zi
lei Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne co’onelul Cociș Gheor- 
ghe. atașat militar al R.P.R. 
la Ankara, a oferit un cocteil 
la care au participat genera
lul de divizie Muharrem Ih- 
san Klzîloglu, ministru al 
Afacerilor Interne al Turciei, 
reprezentanți ai Ministerului 
de Război al Turciei, atașați 
militari acreditați la Ankara 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

După cum anunță agen
ția -M.T.L, la 26 octombrie 
a avut loc la Budapesta o 
conferință de 
secretariatului
Mondiale a Tineretului De
mocrat cu prilejul celei 
de a 15 a aniversări a creă
rii Federației. Pierro Pie- 
ralli, președintele F.M.T.D. 
care a luat cuvîntul la con
ferința de presă a vorbit 
despre activitatea desfășu
rată J despre planurile de 
viitor ale F.M.T.D.

Pierro Pieralli a infor
mat, printre altele, că in

presă a 
Federației

prezent F.M.T.D., reunește 
în rîndurile sale 87 de mi
lioane de tineri din 94 de 
țări ale lumii.

Cu prilejul ședinței se
cretariatului F.M.T.D. care 
va avea loc la 28 octombrie 
la Sofia vor fi primiți noi 
membri astfel incit numă
rul membrilor federației va 
spori la 101 milioane oa
meni. Președintele F.M.T.D. 
a comunicat de asemenea 
că Festivalul Mondial al 
Tineretului va avea loc în 
1962 la Helsinki.

MOSCOVA. — La 27 octom
brie sesiunea Sovietului Suprem 
al R.S.F S.R. a adoptat legea cu 
privire La organizarea judecăto
rească, precum și codurile pe
nal și de procedură penală a ie 
R.S.F.S.R,

Sesiunea a adoptat de aseme
nea legea cu privire la proce
dura de revocare a deputaților 
din sovietele locale și a ratificat 
decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.

Cu aceasta lucrările sesiunii, 
care s-au desfășurat timp 
trei zile, au luat sfîrșlt.

MOSCOVA. — La Muzeul 
Central al Armatei Sovietice s-a 
deschis o 
tă Zilei 
Republicii
Aici sînt prezentate documente 
și fotografii despre participarea 
unor patrioți romîni la apărarea 
tinerei Republici Sovietice 
anii intervenției străine și 
războiului civil.

expoziție consacra- 
Forțelor Armate ale

Populare Romîne.

în 
ai
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MOSCOVA 27 (Agerpres). 
TASS transmite : La 27 oc
tombrie au avut loc în Piața 
Roșie din Moscova funeraliile 
prim-mareșalului de artilerie 
Mitrofan Nedelin, decedat în 
urma unei catastrofe aeriene.

STAS 3452 52.

PARIS 27. Corespondentul 
Agerpres transmite : Din ini
țiativa organizațiilor demo
cratice, la 27 octombrie, în în
treaga Franță s-a desfășurat 
Ziua națională de luptă pentiu 
pace în Algeria. La chemarea 
sindicatelor și a comitetelor 
departamentale de luptă pen
tru pace, în a doua jumătate 
a zilei, în diferite orașe și lo
calități ale Franței au avut loc 
manifestații sub lozinci cerînd 
încetarea operațiunilor mili-> 
tare din Algeria, începerea 
tratativelor cu reprezentanții 
guvernului provizoriu al Re- 
publicii Algeria și garantarea 
drepturilor poporului algerian. 
la autodeterminare.

Se consideră că în total 
circa 50.000 manifestanți au 
defilat pe străzile diferitelor 
suburbii pariziene. Ei scandau 
lozincile : „Pace în Algeria !“, 
„Negocieri !“, „Parașutiștii la 
uzină !“ etc.

La Paris în sala Mutualite 
s-au adunat peste 15 000 de 
persoane, în majoritate tineri. 
Sala era arhiplină, iar mii de 
de manifestanți se strînseseră 
în jur pînă la Rue des Eco- 
lese, Rue Monge, Saint Ger
main și toate străzile din jur 
pe o rază de mai multe sute 
de metri.

Și în provincie au avut loc 
numeroase greve de scurtă 
durată, după care s-au desfă
șurat mitinguri centrale și a- 
desea demonstrații pe străzile 
orașelor.

Puternicul avînt al mișcării 
populare pentru instaurarea 
imediată a păcii în Algeria a 
înfuriat pe adepții continuă
rii acestui război rușinos. în 
seara zilei de 27 octombrie 
organizațiile politice de ex
tremă dreaptă, printre care și 
„Asociația foștilor combatanți 
ai Uniunii franceze și Africii 
de nord“ și organizația fas
cistă „Tînăra națiune" ~u or
ganizat o „conțramanifestație" 
la Paris. Ei au lansat grenade 
cu gaze lacrimogene în sala 
Mutualite și au 
talitate pe cei 
pentru pace în 
multe persoane

atacat cu bru- 
ce manifestau 
Algeria. Mai 
au fost rănite.
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