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Sprijin deplin 
politicii de pace a partidului 

și guvernului nostru
La fabrica ,Jesătura“ din lași

Maria Aniței lucrează de 8 
ani Ia fabrica „Țesătura“ din 
Iași. Este țesătoare. Gheorghe 
Deliu este muncitor de cîțiva 
ani ]a vopsitoria de fire a fabri
cii. Victor Selic, lăcătuș meca
nic, este șef de echipă din ate
lierul fabricii. Cu toții au pășit 
în fabrică după absolvirea școli
lor profesionale. Fabrica i-a pri- 
ipit cu drag și i-a crescut. în 
jtrezent datorită, hărniciei lor. 
^Cești tineri sînt o mîndrie și 
pentru organizația U.T.M și 
pentru întregul colectiv al fabri
cii. în seara cînd tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut 
în Sala Palatului R.P.R. expu
nerea cu privire la cea de a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. și cu privire la activita
tea desfășurată de către delega
ția țării noastre la sesiune, s-a 
întîmplat ca Gheorghe Deliu și 
ceilalți băieți să fie în fabrică. 
Membrii brigăzii de vopsit s-au 
strîns în jurul difuzorului, ascul- 
tînd expunerea. A doua zi ei au 
citit o în ziare

— „Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, spu
nea Gheorghe Deliu tovarășilor 
săi, exprimă lupta hotărîtă pe 
care tara noastră, împreună cu 
toate țările socialiste și cu alte 
țări iubitoare de pace o duce pen
tru menținerea și apărarea pâeiij 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice în lume. Ca 
tînăr muncitor am simțit o deo
sebită satisfacție ascultînd expu
nerea și îmj exprim acordul meu 
deplin cu ideile pe care le cu
prinde ea. Personal iubesc pacea 
și lupt pentru menținerea și 
apărarea ei pentru că doar astfel 
putem construi, putem face viața 
noastră în condițiile socialismu
lui, tot mai bună, tot mai lumi
noasă. Iubesc apoi pacea pentru 
ca să mi-o pot crește fericită pe 
Ilona, fetița mea de trei ani, 
pentru ca să pot duce o viață 
fericită în mijlocul familiei mele, 
pentru ca să-mi pot dărui toate 
forțele mele tinere luptei pentru 
desăvîrșirea construcției socialis
mului în patria noastră”.

Lăcătușul Victor Selic, a citit 
cu atcnție expunerea, făcînd o 
mulțime de sublinieri.

„Partidul și guvernul nostru 
mi-au creat mie și familiei mele 
o viață fericită, spune el. Am o 
locuință confortabilă, pentru 
munca mea primesc un salariu 
frumos, care îmi ajunge pentru 
a trăi bine. în timpul' liber în
văț, sînt în clasa a VIII-a la li
ceul seral, studiez problemele 
tehnicii noi care pătrund tot 
mai mult în fabrica noastră. Ia
tă pentru ce iubesc eu pacea. Ia
tă pentru ce mă simt sufletește 
legat de expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
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Dragi tovarăși,

In numele populației din Republica Democrată Germană și 
al nostru, personal, vă mulțumim dv. și poporului romin pentru 
felicitările trimise cu ocazia celei de-a XI-a aniversări a Repu
blicii Democrate Germane. In felicitările dv. se exprimă din 
nou strinsa unitate frățească care leagă popoarele și țările 
noastre in frunte cu Uniunea Sovietică în lupta pentru menți
nerea păcii în lumea întreagă, în spiritul internaționalismului 
proletar șl al prieteniei de nezdruncinat. Hotărirea oamenilor 
muncii din R. D. Germană de a nu permite ca Germania să 
devină din nou punctul de plecare al unui nou război, însufle
țește forțele întregului popor german in lupta împotriva politicii 
agresive a guvernului de la Bonn, care se face, prin politica 
sa de stat, ecoul pretențiilor militariștilor și revanșarzilor din 
Germania occidentală. Propunerile guvernului R. D. Germane 
arată calea dezvoltării pașnice a întregii Germanii. Lupta co
mună a celor două popoare ale noastre, împreună cu popoarele 
celorlalte țări socialiste. îndreptată spre menținerea păcii, stă
vilește primejdia care amenință pacea in Europa și in lumea 
întreagă din partea cercurilor conducătoare din Germania occi
dentală

Permiteți-ne să vă mulțumim pentru felicitările trimise și 
să transmitem poporului romin, partidului și guvernului urarea 
de a obține mari succese in construirea socialismului.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar ai Comitetului Central al PS.U.G., 

Președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane

OTTO GROTEWOHL
Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

Dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare a R. D. Germane,

că ideile pe care le conține ex
punerea coincid cu ideile ți nă
zuințele noastre, ale întregului 
nostru popor muncitor”.

Despre Maria Aniței ? Oricine 
din sectorul țesătorie îți poate 
spune că este fruntașă în muncă, 
harnică, atentă în producție cît 
și cu tovarășii ei. în luna octom
brie ea și-a depășit planul de 
producție cu 73 la sută, dînd în 
același timp țesături numai de 
calitatea întîia. Rezultatele obți
nute în primele zile ale lunii 
noiembrie arată că Maria Aniței 
continuă să sc mențină în rîn- 
dul fruntașilor. Modestă dar ho
tărîtă, ea își exprimă adeziunea 
totală la expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
primul rînd prin muncă, prin 
realizările pe care îe obține,

La Șantierul Naval Maritim 
Constanta

In după amiaza zilei în care 
la posturile noastre de radio 
s-a transmis expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, muncitorii tineri și virst- 
nxci de la S.N.M.C. erau adu
nați in fața aparatelor de ra
dio de la club, de la sediul 
organizației U.T.M. și în jurul 
difuzoarelor din ateliere. A 
doua zi ei au citit cu viu in
teres cuvintele celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, și au 
trăit sentimente de adîncă re
cunoștință pentru politica de 
pace, de coexistență pașnică 
dusă de partidul și guvernul 
nostru, politică ce corespunde 
pe deplin năzuințelor lor. 
Despre acest lucru a ținut să 
vorbească in cadrul unei con
vorbiri tinărul cazangiu Mili
tam Ion.

— Sint tînăr, a spus el, lu
crez la acest șantier de cîțiva 
ani de zile și împreună cu bri
gada de tineret pe care o con
duc am reușit în fiecare lună 
să depășim planul de produc
ție. Sintem bucuroși că pro
ducția pe care o dăm noi — 
cuve basculante — este soco
tită ca fiind de cea mai' bună 
calitate și am vrea întotdea
una să construim pentru pace, 
să dăm produse de care să se 
poată bucura toți oamenii 
muncii. Eu mulțumesc delega
ției țării noastre care a făcut 
cunoscută întregii lumi de la 
tribuna Adunării Generale a 
O.N.U., dorința noastră de 
pace. Noi sprijinim din toată 
inima activitatea delegației 

clipă de clipi ți eeaa de eeas. 
Iată, în ziua de 2 noiembrie, de 
exemplu, ea și-a depășit planul 
de producție cu 7 la sută, în 
în ziua de 3 noiembrie cu 10 
la sută și este hotărîtă să mear
gă din succes în succes.

„Pacea — mi-a declarat ea — 
înseamnă pentru mine posibili
tatea ca prin muncă sa mi pot 
aduce o contribuție sporită la 
înfăptuirea sarcinilor pe care 
partidul ni le pune în față, la 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției societății noastre noi, 
Ia creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii".

C. SLAVIC
Corespondentul 

„Sdnteii tineretului11 
pentru regiunea Iași

țării noastre la O.N.U., pozi
ția țării noastre în problemele i 
internaționale, care militează 
consecvent pentru obținerea 
dezarmării generale și totale, 
abolirea rămășițelor sistemu
lui colonial etc. Așa cum a 
spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, noi, prin 
munca noastră, vom întări și 
mai mult lagărul păcii și so
cialismului, chezășie a asigu
rării păcii în lumea întreagă.

Secretarul organizației U.T.M. 
Ștefan Dumitru, a luat și el 
cuvintul.

— Soția mea este mun
citoare fruntașă intr-o coopera
tivă de producție. Amîndoi ne 
dăm seama că prin munca 
noastră mulțumim din inimă 
partidului pentru viața nouă, 
în condiții socialiste, pe care 
o trăim. Amintesc că îm
preună cu alți tineri, nu de 
mult, am primit cîte o locu
ință intr-un bloc nou. Pacea 
ne este necesară, deorece în 
aceste condiții vom putea con
strui pentru viață, pentru 
viitor.

Despre aprobarea totală a 
politicii partidului și guvernu
lui nostru au mai vorbit și ti
nerii Șerban Ion, mecanic, 
electricianul Șerban Nicolae, 
cazangii Mocanu Pavel și Ma
rin Tudor. Ei s-au angajat 
să-și întărească cuvintele lor 
prin muncă, prin realizări tot 
mai mari. Și intr-adevăr in a- 
ceste zile brigăzile de tineret 
de la secția cazangerie și-au 
depășit planul cu 20-30 la 
sută, iar de pe doc a fost lan
sată draga „Ovidiu", cu mult 
înainte de termen.

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului11 pentru regiunea Constanța

La Uzinele de tractoare 
.Ernst Thălmann" 

0 nouă instalație 
bazată pa folosirea 

curenților
de înaltă frecvență
în cinstea zilei de 7 Noiem

brie, la Uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann" a fost pusă 
în funcțiune încă o instalație 
bazată pe folosirea curenților 
de înaltă frecvență. Această 
instalație, realizată după pro
iectele unor ingineri din uzi
nă, a fost montată în sectorul 
forje și servește la încălzirea 
metalului din care se mode
lează diferite piese, înlocuind 
astfel încălzirea în cuptoare 
cu flacără. Potrivit unor cal
cule, prin folosirea instalației 
de încălzire prin curenți de 
înaltă frecvență, productivita
tea muncii în sectorul forje va 
crește cu circa 40 la sută, iar 
pierderile de metal vor fi în
lăturate. Darea în funcțiune a 
instalației dă posibilitatea for
jorilor să obțină piese de bună 
calitate și contribuie la îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă.

(Agerpres)

—•--
Primirea 

noului ambasador 
al R. S. Cehoslovace 
de către Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii 
Populare Romîne,- 

Chivu Stoica
Vineri, 4 noiembrie 1960, 

președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, a 
primit în audiență de prezen
tare pe noul ambasador al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora.

A fost de față ministrul 
Afacerilor Externe. Avram 
Bunaciu.

-----•-----i
Succese 

ale textiliștilor 
gălățeni

Ziua de 7 Noiembrie este 
întâmpinată cu importante suc
cese ih muncă și de către mun
citorii întreprinderilor textile 
din Galați. Stabilind ca obiective 
principale ale întrecerii crește
rea randamentului la războaiele 
de țesut și mașinile de filat, 
precum și reducerea consumului 
specific de bumbac, textiliștii au 
realizat pină în prezent, peste 
plan, 83 tone de fire și 134.000 
m.P' de țesături. Sporul de pro
ducție provine din mărirea cu 
3,8 la sută a indicelui de utili
zare a mașinilor din filaturi și 
cu 2,9 la sută al războaielor de 
țesut, față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Conducătorii partidului șl statului In vizită la Mlhaii Sadoveanu.

în Editura Politică 
a apărut:

Gh. Gheorghiu-Dej:
Expunere cu privire 
ia lucrările sesiunii 
Adunării Generale 

a O.N.U.
ți la activitatea 

delegației 
R, P. Romine

Lucrarea a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă.

Utemista Eleno Teodorescu 
de la „Țesătoriile Reunite" 
din Capitala este bine cu
noscuta in întreprindere ca 
fruntașă în producție. De cu- 
rînd ea lucrează în noua 
secție de războaie adaptate 
pentru țesături din fire 

sintetice.

Foto : AGERPRES

Noi gospo ci arii 
a g r i c o le 
colective

Cu prilejul nume
roaselor vizite pe 
care le-au făcut la 
gospodăriile colecti
ve din împrejurimi, 
membrii întovără
șirii agricole „Voin
ța" din Balș, au 
văzut că colectiviș
tii au dobîndit rea
lizări mai mari de
cît ale lor. O impre
sie deosebită le-au 
făcut noile con
strucții gospodărești 
ridicate de colecti
viștii din comuna 
Bîrza și numeroase
le case noi constru
ite în ultimul timp 
în această comună. 
Tot în timpul vizi
tei, ei au aflat că 
G.A.C. din comuna

Bîrza a obținut cu 
aproape 500 kg po
rumb și cu peste 
200 kg grîu la ha 
mai mult decît în
tovărășirea lor. de
oarece colectiviștii 
au posibilitatea să 
folosească mai bine 
metodele agrotehni
ce înaintate de 
muncă, iar majori
tatea lucrărilor în 
cîmp le-au făcut 
mecanizat. Colecti
viștii au de aseme
nea un sector zoo
tehnic dezvoltat. 
Membrii întovărăși
rii agricole „Voința" 
din Balș au cunoscut 
și alte rezultate ob
ținute de gospodă

Tineri obișnuiți, în împrejurări deosebite

O poveste simplă1
Daniel și Costel sînt prie

tenii cei mai buni dintre co
piii de pe strada lor. Doi copii 
obișnuiți, unul bălai, altul ne
gricios, doi copii ca atâția alții.

In ziua aceea, după ce și-au 
făcut lecțiile, au hotărît să 
se joace într-un fel nou. Vă
zuseră că apele lacului Tei 
erau mici. Aveau să se ducă 
pe mal și să caute scoici. Iei 
scoicile, le găurești la mijloc 
cu un cui și le arunci. Zbu- 
rînd prin aer, scoicile șueră 
frumos de tot: sfrrr, sfrrr. 
S-au dus într-adevăr la lac ; 
apele scăzuseră și în nisipul 
și în milul de pe margini, al
beau scoici de toată frumu
sețea. Aplecați, cei doi copii 
își umpleau buzunarele cu 
scoici sidefii, albe, roze, vio
lete. Ca la un semn s-au ridi
cat însă și s-au îndreptat amin- 
doi spre un singur loc. Ceva 
lucea acolo în bătaia soarelui. 
S au uitat cu atenție. Parcă 
era o monedă. Da, era o mo
nedă. Dar de ce lucește așa? O 
fi de aur? Or mai fi și altele? 
Băieții au scormonit curioși 
prin nămol, murdărindu-se pe 
haine și pe mîini, se uitau 
unul la altul rîzînd bucuroși, 
Pină la urmă au găsit — o 
grămadă de monede. S-au ri
dicat, le-au înnodat frumos in 
batiste și-au stat așa cîteva 
clipe, privindu-se în tăcere 
unul pe altul. Tăceau și se 
priveau, dar se înțelegeau din 
ochi. Cuvintele ar fi fost de 
prisos.

Ajuitșl acasă, cei doi copii 
s-au convins că monedele erau 
într-adevăr de aur și au ho
tărît să le predea cu acte în 
regulă la secția de miliție.

Ionescu Constantin și Da
niel Drăghici sînt doi copii 
obișnuiți, unul bălai, altul ne
gricios, doi copii ca atîția al
ții. Și totuși fapta lor este pe 
cît de obișnuită pentru zilele 
noastre, cu totul deosebită, de 
neconceput pentru alte tim
puri.

Ce au citit, un copil în ochii 
altuia atunci cînd stăteau 
cu monezile în mină, ce s-a 
petrecut acasă la ei, ce anume 
i-a făcut să-și înțeleagă dato
ria de mici cetățeni ai patriei 
noastre și să predea autorită
ților monezile ? De ce n-a 
mai fost nevoie de cuvinte, 
totul fiind de la sine înțeles, 
atât de limpede ca bună ziua ?

Cine ar căuta să primească 
răspuns la aceste întrebări ar 
observa faptul că acești copii, 
cu receptivitatea ce-i caracte
rizează, sînt sensibili la tot 
ceea ce înseamnă factori edu
cativi, asupra lor are o mare 
influență o lecție predată la 
școală, o carte sau un film, 
ceea ce le povestesc pă
rinții, ceea ce văd zi de zi. 
într-un cuvînt, se poate spune 
că toată realitatea nouă care-i 
înconjoară are asupra lor un 

riile colective din 
diferite comune.

Toate acestea au 
îndemnat pe cele 
226 familii de ță
rani muncitori din 
Balș să-și unească 
pămintul în gospo
dăria colectivă. La 
fel ca ei au proce
dat și cele 208 fa
milii de țărani 
muncitori din sate
le Alimpești, Băl- 
cești și Ciocadia, 
Raionul Novaci, ca
re de asemenea 
și-au unit o supra
față de 610 ha. în
temeind 3 gospodă
rii agricole colec
tive.

(Agerpres) 

efect educativ sănătos care 
— iată — nu întârzie să-și arate 
roadele.

Sa l luăm de pildă pe Io
nescu Constantin. Tatăl lui 
este muncitor electrician. Nu 
odată electricianul Ionescu
se așează pe un scăunaș
și luîndu-și de gît copiii, 
pe Costel și pe Florica,
stă de vorbă cu ei de la suflet 
la suflet, îi întreabă despre 
învățătură și alte ale lor, le 
povestește despre munca lui, 
despre viața lui de ieri și de 
azi. Și copiii pot să-și dea 
seama din aceste povestiri 
mai bine, decît din orice alt
ceva cît de mare este dife
rența dintre viața din trecut 
a muncitorului și cea de azi 
și mai ales înțeleg că această 
deosebire se datorează luptei 
duse de iubitul nostru partid. 
Tovarășul Ionescu își sfătu
iește copiii să fie buni, să-și 
ajute tovarășii, să se întrebe 
în fiecare zi dacă și-au făcut 
datoria față de patrie. Așa se 
face că acești copii au o con
cepție nouă, comunistă despre 
viața și îndatoririle lor, iar 
povestirile tatălui despre tre*

Economii egale cu prețul de cost 
a 8 apartamente

Colectivul între
prinderii nr. 1 a 
Trustului de con
strucții edilitare și 
hidrotehnice din 
Constanța a reali
zat, în ultimele trei 
luni, la construirea 
noilor blocuri de 
locuințe din Con
stanța, o economie 
la prețul de cost e- 
gală cu costul a

aproape 8 aparta. 
mente. •

Cu succese fru
moase în producție 
întimpină ziua de 
7 Noiembrie și oțe- 
larii de la între
prinderea metalur
gică de utilaje Med
gidia, care in luna 
octombrie au reali
zat o producție re
cord, cu 40 la sută

La a 80-a aniversare 
a lui.

Mihail Sadoveanu
Iubite tovarășe Sadoveanu,

La a 80-a aniversare a zilei de naștere, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, Consiliul do Miniștri șl 
Prezidiul Marii Adunări Naționale, vă transmit dv.. eminent 
reprezentant al culturii romine, cele mai calde felicitări.

îndelungata activitate literară și obștească pe care ați des
fășurat-o este pătrunsă de o profundă dragoste de patrie și 
popor. Vasta dv. operă, atit de îndrăgită de oamenii muncii, 
reflectă profund suferințele și frămintăriie maselor populare în 
condițiile de asuprire din trecut, năzuințele lor spre libertate, 
viață mai bună și progres social. De o deosebită apreciere se 
bucură lucrările pe care le-ați creat in anii puterii populare, 
inspirate din transformările revoluționare petrecute in patria 
noastră.

Munca neobosită închinată dezvoltării continue a culturii 
și literaturii romine, operei de făurire a socialismului in țara 
noastră, contribuția de seamă la lupta măreață pentru apărarea 
păcii in lume, v-au adus stima și inalta prețuire a milioanelor 
de oameni din Republica Populară Romină, un binemeritat 
prestigiu în rîndurile opiniei publice de peste hotare.

Vă urăm, tovarășe Sadoveanu, ani mulți, sănătate ți activi- 
tate rodnică pusă in slujba Înfloririi scumpei noastre patrii 
socialiste.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI AL R. P. ROMINE

MUNCITORESC ROMÎN

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE A. R. P. ROMINE

Vizita făcută de conducătorii 
partidului și statului 
lui Mihail

Cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Mihail Sadoveanu, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, i-au fă
cut o vîzită.
, Conducătorii partidului și sta-

Ședința festivă organizată 
de Academia R, P. Romîne 

și Uniunea Scriitorilor
Tn cinstea marelui nostru 

scriitor, academicianul Mihail 
Sadoveanu, care a împlinit 
vîrsta de 80 de ani, vineri 
după-amiază a avut loc în 
aula Academiei R. P. Romîne 
o ședință festivă organizată 
de Academia R. P. Romîne și 
Uniunea Scriitorilor.

La ședință au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntu- 
lui și Culturii, academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, scriitori și 
alți oameni de artă și cultură.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Romîne.

în cuvîntările lor academi
cienii Atanase Joja, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. 
Romîne, Gheorghe Călinescu, 
Zaharia Stancu și Eusebiu Ca- 

cut, despre egoismul animația 
ce domnea atunci, despre 
frați care-și prădau frații, li 
se par venite parcă de pe altă 
lume. E firesc deci ca ei să 
urască egoismul, lăcomia. De 
aceea copiilor nici nu le-a 
trecut prin gînd că ar putea 
face altceva cu aurul decît 
să-l înapoieze adevăratului lui 
stăpîn — poporul.

Ar mai fi multe de povestit 
despre felul cum a decurs, în 
amănunt, fapta pe care am 
anunțat-o, pe scurt, la început.

Poate ar trebui amintit 
doar că atunci cînd Costel a 
intrat în cameră, tatăl și ma
ma lui rideau fericiți: fu
seseră înștiințați că vor primi 
un apartament într-un bloc 
nou, mutindu-se din căsuța 
în care au locuit șaisprezece 
ani.

Cînd Drăghici Daniel a ve
nit acasă, părinții lui lipseau. 
Nu era decît bunica. Aceasta 
i-a spus băiatului să-și aștep
te tatăl cu care să meargă la

B. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a) 

mal mare decît 
prevedea planul, 

precum și colecti
vele șantierelor na* 
vale maritime, Di
recției regionale a 
navigației maritime, 
Fabricii textile „în
trecerea socialistă", 
Fabricii de ulei 
i,Argus" și altele.

(Agerpres)

Sadoveanu
tului s-ou întreținut îndelung eu 
sărbătoritul și i-au urat ani mulți, 
sănătate șî viață rodnică In 
slujba dezvoltării culturii roml- 
nești, a patriei socialiste.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă șl 
prietenească.

milar, membru corespondent 
al Academiei, au relevat înal
ta valoare a operei lui Mihail 
Sadoveanu, operă care expri
mă năzuințele poporului nos. 
tru spre o viață mai bună. 
Vorbitorii au subliniat că ma
rele nostru scriitor se situează 
printre figurile proeminente 
ale literaturii romînești și uni. 
versale. Ei au scos în relief 
în același timp calitățile de 
scriitor militant ale lui Mihail 
Sadoveanu, distins în anii re
gimului democrat-popular cu 
înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste, entuziasmul cu 
care el a participat la lupta 
poporului muncitor sub con
ducerea partidului pentru con
struirea vieții noi, socialiste, 
în patria noastră, precum și 
activitatea sa neobosită în 
sprijinul cauzei păcii și înțe
legerii între popoare.

în încheierea ședinței, acad. 
Mihail Ralea a dat citire unei 
scrisori de mulțumire din 
partea sărbătoritului.

(Agerpres)



La a 80-a aniversare 
a lui Mihail Sadoveanu

Scriitor — cetdtean
Putem spune că opera lui 

Sadoveanu e mărturia drumu
lui mereu suitor al celor 
ce-au venit spre timpurile noi 
din cel mai adînc trecut, îm
povărați de exploatare și asu
priri, revoltații și mai apoi 
luptătorii conștienți pentru li
bertate și viață nouă. Cărțile 
care alcătuiesc variata lume 
sadoVeniană vorbesc despre 
crezul scriitorului, scriitorul 
despre crezul vieții sale. Nu 
se pot cuprinde în aceste mo
deste rînduri ale unui și mai 
modest omagiu, multele măr- 

* turii cite le cuprinde și le dă
ruie o viață și o operă vastă- 
Vom cita doar cîteva din ele, 
desprinse și din vîață, dar și 
din cărți.

în 1907, însărcinat de mi
nistrul de pe atuhei al ședă- 
lelor, Spiru Haret, să afle care 
e atitudinea învățătorilor din 
nordul Moldovei, Sadoveanu 
scrîe fără înconjur în raportul 
Său : „Dreptatea este a mun
citorului obijduit". în repeta 
te rînduri, în articole sau în 
diferite scrieri, luînd poziție 
față de cele ce se întîmplau 
în vrefnea să, maestrul își va 
afirma credința neabătută în 
„dreptatea celor mulțf" și „nă
dejdea în ziua de mîine" („Mic 
bilanț" 1937).

Nu este de mirare că fas
cismul care se ridica în anii 
aceia întunecați din preajma 
războiului a văzut în scriitor 
un dușman, iar în cărțile sale, 
o primejdie. Cărțile lui Sado
veanu au fost zvîrlite pe rug 
de către huliganii fasciști, dar 
convingerile care animau pa
ginile lor nu puteau fi mis
tuite.

Cărțile scrise de maestru în 
anii „durerilor înăbușite" vor 
vorbi de aceea despre oamenii 
și locurile unei țări care aș
teaptă o lumină, lumină care 
avea să vină de la răsărit. Și 
iată cum salută noul anotimp 
ăl țării cel care a fost, în scris 
Si în faptă, mereu alături de 
poporul oprimat : după
atâtea suferinți și nedreptăți, 
a sosit pentru tine ceasul eli
berării și înfloririi ! Calea ta 
nouă ți-a fost deschisă de Ma
rea Revoluție din Octombrie ; 
eliberarea ți-a fost în August 
1944 prin Armata Roșie a ma
rii Uniuni Sovietice" (..Pentru 
primăvara patriei mele“).

Cărțile pe care ni le dăruie 
marele scriitor după eliberare 
însoțesc o activitate neobosită 
pe tărimul slujirii poporului 
și sînt o consecință a ei. Iată 
de ce cuvintele pe care maes
trul le rostește cu ocazia pri
mirii distincției de laureat al 
Premiului Internațional pentru 
pace, pentru romanul „Mitrea 
Cocor" sînt deosebit de sem
nificative în înțelegerea între
gii sale opere,

„Mitrea Cocor", spune Sa
doveanu, a fost creată ca o 
consecință a acestui concurs de 
împrejurări. Meritul cel mare 
al ieșirii ei la lumină e al con
ducătorilor Romîniei modeme, 
al partidului Muncitoresc R0- 
mîn, cate cu energie a smuls 
din nedreptate și nefericire 
poporul muncitor, dueîndu 1 
spre o viață nouă, spre socia
lism. Autorul lui „Mitrea Co
cor" vreme de o jumătate de 
veac s-a întristat alăturea de 
eroii săi de predilecție, umili
ți! și obijduiții vieții, pînă ce, 
în sfirșit, iată, a putut ajunge 
să se bucure cu Mitrea Cocor 
și frații lui plugari și munci-TELEGRAME

Consiliul 
a trimis pe 
lui national

Mondial al Păcii 
adresa Corni tetu- 

_____r____ pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă o tele
gramă cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a lui Mihail 
Sadoveanu.

„Activitatea sa neobosită de 
conducător al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă — se spune 
în telegramă — a contribuit 
în măsură mare la succesele 
istorice ale mișcării mondiale 
pentru pace. Serviciile imense 
pe care le-a adus cauzei înțe
legerii, prieteniei și cooperării 
între popoare i-au cîștigat sti
ma și afecțiunea bărbaților și 
femeilor iubitori de pace nu 
numai din țara dv., ci și în 
toate țările unde activitatea și 
operele sale sînt larg cunos
cute.

Prin opera sa atît, de bogată, 
prin contribuția sa deosebit 
de prețioasă la literatura ro- 
mină și mondială, Mihail Sa
doveanu merită din plin titlul 
de „clasic în viață" care i-a 
fost dat nu numai o dată. Via
ța sa este o mărturie a legă
turii ....... " ~
rata 

indisolubile între adevă- 
literatură și pace".

★
numele Comitetului so-în (Agerpree)

tori de viața nouă ce li s-a 
deschis".

Anii de după eliberare sînt 
anii mereu reluatelor călătorii 
prin țara care își schimbă 
fața, sînt anii închinați slăvi
rii poeziei creatoare a celor 
mulți, stăpîni acum ai vieții și 
destinului lor, anii m care pu
terea muncitorilor și țăranilor 
i-a conferit marelui și harni
cului scriitor, înaltul titlu de 
„Erou al muncii Socialiste".

Vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
membru în Consiliul Mondial 
al Păcii, președinte al Uniunii 
Scriitorilor, Sadoveanu e per
manent prezent în rindurile 
celor care făuresc lumea nouă 
a socialismului în patria elibe
rată și stau de veghe cuceriri
lor sale. Tinerețea așezărilor 
sociale noi insuflă o nouă ti
nerețe operei și scriitorului, 
care cuprind în entuziasmul 
lor faptele cele mai de seamă 
ale poporului și le înfățișează 
în puternice culori.

Și iată de ce anii nu-1 co
pleșesc cu povara lor 
maestrul a cărui viață a 
închinată dintru început RADU LUPAN

cu poporul
Nu există un alt scriitor ro- 

mîn care să se fi integrat mai 
organic sensurilor majore ale 
dezvoltării poporului nostru, 
decît Mihail Sadoveanu. Din 
această legătură indestructibilă 
cu „cei muAți și obidiți- izvo
răște. în primul rînd, caracterul 
profund popular al creației sale, 
care, reflectând bogat viața oa
menilor de la noi, eîștigâ în uni- 

----- impune în 
valori a literaturii 
Descinaînd, pe linie 

din bacii de la stâ- 
demnlt, care au du- 
vreme și nemurirerat

versalitate 
scara de 
mondiale, 
maternă, 
nele de

în .
Miorița, Sadoveanu, cel care îm
plinește astăzi 80 de ani. pare 
fără vîrstă, ca însuși poporul. 
Căci un scriitor trăiește pe di
mensiunile operei «ale ri nu în
ghesuit în mărunte file de calen
dar. Și nimeni nu a cuprins mai 
mulș și mai bogat decît el isto
ria, geografia și viața de toate 
zilele a oamenilor de pe aceste 
pâmînturi, îneît ai credința că 
vîne cu ei de demult și de de
parte, din basm și din legendă, 
din zorij existenței noastre isto
rice, prin umbrele fi luminile 
veacurilor, prin vremuri de be
jenie, pășind cu o solemnitate 
majestuoasă prin razele lui Au
gust 23, către socialismul birui
tor.

Scriitorul legat prin mii de 
fibre cu viața poporului său — 
cîntîndu-i „durerile înăbușite" 
și pornirea aprigă de revoltă și 
de luptă — a intrat firesc în 
cursul vremurilor noi, străduin- 
du-se cu fapta și cu scrisul pen
tru statornicirea lor.

în 6peră ?ui 
germenii acestor vremuri 
cum ei trăiau în însuși 
fletul poporului Dragostea 
tm popor a maestrului 
doveanu a fost însoțită de 
timentul de durere el acest 
popor suferă și merită alta 
soartă. Soarta aceasta, la care

demult trăiau

su-
pen-

Sa-

vietic perttru.:_21 apărarea păcii,
Nikolai Tihonov și Mihail Ko
tov au adresat lui Mihail Sa
doveanu eu prilejul aniversă
rii sale, o telegramă de felici
tări din partea tuturor parti
zanilor păcii sovietici.

„Milioane de oameni din 
țara noastră și din întreaga 
Iunie — se arată printre altele 
in telegramă — dau o înaltă 
apreciere operelor dv. valoroa
se, pline de dragoste pentru 
oamenii muncii simpli și pen
tru lupta lor eroică pentru li
bertate și independență, pen
tru pacea și fericirea popoa
relor.

Noi știm că dv. împreună 
cu toți partizanii păcii din 
Republica Populară Romînă 
aduceți o mare contribuție la 
măreața cauză a consolidării 
păcii generale și a întăririi 
prieteniei între popoare.

Din toată inima vă urăm, 
dragă prietene, mulți ani de 
viață, sănătate viguroasă, noi 
succese în munca dv. de crea
ție și în neobosita dv. activi
tate în folosul păcii". 

premei trude omenești de a 
aduce lumina acolo unde a 
fost întunericul, de a dura 
lăcaș fericirii și demnității 
acolo unde au fost necazuri și 
umilințe.

Bard al trudei umane, pen
tru supunerea și biruirea for
țelor ostile ridicării și progre
sului obștesc, Sadoveanu înal
ță laudă acelor osteneli și ace
lor rînduieli care-1 fac să 
treacă peste vremuri :

„Binecuvântate aceste zile 
eroice, in care se pun teme
liile unei lumi mai bune! Stră- 
duinți și Jertfe le închinăm cu 
bucurie generației ce se ridică. 
Lumina sufletului nostru va 
luci în apele domesticite, în hi. 
drocentrale electrice și urine, 
in grădinile nesfirșite,»în ogoa
rele bogate in holde, în așeză
rile civizilizate ale muncitori
lor acestui pămint al patriei 
noastre... Alt război decît a- 
eesta al eliberării definitive a 
omului, nu voim să cunoaș
tem".

Să i ascultăm lauda și să i 
urmăm îndemnul.

ea 
po-
de 
pe

gîndeau și oamenii simpli 
Mitrea Cocor, șî-a cîștigat-o 
porul prin lupta condusă 
partid, și și-o așează astăzi 
temelii științifice în măreața 
operă de construire a socialis
mului. „Alcătuirea veche si fie 
în tntregime râstumotd — spune 
Mitrea, întors să facă rinduială 
la Dropii, imarinîndu-și viitoro? 
fericit. Statul socialist rus r'1 
întltsia să puie la i nd “mi no 
foștilor robi toate puterile ști
inței, așa incit unde au fost 
ândva noroaie și cocioabe, să 
apară șosele și case luminate e~ 
lectric ; unde bîntuia seceta, m 
vie pe canaturi bucuria apei ,* 
unde se trudea silnic omul, ma
șinile să-i ușurese munca".

Sadoveanu a avut fericirea 
de a trăi anii celei mai rodnice 
maturități în vremea regimului 
democrat popular, pentru conso
lidarea căruia a luptat neostenit, 
ca om de stat și artist-cetățean.

Prin metoda de creație a rea
lismului socialist. Sadoveanu își 
ridică noua sa operă pe o treap
tă ideologică superioară.

Cine ar putea nita acea fer
mecătoare ,3od« florilor" sau 
capodopera romanului nostru 
istoric „Nicoari Potcoavă", și 
cine n-ar putea scoate concluzii 
deosebit de interesante, raporiin- 
du-le la vechea lor înfățișare, 
respectiv Ia „Împărăția apelor" 
și Ia ..Șoimii" ? Vremurile noi, 
concepția științifică asupra isto
riei i-au oferit maestrului Mi- 
hail Sadoveanu o viziune lumi
noasă. în razele căreia masele 
populare apar in adevărata lor 
semnificație, ea făuritor firesc 
a| istoriei.

înfâțișind. ea nimeni altui, du
rerile din trecut ale poporului, 
Sadoveanu preamărește bucu
riile R eforturile constructive de 
astăzi, deeăvîrșind, astfel, una 
din cele mai impresionante crea
ții artistice cunoscute de scrisul 
romînesc în toata existența sa. 
Sadoveanu s-a simțit el însuși 
mereu expresia gîndurilor ?i sen
timentelor celor carc sînt „sarea 
și plinea pământului^ cei care 
erau obijduiți, care munceau 
fără spor și fără a cunoaște ni
mic din bucnriile vieții. De a- 
ceea, răspnnzînd cuvîntăril'or 
elogioase care i s-au adresat cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani 
de viață, maestrul Mihail Sado' 
veanu spunea cu o sinceră și 
răscolitoare modestie : „...dacă 
am izbutit să dau ceva valabil 
neamului meu, apoi toate laude
le pe care le primesc cu recu
noștință, vreau să le întorc urni- 
liților și ofensaților vieții, ace
lora care s-au petrecut ca frun- 
zelț și florile anotimpurilor și 
care totuși mi au transmis depo
zitul lor. ca să-l pun -în 
fața lumii nouă, mărturie 
pentru nedreptatea imensă pe 
care au suferit-o și pentru cri
ma sâvîrșită asupra lor de către 
asupritori. Din umilință, dureri, 
foame, boli sociale și mizerie a- 
cest popor abia acum s-a eli
berat.

Încredințarea mea că acestui 
popor i se cuvin toate laudele 
dumneavoastră este desăvîrșită și 
absolută. Eu nu sînt decît in
strumentul durerii lui. Dacă am 
astăzi o bucurie, n-o am pen
tru laudele ce aduceți foilor pe 
care le-am înnegrit ; am 
că exprimînd sufletul 
popor, am putut ajunge 
sul dezrobirii lui".

bucuria 
acestui 
la cea-

L 0. BĂLAN

Poet 
al tinereții
Poet al naturii, dl înțelep

ciunii și omeniei, Mihail Sa- 
doveanu e, totodată un (AntA- 
reț entuziast al tinereții, al 
elanurilor ei generoase, al pa
siunilor ei clocotitoare,

Să-i deschidem cărțile. Vom 
vedea atunci profillndu se în 
toată splendoarea sa, mîndru 
și curajos, pe priceputul și vi
teazul oștean Tudor Șoimaru 
care apără cu credință nestră
mutată drepturile străvechi, 
prin singe cîștigate, ale părin
ților și fraților săi răzeși, îm
potriva poftelor nesățioase ale 
boierilor haini și vicleni. îi ■ 
vom reîntîlni atunci pe inimo- ; 
șii frați Potcoavă („Șoimii**) 
care, alături de cazaci, bat 
greu război împotriva nele
giuirii, pentru norodul cel 
mult și oropsit. Ni se vor în
fățișa iarăși înaintea ochilor 
vestițH haiduci Cozma Ră
coare („Povestiri") și Vasili 
cel Mare („Hanul Ancuței“) 
care, în numele celor sărmani, 
sărîrșesc aprig dar drept ju
deț

Să-i deschidem dar cărțile, 
iubiții mei, ca sa dobîndim 
tovărășia și prietenia acestor ‘ 
eroi. Nici unul dintte tinerii e 
aceștia, cărora cu pana sa fer- j 
înecată maestrul Sadoveanu > 
le-a dat viață, nu-și irosește 
zadarnic tinerețea. Pentru că | 
fiecare in parte și toți laolaltă 
ne oferă o lecție înaltă pe 1 
care nu putem să nu ne-o în
sușim : tinerețea se justifică 
numai printr o totală dăruire 
unei cauze mari ; tinerețea se 
justifică numai prin slujirea 
devotată a poporului.

Tinerețea șl meschinăria, ti- ( 
ne rețea și egoismul sînt in
compatibile — e o idee pe 
care ne-o sugerează cel dinții , 
dintre prozatorii noștri nu nu- ‘ 
mai prin pilda acestor eroi, . 
dar și prin aceea a unor per
sonaje care se află tocmai la 
antipodul lor. Să-i deschidem , 
cărțile. îl vom reîntîlni pe 
dezgustătorul Ștefan Bucșan 
(„Haia Sanis“) care a sfărimat 
fără nici o remușcare viața a 
două copile. Poate fi conside
rat tînăr — ne vom întreba in 
mod firesc atunci — un ins 
care nu e. în stare să trăiască 
sentimentul sfînt al iubirii, 
care, mai mult, a batjocorit 
acest nobil simțdm'Ttt și prin 
el, însăși tinerețea ? Să ,
parcurgem mai departe vasta ; 
operă sadoveniand și vom afla I 
copiști și funcționai care nu ! 
fae alta decît sd-l înșele pe | 
țărani, să se închidă in cir- | 
ciumi, sd ofilească toate fio- I 
rile care răsar in atmosfera t 
înăbușitoare a tirgurilor, să 
minjească tot ce e frumos, si | 
veștejească tot ce e viu, să • 
ttnbătrinească tot ce e tînăr.

Mihail Sadoveanu elogiază 
tinerețea, ca un veșnic îndră
gostit al tinereții ce se află- 
Dar tocmai de aceea nimeni 
ca el n a dep'ins, și in tonuri 
mai grave, înăbușirea tinereții, 
deposedarea de tinerețe a ti
nerilor. In condițiile regimului 
burgh ezo-moșiere sc. Nimeni 
ca el n-a protestat mai vehe
ment împotriva acestui aspect, 
dintre cele mai degradante, 
ale societății bazate pe exploa
tare. Să-i deschidem din nou 
cărțile și vom asista la trage
dia lui Guraliuc, a lui Lăză- 
roiu, a țiganului Tănase, a lui 
Mogherea și a celorlalți ostași 
(..Amintirile căprarului Gheor- 
ghițâ“) terorizați, îndobitociți, 
căleați în picioare și demora
lizați de căpitani isterici, de 
brutele de subofițeri și de gra
dați care și-au pietdut chipul 
omenesc. Sâ vedem ce se alege 
din Ținea („Floare ofilită**), 
cum i se tocește sensibilitatea 
și acceptă ca pe o fatalitate 
suferința, cum condițiile vi
trege o transformă intr-o 
epavă pe Maria Stahu („Apa 
morților**)

Tineri toți, cărora li s-a ră
pit dreptul la fericire, la ti
nerețe, eroii aceștia strigă, 
prin însăși existența lor, îm
potriva orînduirii vechi. El ne 
fac să înțelegem mai bine și 
din plin ce înseamnă pentru 
tinerețea noastră, a tuturora, 
revoluția care, sub conducerea 
partidului, s-a înfăptuit, ne fac 
să înțelegem mai bine cit de 
adtncă e fericirea noastră.

Dar scriitorul care a deplîns 
deposedarea de tinerețe a ti
nerilor, a avut și fericirea de 
a trăi revoluția noastră care 
s-a soldat cu dobîndirea tine
reții adevărate. Și a slăvit-o 
primul — și așa cum știe el să 
slăvească, intr-o carte care a 
deschis orizonturi noi întregii 
noastre literaturi, în „Mitrea 
Cocor". S-o citim din nou. 
Copil fără copilărie și tînăr 
fără tinerețe, colțosul Mitrea 
nu acceptă, ca eroii mai sus 
pomeniți, nici soluția resem
nării, nici pe aceea a sinuci
derii. Redobîndindu-și prin 
ideologia marxistă tinerețea, 
el înțelege că singura so
luție e lupta împotriva for
țelor cdre i-au distrus și vor 
din nou să-i zdrobească tine
rețea lui și a iubitei sale. Și 
atunci se avîntă cu toate for
țele in luptă, întîi pe frontul 
antihitlerist, apoi în sat, îm
potriva boierului și a chiabu
rului. Dar lupta aceasta pen
tru fericirea poporului e însăși 
tinerețea, e fericirea redobîn- 
dită.

EUGEN LUCA

Colectivistul Fane Rusu din oomuna Uvedea reglunao București și-a construit cosă nouâ.

Etapa a 10-a a campionatu
lui categoriei A de fotbal pro
gramează duminică o serie de 
intîlniri interesante. în Capi
tală pe stadionul „23 August" 
se vor desfășura în program 
cuplat meciurile : Rapid — 
Știința Cluj (ora 13) și C.C.A. 
- Minerul Lupeni (ora 14,45). 
Iată întîlnirile din țară : Stea
gul Roșu — Știința Timișoara; 
Farul Constanța — Dinamo 
București; Corvinul Hunedoa
ra — Progresul București ; 
C.S.M.S. Iași — Dinamo Ba
cău ; U. T. Arad — Petrolul 
Ploești.

★
Astăzi de la ora 14.45 pe sta

dionul Republicii are loc meciul 
de fotbal din cadrul categoriei 
B intre echipele Dinamo Obor și 
Metalul.

★
într-un meci contînd pentru 

campionatul internațional fero
viar de fotbal echipa Lokomotiv 
Mn-cova a terminat la egalitate 
2—2 cu echipa Lokomotiv din 
Leipzig. Echipa Lokomotiv Mos
cova s-a calificat pentru turneul 
final deoarece a riștîgat primul 
loc in seria respectivi în urma 
victoriilor repurtate eu echipele 
feroviar® din R. S. Cehoslovaci 
ri Finlanda. Turneul final ra 
ivea loc anul viitor la Sofia.

★
In continuarea turneului pe 

eare-1 întreprinde în Norvegia 
echipa de fotbal Dinamo Kier a 
dispus m scorul de 8—1 (5—0) 
de echipa Steinher.

★
Turneul internațional feminin 

de șah de la Amsterdam a fost 
ciștigot de campioana mondială 
Elirabeta Bîkova (U.1LSS) care

Tinerii din cercul politic U.T.M. de Io întreprinderea de prefa- 
bricate metalice din Ploești, condus de propagandistul Con
stantin Cârbureanu, au venit la standul de cărți pentru a-șr 

procura materialul necesar studiului.

Sosirea unei delegații comerciale indiene
în după-amiaza zilei de vi

neri a sosit în Capitală o dele
gație comercială indiană, con
dusă de C. M. Poonache, pre
ședintele Societății de stat in
diene pentru comerțul exte
rior „State Trading Corpora
tion". Delegația va purta tra
tative în vederea stabilirii 
listelor de mărfuri pe anul 
1961, în cadrul acordului co
mercial în vigoare, dintre 
R. P. Romînă și India. 

a totalizat 5 Va puncte din 7 po
sibile. Pe locul doi s-a clasat La- 
zarevici (Iugoslavia) 5 puncte, 
iar pe locul trei Chaude de Si- 
lans (Franța) 4 4/a puncte.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Dukla Praga care se află in 
turneu în U.R.SS. a jucat la 
Odessa în compania echipei Cer- 
nomoreț. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0-0).

ir
în cursul săptăinînii viitoare 

vor avea loc în Capitală 3 noi 
reuniuni contând pentru compe
tiția dotată cu „Cupa F.R. Box”. 
Marți 8 noiembrie se va desfă
șura întâlnirea Constructorul — 
Metalul, joi 10 noiembrie este 
programată partida : Progresul — 
Rapid, iar aîmbătă 12 noiembrie 
cea dintre echipele Voința și 
1 Mai Prahova Ploești. Sălile 
unde vor avea loe aceste reuniuni 
urmează să fie stabilite.

★
Turneul final al campionatelor 

mondiale de volei a început joi 
seara la Rio de Janeiro in pre
zența. unui public numeros care 
a populat tribunele bazei sporti
ve Maracanazinho. Competiția 
masculină a fost inaugurată cu 
meciul U.R.S.S. — S.U.A., în
cheiat cu scorul de 3—0 (15—7; 
15—13; 16—14) in favoarea e- 
chipei sovietice, A urmat apoi 
meciul din cadrul turneului fe
minin dintre echipele R- S. Ceho
slovace și Braziliei. Au învins vo
leibalistele cehoslovace cu 3—0 
(15—13; 15—3; 15—12).

In primul meci al turneului 
final echipa R. P. Romine va în- 
tilni echipa Japoniei, iar ultimul 
îl va susține la 14 noiembrie in

Foto i S. NICULESCU

Membrii delegației au fost 
salutați, la sosirea pe aeropor
tul Băneasa, de Ăl. Bogdan, 
director în Ministerul Comer
țului, conducătorul delegației 
comerciale romîne, și de alți 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului. A fost de 
față dr. S. Gupta, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Indiei 
la București.

compania echipei R. S, Ceho
slovace.

în sala „Coubertin” din Paris 
a început nn turneu internațio
nal feminin de volei la care par
ticipă echipele selecționate ale 
R. P. Ungare, Iugoslaviei, Olan
dei și Ffanței. în primele doiiă 
meciuri au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate > Iugoslavia 
— Franța 3—2; R. P. Ungară — 
Olanda 3—0,

★

Vineri dimineața au conti
nuat partidele întrerupte din 
cea de-a 7-a rundă a turneu
lui final al Olimpiadei de șah. 
Echipa R. P. Române a termi
nat la egalitate : 2—2 cu echi
pa Angliei.

(Agezpres)

Contribuie la refacerea 
patrimoniului silvic

Pe baza sarcinilor trasate 
de cel de-al IlI-lea Congres 
al U.T.M. privind contribuția 
tineretului la- îngrijirea și re
facerea pădurilor, Comitetul 
raional U.T.M. Sighet, în co
laborare cu întreprinderea 
forestieră din localitate au 
întocmit un plan de lucrări 
Silvice pentru această pe
rioadă de deschidere a sezo
nului silvic, plan la realiza
rea căruia utemiștii și tinerii 
au fost chemați să-și aducă 
aportul. Astfel tinerii de pe 
cuprinsul raionului, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
au început acțiunile pentru 
colectarea a 10.000 kg. semin
țe, forestiere, efectuarea de 
lucrări în pepiniere pe o su
prafață de 680 ari, împăduriri

IORGA EMANOIL - Timi
șoara, Organele care au 
cercetat sesizarea dumitale ne 
comunică că au fost luate mă
surile corespunzătoare ca să 
primești la timp și în întregi
me bursa ce ți se cuvine. în
târzierea se dătorește faptului 
că întreprinderea n-a prezen
tat la timp adeverința de sa
larizare și deci nu s-a putut 
calcula bursa.

MIHAI SAVU - Cluj. Fi
rește că este foarte greu să 
urmezi concomitent școala teh
nică de maiștri și eursurile 
școlii medii serale de pe lin
gă uzină. Dacă te-ai hotărît 
pentru școala de maiștri, a- 
tunci este necesar să-ți între- 
rupi studiile medii pînă la ab
solvirea celei dintâi. Oricîtă 
bunăvoință și dragoste de în
vățătură ai avea, în mod prac
tic nu vei reuși să urmezi în 
același timp cursurile a două 
școli fără ca să sufere calita
tea învățăturii. Noi te sfătuim 
deci să-ți continui cursurile la 
școala de maiștri, să înveți 
aici cu perseverență și hărni
cie pentru a ieși un maistru 
temeinic pregătit. Mai tîrziu 
vei avea încă destul timp să 
termini și cursurile școlii me
dii serale.

ELVIRA FLORESCU - Pi
tești. Hainele de urson se cu
răță cil neofalină. Procedeul 
este următorul : se iau bucăți 
de pînză curate care Se în
moaie în neofalină și cu ele 
se șterge ușor ursonul. Opera
ția se face în curte sau pe bal
con, ferindu-se cu grijă de a- 
propierea focului. După eva
porarea completă a neofali- 
riei procedăm la „călcarea" 
ursonului. Trebuie menționat 
însă că ursonul nu trebuie să 
fie atins cu fierul de călcat, 
el se calcă prin aburi. Pentru 
aceasta urrnlem pe jumătate 
cada din ba .u apă fierbin
te (în lipsă, <n cazan), întin
dem peste ea un tifon sau un 
cearceaf și agățăm haina Pe 
uri suport deasupra ei. închi

La înfrumusețarea 
și modernizarea 

orașului
BAIA MARE (de la core* 

pondentul nostru).
180.000 ore muncă volun

tară ; aproape 400.000 lei eco
nomii ! Acestea sînt realiză
rile numai pe trimestrul III 
al anului curent ale celor 
6300 tineri organizați în 170 
brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din orașul SatU 
Mare.

Orașul capătă pe zi ce trece 
o înfățișare tot mai plăcută 
datorită noilor construcții 
care se ridică aici. La aceste 
construcții lucrează și tinerii 
brigadieri. Zilnic pe șantie
rele de pe străzile Cloșca, 
Balta Blondă și la întreține
rea parcurilor sînt 60—100 ti
neri. între brigăzile diferite
lor întreprinderi există o fiu* 
ternică întrecere, iar pînă a- 
cum în fruntea ei se află ti* 
nerii din întreprinderile: 
„Mondiala**, „1 Septembrie** 
și Cooperativa de încălțămin
te „Munca‘\

-----•-----

Seară literară
In cadrul sărbătoririi „Lunii 

prieteniei romîno-sovietice^ co
mitetul U.T.M, ai comunei ffa- 
vina, raionul Darabani, regiu
nea Suceava, a organizat o seară 
literară cu tema „Eroi din lite
ratura sovietică*1. în vederea 
desfășurării serii literare în 
mai buhe condiții, numeroși 
tineri au citit romanele „Moma^ 
de M. Gorki, „Așa s a călit oțe. 

de N. Ostrovski, „Tînăra 
Carilă^ de A. Fadeev și altele.

Numeroșii tineri care au luat 
cuvîntul în cadrul serii literare 
au vorbit cu entuziasm despre 
trăsăturile morale ale omului 
sovietic, constructor al comunis
mului.

în încheierea setii literare cei 
peste 180 de particîpanți au vi
zionat filmul sovietic „Născuți 
in furtună11,

UNGUREANU TEODOR 
învățător

pe 63 ha., îngrijiri de «rbo- 
rete de pe 390 ha șj curățiri 
de parchete pe 100 ha.

Brigăzile utemiste de mun
că patriotică din comunele 
Budești, Sapinta, Roșia de 
Sus, au plantat rușinoase și 
au efectuat lucrări de îngri
jire a arboretului.

într-o singură zi, peste 
600 de brigadieri aii muncit 
la culegerea de sămînță fore
stieră și la împăduriri. Cu 
acest prilej s-au evidențiat 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la școala peda
gogică și școala medie din 
Sighet.

VASILE MUNTEANU 
actiZTîst al Comitetului ra

ional U.T.M. Sighet

dem ușa de la baie și lăsăm 
haina să stea în aburi 20—30 
de minute, după care, scoasă 
la aer, se perie în contra fi
rului.

LEAFU MARIN - Drăgă- 
nești. Trustul centrelor me
canice din Ministerul Agricul
turii ne comunică că s-a in
tervenit la Departamentul 
GOSTAT (Serviciul secreta
riat) de care aparține Grupul 
școlar agricol Giurgiu pentru 
a dispune eliberarea diplomei. 
Pînă la primirea acestui act, 
Centrul mecanic Drăgănești 
v-a expediat un certificat de 
lucrător calificat tip M.A.

în scurt timp veți primi și 
diploma.

BĂI.UTĂ VASILE - comu-, 
na Sinești, raionul Horezu. 
Direcția regională a recrută
rii și repartizării forțelor de 
muncă (secția raională Hore
zu) ne informează eă a apro
bat cererea dvs. în consecință 
vă veți prezenta la întreprin
derea foraj-gaz metan din co
mună unde ați fost repartizat 
în funcția de distribuitor.

ION VEIS - Sighișoara. 
Studiile întreprinse de cerce
tătorii sovietici și în partea de 
nord-vest de cercetătorii ro- 
mîni au arătat că viața în 
Marea Neagră este limitată 
pînă la maximum 130 m. adîn- 
cime. Sînt însă locuri unde 
chiar de la 140 metri nu mai 
găsim nici o viețuitoare în 
afară de bacteriiîe sulfuroase 
ănaerobe. Această particulari
tate a Mării Negre este unică 
față de toate mările de pe 
globul pămîntesc dar este in- 
țîhiitS la unele lacuri adinei. 
Fenomenul se explică prin 
făptui că apele Mării Negre 
sînt stratificate după conținu
tul de săruri și de oxigen iar 
de la o anumită adâncime con
ținutul de oxigen scade în. 
tr-atît, îneît viața nu mai este 
posibilă. în schimb în apa din 
adtncimi, găsim cantități în
semnate de hidrogen sulfurat.



Sfudenfi
la două facultăți

De la începuful anului, legături permanente 
cu producjia

Pe bună dreptate se spune 
că pentru studenții institute
lor tehnice, care se pregătesc 
să devină inginerii de mîine, 
uzina este o a doua facultate. 
Pentru viitorul inginer care 
șe formează în institutele de 
învățămint superior, legătura 
eu practica, este indispensabi
lă. în această direcție în in
stitutul nostru a fost folosită 
cu succes inițiativa luată cu 
mai bine de un an în urmă, 
ca studenții să lucreze o zi pe 
săptămînă în producție.

Conducerea institutului s-a 
îngrijit ca alcătuirea progra
mului să fie astfel făcută in
cit studenții din anii IV și V 
să lucreze o zi pe săptămînă 
în uzină. Conducerile uzinelor 
„Steagul Roșu“ și „Ernst Thăl- 
mann“ au primit cu bucurie 
inițiativa institutului, creînd 
studenților condiții de a 
munci efectiv la mașini.

Unele catedre, ca cea de 
construcții șj tehnologia coin 
strucțiilor de mașini, au reu
șit să realizeze îmbinarea de
plină a planului de învăță
mint cu munca în întreprin
dere. Studiul mașinilor, de 
pildă, se desfășura simultan 
cu munca practică la aceste 
mașini.

Pe studenții care veniseră 
în facultate după un anumit 
stagiu în producție, practica 
i-a ajutat să-și ridice califica
rea, să-și însușească și alte 
meserii. Ceilaiți, cu ajutorul 
celor din uztaă și al studen- 
ților-muncitMîi. au deprins 
tainele unor meserii. în ate
lierul de automate al șantie
rului uzinaj—șasiu de la Uzi
nele de tractoare „firnst Thal- 
mann“, de pildă, Pe lingă fie
care echipă de muncitori au 
fost repartizați cite doi stu
denți.

Folosind experiența dobîn- 
dită, ne-am gîndit cum să or
ganizăm în acest an și mai 
bine „o zi pe săptămînă în 
producție". pentru ea să obți
nem rezultate superioare față 
de anul trecut.

Cu ajutorul conducerii insti
tutului, al conducerilor între
prinderilor și sub conducerea 
organizației de partid, organi
zația U.T.M. și asociațiile stu. 
denților au trecut deja Ia al
cătuirea unui plan special în 
vederea continuării activității 
studenților în uzină. Ne-am 
propus ca anul acesta și stu
denții din anii I și II să facă 
„o zi Pe săptămînă in pro 
ducție". Ei sint la începutul 
studiului universitar și au mai 
multă nevoie decit cei din 
anii mai mari, ca învățătura 
să meargă într.o înlănțuire

armonioasă cu pregătirea 
practică.

în acești ani de studiu, 
avem foarte mulți studenți- 
muncitori care cunosc bine 
anumite meserii. Ne gîndim 
să alcătuim grupe formate 
din studențî car« vin direct 
din școala medie și din stu
denții veniți din producție, 
care să lucreze împreună în 
uzină. Studențiî-muncitori 
vor putea să-și perfecționeze 
calificarea dar în același timp 
își vor ajuta colegii să-și în
sușească și ei anumite me
serii. Cu anii III și mai ales 
cu anii IV ne gîndim să gă
sim o altă soluție pentru ca 
și ei să aibă continuitate în 
legăturile cu uzina. Ei au un 
program de studiu ceva mai 
încărcat, ceea ce ar împiedica 
organizarea unei zile pe săptă
mînă în producție. Pe lingă 
aceasta, studenții din anii res
pectivi au trecut prin cîteva 
perioade de practică în pro
ducție, au ajuns de acum la o 
oarecare specializare. De a- 
ceea, pe ei îi putem folosi în 
munci mai calificate, care să 
le permită totodată să aibă 
legături cu uzina. Iată, d? 
pildă, ne gîndim să organi
zăm, experimental, un birou 
de proiectări pe lingă catedra 
de tehnologia construcțiilor 
de mașini. Studenții își vor 
lua din planurile de inovații 
și raționalizări ale întreprin
derilor din oraș temele pen
tru proiectele de an; care apoi 
să fie folosite în practică. în 
mod necesar studenții vor 
trebui să meargă în uzină 
pentru a studia posibilitatea 
realizării acestor proiecte. Vor 
trebui să studieze anumite 
etape ale procesului de pro
ducție, să studieze mașinile, 
să stea de vorbă cu muncito
rii. tehnicienii, inginerii, in
tr-un cuvînt să se documente
ze la fața locului. în acest fel, 
studenții capătă serioase cu
noștințe practice și în același 
timp, realizează un hieru util 
pentru producție.

Toate aceste propuneri vor 
fi dezbătute curînd în cadrul 
unei consfătuiri pe institut 
care va avea ca scop găsirea 
celor mai bune soluții pentru 
folosirea pe mai departe a ex. 
perienței acumulate de noi, 
pentru extinderea acestor va
loroase inițiative, Că un nu
măr tot mai mare de studenți 
să-și petreacă o zi pe săptă
mînă în producție, muncind, 
învățînd la școala uzinei.

AUREL NEGRUȚTU 
secretar al Comitetului U.T.M.

din Institutul politehnic 
Orașul StUlin

Decorări pentru merite 
deosebite in munca 

de realizare a planului 
de 10 ani de electrificare

Vineri la amiază, la Prezi
diul Marii Adunări Naționale 
a avut loc solemnitatea înmî- 
riării de deeoraț'ii ale R. P. 
Romîne unor muncitori, teh
nicieni și ingineri distinși pen
tru merite deosebite în mun
ca de realizare a planului de 
10 ani de electrificare a țării.

La solemnitate au luat par
te tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Constantin Tuzu, ministrul 
Industriei Grele, Gheorghe 
Rădoi și Nicolae Gheorghiu, 
adjuncți ai ministrului indus
triei Grele.

Cu „Ordinul Muncii** clasa 
I au fost decorați tovarășii 
Ion Toader. Martin Bercovici, 
Adrian Georgescu, Nicolae 
Armencoiu șj Alexandru Ni- 
colau. De asemenea a fost con
ferit „Ordinul Muncii** clasa a 
Il-a unui număr de 50 tova
răși ; „Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a unui număr de 375 to
varăși; cu „Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" 
clasa a V-a au fost distinși 2 
tovarăși.

A fost' conferită de aseme
nea „Medalia Muncii** unui 
număr de 562 tovarăși.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a felicitat călduros pe 
cei decorați, urîndu-le noi 
succese în muncă;

în numele celor decorați, 
maistrul Nicolae Istode, care 
a lucrat pe mai multe șantie
re ale planului de electrificare, 
a mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate.

(Agerpres).

în sprijinul 
gospodăriei de stat
ORAȘUL STALIN (de la co- 

respondents nostru). —
Tntr-una din duminicile tre

cute, un număr de 600 de ti
neri din numeroasele școli 
medii și profesionale din Ora
șul Stalin, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au partici
pat la recoltatul culturilor de 
toamnă la gospodăria agricolă 
de stat Stupini. întreeîndu-se 
în muncă, tinerii au recoltat 
5 ha. de cartofi; 4,5- ha. de gu
lii, t’,25 ha. sfeclă de zahăr. în 
mod deosebit s-au evidențiat 
tinerii de la Școala medie nr. 
2 și cei de la Școala profesio
nală a Uzinelor „Strungul1*.

V

O poveste simplă
(Urmare din pag, l-a)

secția de miliție. Dar Daniel 
stătea ca pe ghimpi. Tot me
reu ieșea pe poartă și se uita 
spre colțul străzii.

— Bunico, văd că tata nu 
mai vine. Mă duc singur.

— Ai răbdare, băiete, că n-o 
pieri lumea dacă mai stai un 
pic.

Noroc că tata a venit re
pede că altfel Daniel se ducea 
singur cu monedele. Așa se 
face că în aceeași zi — de-abia 
se scurses^ o oră și ceva de la 
găsirea monedelor — piesele 
de aur au fost depuse pe bi
roul secției de miliție.

Astfel s-a încheiat această 
poveste simplă dar plină de 
tîlc. De fapt nu e tocmai bine 
zis „s-a încheiat". Fiindcă, de 
curînd, la școala unde învață

-----•-----

eroii articolului nostru a sosit 
o adresă prin care secția de 
miliție mulțumea profesorilor 
care i-au educat pe cei doi co
pii care au făcut frumosul 
gest. Profesorii au fost desi
gur bucuroși, dar au zîmbit 
cu modestie. Ei știu că meritul 
lor există, dar faptul că să
mânța ideilor nobile răspîn- 
dtte de ei a rodit, se datorește 
în primul rind soarelui vieții 
noi care luminează fiecare 
colțișor al patriei noastre, su
fletul fiecărui om cinstit, de la 
cel mai în vîrstă pînă la cel 
mai tînăr. Da, trăim zile cînd 
proverbul „Cinstea și onoarea 
se cîștigă încă din tinerețe”, 
trăiește el însuși o nouă înflo
rire.

„A
Steagul îl găsisem. Un steag 

ca toate steagurile de frun
tași, brodat frumos cu fir au
riu, cu ciucuri, să te tot uiți 
la el și să nu te mai saturi 
admirîndu-l. Mai trebuia să-i 
găsesc pe fruntași. Dacă stea
gul este aici în gospodărie, 
mi-am zis eu cu o logică de 
fier, precis că și fruntașii tot 
Pe aici pe-aproăpe trebuie să 
fie. Și-am pornit repede în 
căutarea lor.

— Un steag de fruntași ? In 
gospodărie la noi un steag de 
fruntași în campania agricolă? 
s-a mirat îndelung primul în- 
tîlnit, Ștefan SotymOsi, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M, din gospodărie. Nu se 
poate, ar fi prea de tot!

— Dar de ce ? l-am întrebat 
pe secretar. Ce te face să crezi 
asta ?

— Cum ce mă face ? Păi 
uite, sîntem deja la sfîrșitul 
lunii octombrie și noi mai 
avem încă de cules 150 ha. de 
porumb. Nu știu ce-o fi cu
steagul ăsta, 
din tovarășii 
nomi să știe

Poate vreunul 
ingineri agro- 

mai bine. Știți,
ei se ocupă direct de lucrările

Utemiștii Nicolae Dinu și Nico
lae Stoica de la una din sche
lele petrolifere ale patriei noas
tre fac ultimele pregătiri înain

tea începerii forajului,

agricole din campanie. E
sarcina lor cea mai impor
tantă în această perioadă.

Am pornit mai departe deci 
spre agronomii colectivei.

— Un steag de fruntași în 
campanie ? Nu, tovarășe, nu e

INFORMAȚII
Vineri dimineața au pără

sit Capitala înapoindu se în 
patrie tovarășii Livio Masca- 
rello, secretar al Confedera
ției Generale a Muncii din 
Franța, Stimili Sandro, secre
tar adjunct al Confederației 
Generale Italiene a Muncii 
și Lambrias Costa Melias, 
secretarul Federației Pan- 
cipriote a Muncii din Fama
gusta, care au participat la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din 
R.P. Romînă.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de membri ai Prezi
diului C.C.S, și de activiști 
ai sindicatelor.

★
După ce au repurtat un fru

mos succes în spectacolul cu 
„Othello", tenorul Dimitr Uzu- 
nov și soprana Katia Gheor- 
ghieva din R. P. Bulgaria 
și-au dat concursul vineri 
seara, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mîne în opera „Paiațe", în 
care au deținut rolurile Canio 
și Nedda.

★
în cadrul acordului de co

laborare culturală dintre 
R. P. Romînă și R. P. Polonă 
vineri dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație condusă de 
Ferdinand Herok, ministrul

adjunct al învățămîntului al 
R. P. Polone. în cursul vizi
tei, membrii delegației vor 
cunoaște realizările din dome
niul învățămîntului elementar 
și mediu din țara noastră.

★
Expoziția de invenții și ino

vații din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei deschisă la 
sediul Consiliului local al sin
dicatelor din Bulevardul „6 
Martie", cunoaște o mare a- 
fluență de vizitatori. în 8 zile 
de cînd s-a deschis, expoziția 
a fost vizitată de peste 40.000 
de oameni ai muncii. De ase
menea. expoziția a fost vizi
tată de numeroși delegați care 
au luat parte la lucrările ce
lui de-al IV-Iea Congres al 
Sindicatelor.

Pentru generalizarea inova
țiilor expuse, In expoziție se 
organizează schimburi de ex
periență precum și demon
strații asupra eficienței celor 
mai de seamă inovații.

★
în ultimele 3 săptămîni, co

lectivul Teatrului de Stat 
Victor Ion Popa" din Bîrlad 

a prezentat pe scena proprie 
precum și la Vaslui, Huși și 
Murgeni peste 20 de specta
cole cu piesa „Ecoul îndepăr
tat" de Sa va Golovanivski.

(Agerpres)

stață, Mihaî Bodnaric și Gri-- 
gore Capota de la Uzinehe 
„Grigore Preoțea sa “ din Ca
pitala au venit la cabinetul 
tehnic unde, ajutați de îngk 
nerul Vasile Calotoiu și teh
nicianul Eugen Codreanu, 
studiază noi teme de inovații

Foto : N. STELORJAN

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Un mare număr de munci
tori, tehnicieni și ingineri au 
participat vineri după-amiază 
la simpozionul cu tema „Noi 
realizări ale U.R.S.S. în do
meniul energeticii", organizat 
de A.S.I.T. și Consiliul orășe- 
șenesc București A.R.L.U.S. 
Au făcut expuneri ing. N. 
Gheorghiu, adjunct al minis
trului Industriei Grele, ing. 
Florian Iorgulescu, ing. E. 
Constantinescu șj ing. N. 
Nitu.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice prof. univ. C. Herbst 
a conferențiat despre Orașe 
hol pe harta U.R.S.S.".

IAȘI. — Lq Filiala Iași a A- 
cademiei R. P. Romîne a avut 
toc vineri după-amiasă expune
rea conf, univ. Aurel I. Loghin 
de la Universitatea „A.f I. Cuaa“ 
despre influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie asupra 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Filarmonica de stat ,(Moldova1* 
a dat vineri seara un concert 
consacrat prieteniei romîno-sovie- 
tice. Concertul a fost dirijat de 
George Vintilă, directorul Filar
monicii ieșene și a avut ca so
listă pe Morga lanculescu de la 
Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, laureată a con'

cursurilor internaționale de la 
București, Praga și Varșovia.

CONSTANȚA. - La Casa 
prieteniei romîno-sovietice din 
Constanța a avut loc vineri 
după-amiază un simpozion cu 
tema „Progresele tehnicii în 
industria U.R.S.S."^ organi
zat de Consiliul regional 
A.R.L.U.S. și filiala A.S.I.T. 
Constanța.

în sala de festivități a Școlii 
medii nr. 1 „Mircea cel Bă- 
trîn“ a avut loc o întîlnire a 
publicului constănțean cu 
scriitori din Capitală, organic 
zată de Biblioteca centrală 
regională și Consiliul regional 
A.R.L.U.S.

TIMIȘOARA, e» fn sala cuU 
turală din Piața Libertății din 
Timișoara a avut loc vineri 
o întîlnire între tineri munci
tori, studenți și elevi și tineri 
care au vizitat U.R.S.S.

In sala Teatrului de stat din 
Reșița, în fața a sute de oa
meni ai muncii, scriitorul Mir* 
cea Șerbănescu a ținut confe
rința „Literatura sovieticăf 
bun al maselor muncitoare". 
Actori ai Teatrului au citit 
apoi fragmente din versurile 
poeților sovietici.

(Agerpres)

Adunări festive 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Echipa de dansuri a Ca-sei de cultură din Huși este fruntașă pe raion în activitatea culturală.
In ultimul timp această echipă a prezentat mai multe spectacole în fata colectiviștilor din raion 

Foto : S. NICULESCU

utocritica" c
al nostru I Poate ți s-o fi pă
rut, cine știe !

— Dar m-am uitat bine la el 
cum atârna pe perete, am 
răspuns. „Păi nu-ți dai sea
ma și dumneata, ia fă nițel 
socoteala; cum o să se afle la 
noi un steag de fruntași în 
campania agricolă cînd mai 
avem încă serios de luptat ca 
să ajungem la jumătate cu 
însămznțările ? E la mintea 
oricui că aici nu poate exista 
un asemenea steag, nu !" a în
cheiat pe deplin satisfăcut de 
raționamentul său, unul dintre 
cei trei ingineri agronomi ai 
gospodăriei, Anton Komives.

— Dar poate că știu ceilalți 
doi tovarăși ingineri, Edgar 
Csiky și K. Edmond ce e cu 
steagul acesta ?

Aș ! Ei sint acuma pe 
cîmp, că mai avem de recol
tat și ceva sfeclă de zahăr. 
Dar poate că tovarășul pre
ședinte...

Și iată-ne grăbindu-ne mai 
departe spre sediul gospodă
riei Colective.

După ce și-a aranjat tac
ticos cîteva teancuri de hârtii 
pe masă, tovarășul Andrei 
Halasi, președintele gospodă
riei agricole colective „Petofi 
Sandor" din comuna Rovine, 
raionul Pecica, regiunea Timi
șoara, și-a ridicat însfîrșit 
privirile întrebătoare spre 
noi.

— Tovarășul ?
— De la ziar. Aș vrea să-mi 

spuneți cum ați muncit în 
campania aceasta de toamnă, 
cum v-ați planificat forțele, 
terenul, ca să ajungeți frun
tași ?

Președintele a clipit repede 
de cîteva ori din ochi, s-a ui
tat apoi cu luare aminte spre 
oaspete și a repetat neîncreză
tor, că un ecou.

■=* Fruntași ? Noi fruntași ? 
s- Dumneavoastră !

FOILETON
« Cine v-a păcălit, to

varășe ? Auzi, noi fruntași! 
Păi Cum se poate una Ca asta 
Cînd mai avem încă la culesul 
porumbului, al sfeclei de za
hăr, la însămînțat ?! E păcă
leală, zău. Cu siguranță e pă
căleală. Și președintele s-a 
aplecat iarăși preocupat peste 
hirttile sale.

Am mai privit încă odată 
steagul din perete. (Da, aici 
in biroul președintelui îl vă
zusem pentru prima oară). Nu 
mă înșelasem. Citisem destul 
de bine : „G.A.C. fruntașă în 
campania agricolă". Mai mult 
decit sigur pe argumentul

o d a ș i 1
meu fără drept de apel am 
mai întrebat încă o dată.

— Și ziceți că nu sînteți 
fruntași ?

— Nu !
— Zău dacă vă mai înțelege 

omul modestia. Păi steagul 1! 
Vă dă de gol steagul!

Președintele a sărit ca ars 
de pe scaun și a privit spre 
peretele dinapoia sa la steagul 
cu pricina. Apoi glasul i s-a 
înmuiat dintr-odată a duioșie.

— Mda, steagul...
— Ei ? Ce-i cu steagul ?
— Păi steagul ăsta... e de 

anul trecut.
*• Vechi carevasăzică ?
— Vechi !
în cameră s-a făcut din

tr-odată tăcere adîncă. O vre
me n-am mai zis nici eu, nici 
președintele nimic, privin- 
du-ne lung unul pe celălalt. 
Doar o mașină de scris, ca o 
semănătoare ce se oprește din 
cînd in cînd din mers, se au
zea țăcănind de undeva de 
după o ușă întredeschisă.

— Păcat că e vechi, aș fi 
vrut să scriu un reportaj fru
mos despre purtătorii steagu
lui de fruntași in campania 
agricolă. Dar așa, tare mă tem 
că o să iasă un foileton.

— Să știți că-mi pare foarte 
rău, regretă președintele, și 
citesc pe fața lui că face asta 
cu toată sinceritatea.

Biblioteca 

șantierului
Un loc îndrăgit de tinerii 

constructori de pe șantierul 
de lucrări Roznov-Săvinești 
este și biblioteca. Mereu îm
prospătată cu cărți, numai 
anul acesta biblioteca a fost 
dotată cu noi volume în va
loare de peste 14.000 ldî din 
fondul sindical, le oferă tine
rilor posibilitatea să-și îmbo
gățească necontenit cunoștin
țele.

Pe la bibliotecă trec zilnic 
aproape 250 de cititori care 
vin aici să schimbe cărțile și 
să ia altele noi, să consulte 
ziare și reviste.

împreună cu comitetul 
U.T.M., colectivul bibliotecii 
organizează diferite manifes
tări cu cartea care atrag un 
mare număr de tineri. Ast
fel, în cadrul „joilor tinere
tului" se prezintă recenzii, 
referate despre cărți, au loc 
reuniuni tovărășești cu dan
surile eroilor din cărți. De 
mult succes s-a bucurat și re
cenzia cărții „Bătălie în marș" 
de Galina Nicolaeva ținută 
de tovarășa bibliotecară O. 
Ioana.

Colectivul bibliotecii are 
grijă deasemenea să infor
meze cititorii despre noutățile 
sosite la bibliotecă folosind 
!n acest scop stația de radio- 
ficare, vitrine cu cărți, pliante 
și alte forme. Cartea a deve
nit un prieten nedespărțit al 
tinerilor constructori.

ION ONEA
funcționar

în întreaga țâră au conti
nuat să aibă lob vineri adu
nări consacrate celei de-a 
43-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Peste 3.500 de metalurgiști 
au luat parte la adunarea de 
la Uzinele „23 August“ din 
Capitală. Despre însemnăta
tea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit tova
rășul Constantin Nădrăgea, 
secretar al Comitetului raio
nal „23 August" al P.M.R. 
Succesele cu care colectivul 
de muncă de la această mare 
unitate a industriei noastre 
constructoare de mașini în- 
tîmpină ziua de 7 Noiembrie 
sînt concretizate în depășirea 
planului producției globale 
pe primele nouă luni din a- 
cest an cu 3,3 la sută și rea
lizarea a 8.421.000 lei econo
mii peste plan. Turnătorul 
Constantin Alexe. forjorul A- 
lexandru Mihai, strungarul 
Cristea Ciolan, sînt noii frun- 
tași ai uzinei.

La adunarea de la Uzinele 
textile „7 Noiembrie**, ce 
poartă numele măreței sărbă
tori a oamenilor muncii din 
întreaga lume, a luat cuvîntul 
tovarășa Maria Ion, secretara 
comitetului de partid din în
treprindere. Vorbitoarea a re
levat însemnătatea Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie pentru proletariatul din 
întreaga lume. Și colectivul 
acestei uzine a obținut în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
noi succese în muncă. Planul 
producției globale pe primele 
nouă luni din acest ân a fori: 
depășit cu 2,8 la sută, reali- 
zindu.se un beneficiu peste 
plan în valoare de 650.000 lei. 
Un aport deosebit la realiza
rea sarcinilor de producție 
l-au adus echipele conduse 
de filatoarele Niculina Zugra- 
vu și Ecaterina Stănciuc și 
țesătoarele Ioana Trandafir și 
Ilinca Rahminovici.

O adunare consacrată ani
versării a 43 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a avut loc și Ia 
Uzinele „Steagul Roșu". Des
pre însemnătatea acestei mă
rețe sărbători a vorbit tovară-

șui Gheorghe Drăgoi, secretar 
al Comitetului regional de 
partid. Vorbitorul a arătat 
că harnicii constructori de 
autocamioane cinstesc ziua 
de 7 Noiembrie cu reali
zări frumoase. Planul produc
ției marfă pe primele 10 luni 
din acest an a fost depășit cu 
2 la sută.

Adunări consacrate Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au mai avut loc la 
Uzinele „Republica". „Vasile 
Roaită", la Fabrica de confec
ții. „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală, la Rafinăria nr- 1 
și la Uzinele „I Mai" din 
Ploești, în schelele petrolifere 
Boldești, Moreni, Cîmpina de 
pe Valea Prahovei, la Fabrica 
de tricotaje „Moldova" din 
Iași, la Complexul C.F.R.-Iași 
și în alte întreprinderi și in
stituții din țară.

(Agerpres)

Petrecețl-vă 
concediul 

dumneavoastră 
în stațiunile 
PREDEAL 

PÎRÎUL RECE 
TIMIȘ 

POIANA STALIN

o r
— Și care credeți că ar fi 

cauza ?
— Cauza ? V-o spun eu ca- 

re-i cauza. Nepăsarea, to
varășe, indisciplina, nerespec- 
tarea sarcinilor!

Spunea totul cu atita vehe
mență și patos, cu atîta re
gret în autocritica pe care și-o 
făcea fără nici un fel de re
zerve, că m-a pus nițel pe 
ginduri. Mă așteptasem să 
aud cine știe ce însăilare de 
„motive", cu timp nefavorabil 
cu greutăți neprevăzute, și 
cînd colo, uite cîtă sinceritate! 
E clar că n-o să mai iasă un 
foileton...

Păi gîndește-te și dum
neata, măi tovarășe, continuă 
președintele aplecvndu-se spre 
mine ca să fie și mai convin
gător. Vasăzică eu dau o dis
poziție fermă, categorică: ,,Să 
se ia steagul ăsta de fruntași 
de-aici că ne facem de rîs, 
că-i vechi de cînd lumea!" Și 
ei — nimic! Pur și simplu nu 
mi-au îndeplinit dispoziția ! 
Ce părere ai, nu-i asta o in
disciplină, o nepăsare, așa, 
condamnabilă ?...

— Foarte condamnabilă! 
am strigat eu și-am plecat 
numaidecît în fugă. Mă ar
deau palmele să scriu foileto
nul. Auziți și dumneavoastră 
autocritică!...

PETRE GHELMEZ

ANUNȚ
Se aduce la cunoșiința 

posesorilor de motociclete 
ungare „PANNONIA", „DA- 
NUVIA" și motorete ..BEK- 
VA“ că reparațiile in ter
menul de garanție se fac 
în atelierul de reparații 
din Bucnrești. str. Sergen
tul Nutu Ion nr. 8, telefon 
14.23.49.

Oferă în tot cursul anului 
— inclusiv iarna cu vile în
călzite — condițiuni plăcu
te de odihnă, cazare și ma
să substanțială la vilele din 
Predeal, Poiana Stalin, Pî- 

rîui Rece și Timiș.
în perioada 1 octombrie- 

31 mai, prețul de cazare și 
masă este între 15 27 lei 
pe zi (în raport cu salariul, 
prezcntînd adeverință).

Cei trimiși la odihnă prin 
C.C.S, pot veni însoțiți de 
membrii famîlîel, plătind 
pentru ei tariful de mai 
sus.

Prezentați-vă direct la 
stațiunea preferată unde 
aveți asigurate locurile ne
cesare.

fi....... .
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In preajma 
lui 7 Noiembrie

S. U. A. se amestecă direct

Continuarea discuțiilor din Comitetul Politic in problema dezarmării

Numai un program radical

U.R.S.S. în plin avînî 
al coistrucKei 

desfășurate 
a comunismului

în treburile interne ale Congo-ului
Declarația lui V. A. Zorin

Vizita delegației 
economice 

guvernamentale 
a R. P. Romine 
in Danemarca

și global de dezarmare
poate elimina războiul

UN RITM DE CREȘTERE 
A PRODUCȚIEI 

CARE DEPĂȘEȘTE CU MULT 
S.U.A.

NEW YORK 4 (Agerpres).- 
In Comitetul Politic continuă 
discuțiile generale în proble
ma dezarmării generale și to
tale. A. M. Rifai, reprezentan
tul Iordaniei, care a luaț pri
mul cuvîntul în ședința din 
dimineața zilei de 3 noiem
brie, s-a pronunțat pentru în
cetarea cursei înarmărilor.

El a subliniat că discuțiile 
din Comitetul Politic de
monstrează că majoritatea sta-

telor doresc reluarea tratati
velor cu privire la dezarmare. 
După părerea delegației iorda- 
niene, aceste tratative trebuie 
să se desfășoare în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite.

După delegatul Ecuadorului, 
care a apărat poziția puterilor 
occidentale, a luat cuvîntul 
reprezentantul Uniunii Sud- 
Africane, Fourie. El a vorbit 
despre necesitatea reluării 
tratativelor cu privire la de
zarmare și a chemat pe parti-

cipanții la aceste tratative 
manifeste răbdare și să facă 
concesii reciproce. Din dis
cursul lui a reieșit însă că el 
ar dori ca la tratativele cu 
privire la dezarmare concesii 
să facă numai Uniunea Sovie
tică.

La sfîrșitul ședinței de di
mineață, în baza dreptului de 
replică, a luat cuvîntul repre
zentantul R. P. Romîne, Sil
viu Brucan.

să

Cuvîntarea tovarășului Silviu Brucan

Citînd cifre în legătură cu 
sporul producției industriale 
în industria • sovietică dună 
Revoluția din Octombrie, zia
rul „Ekonomiceskaia Gazeta* 
șefie că ritmul de creștere a 
producției în 
că depășește 
rica.

In decurs 
1918-1959 - 
nual de creștere în procente 
aJ producției industriale in 
U.R.S.S. și S.U.A. se prezintă 
în felul următor : 10,1 — în
U R.S.S. și 3,3 - în S.U.A. în 
ultimii șase ani producția in
dustrială sovietică a cunoscut 
un ritm de creștere a produc
ției de 11,3, iar producția in
dustrială americană de 2,4.

NEW 
TASS 
iembrie 
agenției 
sat lui . , „
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U,, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., o întrebare în legă
tura cu proiectata vizită a unor 
reprezentanți ai marionetei im
perialiste Mobutu în Statele Uni- 
t». Canada și Marea Britanie, 
fapt despre, care a relatat zia
rul „New York Times".

în știrea apărută în ziar se a-

YORK 4 (Agerpres).— 
transmite : La 3 no

un corespondent al 
Prensa Latina a adre- 
V. A. Zorin, repre-

--- •----
Uniunea Sovieti- 
pe cel din Ame-

de 42 
ritmul

de ani — 
mediu a-

Noi crime 
ale marionetelor 

Chombe și Kalonji

Lucrul cel mai important în 
momentul de față — a spus 
printre altele S. Brucan — 
este de a ne da seama de sem
nificația exactă și de amploa
rea deosebirii dintre metoda 
radicală și globală în rezol
varea problemei dezarmării și 
metoda măsurilor izolate de 
dezarmare.

In fond, aceste două meto
de sînt diametral opuse și a 
sosit timpul ca acest lucru să 
fie spus pe șleau.

Metoda măsurilor izolate a 
eșuat atunci cînd obiectivul 
tratativelor era reducerea și 
limitarea armamentelor. Cum 
se poate atunci spera ca a- 
ceastă metodă să dea rezultate 
pozitive cînd obiectivul este 
dezarmarea generală și tota
lă ? Punem această întrebare 
numai pentru a respinge pre
tenția că această metodă, a 
măsurilor izolate, este con
structivă și realistă. Dacă par
tenerii noștri occidentali sus
țin că această metodă a lor 
este practică, se pune între
barea de ce atunci nu a reușit 
ea pînă acum să producă nici 
măcar un singur acord în pro
blema dezarmării ?

în afară de considerentele 
politice, pe care intenționat le 
las deoparte, există un alt e- 
lement important care trebuie 
menționat. în condițiile ac
tuale ale dezvoltării complexe 
a armamentelor, ale tehnolo
giei și științei militare, pre
cum și ale raportului de forțe 
pe arena mondială, metoda 
măsurilor izolate de dezar
mare a devenit deopotrivă 
ineficace și necorespunzătoare.

în primul rînd măsuri’e pro- 
puse de S.U.A. nu reprezintă 
nici măcar măsuri pentru de
zarmare, deoarece ele nu au 
absolut nici o semnificație in 
raport cu potențialul militar al 
puterilor nucleare.

O comparație în această pri
vință este nimerită. închipui- 
ți-vă domnilor, că vă pregătiți 
sa vizitați Empire State Buil
ding, care ar putea fi foarte 
bine comparat cu actualele 
stocuri de armamente milita, 
re ale marilor puteri. Dar în 
loc de a vă urca cu ascensorul 
și de a ajunge repede în virful 
clădirii, domnul Wadsworth 
vă invită să porniți pe scară. 
El vă........  ” * ’*
acum, 
urcați 
je ale 
beam, 
trivă. Eu nu pot accepta însă 
o asemenea invitație deoarece 
îmi dau seama că nu 
ajunge niciodată în vîrf. Pre
fer totuși ascensorul.

Tocmai ineficacitatea și ca
racterul necorespunzător al 
măsurilor separate încercate 
de.a lungul celor 15 ani de 
tratative în problema dezar
mării au determinat Națiunile 
Unite să sprijine noua iniția
tivă sovietică privind dezar
marea generală și totală.

Cu alte cuvinte, adoptarea 
în unanimitate a rezoluției în 
problema dezarmării generale 
și totale a însemnat pentru 
O.N.U. un pas calitativ înain
te, o nouă concepție în încer
carea de a merge în pas, sau 
mai bine zis de a ajunge din 
urmă marile probleme ce stau 
în fața Organizației noastre în 
îndeplinirea principalei sale 
sarcini — menținerea păcii și 
securității internaționale.

Această nouă concepție, a- 
ceastă nouă abordare poate fi 
mai bine înțeleasă în con
textul a două probleme ce 
stau în fața Organizației : 
cursa înarmărilor și problema 
atacului prin surprindere.

Să analizăm în ce mod vor 
fi afectate aceste două proble
me vitale de fiecare dintre 
cele două metode de aborda
re a problemei dezarmării.

Se pare că există o părere 
aproape unanimă că a sosit 
timpul să fie oprită cursa 
nebunească a înarmărilor.

Este în stare metoda măsu
rilor izolate să asigure înceta
rea cursei înarmărilor ? Răs
punsul este categoric — „Nu*. 
Măsurile izolate nu pot nici 
să înlăture rivalitatea pericu
loasă dintre state, nici să îm
piedice răspîndirea armelor 
de distrugere în masă.

Atîta timp cît rivalitatea 
militară dintre state continuă, 
asemenea măsuri izolate își 
pierd importanța deoarece do
rința arzătoare a uneia dintre 
părți de a se încheia un acord 
limitat la o anumită armă va 
fi întotdeauna privită ca o în
cercare de a obține un avan
taj în detrimentul celeilalte 
părți.

invită să faceți aceasta 
Dacă sînteți dispuși să 
pas cu pas cele 108 eta- 
clădirii de care vor- 
eu nu am nimic împo-

voi

Mai mult, în condițiile creș
terii acestei rivalități, chiar 
dacă se cade de acord și se 
realizează anumite măsuri 
izolate, ambele părți vor în
cerca prin toate mijloacele să 
recompenseze pierderea res
pectivă în armamente prin 
mărirea producției sau perfec
ționarea altor tipuri de arme.

între timp, nimic nu va îm
piedica alte .state să se înca
dreze în cursa armamentelor 
nucleare, a rachetelor sau a 
armelor bacteriologice și chi
mice.

De aceea, ceea ce este im
perios acum este schimbarea 
hotărîtă a cursului actual, 
este frînarea categorică a 
cursei înarmărilor.

Dinamica cursei înarmărilor 
este de așa natură îneît ea nu 
poate fi oprită dacă nu se im
pune un curs îndreptat spre 
reducerea și lichidarea arma
mentelor. Dar cum se poate 
impune un asemenea curs ? 
După cum am arătat, măsu
rile izolate nu afectează în 
mod serios cursa înarmărilor. 
Este oare acest lucru realiza
bil prin stadii separate ? Nici 
aceasta nu este de ajuns, de
oarece după primul stadiu 
statele vor fi libere să proce
deze cum vor dori și să 
reînceapă cursa înarmărilor.

Prin urmare, numai un 
acord care să angajeze și care 
să cuprindă toate stadiile, nu
mai un tratat care să prevadă 
toți pașii ce trebuie făcuți 
pînă ce țelul dezarmării ge
nerale și totale este atins, 
poate să frîneze cursa înarmă
rilor. Numai o asemenea me
todă radicală și globală poate 
efectiv să schimbe cursul ac
tual. Din momentul cînd de
zarmarea generală și totală 
este programul de acțiune al 
tuturor statelor, orice efort de 
a reînvia cursa înarmărilor 
devine lipsit de sens și toate 
națiunile trebuie să se adap
teze obiectivului final al unei 
lumi fără războaie. fi

Să ne oprim acum la pro
blema atacului prin surprin
dere. Aș dori să subliniez în 
această privință că orice plan 
care tinde să rezolve proble
ma în afara dezarmării gene
rale nu este efectiv și nici nu 
prezintă garanții împotriva 
unui atac prin surprindere. 
Să luăm de exemplu propune
rea cerului deschis. Această 
metodă a devenit tot atît de 
demodată ca și plugul de 
lemn în agricultura modernă. 
Pe vremuri cînd un atac ar
mat necesita o mare desfășu
rare de trupe și o mare dislo
care de armamente, recunoaș
terea aeriană putea fi concepu
tă ca o metodă efectivă de 
observare și descoperire a 
pregătirilor de atac. Astăzi a- 
ceastă metodă nu are nici o 
însemnătate pentru cele două 
mari puteri militare. S-a spus 
în această sală că un minut 
după zborul unui avion de re
cunoaștere un atac prin sur
prindere poate fi lansat fără 
nici o greutate. Se poate mer
ge mai departe și să se spună 
că este lesne de imaginat un 
atac fulgerător lansat chiar în 
timpul zborului unor avioane 
străine de control. Acest lu
cru este valabil și în cazul 
inspecției terestre. Să nu ui
tăm domnilor că trăim în era 
rachetelor, adică în condiții 
cînd simpla apăsare a unui 
buton este suficientă. Cu cît 
sînt mai perfecționate rache
tele cu atît mai ineficace vor 
fi toate felurile de control, a- 
ceasta deoarece o rachetă per
fecționată este întotdeauna 
gata de pornire. Inspecția fie 
din aer sau de pe pămînt nu 
poate determina dinainte da
că racheta va fi 
lansată. Deci 
textul 
totale 
b Ierna 
dere.

Nu inspectînd mijloacele de 
dezlănțuire a unui atac prin 
surprindere ci mai de grabă 
eliminînd aceste mijloace pu
tem fi realmente asigurați îm
potriva acestui pericol.

Se pune întrebarea: pot 
măsurile izolate să facă acest 
lucru ? Răspunsul este nu, de
oarece fiecare parte simte că 
miiloace și arme diferite pot 
fi întrebuințate într-un atac 
prin surprindere îndreptat 
împotriva sa. Prin urmare nu
mai eliminarea tuturor mij
loacelor și armelor în cauză 
poate face aceasta.

Concluzia logică este că 
pentru a rezolva efectiv pro
blema atacului prin surprin-

dere un program de dezar
mare trebuie să prevadă de 
la bun început reducerea sau 
eliminarea acelor mijloace și 
arme care pot fi întrebuințate 
într-un atac prin surprindere.

Pe scurt, metoda măsurilor 
izolate de dezarmare nu oferă 
un răspuns satisfăcător nici la 
această problemă. Pînă cînd 
nu vă decideți să luați taurul 
de coarne, adică să abordați 
problema radicală și globală, 
coșmarul unei catastrofe mili
tare rămîne prezent.

în ceea ce privește neîncre
derea de care se vorbește atît 
de mult cred că nu poate fi 
o mai mare cauză de neîncre
dere decît refuzul puterilor 
occidentale de a distruge ar
mamentele și prin aceasta de 
a renunța la război ca mijloc 
de rezolvare a problemelor 
internaționale.

Măsurile parțiale au valoa
rea lor. a spus în încheiere 
Silviu Brucan. Ceva e mai 
bine decît nimic. Asemenea 
măsuri pot slăbi încordarea, 
pot reduce sfera de conflicte 
pot crea condiții pentru pași 
mai mari în domeniul dezar
mării. Cu toate acestea ele nu 
rezolvă problemele majore — 
cursa înarmărilor, atacul prin 
surprindere, eliminarea războ
iului. Dacă acestea sînt pro
blemele pe care Națiunile 
Unite vor să le rezolve — a- 
tunci nu există altă metodă 
decît un program radical și 
global de dezarmare.

PRIMUL LOC IN LUME 
IN CE PRIVEȘTE 

PRODUCTIVITATEA MUNCII

Uniunea Sovietică a întrecut 
mult toate țările capitaliste în 
ce privește ritmul creșterii 
productivității muncii și în 
prezent ocupă în acest dome
niu primul loc din lume. în 
nouă luni ale anului curent 
p’anul de creștere a produc
tivității muncii în industrie a 
fost îndeplinit cu 102 la sută 
în condițiile reducerii duratei 
zilei de muncă în majoritatea 
ramurilor industriale.

EXCAVATOR
DE PROPCRflI URIAȘE

Sînt de-a dreptul uluitoare pro
porțiile noului excavator cu roa
tă portcupe „ERG-350/1000”, pro
dus al Uzinei constructoare de 
mașini „15 ani de la crearea 
comsomolului din Ucraina" din 
Stalino. Și nu numai proporțiile. 
Gigantul, destinat lucrărilor (le 
dcbleiere a stratului acoperitor, 
este capabil să sape și să sirin
gă într-o oră în grămadă 1000 
mc de rocă, cu alte cuvinte poa
te îndeplini munca a 2000 de să
pători și a sute de autocamioane. 
Acest excavator va fi condus de 
numai doi oameni — un opera
tor și un ajutor. Doi oameni in 
locul a 2.000.

într-adevăr 
numai în con- 

dezarmării generale și 
poate fi rezolvată pro- 
atacului prin surprin-

LEOPOLDVILLE 4 (Ager
pres). — „Guvernele" separa
tiste ale provinciilor congo
leze Katanga și Kasai conti
nuă operațiunile de pedepsire 
a triburilor care s au răsculat 
împotriva regimurilor mario
netă polițienești ale lui Chom
be și Kalonji.

După cum anunță agenția 
Reuter, un purtător de cu- 
vînt al O.N.U. a declarat la 
o conferință de presă din 
Leopoldville că în orașul ka- 
tanghez Kabongo jandarmii 
lui Chombe au ucis 7 oameni 
din tribul Baluba. La Kolvezi, 
unde răscoala continuă deja 
de peste o lună și jumătate, 
în cursul unei expediții 
pedepsire au fost ucise 15 
soane și alte peste 20 au 
rănite.

într-o declarație dată 
blicității la Leopoldville 
consilierul militar principal al 
reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Congo se subliniază că la 
„operațiile de curățire* din 
Kasai participă aetiv ofițeri 
belgieni.

de 
per- 
i’ost

ru
de

★

4 (Agerpres) TASS 
Ziarul „Times* a 
4 noiembrie o de-

LONDRA 
transmite : 
publicat la 
clarație a căpitanului Roberts 
care a comandat bandele lui 
Kalonji în regiunea Mvene- 
Dltu și a fost prins de trupele 
O.N.U. Roberts este englez, 
originar din Sheldon (comita
tul Devonshire).

Roberts a confirmat că a 
văzut personal foarte mulți 
ofițeri belgieni în trupele lui 
Kalonji. El însuși a fost re
crutat de un colonel belgian 
care recruta militari pentru 
aceste bande.

Râul Roa despre planurile 
agresive ale S.U.A. față de Cuba

de 
că 
la

nu

NEW YORK 4 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 3 noiem
brie, ministrul Afacerilor Ex
terne al Cubei. Raul Roa. a 
făcut o declarație pentru pre
să despre planurile agresive 
ale S.U.A. față de Cuba.

Garanțiile prezentate 
președintele Eisenhower, 
prezența Statelor Unite 
Guantanamo și folosirea 
cestei baze de către ele
pun în pericol suveranitatea 
Cubei și pacea și securitatea 
populației sale, nu sînt decît 
o perdea de fum destinată să 
ascundă intențiile sale.

Repetăm din nou, a spus în 
continuare Râul Roa. că gu
vernul revoluționar nu a in
tenționat și nu intenționează 
să recurgă la forță pentru a 
restabili dreptul 
al poporului cuban 
tarea suveranității 
supra acestei părți 
ritoriului său național.

Lntrucît diferiți reprezen
tanți ai guvernului Statelor 
Unite desfășoară de multe 
luni o campanie suspectă în 
legătură cu un pretins atac 
împotriva bazei Guantanamo, 
guvernul revoluționar a luat 
cele mai severe măsuri pentru 
a-i lipsi pe provocatori de cel 
mai mic pretext. Intențiile 
lor sînt cît se poate de clare :

inalienabil 
la exerci- 
totale a- 

mici a te-

să creeze condiții obiective și 
psihologice pentru înscenarea 
unei autoagresiuni care să 
ducă la o intervenție armată 
și la ocuparea Cubei.

întrucit pentru alegerea vi
cepreședintelui Nixon este ne. 
voie de o nouă „victorie 
glorioasă" a imperialismului 
nord-american asupra Cubei, 
Pe care cei doi candidați o 
consideră cu cinism drept un 
fel de ..moșie*, este logic să 
se presupună că se va încerca 
să se înfăptuiască înainte de 
8 noiembrie această autoagre- 
siune înscenată.

Presa, radioul și televiziu
nea au pregătit majoritatea 
cetățenilor S.U.A. să salute 
isteric și cu o îngrozitoare in
conștiență monstruoasa crimă 
pe care S.U.A. intenționează 
să o comită și pe care o de- 
mascăm din nou în fața în
tregii lumi.

In același timp însă dăm 
următorul avertisment : gu
vernul revoluționar și poporul 
Cubei sînt gata să opună re
zistență agresiunii și să apere 
de agresor fiecare petec de 
pămînt al patriei. Declarăm, 
de asemenea, că în acest al 
doilea război pentru indepen
dență guvernul revoluționar 
și poporul Cubei nu vor fi 
singuri.

Șantieru! celei mai mari fa
brici de ciment din Asia Cen
trala, cea de la Ahan Garan 
(R.S.S. Uzbeca) este declarat 
șantier comsomolist In pre
zent tineretul înregistrează 
mari succese în construirea 
diverselor obiective ale fa
bricii. lată doi tineri munci
tori lucrind la montarea unei 
uricșe piese destinată morii 

de ciment.

rată că grupul „urmează să so
sească la New York cu avionul 
și „intenționează să viziteze Pen
tagonul”, centrele de instrucție 
militară de la Fort Dix și alte 
localități din Statele Unite".

Ce părere are delegația sovie
tică despre această vizită și 
despre astfel de acțiuni în ge
nere ? a întrebat corespondentul

V. A. Zorin a declarat :
Vizita la New York a repre

zentanților marionetei belgiene 
Mobutu nu poate fi, firește, apre
ciată altfel decît ca o acțiune 
arînd drept scop împiedicarea 
oricărei soluționări pozitive a 
problemei Congo-ului. Toată 
lumea știe că banda lui Mobutu, 
sprijinită de Belgia și de alia- 
ții ei în cadrul N.A.T.O, — în 
primul rînd de S.U.A, — nu ex
primă interesele poporului con- 
golez și continuă să domine în 
Congo numai profitînd de îngă
duința comandamentului „trupe
lor O.N.U.“ și a secretarului ge
neral al O.N.U. Evenimentele 
din ultimul timp au arătat în 
mod deosebit de elocvent întrea
ga instabilitate a acestei așa-nu- 
mite conduceri, al cărei caracter 
antipopular și antidemocratic 
este evident pentru întreaga 
lume.

Desigur, pentru a sprijini un 
regim care le este pe plac și 
pentru a împiedica prin orice 
mijloace funcționarea normală a 
parlamentului legal din Congo și 
a guvernului ales de el, colonia, 
liștii au născocit călătoria unor 
reprezentanți ai lui Mobutu în 
Statele Unite, Canada și Anglia. 
Este clar că guvernele
puteri scontează pe faptul 
contactele lor fățișe cu forțele 
antiguvernamentale " ~
vor inspira aceste 
aventuri.

acestor 
că

din Congo 
forțe la noi

în aceste condiții, permisiunea^ 
acordată reprezentanților lui 
Mobutu de a face o călătorie în 
țările sus menționate constituie o 
provocare directă la adresa Or
ganizației Națiunilor Unite. In 
cazul de față este vorba de o 
cinică încălcare a hotărîrilor 
Consiliului de securitate în legă
tură cu Congo care prevăd să se 
acorde ajutor guvernului legal 
din Congo, iar nu altcuiva.

în legătură cu aceasta ar tre
bui să se menționeze că domnul 
Lumumba, primul ministru al 
guvernului legal al Republicii 
Congo, a fost lipsit de posibili
tatea de a pleca la sesiunea A- 
dunării Generale fiind de fapt 
supus domiciliului forțat de că
tre comandamentul „trupelor 
O.N.U.**.

Invitindwi pe solii lui Mobu
tu și, în acest fel trecînd în mod 
fățiș de partea regimului mili
tar al unor aventuriști, guvernul 
S.U.A. încalcă în mod vădit 
principiul pe care reprezentanții 
S.U.A. au cerut cu atîta ipocri
zie să fie respectat și anume — 
să se evite orice amestec în tre
burile 
să nu 
acestei 
șească 
comun 
ția Națiunilor Unite,

Astfel, Statele Unite se ames
tecă direct in treburile interne 
ale Congo-ului și face totul pen
tru a răsturna guvernul legal al 
acestuia și, folosind tot felul de 
marionete de teapa lui Mobutu, 
precum și aparatul O.N.U. 
mențină Congo-ul ca sursă 
materii prime și de brațe de 
muncă ieftine pentru N.A.T.O. 
Așa se prezintă vorbele și fap
tele reprezentanților S.U.A 
și ai altor colonialiști.

interne ale Congo-ului și 
se întreprindă împotriva 
țări nimic care să depă- 

cadrul măsurilor luate de 
acord de către Organiza*

să 
de

ca

COPENHAGA 4 (Agerpres)j 
— La 3 noiembrie, Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, șeful dele
gației economice guvernamen
tale a R. P. Romîne care se 
află în Danemarca, a făcut o 

*>vizită președintelui Consiliului 
Ă? Miniștri al Danemarcei, 
Vîggo Kampmann. cu care a 
avgit o convorbire în legătură 
cu ^probleme privind dezvolta
rea relațiilor economice între 
R. Pv Romînă și Danemarca.

Șef\il delegației economice 
guvernamentale a R. P. Romî
ne a fcV't însoțit de I. Dobroiu, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.P.R. la Copenhaga.

Delegația economică romînă 
a vizitat ' șantierele navale 
Burmeister* and Wain, uzina 
constructoare de mașini pen
tru industria lemnului, fabrici 
de celuloză $£ hîrtie.

al adversarilor 
încetării experiențelor nucleare

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — TASS transmite : în 
ultimele săptămîni în Statele 
Unite s a intensificat activita
tea adversarilor dezarmării și, 
în special, a adversarilor în
cetării experiențelor nucleare. 
McCone, președintele Comisiei 
pentru energia atomică a 
S.U.A., Wilson, membru al a- 
cestei comisii, precum și un 
număr de personalități de la 
Pentagon, au cerut în ultima 
vreme ca Statele Unite să în
calce moratoriul anunțat la 
timpul său de președintele 
Eisenhower și să reia expe
riențele subterane cu arme nu
cleare.

Străduindu-se să justifice In
tr-un fel oarecare dezideratele 
lor, adepții continuării cursei 
înarmărilor atomice răspîn- 
desc afirmații absurde și ne-

Represiuni împotriva 
partidului oamenilor 

muncii greci
ATENA 4 (Agerpres) TASS 

transmite: Ziarul „Avghi“ 
scrie că, în urma intensifică
rii luptei poporului grec pen
tru pace și democrație, pentru 
eliberarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți, autori
tățile au început în ultimele 
zile represiuni împotriva parti
dului oamenilor muncii greci 
— Uniunea demccrată de stin
gă (E.D.A.).

In ultimele zile au fost 
Testați și trimiși în lagăre 
concentrare sau urmează 
Fie deportați Mavridis 
Frantzeskakis. membri ai Co
mitetului orășenesc al E.D.A. 
din Pireu, Kanakis. membru 
al comitetului orășenesc al 
E.D.A. din Salonic, N. Sfetu. 
dis, membru al comitetului 
E.D.A. din Lesbos, A. Papa- 
iannis, secretar al Comitetu
lui E.D.A. din orașul Cavalla, 
Grammatikatis, secretar al 
Comitetului E.D.A. din Lako- 
niki, și 11 alți fruntași și acti
viști ai E.D.A.

După cum relatează ziarul, 
un grup de deputați ai E.D.A. 
a protestat cu hotărîre în 
parlament împotriva „valului 
de teroare*. Ei au arătat că în 
ultimele zile poliția pătrunde 
în casele cetățenilor greci, 
efectuează percheziții și razii, 
cheamă pe cetățeni la circum
scripțiile de poliție. îi intimi
dează. Cu îngăduința poliției 
elementele neofasciste intensi
fică teroarea împotriva depu- 
taților E.D.A. și a cetățenilor 
greci.

a- 
de 
să 
Și

Asasinii lui Asanuma 
continuă să amenințe

TOKIO 4 (Agerpres). — 
Kioko Asanuma, văduva pre
ședintelui Partidului socialist 
din Japonia, este amenințată 
de represalii din partea orga
nizațiilor de dreapta.

După asasinarea lui Asanu
ma, fiind solicitată de condu
cerea Partidului socialist, so
ția lui și-a pus candidatura 
pentru un mandat de deputat 
al Camerei Inferioare a parla
mentului japonez în 
scripția unde urma să 
zinte soțul ei. Ea 
cuvîntări chemînd la
rea primejdiei din partea or
ganizațiilor fasciste și la an
chetarea împrejurărilor în

circum- 
se pre- 
rostește 
lichida-

Asa-

ea a hotărît să con
țină discursuri elec- 
Tokio.

care a fost ucis Inejiro 
numa.

La 2 noiembrie poliția a în- 
cunoștiințat pe Kioko Asanu
ma că organizațiile de dreapta 
pregătesc un atentat la via
ța ei.

Totuși, 
tinue să 
torale la

Este semnificativ că în cele 
20 de zile care s-au scurs de 
la asasinarea lui Asanuma, 
poliția nu a luat nici o mă
sură eficientă pentru a restrîn- 
ge activitatea organizațiilor 
teroriste reacționare. Toate a- 
ceste organizații continuă în 
mod fățiș să-și desfășoare ac
tivitatea.

REDACTIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10 Tiparul ; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.

In legătură 
cu formarea 

noului guvern auitriac
VIENA 4 .Agerpres) După 

cum anunță ziarul oficios 
„Wiener Zeitung*, la 2 noiem
brie președintele Republicii 
Austria, Adolf Scharf, 1-a pri
mit pe Gorbach, președintele 
Partidului populist din Aus
tria, și pe Pittermann, preșe
dintele Partidului socialist 
austriac, care au anunțat ofi-* 
cial președintelui că, după re
centa declarație în legătură cu 
demisia guvernului austriac» 
cele două partide au ajuns la 
o înțelegere asupra proiectu
lui de buget al Austriei pe 
anul 1961 și s-au înțeles să 
transpună în viață politica 
proclamată de programul gu
vernamental pe anul 1959.

Președintele Partidului popu
list din Austria a propus pre
ședintelui să 1 însărcineze pe 
J. Raab cu formarea noului 
guvern.întemeiate că Uniunea Sovie

tică ar efectua „în secret" ex
periențe nucleare subterane.

In legătură cu apariția în 
presa americană a unor ase
menea informații false cu 
privire la pretinsele explozii 
nucleare efectuate de Uniunea 
Sovietică, Chet Holifield, mem
bru al Camerei Reprezentan
ților, membru al Comitetului 
Mixt al Congresului S.U.A. 
pentru problema energiei a- 
tomice, a făcut o declarație 
specială în care arată, prin
tre altele, că toate informa
țiile apărute în ultima vreme 
în presa americană cu pri
vire la „explozii nucleare în 
U.R.S.S* nu corespund reali, 
tății.

„Este regretabil, se arată în 
declarația lui Holifield, că în
tr-o problemă atît de impor
tantă ca cea de față unele 
persoane fac declarații nesă
buite, care nu țin seama de 
fapte. Declarațiile potrivit că
rora dispunem de dovezi ale 
înșelăciunii 
false*.

sovietice sînt

----0----
Ies la iveală noi crime 
ale fasciștilor din timpul 
ultimului război mondial

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite,: După cum a- 
nunță la 4 noiembrie ziarul „So~ 
vetskaia Rossia”, geniștii sovie
tici au descoperit în apropiere 
fie Kursk, într-o 
creată de hitleriști 
celui de al doilea război mon
dial. o mare cantitate de sub
stanță toxică — lewisită.

In apropierea satului Dubo~ 
veț. raionul Svobodinsk, regiu- 
nea Kursk, geniștii au neutra
lizat o puternică mină chimică. 
Fasciștii vroiau ca in momen
tul sosirii trupelor sovietice în 
sat să distrugă prinir-o explozie 
și să otrăvească prin emanația 
gazelor toxice toate ființele vii 
din sat și din împrejurimile lui. 
Fiolele introduse în mină erau 
umplute cu iperită, lewisită și 
alte substanțe toxice.

Amestecul S. E. A. T. O.
in

ascunzătoare
în timpul

treburile interne din Laos
BANGKOK 4 (Agerpres). - 

După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter, gene
ralul Cearuserane, șeful sta
tului major general al ' ' 
lor armate tailandeze, 
clarat la 3 noiembrie 
va prezenta problema 
ției din Laos spre discutare 
conferinței consilierilor mili-

forțe- 
a de- 

că el 
situa-

tari ai S.E.A.T.O. care va 
avea loc la Bangkok la 16 și 
17 noiembrie.

Generalul Kittikacion, mi
nistrul de Război, a declarat 
reprezentanților presei că con
ferința intenționează să trimi
tă observatori în Laos pentru 
a studia situația din această 
țară.

PE SCURT
ROMA. Un mare grup de stu- 

denți italieni au organizat la 3 
noiembrie în fața clădirii Amba
sadei americane din Roma o de
monstrație în sprijinul luptei po
porului euban pentru libertatea 
și independența sa. Poliția i-a 
împrăștiat pe demonstranți. Cîți- 
va participant! la demonstrație 
au fost arestați.

BELGRAD, In cadrul turneului 
pe care îl întreprinde in R. P. F. 
iugoslavia, Zenaida Palii a cîn- 
tat în zilele de 31 octombrie șl 
3 noiembrie pe scena Teatrului 
Național din Belgrad în operele 
„Aida" și „Trubadurul” de Verdi,

In zilele ce urmează Zenaida 
Palii Iși va continua turneul in 
R.P.F.l. cintînd pe scenele tea
trelor de operă din orașele 
Ljubljana, Sarajevo, Skoplje și 
altele.

PARIS. Biroul Politic al C.C. 
al P. C. Francez a dat publici
tății o declarație în care cheamă 
,,la unitatea tuturor patrioților 
în lupta împotriva creării de 
baze germane în Franța".

NICOSIA. După cum anunță 
ziarul cipriot „Ethniki" (organ 
al Partidului Uniunea democra
tică din Cipru), „autoritățile mi
litare engleze creează în Cipru 
un depozit pentru arma nuclea
ră", Reprezentantul misiunii di
plomatice engleze din Cipru pre
cum și autoritățile militare en
gleze au refuzat să comenteze 
această știre a ziarului „Eth
niki".

LONDRA. După cum transmite 
agenția France Presse, Comite
tul organizațiilor africane din 
Anglia care grupează aproxima
tiv 30 de asociații de africani do- 
micilîati în Anglia, a dat publi
cității la 4 noiembrie o declara
ție In care se arată că Felix 
Moumie, conducătorul mișcării

STAS 3452 52.

de eliberare națională din Ca
merun, a cărui moarte a fost a- 
nunțată într-o știre din Geneva, 
a fost otrăvit de ucigași din or
ganizația „Mina roșie" (organi
zație teroristă a colonialiștilor 
francezi — n.r.).

MOSCOVA. — Comitetul Exe
cutiv al Uniunii Asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U.R.S S. a hotărlt să trimită 
Societății de Cruce Roșie din Pa
kistan 52.700 ruble (25,000 rupil 
pakistaneze) pentru ajutorarea 
sinistraților de pe urma ciclonu
lui care a bîntuit recent în nu
meroase regiuni ale Pakistanu
lui de est.

SEUL 4 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul 
din Seul al Agenției Associa
ted Press, premierul Coreei 
de sud, Tean Men, a declarat 
la o conferință de presă din 
3 noiembrie că guvernul nu 
va mai tolera nici un fel de 
demonstrații ale studenților și 
va lua măsuri severe împotri
va participanților la demon
strații.

ATENA. — La 2 noiembrie la 
Atena a sosit o delegație a Aso
ciației ,.U.R.S.S.-Grecia" în 
frunte cu S Kocearlan, artist al 
poporului din R.S.S, Armeană, 
vicepreședinte al asociației. Mem
brii delegației vor lua parte la 
Zilele . prieteniei greco-sovietice, 
organizate de Asociația pentru 
prietenia greco-sovietîcă.

NEW YORK — • După cum a- 
nunță agenția UPI la 3 noiem
brie au tnceout la New York tra
tative între S U.A.. Anglia și In
dii le de vest referitoare la ba
zele americane de pe insulele din 
Indiile de vest. Tratativele au un 
caracter secret.


