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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pentru viitorii strungari sint 
întotdeauna valoroase expli
cațiile tehnice ale unui mun
citor cu experiență în legă
tură cu produsele pe care 
vor trebui sâ le execute. In 
fotografie : tînărul strungar 
Constantin Boțea de la Uzi
nele Mecanice din Timișoara 
explicînd ucenicilor procesul 
tehnologic ci prelucrării unei 

piese.

Recoltarea strugurilor Ia G.A.S. 
din Cotnari

Foto : AGERPRES

Pentru asigurarea recoltei viitoare

Să folosim din plin 
perioada optimă de lucru

celui de-al IV-lea Congres
al Sindicatelor din R. P. Romînă

dimineața a avut 
de închidere a lu- 

celui de-al IV-lea

Sîmbătă 
loc ședința 
crărilor celui de-al 
Congres al Sindicatelor din 
Republica Populară Romînă.

La ora 12 participanții la 
Congres au întîmpinat cu vii 
și îndelungi aplauze pe to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica. Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, care au 
sosit în sala Congresului.

Au fost prezenți membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești.

La ședință au asistat oaspeți 
de peste hotare, reprezentanții 
Federației Sindicale Mondiale 
și ai sindicatelor din 25 de 
țări.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a anunțat că în 
neții 
erată 
trale

cursul dimi- 
a avut loc ședința consa- 
alegerii organelor cen- 
ale sindicatelor. S-a dat

apoi citire listei membrilor 
Consiliului Central al Sindi
catelor și ai Comisiei centrale 
de cenzori, aleși în unanimi
tate de Congres.

Tovarășul Mihai Marin a 
anunțat rezultatele primei șe
dințe plenare a Consiliului 
Central al Sindicatelor, care 
a ales în unanimitate pe mem
brii’ prezidiului și pe membrii 
secretariatului C.C.S. El a
anunțat de asemenea că a
avut loc ședința de constituire 
a Comisiei centrale 
zori.

întreaga asistență 
testat călduros pentru 
cese în activitatea 
lor din țara noastră în vede
rea înfăptuirii politicii parti
dului de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

S-a dat citire scrisorii Con
gresului al IV-lea al Sindica
telor adresată Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn. Minute în șir 
delegații au ovaționat pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn.

A fost citită apoi telegrama 
adresată de Congres Federa
ției Sindicale Mondiale. Parti-

de cen-

a mani- 
noi suc- 

sindicate-

cipanții la Congres au mani
festat călduros pentru Federa
ția Sindicală Mondială, pen
tru unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare din întreaga 
lume în lupta pentru pace și 
progres social.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, a rostit cuvîntul de 
închidere a Congresului.

într-o atmosferă de mare 
entuziasm participanții la 
Congres, în picioare, au ova
ționat îndelung pentru înflo
rirea patriei noastre — Repu
blica Populară Romînă, pen
tru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, pentru 
dezvoltarea necontenită a uni
tății și solidarității tuturor ce
lor ce muncesc din toate ță
rile în lupta pentru progres 
social, pentru pace trainică în 
lumea întreabă.

întreaga asistență a intonat 
„Internaționala'1,

(Agerpres)

Calificarea privește 
pe toți tinerii din uzină
Cîteva probleme în legătură cu preocuparea 

sanizafiilor U. T. M. de la Uzinele 
Dimitrov" din Arad pentru ridicarea 

■licării profesionale a tineretului

►

f

Colectivul inelor „Gheor- 
ghi Dimitrov" Am Arad, -mun
cește cu insuflețire-fjentru in- 
deplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-Iea Congres al 
partidului. In primele 9 luni 
ale anului, planul producției 
globale a fost îndeplinit în 
proporție de 100,3 la sută, al 
producției marfă cu 103,48 la 
sută, productivitatea muncii a 
crescut, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, cu 14,7 la sută, iar prețul 
de cost al produselor a scăzut 
cu 8,45 la sută. La obținerea 
acestor rezultate, alături de 
muncitorii vîrstnici, o contri
buție însemnată au adus-o 
fără îndoială și tinerii uzinei 
care se străduiesc să-|j înde
plinească zi de zi sarcinile de 
plan. Mulți dintre aceștia sînt 
cunoscuți astăzi ca tineri 
muncitori înaintați, cu o te- 
raninică calificare, muncitori 
care stăpînesc tehnica și o în
noiesc. Cu căldură ți se vor
bește de pildă, de Sandu Ni- 
colae, Husar Francisc și Dan 
Pavel de la tîmplărie, de Pim 
Eugen, Kefer Ion. Sandor Mi
hai de la sculerie, de Pascu 
Stan și Olaru Teodor de la me
canică universală, tineri care 
s-au preocupat de adîncirea 
și perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, de ridicarea ca- 
ificării lor la nivelul cerințe- 
or puse de dezvoltarea tehni
ci zilelor noastre.

îndrumați de organizațiile 
J.T.M. din uzină, peste 700 de 
ineri muncitori frecventează 
.ele 20 de cursuri de ridicare 
a calificării. Mulți dintre a-? 
cești tineri, reluînd contg^j 
cu problemele noi, Getice 

’^' Jrgit ori- 
profesio- 

.Msc mai bine pro- 
tehnologice, lucrează

cu tot ce este nou în profesiu
nea fiecăruia.

Lucrurile acestea sînt bune 
și ele constituie o realizare 
importantă a organizației 
U.T.M. obținută sub îndruma
rea și conducerea organizației 
de partid. Dar ceea ce s-a ob
ținut pină acum în domeniul 
calificării tinerilor de aici nu 
se ridică încă la nivelul cerin
țelor puse de progresul tehnic 
din întreprindere.

Rularea roților 
se făcea pînă 
mod clasic, pe 
Sporirea vitezei 
a vagoanelor a 
schimbarea tehnicii vechi și 
deci și a metodelor de mun
că. Curînd, rulmenții vor lua 
locul cuzineților, iar operații
le de prelucrare și montare a 
boghiurilor devin în acest caz 
foarte pretențioase. în noile 
condiții, prelucrarea cutiilor 
de grăsime, de exemplu, se 
face la toleranțe foarte strîn
se. cu foarte mare precizie. 
Montarea rulmenților devine 
de asemenea o operație pre
tențioasă care cere o înaltă 
calificare. Aceasta se va în- 
tîmpla la secția boghiuri. Și 
un alt exemplu, de la secția 
sudură. Aici, multe ope
rații care se făceau înainte la 
vagoane prin nituire se fac a- 
cum prin sudură, cu ajutorul 
unor aparate moderne de su
dură automată și semiauto
mată. Ca să lucrezi cu aseme-

vagoanelor 
acum, în 

cuzineți, 
de trafic 

impus însă

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN AUSTRALIA

Sydney

Comitetul Central al Parti, 
dului Muncitoresc Romîn vă 
trimite dv. și tuturor comu
niștilor australieni un cald 
salut frățesc și cele mai sin
cere felicitări cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a în
temeierii Partidului Comunist 
din Australia.

Apărînd interesele clasei 
muncitoare și exprimînd nă
zuințele sale pentru pace și 
progres social, Partidul Co
munist din Australia s-a aflat 
în avangarda luptei întregu
lui popor muncitor pentru o 
viață mai bună, pentru de
mocrație și prietenie între 
popoare.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn 
urează Partidului Comunist 
din Australia noi succese în 
lupta pentru revendicările e- 
conomice șj sociale ale mun. 
citorilor. pentru interesele 
țării dv., pentru coexistentă 
pașnică și un viitor luminos 
al

în întreaga țară, lucrările a- 
gricole continuă cu intensitate, 
pentru a fi terminate în cit mai 
scurt timp. Recoltarea porumbu
lui poate fi considerată încheiată 
în regiunile Suceava, Bacău, 
Ploești, București, Pitești, Cra
iova. De asemenea în majorita
tea regiunilor s-a sfîrșit recolta
rea cartofilor și orezului. în to
tal s-au efectuat recoltările la po
rumb în proporție de 91 la sută, 
la cartofi 96 la sută, orez 90 la 
sută și sfeclă de zahăr 78 la sută. 
Pe măsura efectuării recoltărilor, 
bazele, de recepție primesc can
tități crescînde de produse, mai 
mari de cît anul trecut.

Concomitent au continuat în- 
sămînțările de toamnă. Gospodă. 
riile agricole de stat din regiu
nile Iași, Bacău, Galați, Constan
ța, Ploești, București. Pitești, 
Craiova au terminat această lu
crare. în întreaga țară au fost 
însămînțate 83 la sută din su
prafețele prevăzute.

Față de timpul înaintat mun
cile agricole sînt în general ră. 
mase în urmă. Recoltarea po
rumbului continuă a fi întîrziată 
mai cu seamă în regiunile Con
stanța, Stalin și Cluj. De aseme
nea, în ultima perioadă, ritmul 
însămînțărilor desfășurat

re-necorespunzător, îndeosebi în 
giunile Cluj și Oradea.

Perioada optimă de lucru 
apropie de sfîrșit. în toate 
giunile țării trebuie luate 
măsuri organizatorice pentru 
losirea integrală a timpului 
utilajului, în vederea încheierii 
recoltărilor și însămînțărilor în 
următoarele zile. Organele agri
cole au sarcina de a face con. 
trolul muncilor executate. Ime
diat după încheierea recoltări' 
lor și însămînțărilor, întreaga a- 
tenție trebuie îndreptată spre e- 
fectuarea arăturilor adînci de 
toamnă și transportul îngrășă
mintelor chimice și organice pe 
ogoare. Față de cantitatea mare . 
de produse recoltate, toate mij
loacele să fie folosite de aseme
nea pentru crearea unQr noi 
spații de depozitare a cantități
lor pe care unitățile agricole le 
predau statului în i)aza contrac. 
telor încheiate. Trebuie intensi
ficate de asemenea acțiunile de 
îmbunătățiri funciare, pe șan
tiere fiind create condiții opti
me de lucru, precum și pregăti
rile pentru începerea repara
țiilor de iarnă la tractoare și ma
șini agricole.

Cuvîntul
te 

re- 
noi 
fo-

de închidere rostit 
de tovarășul Gheorghe Apostol

Tovarăși,

’Am ajuns Ia sfîrșitul lucră
rilor Congresului nostru. Dez
baterile sale, la care au parti
cipat un mare număr de de
legați, reprezentanți ai organi
zațiilor sindicale din toate 
ramurile economiei și culturii 
din toate regiunile țării, s-au 
caracterizat printr-o atmosfe- 

rodnică,

I. BODEA

poporului australian. 
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN

(Agerpres)
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Doftana
baricadă,

universitate

ră vie, de muncă 
creatoare, printr-un puternic 
spirit constructiv.
Congresului nostru au 
limpede că sindicatele din Re
publica Populară Romînă sînt 
conștiente de rolul lor cres- 
cînd în viața societății noastre 
socialiste, de sarcinile mari și 
importante ce le revin în mo
bilizarea celor ce muncesc la 
înfăptuirea vastului program 
al construcției economice și 
social-culturale adoptat de 
Congresul al III-Iea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Tovarășii care au luat cu
vîntul aici au exprimat însu
flețirea și entuziasmul cu care 
oamenii muncii au primit acest 
program și hotărîrea lor de 
a și consacra întreaga putere 
de muncă, inițiativă și spirit 
gospodăresc pentru realizarea 
lui .

Aceleași gînduri însuflețite 
de înalt patriotism sînt expri
mate și în sutele dc telegra
me și scrisori trimise Congre
sului nostru de către colecti
vele de muncă din întreprin
deri și instituții de pe întreg 
cuprinsul țării.

Tuturor celor care au trimis 
saluturi și urări de succes lu
crărilor Congresului nostru 
le mulțumim și le urăm, la 
rîndu-ne, din inimă noi și noi 
izbînzi în munca și lupta lor 
de harnici constructori ai so
cialismului în patria noastră.

Lucrările 
arătat

stre cele mal calde pentru 
cuvintele de salut și aprecie
rile date activității sindicate
lor noastre.

De la tribuna Congresului 
nostru ne exprimăm hotărîrea 
de a lupta necontenit în rîn- 
durile Federației Sindicale 
Mondiale, cea mai puternică 
organizație sindicală interna
țională — pentru făurirea și 
întărirea unității și solidarită
ții oamenilor muncii din lu
mea întreagă în lupta pentru 
o viață mai bună, pentru li
bertate și democrație, pentru 
pare și progres social.

Transmitem un fierbinte și 
tovărășesc salut sindicatelor 
sovietice, oamenilor muncii 
sovietici, făuritori glorioși ai 
comunismului, sindicatelor și 
oamenilor muncii din țările 
socialisto frățești. urîndu-Ie 
din toată inima noi succede 
in activitatea lor pusă în 
slujba întăririi necontenite a 
unității și coeziunii de nez
druncinat a lagărului socia
list, a dezvoltării continue a 
puterii sale economice și Po
litice, pentru noi succese în 
oim de construire a socia
lismului si comunismului.

Urăm fierbinte, sindicatelor 
și oamenilor muncii din țările 
capitaliste succese în lup*a 
pentru condiții mai bune de 
muncă 
drepturi 
L’ce.

Dorim
nilor muncii din țările 
și-au cucerit de curînd inde
pendența noi izbînzi în efor
turile lor pentru întărirea si 
consolidarea independenței 
naț'onaîe, pentru dezvoltarea 
cont’nuă a economiei, pentru 
creșterea nivelului de trai 
material si cultural al celor 
ce muncesc.

Sîntem cu tot suflet»! ală
turi și ne exprimăm solidari
tatea noastră cu lupta grea, 
plină de jertfe, a oamenilor 
muncii și popoarelor din co
lonii șj le urăm grabnică vic
torie în lupta lor dreaptă pen
tru lichidarea completă și de
finitivă a odiosului sistem co
lonial.

Ne exprimăm, dragi tova
răși. convingerea noastră fer
mă că clasa muncitoare, cla
sa cea mai înaintată a socie
tății, întărind necontenit urii-

tatea rîndurilor sale și atră- 
gînd în lupta pentru pace 
cele mai largi pături populare 
va fi o pavăză puternică în 
apărarea și consolidarea păcii 
în lumea întreagă, zădărnicind 
uneltirile cercurilor imperia
liste agresive in frunte cu 
cele din SU.A.

Tovarăși delegați,

cu- 
tri- 
de 
să

pa

și de viață, pentru 
și libertăți democra-

sindicatelor și oame- 
care

lî bine și mai cu spor. Ei mi 
se mai mulțumesc acum să-și 
îndeplinească numai norm, 
ci au o atitudine activa fata 
de tehnică, de problemele pro
cesului de producție fața de 
tehnologia noua înaintată, 
care trebuie introdusă in pro- 
dJCa Armare, spiritul inovator 
_ exnresie a atitudinii înain
tate fată de munca, fata de 
tot ce este nou in tehnică 
S-a dezvoltat puternic și in a- 
ceastă uzină. Este greu de 
presunus că Rosza VZilhelm, 
de pildă, putea să 
aiutat de inginerul Hirscn 
Gheorghe. modific area com 
structivă a conductelor de aer 
dTla vagonul G.V.S., inovație 
care aduce o e«®o"'I.e ?"uala 
de peste 10 000 de lei fără un 
bagaj însemnat de cunoștințe 

tinerii inovatori 
urmînd exemplul virstnicilor 
și îndrumați de organizațiile 
U.T.M., frecventează biblio
teca tehnică a uzinei care nu
mără aproape 10.000 volume, 
studiază literatura de specia
litate și caută să tie la curent

(Conținuse în pag. 3-a)

înainte de a începe forajul într-o nouă structură geologică și 
de mare adincime, membrii brigăzii de tineret condusă de co
munistul Ion Rădulescu de la schela Moreni fac o ultimă veri
ficare a dispozitivului de închidere automată adaptat la sonda 
4-L.D., realizat de constructorii de utilaj petrolifer de la Uzi

nele „1 Mai*4 Ploești.
Foto : A. VIERU

Judecător: opinia publică

Tovarăși,
La Congresul nostru au parti

cipat numeroși oaspeți de 
peste hotare : au luat cuvîn
tul reprezentantul Federației 
Sindicale Mondiale, delegați 
ai sindicatelor din U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste, pre
cum și din alte țări ale lumii, 
s-au primit mesaje de salut 
din partea unor organizații 
sindicale din diferite țări.

Toate acestea ne-au produs 
o mare bucurie ; ele constituie 
o manifestare convingătoare a 
relațiilor tot mai strînse a 
sindicatelor noastre cu sindi
catele din alte țări, o expresie 
a unității și solidarității miș
cării muncitorești internațio
nale.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși 
delegați și invitați ca în nu
mele dv. și al tuturor mem
brilor de sindicat să exprim 
încă o dată mulțumirile noa.

Ne întoarcem la locurile 
noastre de muncă. Să ducem 
fiecare în organizația sindicală 
din care facem parte, ia ron
durile oamenilor muncii, cu
vintele calde, însuflețitoare ale 
salutului adresat Congresului 
nostru de Comitetul Central al 
Partidului ; să punem la te
melia întregii activități viitoa
re a sindicatelor îndemnurile 
și îndrumările prețioase date 
ile partid, să facem bine 
noscute celor care ne-au 
mis aici hotăririle luate 
Congresul nostru, menite 
dezvolte elanul și avintul
triotic al clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții, în 
lupta pentru îndeplîîiîrfea t»la— 
nuluî pe 6 ani — etapă hotă- 
rîtoare în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste in 
țara noastră.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru încrederea ce ne ați 
acordat o alegîndu-ne în Con
siliul Central al Sindicatelor 
și vă asigurăm că vom pune 
întreaga noastră putere de 
muncă în slujba aplicării cu 
perseverență a hotărîrilor Con
gresului nostru.

Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie. Republica 
Populară Romînă !

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej I

Să se întărească necontenit 
unitatea și solidaritatea celor 
ce muncerc din toate țările în 
lupta pentru progres social, 
pentru pace trainică în lumea 
întreagă !

Trăiască Federația Sindicala 
Mondială !

Declar închise lucrările, ce
lui dc-al IV-lea Congres 
Sindicatelor din 
Populară Romînă.

Vă dorim, dragi 
nătate și spor la

al
Republica

tovarăși, să- 
muncă !

Ședința plenară a C.C.S.
Sîmbătă 

Consiliului 
Congres al

Plenara 
Central.

dimineața a avut loc prima ședință plenară a 
Central al Sindicatelor ales de cel de-al IV-lea 
Sindicatelor.
a ales Prezidiul și Secretariatul Consiliului

Prezidiul C. C. S

lectivul poate preveni abaterile
Eu. ca Și cei mai mulțR din

tre colegii mei. mi-am \ ales 
profesia fiindcă am simț»t in 
suflet o chemare puternică, 
fiindcă știu ce însemnătăți are 
in zilele noastre educări» ti
neretului și sint hotărită să-mi 
dedic toate forțele pentrui a mi 
face datoria pe deplin. Este o 
profesie care cerc mult spirit 
de răspundere, deoarece opera 
de educație este dintre cele 
mai grele. Ca să tormezi un 
om cu concepții inaintate des
pre viață trebuie si depui o 
muncă sirguincioasă care, u 
neori. cere ani și aii de zile. 
De aceea nu pot să nu fiu cu
prinsă de indignam cind aflu 
că ceea ce se studuiesc să 
realizeze, sub corfucerea par 
țidului, școala, eganizația de 
pionieri, colectivi socialist, 
încearcă să stric anumite ele
mente dcscompsc.

Părerea menește că opinia 
colectivă este -inabilă să zdro 
bească orice ‘cercări ale ele
mentelor dicompuse de a 
perverti pe‘n‘i ‘ineri “al

slab educați. Această opinie 
trebuie să se manifeste însă 
nu atunci cind cazul a deve
nit grav, ci la început, de în
dată ce un tînăr a dat prime
le semne că a pornit pe un 
drum greșit. Nu odată se in- 
timplă și la școală să vezi 
un băiat sau o fată începe 
uite de carte, lipsește chiar 
Ia ore, bătind bu
levardele. Dacă 
colectivul școlar e 
mobilizat din timp 
și își manifestă o- 
probiul față de 
asemenea apucă
turi, reușește să-i

că 
să 
de

cea de elevă, era lipsită de res
pect față de profesori. Dacă nu 
s-ar fi luat 
abaterile ei .
secințe mai serioase. Dar noi 
am socotit
mim la comitetul U.T.M. și 
să-l arătăm greșelile. Atitudi
nea ei a nemulțumit și pe alte 
colege care, de asemenea, i-au

măsuri din timp, 
puteau avea con-

nimerit s o che-

curînd va fi discutată in a- 
dunarea generală cererea ei 
pentru a fi primită in U.T.M. 
Iată deci cit de eficace este 
opinia publică atunci cînd ac
ționează prompt și ferm.

Dar în cazul Elenei Ursăres- 
cu, după cum se vede, colec
tivele n au 
buie.

Pe marginea articolului 
.De ce doar martori"?

îndrep
te pe cei care greșesc, nelă- 
sind ca abaterile lor să se 
agraveze.

Așa s-a întîmplat de pildă, 
cu eleva Fidler Dana. Influen 
țață de anumite elemente care 
o luaseră pe un drum greșit, 
această fată începuse să-și ne
glijeze îndatoririle, lipsea de 
la ore sau lntîrzia, avea o ți
nută care nu corespundea cu

spus în față părerea despre 
comportarea Pe care o are. 
Opinia colectivului a pus-o 
pe gînduri. Dana și-a dat sea
ma că așa nu mai poate con
tinua și ințelegînd că urmînd 
exemplul unor elemente nesă
nătoase, merge pe un drum 
greșit care poate avea ur
mări grave, a început să se 
schimbe. Astăzi este o ele
vă bună, disciplinată. In

După

să 
ei

acționat cum tre- 
părerca mea o 

parte din vină o 
poartă familia ei 
și colectivul unde 
a crescut, care 
n-au sesizat 
timp greșelile 
n-au ajutat-o 
se îndrepte și 
ajungă pină 

condamnabile.
însă că 
poartă 

martori.

lăsat-o 
faptele 
înțelege 
vină o 
așa-ziși ______
că și în cazul acestora a fost 
vorba de o scăpare din vedere 
a colectivului, ceea ce a avut 
pină la urmă consecințe gra
ve. Dacă colectivele unde lu
crează aceștia i-ar fi cunoscut 
mai bine și și-ar fi manifestat

la
ei, 
să
au 
la
Se

o mare 
cei trei 
Probabil

din timp atitudinea de deza
probare față de purtările lor, 
ar fi reușit cu siguranță să i 
îndrepte și Pe ei.

Iată de ce cred că opinia 
publică, colectivul unde lucrea
ză acești „martori" trebuie șâ 
cerceteze cazurile lor și să ia 
o poziție fermă împotriva unor 
asemenea elemente care mai 
încearcă să strecoare putrezi
ciunea morală, profitînd de 
slăbiciunile, de lipsa de expe
riență de viață a unor tineri, 
în acest caz, colectivele au de 
învățat, devenind mai atente, 
depistind din timp abaterile Și 
încălcările de la morală și 
luînd măsuri de îndreptare 
din vreme, înainte ca aceste 
abateri să ia proporții. Nemă
surat de mare este puterea o- 
piniei publice, a colectivului 
și ea trebuie să acționeze fără 
a aștepta un prilej deosebit de 
grav.

MARIANA STAICU 
profesoară. Școala medie nr. 22 

„Gheorghe Lazăr”-București

în prezidiu cu fost aleși în unanimitate de voturi ca membri 
următori; tovarăși :

Alecu Costică, Apostol Gheorghe, Ardeleanu Aurel, Cotoț loan, 
Dobre Gheorghe, Eftimie Constantin, Eremia Constantin, Grecu 
Alexandru, lonescu Gheorghe, Lascu Elena, Mihai Marin, Moraru 
Nicolaie, Moraru Ștefan, Mușat Vasile, Nistor loan, Stoia Elena, 
Stoianovici Antcn, Tudor Constantin, Vernescu Alexandru.

Membrii supleanți 
ai Prezidiului C. C. S

Membrii supleanți au fost aleși în unanimitate tovarășii :
Alexandru Ion, Dumitru Ana, Horvath Andrei, Pascu Ion, Preo

teasa Ion, Sandu Ion, Tuiu Gheorghe.

Secretariatul C. C. S
al Sindicatelor au fost aleși

al Sindicatelor tovarășul

In Secretariatul Consiliului Central
in unanimitate următorii tovarăși :

Președinte al Consiliului Central
GHEORGHE APOSTOL.

Vicepreședinți ai C.C.S. tovarășii : Elena Lascu și Vasile Mușat. 
Secretari ai C.C.S. tovarășii : Costică Alecu, Aurel Ardeleanu 

Ion Cotoț și Mihai Marin.
★

Tot sîmbătă a avut loc prima ședință a Comisiei centrale 
de cenzori, care a ales în unanimitate de voturi ca președinte 
pe tovarășul Anton Emilian.



DOETAN A - BARICADA, UNIVERSITATE
în curînd se vor împlini douăzeci de ani 

de la prăbușirea odioasei închisori Doftana 
in care erau închiși de către autoritățile 
burghezo-moșierești cei mai dîrji, cei mai 
neînfricați luptători pentru fericirea poporu
lui. La Doftana deținuții erau supuși unui 
regim de exterminare fizică șj de schingiuire 
morală, cîinii de pază ai orînduirii burghezo- 
moșierești sperînd zadarnic să poată fringe 
voința de luptă a celor închiși. în ciuda a- 
cest-ei terori, comuniștii de la Doftana 
țineau o strînsă legătură cu activitatea miș
cării muncitorești din țară și de peste hotare»

ce dcveni-

la celule ! 
neplăceri ? 
mult pen-

Gindul străbate liber prin gratiile 
Tovarășe I Privește adine pe unde
Un glas șoptește țârii, prin gratii,

Doina Hasului

Dupâ grutS. se lumina Doftana ; 
fam-no, sâtnc pe visuri geana 
nării se legăna plăpindâ ;

D. Corbea

Măi, routine,

fost odată, 
măi, 
toată, 
măi,

Fentru desfoșurorea studiului monism-leninismului, comuniștii d’m Doftana foloseau și atelierele de lucru. 
Pictură de GH. GLAUBER și R. DUNCAN

duceau o luptă continuă împotriva abu
zurilor administrației închisorii, se pregăteau 
zi de zi pentru luptele hotărîtoare in vederea 
eliberării poporului muncitor, învățînd, trans- 
formînd Doftana într-o adevărată universi
tate comunistă. Arta, literatura cît și folclo
rul nostru oglindesc aspecte foarte interesan
te in legătură cu viața luptătorilor închiși Ia 
Doftana. în pagina aceasta am reunit cîteva 
fragmente literare și reproduceri de opere 
plastice care oglindesc aspecte ale luptei duse 
de comuniști împotriva regimului burghezo- 
moșîeresc, luptă care nu înceta nici între zi
durile Doftanei.

Forfa colectivului
comunist

După amiaza aceea de noiem
brie s-a întâmplat a fi însorită 
și caldă. „închiderea" întîrziase 
și noi am zăbovit mai mult, 
grupuri-grupuri, prin curte dis
cutând diferite întâmplări din 
închisoare și situația politică.

în viața noastră avusese loc 
un eveniment important. Se pre
dase al treilea referat din ciclul 
„Strategia și tactica'*.

Cursul acesta. început de prin 
mai. ne-a fost deosebit de drag. 
Cu toții știam — deși nimănui 
nu i s-a confirmat acest lucru 
în mod „oficial" — că preda
rea se face după „Bazele leni
nismului" de Staflin.

Existau asemenea secrete în 
închisoare : toată lumea le știa 
dar nimeni nu vorbea despre 
ele !

Mulți dintre noi îfi aduceau 
aminte cum, la începutul pri. 
măverii. la atelierul de legăto- 
rie. se lega în mare grabă un 
manual de limba franceză, pen
tru care au fost lăsate la o par
te toate celelalte lucrări „urgen
te" Manualul propriu zis, adi
că fascicolele din interior, a 
fost aruncat împreună cu restu
rile de hirtie, iar cartea Cu co
pertă roșie „La langue fran- 
țaise“, a fost văzută apoi în 
rnîna unuia sau altuia dintre to
varăși.

Pe urmă a început să fie pre. 
dat cursul — și fiecare dintre 
noi Știa ^ar tăcea

Referatele însă erau așteptate 
cu nerăbdare.

După cum spuneam, în după- 
amiaza aceea se predase al trei
lea referat despre „Conducerea 
strategiei". Noi, ăștia care l-am 
„primit" pentru a-1 preda la 
rîndul nostru altor tovarăși, 
eram încă plini de cuvintele dă
tătoare de viață ale învățăturii 
leniniste. După fiecare lecție, 
ne simțeam mai căliți, mai pre
gătiți a înfrunta vijelia ce se 
anunța tot mai amenințătoare.

Era în noiembrie 1940.
în -apus, popoarele trădate de 

guvernele ce se pretindeau ,.pa
triotice- zăceau istovite sub chi
nuitorul' jug fascist ; 
monopoluri imperialiste 
nizau cu înfrigurare 
antisovietică, iar corbul 
rist, îngrășat și îngîmfat 
măsură de fulgerătoarele 
torii“, se pregătea de și mai 
monstruoase aventuri.

în țară se instaurase dictatura 
sîngeroasă a lui Antonescu și a 
legionarilor ; fiecare simțea cum 
se apropie catastrofa.

In aceste condițiuni am întâm
pinat noi, la Doftana, ziua de 
7 Noiembrie.

în referatul 
prilejul marei 
cerea a ținut 
nou gravitatea 
punderilor, să 
sporim vigilența, 
prudența. Cu atît mai mult cu 
cît se apropia eventualitatea îm- 
prăștierii noastre în diverse în
chisori din țară.

Cutremurul din 22 octombrie 
1940 a zguduit din temelii bă- 
trîna Doftana.

în secțiile luminoase (A, B 
și C), adică tocmai în acele sec. 
ții unde stătea grosul deținuți- 
lor politici, zidurile au cră
pat în maj multe locuri, s au 
prăbușit cîteva tavane. Era clar 
că închisoarea a devenit nelo
cuibilă, că a rămîne mai departe 
aci înseamnă să.ți primejduiești 
viața.

Noi știam că tovarășii din 
conducere au expus această si
tuație reprezentanților Direc
țiunii închisorillor, întărind de
mersul printr.un memoriu scris.

Știrea 
nea nu 
oficial, 
chisorii, 
timente

Pe de o parte ne dădeam sea
ma de înțelepciunea cu care 
procedează conducerea. înțele
geam că zidurile de atîtea ori 
zguduite ale Doftanei nu vor 
mai rezista unei noi încercări, 
înțelegeam de asemenea că nu 
mai puteam să rămînem aci, în
tr-o temniță izolată și cu o tra
diție atît de sîngeroasă de te
roare. Dar cu toate acestea în. 
tr-un anumit fel ne părea rău. 
Sentimentul acesta, cineva care 
n a stat la Doftana, cu greu 1 ar 
înțelege. Anii petrecuți în Uni
versitatea de Ja Doftana. luptele 
înverșunate pentru cucerirea 
unui regim omenesc, solidarita
tea dc fier cu care am reușit 
să învingem un dușman ai eă-

Fragment din poves
tirea „Prăbușirea" din 

volumul „Povestiri 
despre Doftana" 

de M. Novlcov

(Fragment)
Doftana, apă-nspumată, 
Du, cîtu-i țara de lată,
Cîtu-i țin pășunile, 
Prin toate cătunele,
Cuvîntul întristător 
Și cuvînt bucurător,
Să știe și copilașii 
De ce-au făcut ucigașii.
Dar să mai șoptești, Doftana, 
Că-n suflet n-am nici o rană 
Și-o veni-n vreme o zi 
Cînd toate se vor plăti 
Și-atunci va-nflori in veac 
Viața omului sărac,
Viața celui muncitor 
Ce n-avea in trudă spor.
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marile 
orga, 

cruciada 
hitle- 
peste 
„vie-

ce s-a predat cu 
sărbători, condu

să sublinieze 
situației și a 
ne îndemne 

dîrzenia

din 
răs- 

să

aceasta, care de aseme- 
fusese comunicată încă 
făcuse totuși ocolul în. 
stîmind în fiecare sen- 
diverse și contradictorii.

ruj prizonieri eram, cît și anii 
ce au urmat după cucerirea re
gimului politic, organizarea ate
lierelor, activitatea cultural.poli- 
tică, serbările noastre artistice, 
cît și toate bucuriile și necazurile 
care umplu cu un conținut poate 
aspru, dar atît de uman viața 
unui colectiv de închisoare, 
ne-au legat prea strîns pe unii 
de alții

Cu cîtă mîndrie pronunțam 
cuvîntul „doftanist“ ! Cu cîtă 
mîndrie ne pregăteam sa l du
cem mai departe în lume ! în 
fiecare din noi erau 
pate cuvintele lui 
Dej :

„Băgați de seamă, 1 
o să ne împrăștiem 
odată prin lume, să 
cinste steagul Doftanei. steagul 
Madridului nostru romînese. 
Nici unul să nu dea de rușine 
cuvîntul ,,doftani«t“. Să știe 
pestg tot eâ acolo unde vine un 
doftanist, trebuie să pătrundă o 
dată cu el hotirîrea. curajul, 
devotamentul neprecupețit pen
tru cauza clasei muncitoare-.

Ne părea deci straniu că foar
te curînd am putea sâ încetăm «ă 
mai fim „doftaniști“. Iată de ee 
fiecare se gindea eu ciudata 
stringere de inimă la viitorul a- 
propiat.

Doftana era desigur în primul 
rind locul torturilor și al came
lor. închisoarea care ne izola de 
viața, de existența cit de cit o- 
menească. de tovarăși, de fami
lie, de lupta maselor... Era locul 
în care mulți dintre noi am 
..pierdut” cei mai buni ani ai 
vieții, iar alții au pierdut Mili
tate, au încărunțit și s au isto
vit aici. Era închisoarea bleste
mată de popor, înfierată în do
ruri și cîntece... Și totuși nu era 
numai atît. Era și altceva... Dof
tana. sau mai degrabă — colec
tivul de la Doftana — a devenit 
pentru mulți o nouă familie, 
cămin.

Aduși la Doftana din cele 
tru colțuri ale țării, unii 
intrați în mișcare, fără *â fi că
pătat ..afară” o pregătire și o 
experiență de luptă, unii chiar 
fără să ne dăm seama pînă la ca
păt ce înseamnă sâți dedici 
toată viața cauzei revoluționare, 
aci la Doftana ne-am călit, prin 
grija neobosită a tovarășii®1" din 
conducere, ne-am deschis ori
zonturi noi, a™ devenit luptă
tori încercați, am gustat din plin 
și pînă-n adine din minunata fe
ricire pe care o oferă unui om 
conștiința de a fi părtaș al celei 
mai mari cauze pe care a cu
noscut-o vreodată istoria.

Familia deținuților politici de 
la Doftana a devenit pentru ma
joritatea celor dintre noi o mamă

parcă să- 
Gbeorghiu-

băieți, cînd 
odată și 

purtăm cu

grijulie și bună, atentă la creș
terea și educația copilului, pre
gătită oricînd să-l ajute în mo
mente de slăbiciune. învâluindu-1 
necontenit cu căldura suprave
gherii sale.

Crescuți la Doftana. simțeam 
cu o claritate uneori inexplica
bil de dureroasă că departe de 
ea nu vom putea sâ nu ne sim
țim și puțin... orfani.

Cam acestea erau gindurile ee 
ne frămintau în seara xilei de 9 
noiembrie 1940.

Și in jurul acestor probleme 
•e purtau discuții in rrapuxile 
de deținuți politici, gtrinsc c -,r- 
ehini-ciorrhini pe lingă zidurile 
atelierelor. în bătaia cltiselor 
rare ale unui soar* intin«at

Cind. in sfirși'- a sunat toaca 
pentru închidere, fiecare a-a rupt 
cu greu de zid. Soarele de Do* 
iembrie este atât de mingiietor 
mai ales in preajma unei ierni 
ce la Doftana nu pu’ea fi detit 
umedă și posomorită !

Plantoanele au trebuit să-și re
pete de cîteva ori invitația :

— Tovarăși, treceți 
O. vreți să avem 
Gardienii așteaptâ de 
tru inspecție.

Cu toată disciplina 
se. pe drept cuvînt. un fel de a 
doua natură a doftaniștilor. des
părțirea de soare se făcea cu 
greu.

Trupurile obosite, șubrezite de 
boli, văduvite ani de-a rîndul de 
căldura unei vieți libere, uma
ne. tânjeau după razele calde.

Tovarășii se deslipeau de xid. 
porneau spre ieșire, dar ae o- 
preau din nou pentru a privi 
zîmbind. îngîndurați. spre singe- 
riul apus, spre farfuria cea mare, 
portocalie, ce atinsese tocmai cu 
circumferința sa zidul...

Spune că, noi, condamnații, 
Vrem frăție între nații
Și bine norodului, 
Stăpin lui și rodului.

: • stuc -a -xrterial de partid.
Pictură de G. ȘARU

Valul tău cu noi să bată, 
Din adine spinul să-l scoată. 
P-nă-n clipa revărsării 
Să duci gindul nostru țării.

Radu Boureanu

Ltimina Doftanei
Un glas șoptește țârii, prin gratii, visul lui 
Și visul nu-i poveste, voința nu adoarme, 
Va clâtina cetatea de chinuri, sâ o sfarme 
Sint arme-n marș in lume și in Doftana arme ; 
Așteaptâ val al urii, cit munții sâ te sui !
Un glas ii striga vremii din nopțile Doftanei ; 
S-adună muncitorii, soldații și țăranii :
Vom dobori dușmanii poporului și-ai țârii 
Vom trece val de muncă spre valurile mării, 
Vom face ca pâmintul și omul jefuit
Să prindă viață nouă, privind spre răsărit 
Pâmintul sovietic de unde vine viața.
Un paloș de lumină ca sâ despice ceața, 
Urca vom in amurguri, din mari hidrocentrale 
Cind noaptea iși tirăște albastrele sandale, 
Cind focuri suie seara spre cer copaci de fum 
Cînd văile vedea vor privind spre dealuri cum 
Lumina ca o fată cu lungi cosițe blonde 
Se despletește-n negrul pădurilor de sonde.

Din volumul „Partidului

Frunză verde-a fost odată,
Măi, romine, măi, 

Ruginit-acum e toată,
Măi, romine, măi.

La Doftana, sus la Haș
Măi, romine, măi

Stau închiși mulți pușcăriași, 
Măi, romine, măi.

Acolo zac muncitori 
Măi, române, măi,

Ce-au luptat pentru popor, 
Măit romine, măi,

Comuniști ce vor dreptate, 
Măi, romine, măi,

La orașe și la sate 
Măi, romine, măi.

Boierii i-au pedepsit,
Măi, romine, măi,

Și-n. temniță i au zvîrlit 
Măi, romine, măi,

Să se stingă toți, mă frate. 
Măi, romine, măi

De frig și de nemincate. 
Măi, romine, măi.

Boierii beau și petrec,
Măi, romine, măi, 

Nopțile în chef le trec,
Măi, romine, măi 

Iar acei ce tot muncesc.
Măi, romine măi, 

De nevoi se prăpădesc,
măi.

Frunză verde a 
Măi, romine,

Ruginit-acum e 
Măi, romine, __ ,

Va veni o primăvară 
Măi romine, măi, 

înverzi-va frunza iară, 
Măi, romine, măi.

Și mult n-are să mai treacă,. 
Măi, romine, măi

Roata vremii-o să se-ntoarcaj 
Măi, romine, măi

Să vedem pe boierași,
Măi romine, măi,

La Doftana, sus la Haș,
Măi, romine, măi.

Prin grija partidului se introduceau materiale de literatură 
marxist-leninistâ scrise pe foiță de țigară.

...Ciobanu urcă treptele în 
vtrful picioarelor. Ar fi vrut 
să afle despre ce vorbeau co
muniștii ..lui". Dar cei din 
apropierea scării îl simțiră fi 
dădură de veste. Gardianul 
începu să înjure fi să ame
nințe.

La numărătoare veni numai 
primul Stănulescu. Nu mai 
trecu pe la vizete, ca-n alte 
dăți. ci se mulțumi să-l între
be pe Ciobanu de „număr". 
Spuse, după ce îfi însemnă 
efectivul in carnet:

— Vezi că mai încolo ți-i 
trimit tot pe ăia pe care i-ai 
avut aseară. Domnul director 
zice că să faci pe dracu-n pa
tru fi sâ iei declarații de la 
ei. Dacă dau ei, o să dea și 
ăilalți, că ăia ascultă de ăștia. 
Cică te avansează, dacă faci 
asta. Așa că, Ciobanule, ai 
grijă !

— Fii pe pace, domnule 
prim. Nu scapă ei din mîinile 
mele pînă nu „vorbește" ca 
la reglement.

După ce plecă primul, Cio
banu trecu pe la toate celule
le. în fața celulei lui Mihăi
lescu se opri, deschise vizeta 
și se uită înăuntru :

— De ce nu faci curat în 
celulă, putoare bătrînă ? zbie
ră el.

Mihăilescu nu-i răspunse. 
Stătea în pat cu picioarele, 
umflate, învelite in zeghe.

— Ia ridică-te din pat și 
vino la vizetă!

— Nu pot să mă mișc, 
ologit, bandiților!

— Să nu mă faci să 
peste tine în celulă 
smulg barba fir cu fir.

Mihăilescu nici nu-i 
punse.

înfuriat, Ciobanu trînti 
zeta și trecu mai departe.

Se opri la Găină.

— Ce faci mă ?
— Bine, mersi!
— De ce nu dai declarație ? 

Se poate, mă Culăiță, vorba 
aia, oltean de-al meu și mă 
faci de ris ?

— Uite, că se poate. Păi la 
ce să-ți dau ?

Ciobanu rămase cu gura 
căscată. Clipi de cîteva ori, 
se frămintă să găsească un 
răspuns, dar neaflind nimic, 
scoase o hirtie și i-o întinse :

— Uite, nenicule, ce te sfă
tuiesc eu, că ești oltean de-al 
meu și tu știi că oltenii „ține" 
unul la altul. Ia hîrtia asta și 
citește-o. Pe urmă mă chemi 
să-ți dau toc și cerneală, o 
scrii întocmai, o iscălești și ai 
scăpat de izolare...

Găină luă hirtia din mîinile 
lui Ciobanu, o întoarse pe o 
față și pe alta, apoi îi ceru să 
se dea la o parte de la vizetă 
ca să vadă mai bine. Citi:

Ciobanule, că mie nu-mi place 
marfa.

Gardianul scrtșni din dinți. 
Auzi, ce îndrăzneală ! Pe lin
gă că refuză să iscălească, îi 
mai și rîde-n nas...

— O să-ți pară rău, mă. Vezi 
tu, miine. Atunci o să mă rogi!

Spumegind de furie, porni 
mai departe, dar peste tot 
primi același răspuns. La 
Strulovici stărui mai înde
lung :

— Mă, jidane, iscălește hîr
tia asta că de nu, te ia mama 
dracului !

— Mă, care nu dai declara- 
rație nu-ți scoatem tineta, 
nu-ți dăm mîncare, iar apă îți 
dăm numai jumătate. Și vă 
mai spun, mă, care nu iscă
lești, o să fii bătut pînă dai. 
Mai bine dai acuma, ca să nu 
mai mănînci bătaie.

Nu renunțăm la convin
gerile noastre, îi răspunse dîrz 
Bejenaru.

— Da ? Bine, atunci o să 
vedem noi...

★
Jos, pe scările care urcă la 

D, se auzea gălăgie. Rîsete,

Fragment din romanul 
„CLOCOTE" de A. G. Vaida

M-ați

intru 
să-ți

răs-

vi-

DECLARAȚIE
Subsemnatul... deținut con- 

, damnat la... declar de bună 
voie și din proprie convingere 
că ideologia comunistă este 
greșită și începînd de azi mă 
las de comunism.

Doftana... februarie 1935.
Cînd termină de citit, Găină 

zîmbi ironic. Ciobanu îl pri
vea curios. Văzînd că nu spu
ne nimic, răcni deodată:

— De ce tizi, mă ? Ce, 
bați joc de mine ?

— Apăi zici că-s oltean 
mă crezi atît de prost incit
iscălesc asta ! Ia mai plim- 
bă-te nițel prin piață, nene

îți

și 
să

— Nu iscălesc nimic...
— Mă, o să te rogi de mine 

cu cornul ăla al vostru pe 
frunte, dar n-o să te iert. Am 
să te bat pînă o să faci pe tine. 
După aia poți să-mi ceri să-ți 
dau să iscălești, că nu-ți mai 
dau.

Tudose urmărea cu atenție 
„diplomația" lui Ciobanu. Era 
sigur că după asta călăii vor 
trece din nou la schingiuiri. 
Vor schingiui și ziua. Era si
gur că Savinescu n-o să mai 
vină diseară în inspecție, dacă 
gardienii n-or să ajungă la 
nici un rezultat.

După ce-și termină „turul 
de propagandă", Ciobanu se 
proțăpi în mijlocul coridoru
lui :

glume, tropăit de bocanci, lo
vituri de bastoane în trepte. 
Ciobanu se duse să-i întâmpi
ne pe temniceri. Tudose pro
fită de ocazie și știind că Be- 
jenaru se afla și el la vizetă, 
îi ‘șopti:

— Au venit călăii.
— Da, au venit. Să nu uităm 

că sîntem membri de partid.
Strigă cu înflăcărare, să-l 

audă toți tovarășii:
— Tovarăși, pentru 

lui Lenin și Stalin, 
partidul nostru, să fim 
in fața dușmanului de

Glasul lui Moga izbucni pu
ternic, înălțător :

— Sculați voi oropsiți ai 
vieții !

Alte glasuri i se alăturară:

cauza 
pentru 
demni 
clasă!

— Voi osîndiți la foame, sus! 
Vocea groasă a lui Mihăiles

cu răsună în fundul celulei :
— Să fiarbă- n, 

tirea...
Și din toate 

sună peste zid
— Să-nceapq 

apu.s !
Speriați, Gardienii încreme

niră la cap — - 
bîtele și 
mîini. N 
astfel^^Te primire.

-f Marna voastră de bolșe
vic^ I începu să zbiere Cioba
nu.. Va arăt eu ! O să vă trea
căt pofta de cintat!

bătăușii se repeziră 
la~ ^vizete, căutînd să-i loveas
că cu bîtele pe cei ce cintau, 
aar deținuții se retrăseseră în 
fundul celulelor, continuind 
cintecul de luptă.

Primul pe care-l scoaseră 
fu Bejenaru. Se împotrivi cit 
se împotrivi, zbăttndii.-se și 
stngini, dar gardienii il tlriră 
pe coriioare, lovindu-l cu cio. 
megele, și-l duseră la capătul 
secției C.

Deodati cintecul se între
rupse, ș un val de strigăte 
umplu coidorul :
- Călăilr, nu bateți călăi

lor !
Strigau c\ toată puterea, cu 

tot trupul, q toată ființa lor. 
Era un striat de durere, un 
strigăt de căinare. Scos din 
minfi, unul Untre gardieni 
sări la ușa tnui deținut și 
zbieră :

inimi răzvră-

rpturile, ră
rite Doftanei : 

al lumii vechi

9ttul coridorului cu 
inele de bou în 
se așteptaseră la o

— Nu mai urla, arhanghelii 
măti, că-ți rup gura !

In zadar. Strigătele creștecu 
ca un talaz. Atunci gardieiii 
începură să deschidă ușile șt 
dădură buzna. înăuntru.

In celulă bătaia dură o veș
nicie. Oamenii nu mai ave.u 
putere să țipe. Strigătele le 
erau tot mai răgușite, mai st- 
be. Și gardienii se săturaseU 

stinge
Glflllt^ T ’ 
seră baret, 
să se ștear^c 

Uf, că m-a\_
HZe, zise Neacșu, 
du-se la tunică.
- O Să avem mult <Je furci 

cu ăștia, ti răspunse Daia - 
un alt călău care se oferise 
sa t bata pe comuniști.
- Nu-i nimic, așa bătaie 

mai șic și eu, ii întoarse vorta 
cu plăcere sadică Neacșu.

— Apă... Dați-mi puțină 
apa .... se auzi glasul stins el 
unut definut.

2Vrr?’.că te iac Vilaf! 
zbieră Daia de răsună con- 
dorul.
Comuniștii zăceau pe cimen

tul gol, tn celule, tnsîngerati 
cu trupurile zdrobite. Citivâ 
aveau capetele sparte. Gobliac 
am^r’tnJl,e lva mereu cu 

El ceruse adineauri 
apa. Simțea că-i arde stoma, 
cui. plămlnii. cind auzi răs
punsul. zbirului, i se păru că-l 
Șt vede in fața lui in celulă. 
In amețeala care-l apucase, 
încercă sa-l alunge. Prin cap 
U treceau frinturi de ginduri...

Spuse in șoaptă : „Da, tova-

celule, pu
’ • la loc și începură

|e sudoare :
apetit câl'M

răși, m-au bătut,
bătut... Dar nu ___ __ __
niciodată cauza proletariatu
lui... Cauza comunismului...',

rău m-au 
vom trăda



închiderea lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor din R. P. Romînă
Membrii Consiliului Central

al Sindicatelor
Alecu Costică, Alexandru 

Ion, Alinași Gheorghe, Anton 
Ion, Apostol Gheorghe, Arde- 
leanu Aurel, Arghir Olimpia, 
Badea M. Gherghina, Barabaș 
Ecaterina, Bădulescu Mihai, 
Bălan Gheorghe, Bălan Ana, 
Bălan Vichente, Beiu Gheor
ghe, Bența Cornel, Bidiga Ion, 
Boaru Constantin, Boboc Ni
col ae, Borduz Lazăr, Buciucea- 

Ștefan, Bulacu Vasile, Bu- 
Hea Gheorghe, Caița loan, 
■aranfil Gheorghe, Cervenco- 
lici Mihai, Chiriac Elena, Chi- 
Bnuș Natalia, Chiru Alexan- 
Rn,Chițu. Vasiie, Ciocan Nea- 
gț, Cubuc Victoria, Cîu Didi- 
na, Crlig Maria, Codescu Ale
xandru, Cotoț loan, Crețu Con
stantin, Cristea Costache, Cro- 
itoru Tudor, Curpău Floroiu 
Cornelia, Csavar Bela, Dascălu 
Teodor, Dărăbanț Ion, Debre- 
czeni Maria, Despot Petru, 
Diaoonu Ilie, Dinescu Elena, 
Dinu St. Ilie, Dobai Iosif, Do- 
bre Gheorghe, Dragomir Gh. 
Maria, Drăghici Alexandrina, 
Duca Petru, Dumitru Ana, 
Duță Ștefan, Eftimie Constan
tin, Eremia Constantin, Fălti- 
ceanu Mihai, Fîc Rusalin, Fîci 
Nicolae, Fieraru Rebeca, Flo- 
reșffu Arta, Florescu Ana, Fo- 
•jtvi’n.a, Fora Dcmetriu, 
^^Rîă Stelian, Gătej Gheor-

Georgescu Maria, Geor- 
geȘVn Valeriu, Girescu Cezar, 
Gheorghe Marin, Ghedeon Io
sif, Gheorghe Ion, Ghenea 
Constantin, Gligor Nicolae, 
Goniac Ruxandra, Goran Mi
hai. Grecu Alexandru, Gruia 
Nicolae, Groza Pavel, Gyene 
Ludovic, Herăscu Constantin, 
Horvath Andrei, Hristache An- 
ten3che, Ieșanu Constantin, I- 
liescu Ion, Ionescu N. Gheor
ghe. Ionescu Gheorghe, Iones
cu Valter, Ion T. Radu, Iuhasz 
Eva Elisabeta, Jianu Maria, 
Jilavu Anica, Jilescu Nicolae, 
Jiva Ion, Jurcă Simion, Kițu- 
lescu Irina, Klimai Irina,

Membrii supleanfi 
ai Consiliului Central al Sindicatelor
Antal Margareta, Bălan Au

rica, Berea Mihai, Beraș Teo
dor, Besnea Ștefan, Bexa Ni
colae, Botezatu Filofteia, Bo- 
teeșan Ion, Bucur Letiția, 

Floarea, Chițu Florea, 
Marcel, Cosmiuc Vasi- 

I. Floarea, David O. 
VasilA L>ita ' Constanța, Doc- 
manov Eîîe Sofia,
Gherghel Xaria’ Gherea Va- 
lentina. Hornă» Nicolae, Iaco- 
viei Sava, Ionbwci Maria, Io- 
nescu C. Florica.Tîm'# Dumi
tru,” Lazăr N. Vasiie, Koleza 
Viorica, Leitgheb Iosif, Mano
lache Marin, Mărgineanu loan,

Membrii Comisiei de cenzori
Adainek Alexandru, Anton 

Emilian, Ardelean Valeria, 
Bolohan Aurelia, Crăciun Ni
colae, Cucu Lucia, Csutak Io
sif, Dăescu Gheorghe, Dumi
trescu Elena, Fericeanu Gheor
ghe, Fekete Alexandru, Frăți- 
lă Ion, Gabrovschi Vladimir, 
Georgescu Elena, Ilieș Viorel, 

Din cuvîntul 
participanților la Congres

Aspect de Io închide* lucrărilor Congresului.

Tov. ANA VERDE (Cluj) a 
că la Fabrica „Janos 

a cuprins 
și are 

principal : cît
cele mai

Kurta Alexandru, Lasou Ele
na, Leș loan, Leonte Dumitru, 
Liculescu Mihai, Lungu Pe
tre, Macovei Filaret, Marin 
Ion, Marin Constantin, Mar- 
gaș Nicolae, Manolache Silvia 
Anișoara, Mănică Dumitru, 
Mihai Marin, Milea Septimiu, 
Milos Gheorghe, Mitrea Ele
na, Mocanu Gheorghe, Moca- 
nu Vasiie, Moldovan Maria, 
Moldovan Alexandru, Moraru 
Nicolae, Moraru Ștefan, Moș- 
neagu Eleonora, Moțu Aurel, 
Munteanu Natalia, Mușat Va- 
sile, Naghi Gheorghe, Neacșu 
Florea, Neagu Zelma, Nedelcu 
Constantin, Nichita Olga, Ni- 
colau Constantin, Nistor Ion, 
Nodiș Grigore, Oancea Sebas
tian, Olaru Ion, Oproiescu Oc
tavian, Oprescu Ion, Orban 
Emeric, Paloș Gheorghe, Pascu 
Ion, Pantiș Teodor, Paalen E- 
caterina, Petrescu Gheorghe, 
Pîrlitu Iordan, Preoteasa Ion, 
Pripaș Alexandru, Purcaru 
Ana, Purcaru Vasiie, Radu 
Constantin, Radu Vasiie, Rai- 
cu Constantin, Rîmniceanu 
Octavian, Roman Panaite, Roș
ea Alexandru, Rusu Oliviu, 
Sabău Gheorghe, Sandu loan, 
Sandu Valentina, Săvuțiu Va 
sile, Schuster Gustav Gheor
ghe, Semeniuc Maria, Sgîrdea 
Maria, Solyom Dezideriu, Stai- 
cu Maria, Stănescu Zoe, Stă- 
nescu Gheorghe, Stoia Elena, 
Stoianovici Anton, Szabo Lu
dovic, Szilaghy Ludovic, Șer- 
ban Mihail, Ștefănescu Beatri
ce, Tărpescu Mihai, Teodores- 
cu Elena, Tilicea Georgeta, 
Ținea Lina, Terfaloagă Dumi
tru, Toma David, Tomescu 
Constanța, Trif Gheorghe, Tu
dor Constantin, Tuiu Gheor
ghe, Tițeica Șerban, Urai Ca
rol, Vemescu Alexandru, Ver- 
meșan Ion, Vereș Irina Mela
nia, Veszi Maria, Voichița Va
siie, Vrabie Lazăr, Wolf Au
rica.

Nacu Maria. Năzdrăvan Auri
ca, Neagu Lucia, Nicolae S. 
Ion, Orban Vlad, Patru Mihai, 
Petre D. Petre, Pilii Nicolae, 
Pop Vasiie. Pongratz Ion, Po
pescu Maria, Popovic! Maria, 
Prodan Smeada, Rastadter E- 
caterina, Repciue Ștefan, Sar
ea Vasiliehia, Silaghi Alexan
dru, Sinkay Margareta. Sturzu 
Mihai, Stan Sandu, Streitfeld 
Emma, Szabo Iosif, Szalai Ete- 
la, Szegely Ștefan, Tamaș An
drei, Telu Gheorghe, Tirtan 
Ioana, Țoancă Elena, Vlad Pe
tre, Vlase Maria.

Isac Traian, Momeu Samoilă, 
Moise Gh. Nicolae, Munteanu 
Gheorghe, Necșulescu Ion, 0- 
niga Nicolae, Onucu Elena, 
Paraschiv Eugen, Pescaru Tu 
dor, Pop Victor, Scripcaru Ga- 
vril, Sigheartău Petru, Szeri 
Iuliu, Szlanka loan, Zamfir 
Ion, Zadoina Dorina.

ce mai bine, pentru a-și aduce 
contribuția sa la traducerea în 
viață a politicii partidului 
nostru.

Tov. VASILE VOICHIȚA 
(Timișoara) Erou al Muncii 
Socialiste, a arătat, printre al- 

că comitetul sindicatului 
S.M.T. Sînnicolaul Mare, 

cu conducerea sta- 
măsuri de per- 

brigăzilor de 
agri-

Astfel, 14 bri
de 17 existen- 
înzestrate cu 
permanente, 

pro-
gospodăriile agri-

cole colective în care își des
fășoară activitatea. Aceasta a
stimulat pe tractoriști în lupta 
pentru a executa la timp lu
crări agricole de bună calita
te, pentru a reduce prețul de 
cost.

Ca urmare a măsurilor lua
te, planul de producție pe în
treaga stațiune a fost depășit 
cu 23 la sută în campania de 
primăvară și cu 6 la sută în 
cea de vară, iar prețul de cost 
a fost redus cu aproape 5 lei 
pe hectar arătură normală.

Tov. MARIN BUTACU 
(București) s-a ocupat de ridi
carea nivelului calificării ca
drelor, întrucît nu de mult 
Uzina „Tudor Vladimirescu“ a 
trecut de la fabricarea de ma
șini agricole, la producția în 
serie de troleibuse, autobuse 
și autoutilitare.

Comitetul sindicatului, în
drumat de comitetul de partid, 
a luat împreună cu conduce
rea uzinei măsuri pentru pre
gătirea tehnico profesională 
din ce în ce mai bună a co
lectivului nostru.

Anul trecut au funcționat 25 
de cursuri de creștere a cali
ficării urmate de 760 de mun
citori. Un număr de 275 de 
muncitori învață la școli de 
stat, medii și superioare.

La noi fiecare al treilea 
muncitor învață intr-o formă 
de școlarizare. Uzina este ast
fel o adevărată școală.

Acad. ZAHARIA STANCU 
a scos în evidență atenția deo
sebită pe care partidul o acor
dă scriitorilor din patria noas
tră. încă de la eliberare — a 
subliniat el - partidul ne-a 
apropiat și ne-a arătat încre
dere. Ne-a învățat să cunoaș
tem marxism-leninismul și să 
ne cunoaștem patria și po
porul. Mai mult, ne-a învățat 
să ne iubim patria și poporul. 
Ne-a creat condiții de muncă 
și de dezvoltare pe care pre
decesorii noștri și noi înșine 
nici măcar nu le am visat.

Vorbitorul a arătat apoi că 
în ultimii ani au apărut nu
meroase volume de versuri, de 
nuvele și romane in care scri
itorii mai virstnici sau scriito
rii tineri au înfățișat profun-
dele transformări care au avut 
loc in tara noastră in anii re
gimului democrat-popular. Noi 
cei care am cunoscut lumea 
veche, cu nedreptățile ei stri
gătoare și cu cruzimile ei, cu 
falsitatea și cu rușinea ei — a 
subliniat el — noi sîntem da
tori partidului și poporului 
nostru să descriem tn chipul 
cel mai măestru lumea de ași, 
să înfățișăm cititorilor noștri 
chipul nou al constructorilor 
acestei lumi noi, al făuritori
lor patriei noastre noi, socia
liste. Unde stat eroii care ne 
trebuie nouă, pentru cărțile 
noastre 1 Ei se găsesc astăzi
cu miile și cu zecile de mii în 
tot cuprinsul patriei noastre, 
în toate sectoarele de muncă.
Ei se găsesc și în această mln- 
dră sală a Congresului, acum.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : S-au rostit și de la tri
buna acestui Congres, care re
prezintă organizația cea mai 
cuprinzătoare a clasei noastre 
muncitoare, sindicatele, cîteva 
critici cu privire la unele din 
lipsurile activității Uniunii 
Scriitorilor. Socotesc ca deplin 
îndreptățite aceste critici. Vă 
asigur că le vom pune în dis
cuția comitetului uniunii noas
tre și că vom căuta și vom 
găsi mijloacele pentru a le li
chida cît mai grabnic.

Tov. GHEORGHE MUN
TEANU (Orașul Stalin) a vor
bit despre selecționarea, creș
terea și promovarea justă a 
cadrelor, insist înd în mod deo
sebit asupra mijloacelor va
riate folosite de Consiliul sin
dical regional Stalin, pentru 
instruirea întregului activ sin
dical din regiune. Printre al
tele, el a arătat că în acest 
scop au fost organizate cursuri 
pe ramuri și probleme pentru 
activul sindical din întreprin
deri, instituții, G.A.S., S.M.T. 
și comune. Deosebit de efica
ce au fost cursurile de 6 zile 

pentru instruirea președinților 
și responsabililor culturali din 
G.A.S. și S.M.T.

în încheiere, el și-a expri
mat convingerea că adoptarea 
noului statut al sindicatelor 
va duce la îmbunătățirea vie
ții de organizație, va dezvolta 
în continuare democrația mun
citorească.

Tov. VASILE MOCANU 
(Bîrlad) a subliniat că fabrica 
de rulmenți în care lucrează 
este o expresie grăitoare a aju
torului multilateral și frățesc 
al Uniunii Sovietice. Vorbitorul 
a arătat modul în care comi
tetul sindicatului din uzină a 
sprijinit conducerea întreprin
derii in pregătirea profesiona
lă a peste 900 de muncitori. 
El a relevat formele folosite 
pentru extinderea experienței 
și metodelor de muncă înain
tate, preocuparea sindicatului 
pentru organizarea întrajuto
rării tovărășești la locul de 
muncă în scopul ridicării tu
turor muncitorilor la nivelul 
realizărilor medii ale frunta
șilor și a prezentat succesele 
dobindite de colectivul fabri
cii în întrecerea socialistă des
fășurată pentru producerea de 
rulmenți de calitate și la un 
preț de cost tot mai redus.

Tov. ION BALUȚ (Reghin) 
în întreprinderile raionului 
Reghin, a spus vorbitorul, lu
crează înfrățiți pentru con
struirea socialismului un mare 
număr de muncitori romîni și 
maghiari. în viața fericită și 
munca rodnică a locuitorilor 
se evidențiază adînc politica 
partidului nostru în problema 
națională.

în întreprindere avem co
ruri care interpretează cu 
măiestrie frumoase programe 
în limbile romînă și maghiară 
și echipe de dansuri care va
lorifică deopotrivă folclorul 
romîn și maghiar. Universita
tea muncitorească contribuie 
la ridicarea nivelului de pre
gătire tehnică și de cultură 
generală a muncitorilor, indi
ferent de naționalitate. Aceas
ta ne dă un puternic avînt în 
muncă, în îndeplinirea sarci
nilor trasate de partidul și de 
guvernul nostru. Despre acest 
avînt vorbește cu tărie faptul 
că muncitorii din Reghin au 
dat în primele nouă luni ale 
anului 1960 o producție peste 
plan în valoare de 10.000,000 
lei, iar la prețul de cost pla
nificat au realizat o economie 
de peste 4.000.000 lei.

Tov. ȘTEFAN TBIPȘA (Hu
nedoara) Erou al Muncii Socia
liste, a vorbit despre experien
ța cîștigată de colectivul Com
binatului siderurgic din Hune
doara în mișcarea de inovații. 
Comitetul sindicatului a orga
nizat „cercul inovatorilor* 
care asigură asistență tehnică 
noilor inovatori, organizează 
ajutorul reciproc între inova
tori și controlează modul cum 
se aplică și se extind inova
țiile. Pentru antrenarea unui 
număr cît mai mare de mun
citori în mișcarea de inovații 
au fost organizate în secții 
grupe de inovatori; care acor
dă tovarășilor lor de muncă o 
asistență eficace.

în anul I960 numărul ino
vatorilor la marele combinat 
hunedorean s-a dublat față 
de 1958. Anul acesta, numai în 
9 luni au fost aplicate aici 
259 de inovații care aduc eco
nomii postcalculate în valoare 
de peste 8,5 milioane lei.

----- •-----

Masă tovărășească 
cu prilejul închiderii 

lucrărilor
Sîmbătă seara Consiliul 

Central al Sindicatelor a ofe
rit ta Saloanele Palatului 
Republicii Populare Romine 
o masă tovărășească cu pri
lejul încheierii lucrărilor ce
lui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din R P. Romînă.

Invitații au fost salutați de 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
președintele C.C.S., Elena 
Lascu și Vasiie Mușat, vice
președinți ai C.C.S.. de se
cretarii și membrii Prezidiu, 
lui e.e.s.

Au luat parte delegați și 
invitați la Congres, membri 
ai C.C. al P.M.R.; membri ai 
guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con. 
ducători ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și 
cultură, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

Au participat reprezentanții 
F.S.M. și ai sindicatelor din 
alte țări care au asistat la 
lucrările Congresului.

Masa tovărășească s-a des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Recent, in orașul Hirșova a fost terminată construcția casei raionale de cultură. 
Foto i AGERPRES

Festivitățile consacrate 
Centenarului Universității 

„Al. 1. Cuza“ din lași
Sîmbătă au continuat la Iași 

manifestările prilejuite de 
Centenarul Universității „Al. I. 
Cu za*.

După-amiază în vechea clă
dire în care s-au ținut la 1860 
și în anii următori cursurile 
Universității ieșene, a fost 
dezvelită o placă memorială. 
Sediul primei universități ie
șene a fost restaurat așa cum 
arăta el acum un veac.

în sălile acestui bătrîn lăcaș 
al culturii a avut loc apoi des
chiderea expoziției „Dezvolta
rea învățămîntului superior 
din Iași".

După cuvîntul inaugural 
rostit de tov. Ion Sandru, pro
rector al Universității „Al, I. 
Cuza“, asistența a vizitat ex

Operatoarea Dorina Maier de îa Fabrica de zahăr Luduș, la 
tabloul de comanda

Calificarea privește pe toți tinerii din uzină
(Urmare din pag. l-a) 

nea aparate este nevoie să ai 
cunoștințe de electrotehnică, 
cunoștințe privind proprietă
țile metalelor care se sudea
ză, ale sîrmelor pentru sudat, 
se cer însfîrșit cunoștințe 
despre cele mai avansate me
tode de sudură. Perfecționă
rile tehnicii, aparatura nouă 
introdusă în fabrici cer ca a- 
tît muncitorii cît și inginerii 
să posede cunoștințe tehnice 
noi, să fie în pas cu tot ce 
este nou în tehnică.

Comitetul U.T.M. de la Uzi
nele „Gheorghi Dimitrov* din 
Arad a făcut încă puțin in 
ceea ce privește găsirea acelor 
metode și forme prin care fie
care tînăr din uzină — de la 
cel mai puțin calificat pînă 
la cel mai bun din uzină în 
meseria sa — să fie antrenat 
în acțiunea de ridicare a cali
ficării. In primul rînd, dato
rită unei înțelegeri greșite a 
acestei sarcini, multă vreme în 
unele organizații de bază 
U.T.M. a dăinuit concepția că 
în acțiunea de ridicare a cali
ficării, de îmbogățire a cuno
ștințelor profesionale trebuie 
mobilizați numai tinerii mai 
slab calificați. „Cei buni se 
descurcă și singuri* și-au zis 
unii membri ai birourilor or
ganizațiilor U.T.M. Și de a- 
cești tineri, de ridicarea pe 
mai departe a calificării lor 
profesionale nu s-a mai ocu
pat nimeni. Nu s-a înțeles că 
în fond ridicarea permanentă 
a nivelului profesional este o 
problemă a întregului tineret 
din uzină, că în acțiunile pri
vind ridicarea calificării tre

poziția care prin grafice, fo
tografii, reproduceri de stam
pe, portrete, hrisoave, cursuri, 
manuale, publicații universi
tare și materiale didactice, 
înfățișează drumul parcurs de 
centrul universitar Iași. Nu
meroase exponate oglindesc 
condițiile înfloritoare de acti
vitate și viață de care se bu
cură azi cadrele didactice și 
studenții, datorită grijii parti
dului și guvernului.

★

în cursul zilei de sîmbătă în 
sălile Universității „Al, I. Cuza", 
au continuat ședințele pe secții 
ale sesiunii științifice jubiliare. 
Au fost prezentate comunicări 
ale cadrelor didactice și științi
fice din Iași și alte centre uni- 

buie cuprinși absolut toți ti
nerii, inclusiv inginerii și mai
ștrii tineri. La atelierul de lă- 
cătușerie din cadrul secției fi
nisaj, de pildă. majoritatea 
muncitorilor sînt tineri dar 
foarte puțini, chiar și dintre 
cei cu o slabă pregătire teh- 
nico-profesională. participă la 
acțiunile organizate pentru ri
dicarea calificării. Și în alte 
secții mai există încă o situa
ție asemănătoare. Așa se ex
plică de altfel și faptul că din 
circa 2.000 de muncitori tineri 
din uzină sînt cuprinși în ac
țiunile pentru ridicarea cali
ficării numai 700.

Se ocupă sau nu restul tine
rilor de ridicarea propriei lor 
calificări profesionale ? Acest 
lucru nu este urmărit de că
tre toate organizațiile U.T.M. 
din secții și realitatea arată că 
mai sînt tineri care, după ce 
și-au însușit cît de cît o pre
gătire tehnică nu se mai ocupă 
decît cu totul sporadic de îm
bogățirea bagajului lor de cu
noștințe profesionale. Iată-1, 
spre exemplu, pe Vasi Aurel, 
frezor la secția boghiuri. El 
este un bun muncitor, apreciat 
de colectivul în care lucrează. 
Aceasta nu-1 scutește însă să 
se pregătească continuu, să-și 
ridice în permanență măies
tria profesională. Vasi însă, 
considerînd că-a învățat des
tul în școala profesională, nu 
mai dă atenție pregătirii sale, 
nu studiază literatură tehnică 
de specialitate. La fel stau lu
crurile cu Straub Iosif, strun
gar la mecanică universală. 
Din cauză că nu studiază lite
ratura de specialitate privind 
tehnica filetării, lipsa lui de 

versitare din țară, precum și ale 
unor oaspeți de peste hotare.

★
în aceeași zi, oaspeții stră

ini care participă la festivită
țile Centenarului Universită
ții ieșene, au vizitat Institutul 
Politehnic, Institutul de Me
dicină și Muzeul de istorie na
turală, noile cămine studen
țești, Fabrica de antibiotice și 
stadionul „23 August*.

Oaspeții au avut convor
biri cu prof. I. Creangă, rec
torul Universității „AJ. I. 
Cuza*.

★
Seara a avut loc un concert 

festiv dat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „Moldo
va", dirijată de George Vintilă 
și Achim Stoia, laureat al pre
miului de stat. La concert și-au 
dat concursul violonistul Ștefan 
Ruha, corul Operei de Stat și ol 
Filarmonicii ieșene, și un cuartet 
vocal.

•fc
La casa de cultură a cefe

riștilor și textiliștilor din Iași, 
formații artistice ale studen
ților din centrul universitar 
Iași au prezentat un frumos 
spectacol.

Direcția Generală a Poște
lor și Telecomunicațiilor

A apărui t

CATALOGUL ZIARELOR 
ȘI REVISTELOR PENTRU 

ANUL 1961

Cuprinde: publicații teo
retice și de politică ge
nerală ; publicații lite
rare, culturale și artisti
ce ; publicații de invă- 
tămint și științifice ; pu
blicații rominești de li
teratură și artă editate 
în limbi străine ; publi
cații tehnice, medico-sa- 
nitare, agrozootehnice, 
juridice, publicații de 
cultură fizică și sport.

Consultați catalogul presei 
Ia oficiile P.T.T.R., facto
rii poștali și difuzorii de 
presă din instituții și în
treprinderi pentni a vă 
abona la publicațiile care 

vă interesează.

pregătire din acest domeniu 
se resimte in calitatea pieselor 
pe care le lucrează.

în uzină lucrează mulți in
gineri și maiștri tineri care 
împărtășesc pe diverse căi ti
nerilor muncitori cunoștințele 
căpătate în anii facultății, îi 
ajută în rezolvarea propuneri
lor de inovații, de raționalizări 
etc. Dar și tinerii ingineri și 
maiștri la rîndul lor au nevoie 
de noi cunoștințe, deci trebuie 
să învețe, să se perfecționeze 
continuu. Unele organizații 
U.T.M. din uzină n-au avut 
însă o preocupare permanentă 
pentru a atrage pe tinerii in
gineri și maiștri la continua 
lor perfecționare, la studiul 
permanent a tot ce este nou 
în tehnică.

Ce trebuie să facă pe viitor 
comitetul U.T.M. din uzină în 
privința unei bune pregătiri 
profesionale a tinerilor ? El 
are în primul rînd datoria, ca 
sub îndrumarea organizației 
de partid, să mobilizeze în
tregul tineret al uzinei, înce- 
pînd de la tînărul muncitor 
strungar și terminînd cu ingi
nerul sau maistrul tînăr - la 
acțiunea de ridicare a califi
cării profesionale. în acest 
scop trebuie găsite,, după pre
gătirea fiecăruia și specificul 
locului de muncă respectiv, 
acele forme de ridicare a ca
lificării care să ducă în mod 
real și eficient la îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
tuturor tinerilor. Mijloace și 
posibilități pentru aceasta 
există suficiente în uzină. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
dezvolte înainte de toate ex

Numirea 
noului ambasador 
al R. P. Romîne 
în R. P. Ungară

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, tov. Corneliu Mănescu 
a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în R. P. Ungară, 
ta locul tov. Vasiie Pogăcea- 
nu care a primit o altă însăr
cinare.

Informații
Sîmbătă dimineață a avut 

loc ședința de închidere a lu
crărilor Seminarului filmului 
de știință popularizată din 
țările socialiste, la care au 
luat parte delegați ai studiou
rilor de știință popularizată 
din R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă, R.P. Chineză, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S., precum și 
din țara noastră.

In cursul lucrărilor s-a sub
liniat necesitatea dezvoltării 
în continuare a producției a- 
cestui gen de filme, a abor
dării unor teme științifice 
dintre cele mai actuale me
nite să popularizeze cuceririle 
științei și realizările din țările 
socialiste.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

prof. dr. Poesponegoro Soed- 
jono, rectorul Universității 
din Djakarta, care ne-a vizi
tat țara la invitația Institutu
lui romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

★
Vineri seara s-au încheiat 

lucrările simpozionului asupra 
encefalitelor, organizat de A- 
cademia R. P. Romîne — In
stitutul de neurologie „I. P. 
Pavlov" și Societatea Științelor 
Medicale din R. P. Romînă, 
cu colaborarea Secției de neu
rologie, psihiatrie și neuro
chirurgie a Societății de Tera
peutică din R. P. Bulgaria. La 
simpozion au fost prezentate 
numeroase rapoarte și comu
nicări de către specialiști din 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P, Ungară și 
din țara noastră.

în cursul zilei de sîmbătă, 
participanții la simpozion au 
vizitat, institute de specialitate 
ale Academiei R. P. Romîne.

★
între 23 și 30 octombrie, o 

delegație a Ministerului Sil
viculturii și Industriei Lem. 
țiului din R P. Polonă, con
dusă de tovarășul Jan Dab- 
Kociol, ministrul Silviculturii 
și Industriei Lemnului al R.P. 
Polone, a vizitat țara noastră 
la invitația Ministerului Eco
nomiei Forestierej^^^^^

Delegația poklMIHHHH 
cunoștință de realizările eco
nomiei forestiere în R.P. Ro
mînă cu prilejul vizitării mai 
multor unități de producție 
și exploatare, ocoale silvice, 
întreprinderi forestiere Și corn, 
binate pentru prelucrarea 
lemnului.

(Agerpres)

In Editura Politică 
a apărut:

„întrecerea siderurgiștilor* 
de I. ACHIM — P. FLORUȚ

Lucrarea prezintă un scurt 
istoric al întrecerii socialiste 
desfășurate între siderurgîștii 
reșițeni și hunedoreni. Sînt 
redate aspecte din desfășura
rea acestei întreceri, obiecti
vele ei principale, precum și 
acțiunile întreprinse de side- 
rurgiști pentru a-și îndeplini 
și depăși angajamentele.

periența bună de pînă acum 
în sensul de a mobiliza pe mai 
departe pe tinerii mai slab 
pregătiți la cursurile de ridi
care a calificării. Ele trebuie 
să mobilizeze însă la însușirea 
temeinică a meseriei și pe acei 
tineri mai bine pregătiți, dar 
care se mulțumesc numai cu 
ceea ce au învățat pînă acum. 
Cu aceștia se pot organiza de 
pildă cursuri de înaltă califi
care, pot fi antrenați să stu
dieze individual literatura teh
nică, de specialitate, organizîn» 
du-se periodic seminarii, pot fi 
mobilizați să participe la re? 
feratele tehnice, la elabo
rarea și dezbaterea acesto
ra. Pe viitor se pot orga
niza sesiuni tehnico-științifțpe 
la care tinerii ingineri, maiștri 
să prezinte referate asupra 
unor teme legate de procesul 
de producție, ar putea lua 
ființă un cerc al tinerilor ingi
neri și maiștri în care să se 
pună în discuție probleme pri
vind modernizarea materialu
lui rulant, informații privind 
cuceririle științifice și tehnice 
pe plan mondial etc.

în acțiunea de ridicare a 
calificării profesionale a tine
rilor, comitetul U.T.M. trebuie 
să colaboreze mai mult cu or
ganizația sindicală, cu cabine
tul tehnic și cadrele tehnice 
precum și cu conducerea uzi
nei. Sub conducerea organiza
ției de partid, comitetul U.T.M. 
toate organizațiile U.T.M. din 
secții trebuie să ia măsu
rile corespunzătoare ca toți 
tinerii din uzină să învețe, 
să-și ridice în permanență ca
lificarea profesională.



Prezențe 
romînești 

peste hotare
este hotare
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A XV-o aniversare a F. M. T. D.

APARIȚIA LA BUDAPESTA
A VOLUMULUI 

„CEL DE AL lll-lea CONGRES 
AL P.M.R.'

BUDAPESTA. - In editu
ra „Kossuth" din Budapesta a 
apărut un volum intitulat 
„Cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R." care cuprinde rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și cuvintările rostite la 
Congres de tovarășii N. S. 
Hrușciov și Janos Kâdâr. In 
volum sînt publicate, de ase
menea, cuvîntul de închidere, 
a Congresului, rostit de tova
rășul Gheorghe GheGrghiu- 
Dej și rezoluția celui de al 
lll-lea Congres al P.M.R., pre
cum și lista membrilor Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
a membrilor Comitetului Cen
tral și a membrilor Comisiei 
centrale de revizie.

Lucrările
Comitetului Politic al O.N.U.

Au început lucrările 
sesiunii Biroului F. M. T. D.

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

REUNIUNE CONSACRATA 
SCRIITORULUI 

VASILE ALECSANDRI 
LA MOSCOVA

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 23 oc
tombrie la Casa prieteniei 
cu popoarele țărilor străine a 
avut loc o reuniune consa
crată creației scriitorului ro- 
mîn Vasile Alecsandri. Reuni- 
inea a fost organizată de A- 
sociația de prietenie sovieto- 
romină.

Desehizînd reuniunea Sava 
Dangulov, vicepreședinte al 
asociației, a subliniat in mod 
deosebit meritele lui Alecsan
dri în domeniul studierii și 
valorificării folclorului romî- 
nesc, în domeniul creării și 
dezvoltării teatrului romi- 
nesc.

Criticul literar Tatiana Iva
nova a vorbit în cadrul reu
niunii despre viața și creația 
scriitorului romin.

Tatiana Ivanova a amintit 
că operele lui Alecsandri au 
fost editate in repetate rin- 
duri în Uniunea Sovietică. 
Ultima dintre culegerile de 
opere alese a apărut la Mos
cova in 1959,

NEW YORK 29 (Agerpres). - 
în ședința din dimineața zilei 
de 28 octombrie a Comitetului 
nr. 1 au continuat discuțiile în 
problema dezarmării generale 
și complete. Reprezentantul 
Republicii Ghana, care a luat 
primul cuvîntul, a cerut să se 
reia de urgență tratativele în 
problema dezarmării și să în
ceapă concomitent studierea 
laturilor sociale și economice 
ale dezarmării.

Reprezentantul Ghanei, care 
s-a pronunțat pentru încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră. a condamnat Franța care, 
în ciuda cererilor majorității 
țărilor membre ale O.N.U., a 
efectuat explozia cu bomba a- 
tomică în pustiul Sahara.

în încheiere, reprezentantul 
Ghanei a apărat ideea coexis
tenței pașnice între state.

Reprezentantul Ceylonului a 
chemat toate statele care nu 
dispun de arma nucleară să-și 
unească eforturile pentru a 
convinge marile puteri de ne
cesitatea unor acțiuni practice 
în domeniul soluționării pro
blemelor dezarmării generale. 
Propunerile Uniunii Sovietice 
în problema dezarmării, aîn problema dezarmării, a 
subliniat delegatul ceylonez, 
constituie un program clar și 

| precis pentru soluționarea a- 
cestei probleme importante.

Reprezentantul R.A.U. a sa
lutat inițiativa guvernului so
vietic care a declarat că este

dispus să accepte orice fel de 
control și inspecție în condi
țiile înfăptuirii dezarmării. în 
încheiere el a sprijinit propu
nerile Poloniei și Ghanei cu 
privire la crearea unor zone 
în care să nu existe arma nu
cleară, precum și propunerea 
cu privire la interzicerea pre
dării armei nucleare altor sta
te întrucît, după părerea dele
gației R.A.U., aceasta ar în
greuna tratativele in problema 
dezarmării.

★
NEW YORK 29 (Agerpres).- 

TASS transmite: în ședința 
din după-amiaza zilei de 28 
octombrie a Comitetului Poli
tic au participat la discuțiile 
generale despre dezarmare re
prezentanții a două țări : Ja
ponia și Irlanda.

Reprezentantul japonez, 
Matsudaira, a declarat că, 
după părerea lui, rezoluția so
vietică constituie o bază pen
tru discuții în orice organ 
care se ocupă cu problema 
dezarmării.

Delegatul Irlandei, ministrul 
Afacerilor externe Aiken, nu 
numai că a apărat ideea „de
zarmării echilibrate-, dar a 
căutat chiar să demonstreze 
necesitatea menținerii pe o 
durată nedeterminată a armei 
nucleare de către marile pu
teri.

Comitetul !$i va relua lu
crările la 31 octombrie.

N. S. HRUȘCIOV :

Nu trebuie să se tolereze 
reluarea experiențelor 

cu arma nucleară

Prin telefon de la trimisul nostru

Țările afro-asiafice cer admiterea 
reprezentanților legali ai Congoului 

O. N. U.la lucrările

O MANIFESTARE A PRIETENIE! 
ROMINO-MAGH'ARE

BUDAPESTA. - Cu prilejul 
aniversarii a 16 ani de la eli
berarea comunei Ncgykerek, 
din apropierea graniței romino- 
maghiare, a avut loc recent so
lemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative în memoria osta 
șilor romini.

Rab Andrăs, membru al Co
mitetului județean de partid și 
președintele sfatului popular 
comunal, a vorbit cu acest pri
lej în cuvinte calde despre aju
torul acordat de armata romină 
în luptele pentru eliberarea Un- 

jugul fascist. Au
... me roase coroane

NEW YORK 29 (Agerpres).— 
După cum transmite agenția 
France Presse, la 28 octombrie 
grupul țărilor afro-asiatice de 
la Organizația Națiunilor Unite 
a prezentat secretarului general 
al O.N.U. un proiect de rezolu- 
ție în care cere „luarea tuturor 
măsurilor indicate pentru asi
gurarea convocării în cel mai 
scurt termen a parlamentului 
Republicii Congo**.

Membru grupului cer, de ase
menea. ca reprezentanții guver
nului central al Con go ului să 
fie admiși in Adunarea Gene
rală, firi a se mai aștepta un 
raport din partea Comisiei de 
validare a mandatelor.

Rezoluția a fost semnată de 
reprezentanții Ceylonului, Gha
nei, Guineei. Indiei, Indoneziei, 
Republicii Moli, Marocului 
Republicii Arabe Unite.

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov a adresat conducerii Co
mitetului executiv al Ligii in
ternaționale a femeilor care 
luptă pentru pace și libertate 
o telegramă care constituie 
răspunsul la rezoluția cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare trimisa de co
mitet pe adresa lui N. S. Hruș
ciov. în telegramă s a arătat 
că politica Statelor Unite in 
problema tratativelor pentru 
interzicerea experiențelor nu
cleare provoacă o neliniște le
gitimă în rîndul tuturor po
poarelor iubitoare de pace âm 
lume.

Subliniind că în ultimul 
timp în Statele Unite au În
ceput să se audă tot mai des 
voci care cer încetarea trata
tivelor de la Geneva și relua
rea experiențelor cu arma nu
cleară de către Statele Unite, 
N. S. Hrușciov scrie : „întrea
ga forță a opiniei publice 
mondiale trebuie să fie folo
sită pentru a contribui la suc
cesul conferinței de la Geneva 
a celor trei puteri și nu tre
buie să tolereze reluarea ex
periențelor cu arma nucleară-.

Constatind că desfășurarea 
lucrărilor conferinței de la Ge
neva a fost frinată și că în ul
timele luni nu a fost definiti
vat nici un articol, N. S- 
Hrușciov arată că cauzele a- 
cestei situații sînt generate de 
faptul că puterile occidentale 
și. în primul rind Statele Uni
te, creează tot felul de piedici 
artificiale în calea interzicerii 
totale a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, scrie N. S. Hrușciov, 
ea este gata ca și pină acum, 
să facă totul pentru încheierea 
cit mai grabnică a acordului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, 
iar apoi pentru interzicerea și 
lichidarea acestei arme de ex
terminare in masă.

Hotelul BaSkan. în această 
clădire masivă din centrul So
fiei au început astăzi dimineață 
lucrările sesiunii Biroului 
F.M.T.D. Reprezentanții celor 
101.000.000 dc membri ai puter- 
nirei organizații internaționale 
de tineret s-au întrunit spre a 
examina drumul parcurs de 
F.M.T.D și a stabili acțiunile 
sale de viitor.

Lucrările încep prin prezen
tarea raportului lui Christian 
Echard. secretar general al 
F.M.T.D. Ascultăm cu interes 
ace=t document în care se face 
tabloul activității F.M.T.D. în 
anu] ce s-a scurs, și care exami
nează minuțios situația din fie
care continent. Cu bucurie aflăm 
amănunte pline de semnificație 
privind creșterea rîndurilor Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Numai din America 
Latină au venit cereri de ade
ziuni oficiale din partea a 12 
organizații de tineret, din Maroc 
a venit cererea Uniunii Tinere
tului Democrat. Studenții socia
liști de stingă din Olanda și 
studenții laburiști din Marea 
Britanie s au declarat intere
sați să adere ca membri observa, 
tori în lumea întreagă crește 
prestigiul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Raportul precizează obiecti
vele principale ale activității 
F.M.T.D. ținînd seama de evo
luția situației internaționale ac
tuale. în raport se arată că 
coexistența pașnică este năzuin
ța tuturor popoarelor lumii, a 
generației tinere de pe toate 
continentele. împreună cu toate 
popoarele lumii tinerii iubitori 
de pace trebuie să militeze pen
tru dezarmarea generală și to
tală, pentru lichidarea definitivă 
a odiosului sistem colonialist. 
F.M.T.D, își propune să se

preocupe în continuare de lupta 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de studiu ale tine
retului, de lupta pentru asigu. 
rarea drepturilor democratice 
ale tineretului, de munca pen
tru educarea tineretului în spi
ritul ideilor păcii și respectului 
reciproc între popoare. în legă
tură cu aceste obiective, rapor
tul preconizează o serie întregă 
de acțiuni concrete. Printre a- 
cestea se află organizarea unei 
conferințe panafricane a tinere
tului. un festival al tineretului 
din Africa, un seminar al tine
retului din Asia și Australia, o 
întîlnire europeană a tineretului 
împotriva renașterii fascismului

După prezentarea raportului 
lui Cristian Echard au început 
discuțiile. în cadrul primei șe
dințe au luat cuvîntul reprezen. 
tanți ai organizațiilor de tineret 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Populară 
Chineză, Franța, Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Ungară.

Lucrările sesiunii continuă
mîine dimineață (duminică n.r.).

★
Astăzi după-amiază are loc 

deschiderea unei expoziții închi
nată unui deceniu și jumătate de 
existență a Federației Mojndiale 
a Tineretului Democrat. De1 ase
menea. participanții la sesiunea 
Biroului F.M-T.D. au depus o 
coroană de flori la mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov. în cursul 
serii vor avea loc întîlniri între 
tineretul din Sofia și din cîteva 
orașe din apropierea capitalei 
bulgare cu reprezentanții tinerei 
generații ce au sosit aici spre a 
lua parte la lucrările sesiunii 
Biroului F.M.T.D

EUGENIU OBREA
Sofia, 29 octombrie

în întreaga țară continuă să 
aibă loc manifestări consacra
te Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

în Capitală A.R.L.U.S. și 
Comitetul raional 1 Mai al 
U.T.M, au organizat la Casq 
prieteniei romîno-sovietice o 
serbare a tineretului în cinstea 
prieteniei romînosovietice, ca
re s-a bucurat de un frumos 
succes. Au luat parte nume
roși tineri muncitori, tehnici
eni, ingineri, funcționari, stu- 
denți, elevi etc.

★

La Casa prieteniei romîno
sovietice A.R.L.U.S. din ORA
ȘUL STALIN a avut loc o 
seară literară consacrată scri
itorului L. N. Tolstoi. Artiști 
ai Teatrului de Stat din loca
litate au citit din opera mare
lui scriitor rus.

Un mare număr de con
structori de tractoare de la 
Uzinele „Ernst Thălmann” îm
preună cu familiile lor au 
asistat sîmbătă la o seară li
terară închinată lui A. S. 
Pușkin.

★>
. L& casa de cultură „Ciprian 

Porumbescu" din SIGHIȘOA
RA, numeroși lucrători din 
G.A.S. și colectiviști au ascul
tat sîmbătă după-amiază con
ferința intitulată „Dezvoltarea 
zootehniei în U.R.S.S." ținută 
de prof. N. Teodorescu, mem
bru-corespondent al Academiei 
R. P. Romine.

Cuvîntarea lui Macmillan

13
La festivitate a participat din 

partea Ambasadei R, P. Romine 
la Budapesta atașatul militar, 
luliu Dobrin, care a depus de 
asemenea o coroana.

GALA DE FILME ROMÎNEȘTI 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 29. - Cores
pondentul Agerpres transmi
te : Ambasadorul R. P. Romî
ne la Varșovia, prof. Dimitrie 
Praporgescu, a oferit o gală 
de filme romînești 
metraj, la care au 
zentate filmele „Pe 
lomiței", „O zi pe 
„Băile Herculane". 
parte reprezentanți 
terului Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, precum și mem 
bri ai ambasadei R. P. Romî
ne la Varșovia.

de scurt 
fost pre- 
Valea Ia- 
litoral” și 

Au luat 
ai minis-

LONDRA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Primul mi
nistru englez Macmillan, în- 
tr-o cuvîntare rostită la 28 oc
tombrie la Cambridge a con
statat că ideea dezarmării 
nucleare unilaterale capătă 
tot mai mulți adepți în An
glia. El nu și-a ascuns neliniș
tea provocată de creșterea 
popularității „ideii nelogice“, 
cum s-a exprimat el că se 
poate cere renunțarea unila
terală la „factorul de reține
re” nuclear și în același timp 
se poate conta pe posibilitatea 
de a duce tratative cu privire 
la dezarmare pe bază de ega
litate.

Macmillan a cerut ca Anglia 
să ducă tratative de pe pozi
ții d® forță. ,,Pînă ce nu va fi 
înfăptuită o adevărată dezar
mare, a declarat el, noi nu 
trebuie să urmărim slăbirea 
puterii nucleare de reținere a 
Occidentului ci, dimpotrivă, 
întărirea ei“.

Macmillan a abordat pro
blema relațiilor dintre puteri
le occidentale și lagărul so
cialist. Susținînd politica ba
zată pe puterea militară, el a

unei agresiuni împotriva Cubei
NEW YORK 29 (Agerpres).- 

Revista „Life" publică o serie 
de materiale și fotografii 
constituind o nouă dovadă a 
faptului că în S.U.A. se fac 
pregătiri în vederea unei in
tervenții 
Cubei.

Revista 
mari de 
Miami (Florida) o pregătire 
specială în vederea invadării 
Cubei.

armate

relatează 
bandiți

împotriva

că grupuri 
primesc la

★
NEW YORK 29 (Agerpres).— 

La 28 octombrie, guvernul Sta-

telor Unite a luat o nouă măsură 
provocatoare împotriva Cubei. 
Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, in momentul cînd 
la sediul O.N.U. s-a anunțat că 
luni va fi discutată plinge- 
rea Cubei împotriva acțiuni
lor agresive ale S.U.A. la adre
sa acestei țări. Comandamentul 
marinei militare a S.U.A. a fă
cut cunoscut că sîmbătă diminea
ța 1450 pușcași marini nord-ame- 
ricani vor debarca la baza navali

peo S.U.A. Guantanamo, situată 
teritoriul Cubei.

Noi pregătim și marfă nesupusă embargoului I
Desen de V. TIMOC

recunoscut totuși că este inad
misibil „ca aceasta sâ devină 
elementul permanent al echi
librului” în relațiile dintre 
Est și Vest. ..Așadar, a decla
rat Macmillan, dezarmarea 
este cea mai importantă și ur
gentă problemă a relațiilor 
internaționale-. Această 
clarație a sa a rămas 
vorbă goală întrucît din 
spuse în continuare de 
mierul englez a reieșit că el 
continuă să susțină faimoasa 
cerere cu privire la controlul 
fără dezarmare.

Exprimîndu-și speranța că 
acest acord va fi totuși reali
zat, Macmillan și a încheiat 
cuvîntarea îndemnînd Occi
dentul „să rămînă puternic-.

Declarația 
Comitetului 

organizațiilor 
de tineret din 

U. R. S. S.
de^ 

însă 
cele 
pre-

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
UJLS.S. a dat publicității o 
declarație de protest împotri
va persecuțiilor polițienești 
din Portugalia. In numele tu
turor tinerilor și tinerelor din 
Uniunea Sovietică, Comitetul 
se pronunță în sprijinul re
vendicărilor patrioților demo
crat din Portugalia pentru 
imediata eliberare a tuturor 
deținuților politici din acea
stă țară.

Ultimele știri clin
CONGO

Colonialiștii belgieni 
se reîntorc

împotriva uneltirilor clicii lui 
Fumi 
solda 
câni.

Nosavan care se află în 
imperialiștilor ameri-

Tineri elevi ai unei Școli pro
fesionale din R.D.G. învață 
minunea frezei sub îndruma
rea atentă a maistrului.

în regiunea CLUJ în ultiJ 
mele zile în librării, biblioteci, 
cămine culturale de la sate, au 
fost organizate expoziții ale 
cărții sovietice. Cu acest pri
lej au avut loc recenzii ale 
unor lucrări literare și tehnice 
sovietice.

In cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice la Institutul 
de istorie al Filialei din Cluj 
a Academiei R.P. Romîne a 
avut loc o ședință de comuni
cări organizată de Filiala din 
Cluj a Societății de științe is
torice și filologice din R. P. 
Romînă și Muzeul etnografic 
al Transilvaniei din localitate.

La clubul muncitoresc „Me
talul” din Cluj, prof. Eva Mi- 
trovici a conferențiat în fața 
unei numeroase asistențe dej 
pre „Dezvoltarea științei 
tehnicii în Uniunea Sovietic
iar la Institutul politehnic ă. 
Cluj conf univ. Gh. Chiș, 
rectorul Observatărului-.arJ 
nomic din localitate, a conff> - 
rențiat despre „Succesele Uni
unii Sovietice în cucerirea 
Cosmosului".

★

în REGIUNEA AUTONOMA 
MAGHIARA, în orașele Topli- 
ța, Sf. Gheorghe, Cristtrul 
Secuiesc și Sîngeorgiu de Pă
dure, a avut loc faza raională 
a concursului „Să cunoaștem 
Uniunea Sovietică". Au luat 
parte concurenți din 22 de 
școli medii.

în cluburile muncitorești 
din raionul Toplița au avut Joc 
conferințe cu tema ,,^ut 
zarea în U.R.S.S., cauză4R 
tregului popor sovietic".

(Agerpa

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Turciei

Sîmbătă ambasadorul Tur
ciei la București Izzet Aksa- 
lur, a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
Turciei. Ziua proclamării Re
publicii.

Au luat parte Ion 
Dumitru Simulescu, 
Marinescu, miniștrii. 
Mălnășan, adjunct al 
struluj Afacerilor 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat, prof. univ. 
M. Ghelmegeanu, președintele

Cozma, 
Voinea 
Aurel 
mini- 

Exteme,

I

Comitetului romm pentru co
laborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Bal
cani. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Exter
ne și Ministerul Comerțu
lui. ofițeri superiori, persona
lități ale vieții culturale.

Au participat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Fotbal
Stadionul Dinamo din Ca

pitală a găzduit sîmbătă 
după-amiază întîlnirea de fot
bal dintre echipele Metalul 
București și Chimia Făgăraș, 
contînd pentru seria a Il-a a 
campionatului categoriei B. 
Victoria a revenit echipei 
bucureștene cu scorul de 3—2 
(3—0).

LEOPOLDVILLE 29 (Ager
pres). — Pasivitatea și toleran
ța vădită manifestate de apara. 
tul secretariatului O.N.U. față 
de rebelii din Congo și forțele 
colonialiste care ii sprijină pe 
aceștia îi determină pe colonia
liștii belgieni să se întoarcă în 
masă in Congo. Corespondentul 
din Leopoldrille al Agenției 
France Presse relatează că pistă 
și persoanele oficiale ale O.N.U, 
din capitala Congo-ului tint 
nevoile să recunoască că a fost 
restabilită influența politică a 
belgienilor la Leopoldville și că 
pozițiile lor in cadrul guverne
lor marionetă din Katanga și 
Kasai s-au întărit.

întoarcerea in masă a colonia
liștilor belgieni în Congo este 
dovedită de faptul ci în prezent 
numai la Leopoldville și in pro~ 
vincia Katanga se afli peste 
14.090 de ctvili belgieni, sau cu 
4—-5 mii mai mulți decit acum 
trei luni.

SALVADOR
După lovitura de stat
SAN SALVADOR 29 

preș). — Agenția France 
anunță că in cu'sul unei 
rințe de presă pe care 
nut-o vineri la San Salvador, 
membrii juntei guvernamentale 
din Salvador au declcrat că 
co-S'de'ă „fără nici o valoare 
juridică- acordul încheiat intre 
fostul președinte cl Salvadorului 
Lemus, și președintele Guate- 
mc'ei, Ydigorcs, privind crearea

(Ager- 
Presse 
confe- 
cu ți-

LAOS
Situa{ie alarmantă

VIENTIANE 29 (Agerpres). 
Din știrile care sosesc din 
Laos reiese că în această țară 
situația este alarmantă. Clica 
rebelă a lui Fumi Nosavan și 
Boun Oum pregătește, nu fără 
știința și contribuția imperia
liștilor americani, o nouă pro
vocare împotriva guvernului 
Suvanna Fumma. La Savan- 
naket — cartierul general al 
rebelilor, se elaborează un 
plan de creare a unei adunări 
constituante separatiste care 
urmează să aleagă un nou gu
vern. Șantajul din partea Tai- 
landei și Vietnamului de sud 
s-a intensificat.

Datorită primejdiei care a- 
menință să împingă din nou 
țara într-un război civil, con
ducerea partidului patriotic 
al Laosului, Neo Lao Haksat, 
a adresat poporului chemarea 
de^a se ridica la luptă hotărîtă

„front unit- de 
comunismului, 

c fost un pact 
consecință, nu 
Membrii juntei 
vor respecta 

și acorduri in-
incheiate de Sal-

unui csa numit 
lupta împotriva 
deoc-ece ocesta 
personal și, in 
angajează țara, 
cu subliniat că 
celeJche t-atate 
temaționale
vodor, precum și toate obliga
țiile încheiate de această țară 
priviră -espec'a-ea drepturilor 
omului. Principalul obiectiv al 
noului guvern — au declarat ei— 
este apărarea constituției și pre
gătirea alegerilor libere la care 
vor putea 
partidele 
constituției.
asemenea, că legile care îngră
deau libertatea presei și liberta
tea cuvintului au fost anulate.

să participe toate 
politice, in limitele 

Ei au arătat, de

I

Pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos
ATENA 29 (Agerpres). — 

Ziarul „Avghi“ relatează că la 
Atena petiția prin care se cere 
eliberarea ' " 
semnată 
persoane, 
fruntași 
de pildă, 
laureat al 
țional Lenin ,.Pentru 
păcii între popoare”, 
N. Avgheris 
dzaki.

La Salonic 
semnată și de 
Consiliului municipal.

lui Glezos a fost 
de peste 28.000 de 
între care o serie de 
ai vieții publice ca, 
poetul K. Varnalis, 

I Premiului

★
Pe stadionul Republicii din 

Capitală se vor desfășura as
tăzi două întîlniri contînd 
pentru eta^a a 9-a a campio
natului n publican de fotbal. 
Cu începere de la ora 13,15 e- 
chipa Progresul va intilni for
mația ieșeană C.S.M.S. La ora 
15 va începe jocul dintre Di
namo București și Corvinul 
Hunedoara. Iată meciurile din 
țară : Petrolul Ploești-Știința 
Cluj; Steagul Roșu Orașul 
Stalin-Dinamo Bacău; Mine
rul Lupeni-Rapid București ; 
Știința Timișoara-Farul Cons
tanța ; U.T. Arad-C C.A. Re
priza a doua a intilnirii Stea
gul Roșu-Dinamo Bacău va fi 
transmisă 
mul I, cu 
15,55.

rezultatul acestui m
egal : 19 19. De ța aceasta
întîlnirea se anjd^ță deosebit 
de atractivă d fjintj că am. 
bele, formațif orezintă loturi 
complet»: in program se des
prind partidele: Cristea Ma- 
rin—A. Bariciu ; A. Olteanu—• 
I. Stoica ; D. Minea—D. Fie- 
raru ; Șt. Bogdan—Ion Marin 
și Ghețu Velicu—Gh. Rossler.

★
într-un meci 

de box disputat 
chipa secundă a 
mane a terminat _ 
10—10 cu echipa B a R. P. 
Polone. Iată rezultatele înre
gistrate la cele 10 categorii : 
Rzeznikewicz (R.P.P.) dispune 
la puncte de Taendler (R.D.G); 
Gutman (R.P.P.) învinge prin 
K.O. pe Rothe (R.D.G ); Knauer 
(R.D.G.) dispune prin abandon 
pentru rănire de Czapke 
(R.P.P.) ; Szcyzpanski (R.P.P.) 
dispune la puncte de Martsch 
(R.D.G.) ; Busse (R.D.G.) î 
vinge la puncte pe Pins 
(R.P.P.) ; Tiedtkc (R.D.G.) î 
vinge la puncte 
ciechowski (P.l 
(R.D.G.) dispune 
Bartosiewicz ( 
(R.D.G.) învinj

internațional 
la Berlin e- 
R. D. Ger»- 
la egalitate ;

și V.

Interna- 
întărirea 
scriitorii 

Kazan-

petiția a fost 
șase membri ai

ROMA. — Centrul pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
din Barj în colaborare cu Aso
ciația italiană pentru relațiile 
culturale cu Rom în ia, a organi
zat recent la Bari o manifestare 
dedicată R. P. Romîne. Cu acest 
prilej criticul literar, prof. Ma
rio de Micheli a conferențiat 
despre poezia contemporană ro- 
mînească. Au urmat lecturi ;de 
versuri romînești.

LONDRA. — La 29 octombrie 
s-a deschis la Londra cel de-al 
23-lea Congres național al Ligii 
Tineretului Comunist din Angla.

James Read, secretar al Comi
tetului Național al Ligii Tinere
tului Comunist din Anglia a pre
zentai la Congres raportul de 
activitate.

HAVANA. — Agenția France 
Presse anunță că ambasadorul 
S.U.A, în Cuba, Philip Bonsai, 
a fost rechemat la Washington 
pentru ..consultări îndelungi”. La 
28 octombrie cînd ambasadorul 
nord-american s-a îmbarcat în 
portul Havana, docherii cubani 
au organizat o manifestație anti- 
americană strigînd; Cuba da, 
yankeii nu !“.

NEW YORK. - La invitația 
unor fruntași al vieții publice a‘ 
mericane, in S.U.A, a sosit un 
grup de reprezentanți ai vieții 
publice sovietice în frunte cu 
A, E Korneiciuk, laureat al Pre
miului Internațional Lenin „Pen-

9 i
tru întărirea păcii între popoa
re". Din delegație fac parte scri
itorul B. N. Polevoi, Z, V. Puș- 
kariov, doctor in științe econo
mice, deputat in Sovietul Suprem 
al U R.S.S.. prof. V. Af. Cihik- 
vadze doctor in științe juridice, 
și alții.

NEW YORK. — Agenjia Uni
ted Press International relatea
ză că la 27 octombrie cînd tre
nul electoral in care se afla can
didatul Partidului, republican la 
alegerile prezidențiale din S.U.A., 
Nixon, a ajuns în localitatea 
Grand Rapids (statul Michigan) 
el a fost întîmpinat de mulțime 
care a aruncat în el cu roșii și 
ouă. Cu puțin timp înainte, în 
localitatea Jackson, Nixon a fost 
huiduit de mulțime.

ANKARA. — La universitățile 
din Ankara și Istanbul, la Uni
versitatea ..Ataturk” din Erze- 
rum, precum și la Institutul teh
nologic din Istanbul s-a efec
tuat o importantă epurare a ca
drelor didactice. La 20 octombrie, 
Comitetul unității național® a 
adoptat legea cu privire la epu
rarea din aceste instituții de în- 
vățămînt superior a aproximativ 
150 de profesori și docenți.

PARIS, — După cum anunță 
agenția France Presse, la 20 oc
tombrie în urma dispoziției au
torităților franceze în Algeria 
au fost confiscate ziarele pari
ziene ,,Le Monde” și ,.Paris 
Presse L’Intransigeant“, precum 
și săptămânalele ,,France Obser- 
vateur“ și ,,Rivarol”.

PHENIAN. — Postul de radio 
Phenian 'a anunțat că fostul pre
mier Ho Cijon care a venit la 
putere după răsturnarea clicii 
lui Li Sîn Man. a recunoscut că 
a organizat în urma dispoziției 
d.ate de ambasadorul Statelor 
Unite în Coreea de Sud fuga lui 
Li Sîn Man spre insulele Hawai.

PARIS. — La 28 octombrie tî- 
nărul stat african Coasta de 
Fildeș a devenit membră a 
U.N.E.S.C O Astfel. în prezent 
85 d€ state sînt membre ale a-, 
ceste organizații internaționale.

COTONOU. — După cum 
anunță agenția France Presse, 
..capitala economică a Republi
cii Dahomey — Cotonou a fost 
complet paralizată la 28 octom
brie de greva generală declarată 
pe timp nelimitat de oamenii 
muncii din acest oraș“.

Comunicațiile dintre Cotonou 
și restul lumii sînt practic în
trerupte. 'Magazinele din oraș 
sînt închise. Traficul feroviar a 
fost sistat. Postul de radio nu 
funcționează.
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la radio pe progra- 
incepere de la ora

★
30 octombrie 
se desfășoară

de

internațional de

Slowaiw
Astăzi 

Stockholm 
ciul internațional , 
dintre echipele 
ale Suediei și F 
ția franceză cu 
tori din echipa 
care Kopa, Vi 
Muller, trei juc 
cing și un jucă 
Selecționerii sued 
ținut formația ce 
trecută a învins 
chipa Danemarcei 
fi arbitrat 
(U.R.S.S.).

2—0 e- 
r Meciul va 

colai Latîșev

Sezonul
box dișf acest an se încheie 
la «/decembrie odată cu des- 
fașuzrarea meciului C C A 
București — Dukla praga 
care va avea loc în sala spor
turilor de la Floreasca. în ve
derea acestei întîlniri pugiîi- 
ștu bucureșteni și-au început 
pregătirile sub îndrumarea 
antrenorului Gh. Fiat. Din lot 
fac parte M. Dobrescu N 
Mîndreanu, Gh. Anghel, E.' 
Cișmaș. o. Baciu, Florea Ilie 
Vasile Neagu, Șerbu Neacșu’ 
Vasile Tiță, Gh. Negrea și 
alții. v

înaintea acestei întîlniri e- 
chipa Cș.A. va susține Ia 19 
noiembri. un meci de verifi
care in ompania echipei Di
namo Butirești.

★
în cel nai important meci 

al “le.1 4’a etape a com
petiției doțtă cu „cupa F.R. 
Box“ marți eara de la ora 19 
in sala Florasca se vor în- 

ech'b<e bucureștene 
Metalul și Pigresul. In tur

LEIPZIG 29 7"
Prin telefon : Sîmba
în
neului final din cadru] Olim
piadei de șah, echipa R. P. 
Romme a întîlnit echipa Ar
gentinei. Șahiștii rom’ni con
duc cu scorul dc 2 1, o parti
dă fiind întreruptă.

Astăzi echipa R P. Romîne 
întîlnește echipa R. F. Ger
mane.

Rugbi
Astăzi în cea de-a 6-a eta

pa a returului a campionatu
lui republican de rugbi se vor 
desfășura o serie de intilniri 
interesante. In Capitală, sta
dionul din Parcul Cop ’ului 
va găzdui cu incenere de la 
ora 9,30 partidele C FJî. Gr- 
vița Roșie — Știința Petro

șani și CCA.-CS.MS Ia;:
La Cluj echipa locală ș- 
primește replica formației 
bucureștene Constructorul. -- 
Știința Timișoara va Intilni ne 
teren propriu echipa Știința 
București. Dinamo Bucu-e*rî 
se deplasează la Ploești urde 
va juca in compania echipei 
Petrolul.
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