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Plecarea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne 

Germană■

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala, plecînd spre 
Berlin, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Romine care va 
participa la sărbătorirea ce
lei de-a XlI-a aniversări a 
proclamării Republicii Demo
crate Germane.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delega
ției, Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., general colo-

0 nouă linie 
de înaltă tensiune

e obicei, faptul cel 
mai direct grăitor 
asupra desfășurării 
concursului „Iubiți 
cartea" îl constituie 
numărul purtătorilor 

insignei. După o discuție mai în
delungată cu tinerii de la Uzi
nele „Grigore Preoteasa", aș vrea 
să mă refer mai întîi la alți in
dici. Nu pentru că numărul pur
tătorilor insignei n-ar 
tor. Rolul concursului 
tea" se vădește însă 
luînd în 
indici cît 
din viața 
tinerilor 
uzină.

Adevărata 
a concursului 
pasionata

considerare 
mai diverși 
culturală a 

din

fi edifica- 
„lubifi câr
pe deplin

elev sau student ; pînă la 1 sep
tembrie s-au vîndut prin standul 
aflat în uzină cărți în valoare de 
48.000 lei ; sînt mulți tineri care 
au redactat primele lor schițe, au 
scris primele lor poezii și se sim
te necesitatea înființării unui ce
naclu literar ; cei 40 de actori 
amatori au adus uzinei laurii pre
miului I pe Capitală și ai pre
miului III pe țară la Concursul 
bienal „I. L. Caragiale" etc, etc.

Ce înseamnă aceste date care, 
la prima vedere s-ar părea că

au simțit nevoia unui contact per
manent cu cartea și-și alcătuiesc 
cu pricepere bogate biblioteci 
personale ; înseamnă că prin lec
tură cunoștințele dobîndife rodesc, 
îndeamnă tineretul la creația ar
tistică.

Tn acest context, cifra de 610 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" din cei peste 800 utemiști 
cîți numără uzina, relevă întreaga 
semnificație. Tinerii de la Uzinele 
„Grigore Preoteasa" 
permanentă

această

Brigada de producție a tine retului din secția prototipuri a Uzinelor „Grigore Preo
teasa" din Capitală este fruntașă pe secție. In fotografie: tovarășul Dragu Gheorghe 
șeful secției, felicită brigada condusă de Cristodorescu C onstantin pentru calitatea lu

crărilor executate.

a fost dată în 
linie de 

de 110 kilo- 
Bărbă-

Tineri brigadieri
ai muncii patriotice 
la strinsul recoltei

C redacție

IEmMi •<* _ *

pe ogoarele gospodăriilor de 
stat. Acțiunea aceasta desfă
șurată duminică pe întregul 
cuprins al țării cu o intensi
tate iporită ne vorbește des
pre înțelegerea 
rii brigadieri 
patriotice de a ajuta la strîn- 
gerea recoltei, la grăbirea lu 
crărilor din campania agri
colă de toamnă.

Datele, cifrele adunate pt--i

de către tine- 
a datoriei lor

cam.

Numărul totul al tinerilor 
care au ieșit in cadrul brigă
zilor ut emis te de mur. că pa
triotică la lucrănle agricole 
din G.A.S. a sporit duminică 
la peste 164.000. Aceasta s-a 
petrecut desigur, în raport cu 
creșterea în intensitate a ne
voilor pe care le au gospodă
riile de stat și în raport cu 
buna organizare a acestei ac
țiuni de către comitetele 
U.T.M. raionale, orășenești și 
comunale.

Duminică în majoritatea re
giunilor țării timpul a fost 
urit, condițiile de lucru ale 
tinerilor brigadieri ai muncii 
patriotice n-au fost cele mai 
bune.

Dar ce importanță are asta? 
Munca brigăzilor s-a desfășu
rat normal, tinerețea și entu
ziasmul și-au spus din plin 
cuvîntul. Cifrele pe care le a- 
vem demonstrează sporul cu 
care au lucrat tinerii, faptul 
că ei au dat în această muncă 
un ajutor substanțial efectu
ării lucrărilor de campanie în 
gospodăriile agricole de stat. 
Au fost recoltate 7240 ha cu 
porumb, a fost strînsă floarea 
soarelui de pe 57 hectare, au 
fost recoltați cartofii de pe 
209 hectare, au fost însilozate 
96382 tone de furaje. Lucrările 
acestea, socotite la valoarea 
lor economică înseamnă zeci 
de mii de kg pormub recoltat 
și depozitat în hambare, zeci 
de vagoane de cartofi, mii de 
kg. de floarea-soarelui strînsă

eliberate de culturile acestui 
an și redate lucrărilor pentru 
recolta anului viitor.

Sînt regiuni 
unile de 
tinerilor 
șurat cu 
largă și 
mai sporită, demonstrind preo
cuparea mai atentă față de a- 
ceastă acțiune a organizațiilor 
V. T. M. Este cazul, de pildă, 
al regiunii București in care 
au lucrat duminică pe ogoa
rele gospodăriilor de stat pes
te 47.600 tineri brigadieri ai 
muncii patriotice. Randamen
tul muncii lor a fost de ase
menea sporit. Au recoltat 3000 
hectare de porumb și au însi
lozat aproape 52 000 tone de 
furaje.

Regiunea Banat s-a eviden
țiat, de asemenea, cu un nu
măr de 17.000 brigadieri. Este 
demnă de remarcat și produc
tivitatea muncii tinerilor bri- 

Ei au re- 
porumb 
tone de

în care acți- 
muncă patriotică ale 
brigadieri s-au desfă- 
o participare mai 
cu o productivitate

e și al posibilităților, 
regiunea Bacău in 

mers duminică să 
G.AS.. doar 960 de 
re firește n-au putut 

să recolteze decît 40 de hec
tare de porumb și 25 de hec
tare de cartofi. Asemenea lu
cruri se mai pot spune și des
pre regiunile Suceava (1036 
brigadieri) Cluj (1590) Galați 
(2700). Ajutorul tinerilor bri
gadieri la urgentarea lucrări
lor de recoltare și însilozare 
tn G.A.S. a fost mic în a- 
ceste regiuni pentru că mo
bilizării tinerilor și organi-

Zilele acestea 
exploatare o nouă 
înaltă tensiune 
volți între Govora și 
tești, construită de colectivul 
întreprinderii de construcții și 
montaje energetice nr. 5 Si
biu. Prin această Tetea, lungă 
de peste 60 de km se face o 
dublă alimentare cu energie 
electrică a uzinelor de produse 
sodice din Govora și a zone
lor petroliere din 
Oltenia și Argeș.

De asemenea, s-a 
tensiune linia de 220 
Sîngiorgiu de Pădure-Luduș, 
care pentru început va func
ționa la tensiunea de 110 kilo
volți, împreună cu linia de 
110 kilovolți dintre Luduș și 
Cluj. Prin construirea acestor 
rețele se realizează o legătură 
directă între Termocentrala, 
„Steaua Roșie" din Sîngiorgiu 
de Pădure și viitoarea cen
trală de la Luduș, aflată în 
prezent în construcție. Tot
odată se asigură îmbunătăți
rea alimentării cu energie 
electrică a regiunilor Cluj și 
Maramureș.

regiunile

pus sub 
kilovolți

(Agerpres)

MIHAIL CARANFIL

(Continuare in pag. a 3-a)

Fabrica de țevi sudate 
„Bucuiești". In fotografie : 
un aspect din hala de 

fabricație.
Foto : AGERPRES

tinerii

gadieri din Banat, 
coltat 1354 hectare de 
și au însilozat 32.000 
furaje.

în regiunea Oltenia
brigadieri au recoltat 422 hec
tare de porumb, 5 hectare de 
floarea soarelui, 3 hectare de 
cartofi, au însilozat 1617 tone 
de furaje.

Pentru numărul de briga
dieri care au participat la 
muncă aceasta este o produc
tivitate bună datorată firește 
bunei organizări a tinerilor 
la locul de muncă și condiți
ilor bune de lucru oferite de 
gospodăriile agricole de stat. 
Numai că 
fi putut să 
mari
ar fi mers nu 5700 de briga
dieri ci un număr mult mai 
mare, corespunzător posibili
tăților de care dispune regi
unea Oltenia.

Sînt însă și regiuni în care 
acțiunea aceasta s-a desfășu
rat mult sub nivelul cerințe-

dacă

aceste realizări ar 
fie cu mult mai 

la această acțiune

nel Fio ca Arhip, adjunct 
ministrului Forțelor Armate.

La
Nord, membrii delegației 
fost
Petre

plecare, în Gara

al

de 
au 

salutați de tovarășul 
Borilă, de memb

C.C. al P.M.R. și ai 
lui, de activiști de 
de stat.

Au fost de față
Bick, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei.

ai 
guvernu- 
partid și

Wilhelm

(Agerpres)

valoare 
stă în 

dragoste 
pentru lectură sădită 
în rîndul tinerilor 
în fond convorbirea 
dobîndirea insignei încheie doar 
o perioadă — aceea 
bibliografiei indicate, 
stadiu este, ca să 
așa, doar o fereastră deschisă 
spre vastul orizont 
furii organizate și perseverente ; 
orizont care se cucerește pas cu 
pas, apropiindu-te mereu de el, 
dar mereu rămînindu-ți alte co
mori neexploatate din bogatul te
zaur al cărților.

Și venit in Uzinele „Grigore 
Preoteasa", ca să te interesezi a- 
supra desfășurării concursului „Iu
biți cartea", ți se vor relata în 
primul rînd, date adiacente.

La fiecare 5—6 muncitori, 
ne spune, de exemplu, tovarășa 
E. Sănduleac, membră în comi
tetul U.T.M. pe uzină, unul este

Despre desfășurarea concursului 
„lubifi cartea" la Uzinele 

„Grigore Preoteasa" - București

cititori. Și 
finală și

a lecturii 
Dar acest 

spunem

al lec-

n-au tangență între ele și nici 
chiar cu concursul „Iubiți cartea"? 
In uzină, majoritatea muncitorilor 
sînt tineri. Și dintre aceștia mulți 
veniți de pe băncile școlii profe
sionale. Pentru ei, concursul „Iu
biți cartea", a însemnat puntea 
de legătură cu școala medie și, 
apoi, cu facultatea. Aceasta în
seamnă că sute de tineri, în do
rința lor de a răspunde cit mai 
deplin înaltelor cerințe ale epo
cii noastre, continuă-să învețe. 
Aceasta înseamnă că din mii de 
manuale ale științelor exacte sau 
umanistice — din sutele de mii 
de file ale bibliografiei ajutătoa
re a concursului „Iubiți cartea" 
este extrasă, cu sete mereu spo
rită, învățătura.

Dar cărțile vîndute prin stand, 
sau necesitatea înființării cenaclu
lui ? Acestea înseamnă că tinerii

sînt înfr-o 
activitate, desfășurată 

pe planuri diverse 
pentru dobîndirea 
unui înalt nivel pro
fesional și cultural. 
Și mulți dintre ei au 
făcut primii pași pe 
acest drum prin inter
mediul concursului 
„iubiți cartea". Ciu- 

facu Nicolae — muncitor la fini
saj, Mocanu Eugen — muncitor 
la matrițerie, Mărăndici Ion — 
muncitor la „semnalizări, centra
lizări, balizări", Tudor Ioana—mun
citoare ta secția „efalonare-con- 
tor" sînt numai cîteva exemple.

,^i totuși trebuie să recunosc 
că numărul purtătorilor insignei 
„Prieten al cărții" este un indice 
care se impune a fi luat în sea
mă. 610 sînt prieteni constanți ai 
cărții. La statornicirea acestei prie
tenii au <----  ---- ,
acțiuni educative 
organizația U.T.M.

Ședința Consiliului de Stat 
Romîneal R. P

a avutLa 2 octombrie a.c. 
loc la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, sub președinția 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat.

Au fost prezenți tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vi
cepreședinți al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului 
Breitenhoffer, I. 
Daicoviciu, D 
Isac Martin, At.
lea, Maria Rosetti, L. Takacs, 
I. Teclu și V. Vîlcu, membri.

de Stat, A. 
Creangă, C.
Diaconescu,

Joja, M. Ra-

în toiul culesului la via 
gospodăriei de stat din 

Urziceni.
Foto : N. ISTRATE

contribuit nenumăratele 
întreprinse de 

Dar, veți în
treba, în momentul de față cum 
se desfășoară concursul pentru 
restul tinerilor ? Cum sînt 
călăuziți în continuare spre dru
mul culturii prietenii cărții?

— Oh, la noi treburile merg 
foarte bine — îmi spune inginera 
Stătescu E., membră în comi
sia concursului „Iubiți cartea .

Tonul nu admitea nici o contra
zicere. Și totuși ceva îmi dădea 
ghies s-o contrazic. Poate faptul 
că în uzină n-am văzut nici un 
indiciu care să ateste prezența 
concursului printr-o vie populari
zare a activităților din cadrul lui. 
Sau poate faptul că în discuția cu 
mai mulți tineri am aflat că în 
afara convorbirilor finale nici co
misia concursului și nici comitetul 
U.T.M. nu s-au străduit în ultima 
vreme să organizeze manifestări 
cît mai variate și atractive pentru 
popularizarea cărții, pentru antre
narea la concurs și a celorlalți ti
neri, nu au făcut nimic pentru ca 
prietenii 
activitate susținută, continuă.

Mai de mult s-au ținut cîteva 
recenzii și un proces literar. Căr
țile recenzate și tema procesului 
literar erau de mult cunoscute și 
de mult discutate. Poate s-a ur
mărit adîncirea unor probleme. 
Dar aceasta nu suplinea necesita
tea dezbaterii asupra unor nou
tăți literare, așa cum mulți tineri 
ar fi dorit. Colaborarea cu stu
denți ai facultății de filologie, 
manifestată cu prilejul procesului 
literar, ar putea fi mai fructuoasă 
în dezbaterea unor probleme ac
tuale ale literaturii noastre, în 
popularizarea recentelor apariții 
editoriale.

Inițiativa, inventivitatea ar tre
bui să caracterizeze acțiunile or
ganizate de către comitetul U.T.M.

p. slAvescu

cărții să desfășoare o

(Continuare în pag. a 3-a)
S-au discutat și adoptat o 

serie de decrete și hotărîri.
Procurorul general al R. P. 

Romine a prezentat Consiliu
lui de Stat un raport asupra 
activității procuraturii și a- 
supra unor aspecte ale legali
tății, în diferite domenii de 
activitate.

Examinînd apoi unele pro
bleme de ordin 
Consiliul de Stat a 
cații Consiliului de 
pentru a pregăti și 
proiectele de legi
unei mai bune organizări a 
cîtorva sectoare de activitate 
socială și de stat.

In plină muncă de campanie

legislativ, 
dat indi- 
Miniștri 

definitiva 
necesare

In peste 280 gos
podării agricole co
lective și întovărășiri 
agricole din regiunea 
Crișana s-a terminat 
culesul porumbului 
pentru boabe. Pînă a- 
cum, în regiune po
rumbul a fost cules 
în proporție de 64 la 
sută. In. raioanele Ba- 
iuș, Aleșd, Oradea, 
această lucrare s-a e- 
feefuat în proporție de

70—90 la sută. 1n a- 
celași timp sfecla da 
zahăr a fost strînsă da 
pe aproape 60 la sută 
din suprafață, iar floa- 
rea-soarelui se recol
tează de pe ultimele 
suprafețe cultivate.

Paralel cu recolta
rea culturilor tîrzîi, în 
unitățile agricole so- 
cialist-cooperatisfe se 
lucrează din plin 
sfrinsul

la
cocenilor,

transportul și curățirea 
terenului pentru a pu
tea fi efectuate ară
turile necesare însă- 
mînțărilor. Pînă acum 
s-au executat arături 
pentru însămînțări pe 
aproape țumătate din 
suprafața planificată 
și s-au însămînțat pes
te 12.000 ha cu grîu, 
secaS, orz etc.

(Agerpres)

Economii însemnate de metal
Folosind procedee 

înaintate de lucru 
constructorii de na
ve economisesc în
semnate cantități 
de metal.

Prin croirea ra
țională a tablelor, 
constructorii de na
ve din Galați au e- 
conomisit la 5 mo
tonave de 2000 de 
tone și două car
gouri de 4500 tone, 
care au fost livrate 
în acest an, mai 
bine de 60 tone de 
metal. în urma mo
dernizărilor aduse 
în lucrările de pro
iectare, ultimul car
gou este mai ușor 
decît primele vase 
de acest fel con-

struite aici, cu cir
ca 30 de tone.

Tot în urma mo
dernizărilor aduse 
unor subansamble, 
constructorii navali 
din Oltenița au 
redus greutatea mo
tonavelor de 2000 
de tone cu 70 de 
tone față de anul 
trecut, a remorche
relor cu 15 la sută, 
iar a vaselor pen
tru transportul mi
nereurilor, a costie
relor și dragilor cu 
12 la sută.

La rîndul 
constructorii
tancuri petroliere 
de la Turnu Seve
rin au economisit 
la fiecare vas de a-

lor,
de

cest fel circa 3000 
k'g;de metal și în
semnate cantități 
de electrozi, ca ur
mare a folosirii pe 
scară largă a sudu
rii automate și se
miautomate. Pe 
Șantierul naval din 
Brăila se economi
sesc însemnate can
tități de metal la 
reparațiile vaselor, 
în urma folosirii 
deșeurilor de metal 
rămase de la con
strucția navelor 
noi. în acest fel pe 
șantier s-au econo
misit în acest an 
peste 100 tone de 
metal.

(Agerpres)

Ministerul 
Invâțămîntului 

și Culturii comunică:;
La 9 octombrie a.c., va avea 

loc concurs de admitere la:
— facultățile de matemati

că de la institutele pedagogi
ce de 3 ani din Galați, Bacău 
și Baia Mare ;

— facultățile de fizică și 
chimie de la institutele peda
gogice de 3 ani din Iași, Ga
lați, Craiova, Brașov și Cons
tanța.

— facultățile de științe na
turale de la institutele peda
gogice de 3 ani din Galați și | 
B a că ui *

— facultățile de arte plas
tice și muzică de la institutele 
pedagogice de 3 ani din Bucu
rești, Iași. Cluj și Timișoara ;

— facultățile de educație fi
zică de la institutele pedago
gice de 3 ani din București, 
Iași și Timișoara ;

— secția de merceologie de 
la Institutul de Științe Econo
mice „V. I. Lenin" — Bucu
rești.

înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultăți
lor respective pînă în seara 
’■lei de 7 octombrie.

Mai presus de ,,Da6€ sau „Nue€
umai la cîteva zile 
de la publicarea 
întrebărilor pe 
care o tânără și 
le pune în legă
tură cu căsătoria, 

poșta a început să ne aducă 
zed și zeci de răspunsuri. 
Muncitori, ingineri și tracto
riști, funcționari, studenți, 
fete și băieți de toate mese
riile, s-au grăbit să-și spună 
în modul cel mai deschis pă
rerea în legătură cu căsăto
ria, cu tot ce ajută dar și cu 
tot ce mai împiedică realiza
rea conviețuirii fericite a oa
menilor 
un cămin.
desfăcut 
bucurie.
te, aș 
proaspăt 
pentru înțelepciunea ei, pen
tru că se afirmă 
puritatea moralei 
și tot mai largul 
iozofic al celor 
pus mîna pe condei,

ca pe strung sau pe seceră, 
fără aere doctorale. Cei mai 
mulți, înainte de a trece Să 
dea sfaturi tinerei inginere ca 
unui tovarăș și frate, țin par
că să-i spună : semeni cu noi. 
sîntem mîndri de tine! Tinerii 
vorbesc despre frumusețea no-

grija partidului 
cu toate proble- 

materiale și spiri-

tință despre 
pentru om, 
mele lui 
tuâle.

Calm, dar mai adeseori cu 
acea înflăcărare ce șade bine 
tinereții, participanții la dis
cuție se arată îngrijorați, încă

tenție si mai deosebită. De ce? 
Fiindcă participarea femeii 
la viața cea mare a colecti
vității, la munca obștească și 
politică, este la noi nu numai 
un drept, ci P realitate, o 
trăsătură a eticii socialiste. 
Orice piedică în calea reali

întemeiază 
fiecare plic 

o deosebită

care-și
Cu

încerci
De ce ? întîi de toa- 
zice, pentru suflul 
al tinereții, dar și

concepții despre dragoste

din plin 
comuniste 

orizont fi- 
care au 

firesc,

Hor
și căsătorie, despre familie și 
colectiv, despre ceea ce trebu
ie înțeles prin „fericire perso
nală". Relevînd condițiile care 
fac să triumfe morala noastră 
nouă, manifestată și în relați
ile familiale, în eliberarea fe
meii de sub servitutile vechii 
societăți, în rolul important 
ce i se acordă în alcătuirea 
societății socialiste, tinerii 
scriu cu dragoste și recunoș-

de la a doua-treia frază, de 
soarta „familiel-insuliță“, izo
lată de familia cea mare a 
constructorilor socialismului. 
Cuvîntul colectiv revine me
reu, aproape în fiecare ali
niat. Frecvența lui este cu 
deosebire semnificativă, sur
prinzătoare poate pentru unii, 
într-o asemenea discuție des
pre dragoste, despre familie. 
Sînt convins că dezbaterile 
ulterioare îi vor acorda o a-

zării ei trebuie înlăturată. 
Iată ce spune chiar un coleg 
de breaslă, al jurisconsultului, 
tovarășul Gheorghe Dunăirințu 
de la Tribunalul Popular ra
ional Tulcea: „Oricare ar fi 
situația, printr-o căsnicie nu 
trebuie să se înțeleagă o izo
lare de ceea ce este omenesc, 
de cei din jur, de tovarășii 
de muncă, de activitate, o izo
lare într-un castel de măr
gean, unde să nu-ți lipsească

nimic, însă tot timpul să fii 
singur (chiar și în doi, aceasta 
tot singurătate s-ar chema .') 
Prin căsnicie soția nu trebuie 
să se transforme într-o „roa
bă" a soțului, fiind lipsită de 
posibilitatea de a trăi această 
viață fericită care se creează 
pentru toți oamenii muncii 
din țara noastră". Este o 
luare de poziție fără tole
ranțe și scuze în fața unor 
păreri străine de modul în 
care concepe viața de familie 
morala noastră comunistă.

„Eu nu cred totuși - zice tî- 
nărui Silviu Bîtlan, de la „Po- 
stăvăria Română1' din Bucu
rești, adresîndu-se fetii că el 
vrea să te rupă de preocupă
rile dumitale, de colectiv. 
Dar probabil că se gîndește 
în primul rînd la viața de fa
milie. După o zi de muncă, 
împletită cu diverse activități

ION BRAD

(Continuare tn pag. a 3-a)

Brigada piscicolă a gospodă riei agricole colective din co
muna Corbul de Jos, regiunea Dobrogea, pregătind năvodul.

Foto : AGERPRES

Locuințe noi pentru petroliști
De curind, în regiunea Plo

iești, la Tîrgoviște, Cîmpina, 
Moreni și Boldești, peste 100 
de petroliști s-au mutat în 
case noi. Locuințe noi au pri
mit și petroliștii din regiunile 
Bacău, Argeș șt din alte părți 
ale țării.

Blocurile cu peste 3000 de a- 
partamente, căminele pentru

nefamiliști cu mai mult de 
30.000 de locuri și cele 48 de 
cluburi și săli de spectacole, 
magazine moderne și alte nu
meroase obiective social-cultu- 
rale ridicate în ultimii ani au 
schimbat înfățișarea centrelor 
petroliere ale țării și condițiile 
de viață ale petroliștilor-

(Agerpretj



anWM

în vederea alegerilor 
U.T.M. ce vor avea loc în 
curînd la Școala medie 
nr. 13, tovarășul Udriștoiu 
Ion, secretar al organiza
ției de bază P.M.R., ajută 
cu multă dragoste pe ele
vii din comitetul U.T.M. la 
alcătuirea dării de seamă.

Foto : N. STELORIAN

Primele informări
politice

PENTRU DEZVOLTAREA OPINIEI 
------COMBATIVE A CLASEI —

Noii elevi 
ai clasei 
a VIII-a

7n centrul Brașovului, peste 
drum de tribunal — In a- 
nii regimului burghezo- 

moșieresc era pensionul de dom
nișoare : o clădire masivă de pia
tră, cu curte inferioară închisă în
tre ziduri, ca o cetate.

în fostul pension de domnișoa
re — azi Școala medie nr. 5 „U- 
nirea" — a intrat și îri toamna 
aceasta, ca în fiecare an,-o nouă 
serie de elevi : 168 în sdcfia ro- 
mînă, 82 în secția maghiară.

Au pășit cu încredere pe poarta 
școlii medii feciorii și fetele mun
citorilor de la „Metrom", de la 
„Automotoare", de la „Steagul 
roșu". Au venit aici să învețe 
carte, cît mai multă carte.

Jn școală au fost utilate de cu
rînd patru ateliere moderne de 
electricitate, de automobile și de 
lăcăfușerie. O zi pe săptămînă 
clasa a VIII-a o petrece în atelier 
iar la anul o va petrece'In uzină 
la „Metrom", la „Automotoare", 
la „Steagul roșu" etc. Copiii se 
vor înfîlni cu părinții, acolo, în 
producție, deprinzînd să lege teo
ria de practică, să devină oameni 
compleți, adevărați constructori 
ai socialismului.

Noua serie de elevi înfrăți în 
școală va trebui să fie la înălți
mea rezultatelor obținute de ab
solvenții Școlii medii „Unirea", 
în anul trecut 40 de absolvenți 
ai școlii s-au prezentat la exame
nul de admitere la politehnică și 
toți cei 40 au fost declarați ad
miși.

RADU ANAGNOSTE

în fa(a hârtii lumii

In faja hărții instalată în ho
lul principal al Școlii medii 
„Zoia Kosmodemianskaia" 

din Capitala domnește întotdeauna 
o deosebită animajie. Elevii dis
cută cu însuflejire evenimentele 
internaționale. Fiecare succes al 
forjelor păcii — intrarea în func
ție cu întreaga capacitate de pro
ducție a uriașului complex hidro
energetic de la Stalingrad, marile 
manifestajii pentru dezarmare nu
cleară ale partizanilor păcii din 
Anglia etc. — este comentat aci în 
fata hăr)ii lumii.

Elementul care a stimulat în 
mod deosebit interesul elevilor 
pentru cunoașterea aprofundată a 
principalelor evenimente interne 
și internafionale îl constituie in
troducerea în planul organizației 
U.T.M. de clase a informărilor po
litice săpfămînale. Actuala orga
nizare a informărilor politice per
mite elevilor să aprofundeze și să 
înjeleagă mai bine cunoștințele 
acumulate din lectura presei cu 
privire la principatele ev'enimente 
ale viejii politice contemporane. 
Noul comitet U.T.M. pe școală a 
dat indicații ca în alcătuirea pla
nurilor de muncă să prevadă pre
zentarea informărilor politice prin 
rotafie de căfre toți utemiștii. A- 
ceasfa determină încă de pe acum 
din partea fiecărui elev preocu
pare pentru cifirea zilnică a pre
sei și o participare vie la discu
țiile în jurul informărilor politice 
prezentate.

Bineînțeles, la alcătuirea infor-

mărilor politice, organizația U.T.M. 
primește tof sprijinul din partea 
organizației de partid, care le o- 
rientează spre cele mai importan
te probleme. Astfel, primele in
formări prezentate au relevat e- 
venimente internafionale ca situația 
cu privire la încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, dezbaterile 
celei de a XVI-a sesiuni a Adu
nării Generale O.N.U. O atenjie 
deosebită a fost acordată și celor 
mai însemnate evenimente care 
privesc în mod special tineretul, 
ca de pildă lucrările înfîlnirii de 
la Berlin a organizațiilor de tineret 
din Europa în sprijinul reglemen
tării pașnice a problemei ger
mane.

Relevînd unele probleme pe 
planul viejii politice interne, in
formarea politică 8 vorbit mai a- 
les despre succesele obfinute de 
colectivele uzinelor și ale fabri
cilor care și-au îndeplinit înainte 
de termen planul pe primele trei 
trimestre, despre succesele obți
nute în transformarea socialistă a 
agriculturii.

La clasele mari — a și a 
Xl-a — comitetul U.T.M. al Școlii 
medii „Zoia Kosmodemianskaia" a 
dat indicajii ca paralel cu infor
mările politice curente să fie pre
lucrate periodic, o dată pe lună, 
unele articole importante din presă 
care ajută la înarmarea elevilor 
cu temeinice cunoștințe politice și 
ideologice.

Strădania continuă a comitetului 
U.T.M. al școlii medii „Zoia Kos
modemianskaia" de a face cît mai 
vii și mai interesante informările 
politice săptăminale are drept re
zultat cunoașterea mai temeinică 
de către elevi a problemelor viejii

interne și internafionale. Elevii în
țeleg astfel mai profund politica 
partidului nostru și felul cum fie
care dintre ei poate contribui, prin 
strădania la învățătură și în activi
tatea social-obștească, la desăvîr- 
șirea construcției socialiste în pa
tria noastră și apărarea păcii în 
lume.

AL. CIUCA

O bună pregătire

/ncă de la începutul a- 
cestui an școlar organi
zațiile U.T M. din șco

lile medii ale orașului Brăila 
s-au preocupat de buna orga
nizare a informărilor politice 
care se țin săptămînal în fața 
elevilor. Astfel, pînă în pre
zent s-au ținut informări po
litice la Școala medie nr. 1 și 
Școala medie nr. 3 din ora
șul Brăila. Alcătuind colecti
ve în care intră cadre didac
tice, dirigintele de clasă, un 
membru din, biroul organiza
ției U.TM, precum. și cei mai 
buni utemiști, organizațiile 
U.T-M. din aceste școli urmă
resc să pregătească și să pre
zinte în fața elevilor infor
mări politice interesante, care 
să oglindească cele mai im
portante evenimente interne 
și internaționale. In acea
stă străduință, organizațiile 
U.T.M. sînt ajutate îndea
proape de către organizațiile 
de partid din școli. In ultima 
săptămînă la cele două școli 
medii s-a ținut conferința cu 
tema „Încheierea Tratatului 
de pace cu Germania o nece
sitate imperioasă". La Școala 
medie nr. 1, această confe
rință, prezentată de profe
sorii Dumitru Nicolae și Eu
genia Gavriloiu s-a bucurat 
de un interes deosebit din 
partea celor 650 elevi care 
au audiat-o (pe ani de stu
diu). La Școala medie nr. 3, 
conferința a fost ținută de 
profesoara de socialism ști
ințific Sofia Uzlău. Și la o 
școală și la cealaltă confe
rențiarii au vorbit pe larg 
elevilor, șj pe înțelesul lor, 
despre lupta lagărului so
cialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică în vederea menți
nerii păcii, despre necesitatea 
imperioasă de a se încheia 
Tratatul de pace cu Germania.

n adunarea pentru 
darea de seamă și 
alegerea noului bi
rou al organizației 
U.T.M. a clasei a 
IX-a A de la Școa

la medie nr. 5, tovarășa diri
gintă, invitată la adunare, a 
povestit despre vizita făcută, 
la propunerea utemiștilor, cu 
întreaga clasă, la Muzeul de 
Istorie a Partidului.

Vizita la Muzeu a fost făcu
tă în primele zile ale anului 
școlar. Utemiștii au văzut în 
ea un prilej de cunoaștere a 
trecutului de luptă al clasei 
noastre muncitoare și, în ace
lași timp, una din numeroase
le acțiuni prin care organiza
ția U.T.M. face educație comu
nistă elevilor. Cunoscînd sacri, 
ficiile pe care cei mai buni fii 
ai poporului — comuniștii — 
le-au făcut pentru ca tinere
tul să trăiască astăzi o viață 
luminoasă, elevii au înțeles 
mai bine că și ei înșiși, în 
toate sarcinile pe care le au, 
printre care la loc de frunte 
se află învățătura, trebuie să 
răspundă cu calitatea lor de 
utemiști — așa cum s-a expri
mat un vorbitor în aceeași 
adunare.

Am vorbit despre vizita la 
Muzeul de Istorie a Partidu
lui, dar tot atît de bine pu
team vorbi și despre alte ac
țiuni importante organizate în 
clasa a IX-a A și care au pre
mers adunarea pentru darea 
de seamă și alegerea noului 
birou. Astfel am fi putut vorbi 
despre munca 
tuată în două 
tre elevii din 
prinderea „13
pentru care s-a 
scrisoare de felicitare la di
recțiunea școlii, despre orga
nizarea la un înalt nivel a in
formărilor politice, despre 
„întrecerea" pentru obținerea 
numai de note bune, despre 
grija cu care elevii au pavoa
zat și înfrumusețat clasa unde 
urma să se țină adunarea ge
nerală U.T.M. etc. Toate aces
tea vorbesc convingător de 
faptul că apropierea alegeri
lor U.T.M. a constituit pentru 
elevii din clasa a IX-a A un 
eveniment de seamă și o săr
bătoare în cinstea căreia ei 
s-au străduit să intensifice în-

treaga activitate- De altfel, 
despre data și scopul adunării 
generale U T.M., utemiștii fu
seseră din vreme anunțați 
astfel că ei s-au putut pregăti.

Darea de seamă asupra ac
tivității organizației U.T.M. 
din clasa a IX-a A pe perioa
da octombrie 1960—octombrie 
1961, citită de fosta secreta
ră, Georgeta Ionescu, a fost 
ascultată cu mult interes de 
cei prezenți. Aceasta se ex
plică atît prin problemele im
portante ridicate în ea cît și 
prin faptul că s-au făcut re
feriri concrete la activitatea 
majorității utemiștilor.

Sarcina principală a organi
zației U.T.M. din școală este 
munca politico-ideologică în 
rîndul elevilor, munca perma
nentă de educație comunistă. 
Organizațiile U.T.M. din școli 
trebuie să-i ajute pe elevi să-și 
însușească politica partidului, 
politica statului nostru demo
crat-popular, să le dezvolte 
simțămintele profunde de dra-

fără să creeze o opinie colec
tivă puternică împotriva unor 
astfel de manifestări.

Era necesar ca biroul U.T.M. 
organizînd adunări generale 
U.T.M. deschise pe teme ca : 
„îndatoririle unui utemist", 
„Ce înseamnă a-ți sluji pa
tria". etc., să pună cu mai 
multă hotărîre în discuția ute
miștilor unele cazuri de le
nevie, de chiu.1, de indisciplină.

în continuare, analizînd pro
blema învățăturii și discipli
nei. darea de seamă a ajuns 
la formulări de felul acesta : 
cum că o cauză a indiscipli
nei ar fi... neseriozitatea unor 
elevi (!) ceea ce constituie, 
evident, un paradox. Darea de 
seamă nu a atacat astfel ches
tiunea esențială : aceea că nu 
s-a dus în cursul anului șco
lar trecut o suficientă muncă 
pentru formarea răspunderii 
elevilor față de învățătură, 
răspundere pentru nivelul 
de învățătură al întregii 
clase, în urma căreia dis-

Pe marginea adunării generale de alegeri 
a organizației U.T.M. din clasa a IX-a A 
de la Școala medie nr. 5 din București

T. OANCEA

La gazeta de perete de la Școala medie nr. 11 au apărut articole despre alegerile 
U.T.M. care ee apropie.

Foto : S. NICULESCU

Preocupări
la început de an școlar

Stau de vorbă cu secreta
ra U T.M. în sediul co
mitetului U.T M. de la 

Școala medie nr. 2 din Sucea
va. Deși cursurile școlii abia 
au început — îmi spune el — 
problemelor de învățătură li se 
acordă toată atenția- Către 
elevii claselor a VIII-a, care 
încă nu se cunosc între ei, 
care nu cunosc obiceiurile și 
tradițiile școlii, se îndreaptă 
atenția elevilor mai mari, a 
utemiștilor- Secretara îmi ex
plică cu multe amănunte cum 
au fost „luați în grijă" cei 
mai proaspeți elevi ai școlii : 
s-au organizat grupe de ajuto
rare. s-a repartizat cite un 
membru din comitetul U.T.M. 
pe școală pentru fiecare clasă, 
care să ajute la organizarea 
muncii, șl cei mai mari au le
gat deja prietenii cu noii co
legi pe care-i ajută îndea
proape.

...în școală a și apărut pri
mul număr al gazetei „Vor
bește postul utemist de con
trol". Deocamdată, acest nu
măr se mulțumește să facă re
comandări la început de an 
școlar, celor dintr-a VIII-a 
care să se încadreze în cerin
țele școlii medii.

în vacanță elevii școlii 
prestat muncă patriotică 
amenajarea noului stadion 
orașului, a unui teren 
handbal redus, a unuia 
baschet și volei. Acum,
ceeași tineri și-au propus alte 
obiective. Deocamdată, să a- 
menajeze un teren de sport 
al școlii.

Au sosit și multe propuneri 
ale elevilor- Din inițiativa lor 
s-a înființat deja o brigadă ar
tistică de agitație- Tradiția 
exista. Entuziasm la fel. Pri
mele zile de școală au oferit

au 
la 
al 
de 
de
a-

subiectele primului program 
al brigăzii la care se lucrează -.

Alte proiecte : întîlniri cu 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri, medici, conducători de 
întreprinderi, oameni de artă 
care să vorbească despre pro
fesiunea lor, vizitarea locuri
lor istorice și monumentelor 
naturii din regiunea Suceava, 
procese literare, învățarea 
unor cîntece despre partid și 
patrie, vizionarea în colectiv 
a

patriotică efec- 
rînduri de că
ci asă la între- 
Decembrie" și 

primit și o

goste și devotament față de 
patria noastră. în felul acesta 
va crește la elevi și răspun
derea față de învățătură, con
știința că e necesar să se pre
gătească la un nivel superior 
pentru a fi cît mai folositori 
patriei. Aceasta a fost și pro
blema care a stat în centrul 
atenției dării de seamă. Ea s-a 
ocupat în primul rînd de 
modul cum s-a desfășurat în 
anul școlar trecut învățămîn- 
tul politic, evidențiind ute
miști ca Aurelia Fierăstrău, 
Miruna Comănescu, Carmen 
Hașdeu, Maria Harabagiu și 
criticînd pe unii utemiști care, 
nedînd atenție suficientă stu
diului în cadrul învățămîntu- 
lui politic U.T M., neîntocmin- 
du-și conspecte și lipsind de 
la seminarii au obținut cali
ficative nesatisfăcătoare. E 
semnificativ faptul că aceiași 
utemiști slab pregătiți la în- 
vățămmtul politic, n-au obți
nut rezultate bune nici la ma
teriile de curs și nici cu dis
ciplina nu au stat prea bine. 
Din păcate, așa cum a reieșit 
la discuții, biroul U.T-M. s-a 
mulțumit în cursul activității 
sale, doar să constate acest 
lucru fără să la vreo poziție;

Oră de laborator cu elevii clasei a VIII-a C. curs seral 
de la Școala medie nr. 15.

ÎN ÎXThlPIAAKEA
ALEGERILOR U.T.M.

Foto : O. PLECAN

spectacolelor...
Privesc la tînăra secretară 
comitetului U-T.M.

— O să reușiți ?
— Bine înțeles !
E atîta hotărîre în răspuns 

încît regret întrebarea. Se 
înțelege de la sine că vor reuși 
să îndeplinească toate obiecti
vele propuse.

a

DOREL ȘCHOR
corespondent voluntar

In baza unui plan 
concret de măsuri 
elaborat de comite
tul U.T.M. 
școală 
prof, 
pescu) 
pentru
U.T.M. au început 
încă din primele 
zile de școală, 
centul s-a pus 
folosirea celor 
bune forme 
muncii politice pen
tru creșterea con
științei politice a 
elevilor și prin a- 
ceasta sporirea răs
punderilor lor față 
de învățătură. Inau
gurarea informări
lor politice săptă- 
mînale, apariția la 
gazetele de perete 
a unor articole le
gata de viața și 
preocupările res
pectivelor colective 
de clasă, organiza
rea concursului 
„Iubiți cartea" pen
tru care anul tre
cut a existat o in
suficientă preocu-

din 
(secretară 

Rodica Po- 
pregătirile 

alegerile

Ac- 
pe 

mai 
ale

pare, pavoazarea 
claselor cu lozinci 
mobilizatoare, or
ganizarea primelor 
acțiuni de muncă 
patriotică în parcul 
orașului — toate 
au contribuit la 
crearea unei entu
ziaste atmosfere, a 
unui puternic avînt 
în muncă concre
tizat în valoroase
le rezultate obți
nute la învățătură.

Intr-adevăr, e su
ficient doar să răs
foiești filele cata
loagelor pentru a 
avea imaginea 
forturilor pe care 
it r 
școlii 
Codlea în 
alegerilor, 
însușirea temeinică 
a cunoștințelor. In 
frunte cu utemiștii, 
marea majoritate a 
elevilor școlii luptă 
pentru obținerea de 
către colectivele lor 
a titlului de clasă 
fruntașă pe școală. 
Și după... startul

e-

elevii 
din

depun
. medii

cinstea 
pentru

pe care l-au luat, 
sîntem convinși că 
la sfîrșitul trimes
trului, va fi greu de 
ales clasa fruntașă- 
Și cum să nu fie 
așa cînd în numai 
două săptămîni ele
vii din clasa a Xl-a 
au obținut nouă 
note de 10, 12 note 
de 9 și zece note 
de opt ; iar numă
rul 
tași 
din 
și a 
mult față de anul 
trecut.

In perioada a- 
ceasta dinaintea 
alegerilor U.T.M. o 
atenție deosebită se 
acordă populariză
rii realizărilor re
gimului democrat- 
popular prin alcă
tuirea unor foto
montaje și grafice, 
hărți ți albume cu 
fotografii.

elevilor frun- 
la învățătură 

clasele a IX-a 
X-a a crescut

Prof.
ION N. CHIȚU

La Palatul pionierilor din 
Capitală a început un nou 
an de activitate. Aspect de 
la spectacolul festiv pre
zentat de pionieri cu acest 

prilej.
Foto : AGERPRES

ciplina s-ar fi statornicit de 
la sine ca o disciplină liber 
consimțită- Superficialitatea 
cu care a tratat darea de sea
mă această chestiune s-a răs- 
frint și în unele luări de cu- 
vînt. întrebată ce crede ea că 
trebuie făcut pentru îmbună
tățirea situației la învățătură, 
utemista Gheorghe Ecaterina 
a propus să se înființeze gru
pe de întrajutorare- Fără în
doială, grupele de întrajuto
rare sînt bune, dar ele nu re
zolvă mare lucru. Pe cei ră
mași în urmă din diverse cau
ze îi ajutăm să ne ajungă, dar 
cu leneșii, cu delăsătorii, cu 
chiulangiii ce facem? O să 
stăm într-una lingă ei pinăîși 
fac temele? Acestora trebuie 
să li se explice — au arătat 
unii vorbitori — că trebuie să 
învețe, să fie ridicați la nive
lul de conștiință al celor mai 
buni utemiști, să se creeze 
împotriva manifestărilor lor 
negative opinia puternică a 
clasei.

Or, pentru crearea unei a- 
semenea opinii e necesar, așa 
cum am mai arătat, ca biroul 
U.T.M. să inițieze discuții la 
care să fie antrenați toți ute
miștii. A.șa cum a reieșit din 
adunarea generală, metodele 
folosite pînă acum nu s-au 
dovedit a fi dintre cele mai 
bune. Fără îndoială, nu e rău 
ci biroul UT.M. is! făcuse ur.

obicei din a chema în fața sa, 
în fiecare săptămînă, pe acei 
care nu învățau sau lipseau 
de la școală. Dar aceasta nu 
e suficient. Roadele ar fi fost 
mai bune dacă aceștia ar fi 
fost puși să răspundă de com
portarea lor în fața întregii 
clase. Se înțelege că în felul 
acesta s-ar fi dezvoltat și o- 
pinia clasei — asupra căreia, 
vorbitorii au insistat mai mult 
în adunare ; atitudinea de in
toleranță față de manifestările 
negative ale colegilor ar fi 
crescut, colegialitatea ar fi fost 
și ea înțeleasă mai just, nu 
ca o cocoloșire a lipsurilor 
care nu ajută creșterii, dez
voltării, ci ca o csâtică princi
pială, constructivă.

Felul cum s-au desfășurat 
adunările generale U.T.M. în 
cursul anului trecut a relevat 
necesitatea ca membrii comi
tetului U.T.M. să ajute mai 
mult organizația de clasă în 
ceea ce privește organizarea 
adunărilor generale U.T.M. 
care să dezbată probleme 
strîns legate de munca politi- 
co-educativă desfășurată în 
rîndul elevilor din această 
clasă.

Concluziile care au fost tra
se în adunarea generală pen
tru darea de seamă și alegerea 
biroului vor folosi, fără în
doială, la îmbunătățirea mun
cii organizației, la stabili
rea, cînd se va desfășura a- 
dunarea de alegeri pe an a 
unui plan de măsuri eficient. 
Se impune însă o observație. 
Este vorba de preocuparea 
organizației U T.M- de a an
trena pe fiecare utemist să 
contribuie la buna desfășura
re a adunării de alegeri. Din 
păcate, acest lucru nu s-a fă
cut. Aceasta a reieșit din par
ticiparea slabă Ia discuții. 
Biroul clasei ar fi trebuit să 
stea de vorbă cu fiecare ute
mist asupra felului cum să se 
pregătească pentru adunare; 
să-1 ajute să-și facă o auto
analiză a activității în spirit 
autocritic. Aceasta ar fi făcut 
să existe o mai largă partici
pare a utemiștilor la discuții; 
iar problemele ridicate de a- 
ceștia în adunare să se refere 
mai mult la formele și meto
dele de muncă folosite, la ex
periența pozitivă, la lipsurile 
manifestate în activitatea or
ganizației de clasă, la cauzele 
acestora- Concluziile trase în 
adunare în vederea îmbună
tățirii continue a activității 
organizației de clasă ar fi fost 
mult mai profunde.

De această observație tre
buie să se țină seama în or
ganizarea viitoarelor adunări 
de alegeri care vor avea loc 
in șccală-

AU1H. GEOSGCsCr

Bun găsit, 
Palat al pionierilor!

Grupuri, grupuri, pio- 
neri din toate col
țurile Capitalei, se 

îndreptau spre Palatul 
pionierilor, gătiți sărbăto
rește pentru reînceperea 
activității în acest an șco
lar.

...Ora 9,45. în sala de 
teatru a palatului s-au 
stins luminile. Ca la un 
semn, un grup de pionieri- 
trompeți, vestesc începe
rea festivității. Are loc ce
remonialul pionieresc...

Vorbitorii le-au adresat 
apoi cuvinte de „bun ve- 
nit“ pionierilor, le-au urat 
succes în activitatea lor la 
palat și în munca la învă
țătură. A urmat apoi 
spectacolul, care a fost 
conceput sub forma unei 
treceri în revistă a princi
palelor activități la care 
participă pionierii. Avînd 
la bază un text de legă
tură între diversele tablo
uri, spectacolul a fost o 
sinteză artistică a tot ceea 
ce este mai reprezentativ 
la palat - o realizare fru
moasă a pionierilor înșiși 
care au pus mult suflet în 
munca pregătitoare. Regia 
spectacolului (semnată de 
Mihai Radoslovescu) s-a 
dovedit plină de inventi
vitate, sugestivă. Prin fața 
micilor spectatori, în lumi
nile rampei, au evoluat 
formații pionierești, grupe 
de pionieri, membri ai 
cercurilor tehnice, sportive 
etc.

...Corul intonează „Cîn- 
tăm partidul11 de Vasiie 
Popovici, apoi cîntece de 
pace, cîntece despre Re

publica noastră populară, 
despre prietenia cu marea 
țară a constructorilor co
munismului, despre școală.

Se perindă apoi, pe 
scenă, micii electrotehni- 
cieni și chimiști, micii na- 
tuxaliști, radiofoniști și ae- 
romodeliști, turiști și ar
tiști...

Finalul spectacolului a 
reunit pe toți interpreții 
care, împreună cu corul 
au înălțat într-un singur 
glas cîntecul „Mulțumim 
din inimă partidului'*.

Cei peste 700 de pionieri 
participanți la festivita
tea de deschidere a pala
tului lor, au aplaudat cu 
căldură spectacolul care 
a constituit o mărturie gră
itoare a muncii entuziaste, 
a talentului, a fanteziei și 
bunului gust. O carte de 
vizită și o notă bună pen
tru Palatul Pionierilor din 
Capitală, care și-a re
început astfel activitatea 
cu cele aproape 50 de 
cercuri și formații artisti
ce. Spectacolul de deschi
dere a anului de activitate 
la Palatul pionierilor a 
prilejuit o caldă, o entu
ziastă manifestare a recu
noștinței și dragostei iier- 
binți pe care pionierii și 
școlarii o poartă partidu
lui nostru iubit, pentru co
pilăria lor însorită.

I. MIHUȚ



Ședințâ omagiala a Academiei
R. P. Romîne în cinstea 

ing. George Constantinescu

Cu prilejul 
aniversării 
proclamării 

R. D. Germane
Miercuri a avut loc la Am

basada R. D. Germane o con
ferință de presă consacrată 
aniversării a 12 ani de la pro
clamarea Republicii Democra
te Germane.

Ambasadorul Wilhelm Bick 
a vorbit ziariștilor prezenți 
despre succesele obținute de 
oamenii muncii din R. D. Ger
mană în cei 12 ani care au 
trecut de la proclamarea R.D. 
Germane, despre necesitatea 
încheierii Tratatului de pace 
cu Germania și despre peri
colul pe care îl reprezintă 
militarismul vest-german pen
tru pacea lumii.

★

Miercuri la Casa scriitorilos 
„Mihail Sadoveanu" din Bucu» 
rești a avut loc o seară lite
rară consacrată celei de-a 12-a 
aniversări a proclamării R. D.’ 
Germane.

Aurel Baranga, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă a împărtășit impresii 
din R. D. Germană și de la 
Congresul scriitorilor germani,

La seara literară au parti-* 
cipat scriitori romîni și alți 
oameni de artă și cultură. A' 
fost de față dr- Dietrich Her» 
rde, atașat cultural al R. D, 
Germane la București.

(Agerpres)
-----•-----

bru corespondent al Acade
miei, președintele Comitetului 
pentru tehnica nouă, a salutat 
pe sărbătorit în numele a- 
cestui comitet.

Luînd cuvîntul, inginerul 
George Constantinescu a ținut 
să sublimeze că realizările și 
spiritul său inventiv au la 
bază îndrumările primite din 
partea unor distinși profesori 
ai fostei școli naționale de 
poduri și șosele din București. 
Crearea sonicității. a spus el, 
Se datorește unei pasiuni pen
tru frumos, pentru muzică, 
care i-a sugerat ideia aplicării 
legilor matematicii și meca
nicii la transmisia sunetelor, 
descoperind pe această cale 
scnicitatea.

Sărbătoritul s-a arătat pro
fund emoționat de primirea 
călduroasă făcută în țara 
noastră, în uzine, fabrici, școli, 
pentru interesul manifestat de 
toți față de invențiile sale.

Inginerul George Constanti
nescu a mulțumit Prezidiului 
Academiei R.P.R. și tuturor 
oamenilor de știință și tehni
cienilor romîni pentru primi
rea afectoasă și pentru sărbă
torirea sa cu prilejul împli
nirii a 80 de ani. La sfârșitul 
ședinței el a semnat în cartea 
de aur a Academiei R. P. 
Române.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază ingi
nerul George Constantinescu 
a fost primit la Prezidiul A- 
cademiei R. P. Române de pre
ședintele Academiei, acad. A. 
Joja, și de membri ai prezi
diului Academiei cu care a 
avut o convorbire cordială.

Academia R. P. Romine a 
ținut apoi o ședință omagială 
în cinstea inginerului George 
Constantinescu, creatorul ști
inței și tehnicii sonicității. La 
ședință au participat membri 
ai Academiei R. P. Romine, 
cercetători științifici, profe
sori. ingineri și alții. A fost 
de față Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe.

Rostind cuvîntul de deschi
dere, acad. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romine, a felicitat căl
duros pe inginerul George 
Constantinescu, care în ziua 
de 4 octombrie sărbătorea îm
plinirea a 80 de ani de la 
naștere. Cei prezenți au făcut 
o călduroasă manifestație de 
simpatie inginerului G. Con
stantinescu și soției sale.

In continuare, prof. Remus 
Răduleț membru corespondent 
al Academiei, directorul Insti
tutului de energetică, a vor
bit despre viața și activitatea 
inginerului G. Constantinescu.

Prof. Ștefan Nădășan, mem

Un aspect al fabricii de 
zahăr din Luduș - Regiu
nea Mureș-Autonomă Ma

ghiară.
Foto : AGERPRES

vacanță
în activitatea sportivă 

de masă
Pe urmele materialelor publicate

„în cei 12 ani de cînd a fost 
înființată, asociația sportivă „Pe
trolul" de la Schela petroliferă 
Berea a înregistrat succese im
portante în atragerea tinerilor pe 
terenul de sport. Există în prezent 
aproape 1.400 de membri U.C.F.S, 
—- majoritatea tineri, aveam o fru
moasă bază sportivă și suficient 
material sportiv. La marile compe
tiții de masă au participat nu
meroși tineri, iar stadionul deve
nea adeseori neîncăpător. Ce pă
cat însă că această bogată activi
tate se termină odată cu înche
ierea primei etape a competiției 
respective. Fără voia lor tinerii 
de la Schela Berea intră apoi în- 
tr-o lungă și nedorită vacanță. 
De obicei vacanța durează de 
vara pînă iarna. Avem pistă de 
atletism, dar nu avem atleți, avem 
teren de volei, dar nu se găsesc 
voie bai'sfi 
fotbal 
fotbal 
raion

dar 
pe 

reg

avem stadion de 
trebuie să căutăm 

la a'te asoc.at i din

atenție deosebită. S-au remarcat 
tineri care după un antrenament 
minuțios au obținut bune rezul
tate în întrecerile primei etape.

Multă vreme secția de volei 
putea cu greu să înjghebeze un 
k>t de 6 jucători cu care să poată 
participa la întreceri, în timp ce 
în schelă existau zeci de tineri cu 
reale calități pentru acest sport.

Nicolae Catrina, antrenorul lotu
lui de volei și totodată jucător în 
echipă, a organizat multe întîlniri 
intre secții și a descoperit nu 
numai necesarul de jucători pen
tru o echipă care să reprezinte 
asociajia ci pentru trei sau chiar 
patru. Cu aceasta îrțsă acțiunea 
nu a luat sfîrșif. Sîmbăfa și dumi
nica terenul de volei 
întîlniri pasionante 
nerii petroliști își 
cunoștințele lor în acest

Există în cadrul schelei 
tenă de popice care era 
numai de cei 8 membri ai 

tci-'c* F G'&ot ci

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
Marele maestru sovietic Mi

hail Tal, fost campion al lu
mii, a cîștigat detașat turneul 
internațional de șah de la Bled 
(Iugoslavia), totalizînd 14% 
puncte din 19 posibile. In ul- 

Tal l-a învins 
pe marele 

Miguel

tima rundă, 
după întrerupere 
maestru argentinean

Najdorf, în timp ce principa
lul său adversar- Bobby Fis
ker (S.U.A.), n-a obținut decât 
remiza în partida cu Ivkov și 
a ocupat locul doi cu 13*/3 
puncte. Pe locurile 3-5 s-au 
clasat la egalitate : Keres, Pe
trosian (U.R.S.S.), 
(Iugoslavia) — 121/, 

fiecare.

Plecarea 
din țara noastră 

a delegației 
de activiști ai 

Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

•3
pM
<*a

masele larg. sa nnen la p-ac-ce
rea cont -.ă și mai a as organiza
tă a culturii fizice și sportului".

Așa își începea scrisoarea sa 
corespondentul voluntar Ion Jarcău 
de la Schela Berea. „Scînteia ti
neretului1*- a publicat în numărul 
3786. scrisoarea tînărului cores
pondent voluntar care ridica o 
seamă de probleme deosebit de 
importante legate de activitatea 
soc-ihră de masă a tinerilor pe
tal

.e
fia

o sec nță a con» -«"m 
și s-a a-a rr act.v.ta- 
h secț < tn parte. S-a 

constata* că poncipa'eie cauze 
care au făcut ca activitatea 
sportivă să nu se desfășoare la 
nivelul dorit a fost lipsa de cola
borare dintre organizația U.T.M. 
și asociația sportivă și mai 
faptul că nu s-au organizat 
multe competiții locale.

în aceeași zi s-a alcătuit 
preună cu comitetul U.T.M. 
plan concret de 
au fost prevăzute 
țiuni sportive de

Pentru atletism 
concursuri locale 
trecut mulți tineri petroliști, 
tuși această disciplină

as

ales 
mai

Im
un 

caremuncă, în 
o seamă de ac- 
masă.
s-au organizat 

la care s-au în- 
To- 

sportivă 
rămînea deficitară pe lîngă alte 
sporturi. De aceea, asociația spor
tivă a luat măsuri de populari
zare a atletismului în rîndul 
tineretului. Mai întotdeauna, în 
pauza meciurilor de fotbal au fost 
organizate întreceri atletice care 
au avut deosebit succes în atra
gerea tinerilor către

La Sparfachiada 
întrecerilor atletice Ili

acest sport, 
petrolistului, 
s-a dat o

(Urmare din pag l-a) 

culturale sau politice, să fiți 
împreună, să vă spuneți ce-ați 
realizat in aceea zi și ce pla
nuri de viitor aveți cerîndu-vă 
sfatul unul aeluilalt. Fără în
doială, familia are cerințele 
ei firești. Soțul și soția tre
buie să se afle împreună. Lu
crurile nu trebuie privite atît 
de simplu îneît să reducem 
viața de familie doar la fu
gare întrevederi între feres
trele unei activități obștești 
supra-aglomerate. Sudura fa
miliei, căldura ei, evoluția ei 
își cer și ele timpul cuvenit. 
Vor veni, probabil, copii, și 
de educația lor trebuie să se 
ocupe soțul și soția în egală 
măsură.

Dar asta nu înseamnă ru
perea totală, îndepărtarea so
ției de la viața din afara fa
miliei, de la dreptul ei și o- 
bligația ei morală de a lua 
parte direct și din plin la ac
tivitățile obștești și politice la 
care o solicită calitățile ei, 
prezența ei în societatea 
noastră socialistă. Există un 
echilibru normal al acestor 
lucruri pe oare viața a mii 
și mii de familii tinere îl 
confirmă și-l stabilesc. Bă
nuiesc că sub acest aspect a 
pus problema, atunci cînd 
s-a exprimat „noi doi", „nu
mai noi" etc. Căsătorește-te 
cu el, dacă îl iubești cu a- 
devărat, ajută-l să înțelea
gă aceste lucruri, împle- 
tește-ți preocupările obștești 
cu cele de familie, pen
tru a vă face o viață dt mai 
frumoasă, cît mai fericită. 
Sînt convins că el te va înțe
lege și își va da seama că a 
greșit, mai ales că nu poți 
diurni cu dragostea".

Al

Gligorici 
puncte

PE SCURT
Baschet Grivița

găzduiește 
în care ti- 
desăvîrșesc 

sport, 
și o a- 
folcsiiă 
echipei

tiiniri între secții și chiar campio
nate pe schelă. Rezultatul a fost 
deosebit de valoros.

Au fost de asemenea organiza
te multe campionate de șah, te
nis de masă, hrr.unot,- care au 
atras la startul lor sute de tineri 
petroliști. în adunările generale 
U.T.M. pe secții s-a dezbătut pe 
larg problema organizării mai te
meinice a activității sportive de 
masă, iar rezuHatuî acestor dez
bateri 8 const Ar e mase'e
ze bnar. care au ta 
ecmntate sportivă < 
resantă. Nici nu se în 
petiție locală și este organizată 
a ’a. încă de pe acum consiliul 
asociației și comitetul U.T.M. au 
luat măsuri în vederea organizării 
întrecerilor sportive din noul se
zon sportiv. în curînd va începe 
un concurs de popice între secții, 
anul de volei, tenis de masă și 
șah. De asemenea, va fi organizat 
concursul „Cel mai bun din 10 
la care asociația sportivă și comi
tetul U.T.M. intenționează să atra
gă pe toți membrii U.C.F.S.

Tovarășii din conducerea aso
ciației sportive și comitetul U.T.M. 
sînt convinși de acum că dezvol
tarea viitoare a activității spor
tive depinde în primul rînd de 
munca politică ce va fi desfășura
tă pentru atragerea tinerilor la 
practicarea sportului, de pricepe
rea cu care vor fi organizate în
trecerile sportive locale. Și numă
rul acestor 
fie cît mai 
mai ivi ca 
nedoritele 
sportivă.

Selecționatele masculine și 
feminine de baschet ale ora
șelor București, Kiev, Harkov 
și Odesa participă la turneul 
care s-a deschis la 3 octom
brie în sala sporturilor din 
Harkov. Primul meci s-a dis
putat între echipele masculine 
ale orașelor București și Har
kov. Baschetbaliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul 
de 64-61. Echipa feminină a 
Bucureștiului a avut ca 
parteneră selecționata Kievu
lui de care a fost întrecută cu 
60-49.

întâlnirile: C.F.R.
Roșie-Știința Cluj (teren Par
cul Copilului ora 10); Știința 
București-I.T.B. (stadion 
neretului ora 11,30). 
au loc următoarele 
C.S.M.S. Iași—C.C.A. ; 
pia Brașov—Progresul 
rești și 7 
Dinamo București.

Tl- 
în țară 
jocuri : 

Olim- 
Bucu- 

Știința Petroșani-

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. condusă de tov. An
tonin Krcek, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Praga 
al Partidului Comunist, care 
ne-a vizitat țara timp de două 
săptămâni pentru a studia ac
tivitatea în domeniul con
strucțiilor, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii S. Bughici 
și FI. Dănălache, membri ai 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

A fost de față J. Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București.

Informații

Box
Campionatul republican de 

box pe echipe programează 
duminică in Capitală intîlni
rea dintre echipele Progresul 
și Mureșul Tg, Mureș. întâl
nirea va avea loc în parcul 
sportiv Progresul cu începere 
de la ora 10.

Rugbi
In campionatul republican 

de rugbi se vor juca duminică 
5 .partide. în Capitală au loc

In cartierul Floreasca din Capitală 

Festivitatea dezvelirii unui monument 
ai lui Giuseppe Garibaldi

Miercuri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația U.T.M. con
dusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al Comite
tului Central al U.T-M-, care 
a participat la întîlciirea de 
la Berlin a reprezentanților 
organizațiilor de tineret și 
studenți din Europa, consa
crată încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și normali
zării situației din Berlinul oc
cidental.

★
Cu prilejul lucrărilor Reu

niunii Consiliului Uniunii In
ternaționale a Industriei de 
Gaze, (U.I.I.G.), Consiliul Cen-

trai A.S.I.T. a organizat în 
cursul zilei de miercuri o se
siune tehnico-științifică pe 
teme actuale din industria 
mondială de gaze.

★
Orchestra simfonică a Ra- 

dioteleviziunii romine și-a 
deschis miercuri după-amiază 
stagiunea cu un concert pre
zentat în fața muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 
la Uzinele „Semănătoarea".

Spectacolul a fost primit cu 
multă căldură de cei prezenți. 
Soliștilor și dirijorului le-au 
fost înmînate flori.

In noul cartier Floreasca 
din Capitală a avut loc 
miercuri dimineața festivita
tea dezvelirii bustului marelui 
patriot italian Giuseppe Gari
baldi. bust donat Sfatului 
Popular al Capitalei de către 
oficialitățile italiene din Si
cilia.

La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Academiei 
R. P. Romine, ai Sfatului 
Popular al Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai 
presei străine, numeroși bucu- 
reșteni.

Au fost de față oaspeții ita
lieni participanți la manifestă
rile dedicate Risorgimentului 
precum și Emilio Paolo Bassi, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Italiei la București.

Luînd cuvîntul, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, D. 
Diaconescu, a relevat contri
buția de seamă adusă de 
Giuseppe Garibaldi la lupta 
eroică a poporului său pentru 
formarea statului național 
italian, legăturile lui Gari
baldi cu patrioții români. Vor
bitorul a arătat în continuare

că ridicarea unui monument 
al lui Giuseppe Garibaldi la 
București și a unui monument 
al lui Nicolae Bălcescu la Pa
lermo reprezintă acțiuni pe 
linia prieteniei tradiționale 
dintre poporul romîn și ita
lian, prilej de manifestare a 
dorinței de pace a celor două 
țări.

Aducînd salutul locuitorilor 
orașului Palermo, prof. Paolo 
D’Antoni, membru al guver
nului regional sicilian, pre
ședintele Comitetului regional 
sicilian pentru sărbătorirea 
Centenarului unității Italiei, 
a citit textul scrisorii prima
rului orașului Palermo.

★
Comitetul Executiv al Sfa

tului Popular al Capitalei a 
oferit miercuri un dejun în 
cinstea delegației italiene pre
zente la dezvelirea bustului 
lui diuseppe Garibaldi.

★
însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al Italiei la București, 
Emilio Paolo Bassi, a oferit 
miercuri după-amiază un coc
teil cu ocazia sărbătoririi cen
tenarului unității Italiei.

(Agerpres)

Tineri brigadieri 
ai muncii patriotice 
la strînsui recoltei

(Urmare din pag l-a)

zării acestei acțiuni nu i s-a 
dat importanță. Comitetele 
U.T.M. regionale, raionale și 
orășenești din aceste regiuni 
este cazul să-și însușească 
concluziile cuvenite din acest 
fapt, să înțeleagă necesitatea 
de a acorda o atenție mult 
mai mare acestei acțiuni eco
nomice atît de importante.

Timpul prielnic din acesta 
zile oferă posibilități pentru 
ca munca brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din ora
șele și satele patriei să se des
fășoare în continuare cu o in
tensitate' sporită, pentru ca a- 
jutorul dat ge tinerii briga
dieri muncilor din campa
nia agricolă a acestei toamne 
să fie mereu sporit. A partici
pa la această importantă acți
une este un titlu de mândrie 
pentru fiecare tînăr brigadier 
al muncii patriotice.

(Ageripres)

Maeștrii11 ai modelajului în plastilina.
Foto : V. RANGAGH. NEAGU

competiții trebuie să 
mare pentru a nu se 
altă dată lungile și 
vacanfe în activitatea

Mai presus de
Fără a-1 scuti pe prietenul 

inginerei de observații critice, 
tovarășul Bîtlan vede în el 
un tînăr cinstit. Probabil se 
gîndește că doar a crescut în 
acești ani profund înnoitori, 
că desfășoară o muncă fru
moasă și utilă societății. Se 
vede însă că și la el ca si la 
alți tineri mai persistă încă 
atît de subtil-încăpățînatele 
reminiscențe ale vechii mo
rale și educații burgheze, pe 
care oamenii le judecă aspru, 
nu le trec de loc cu vederea.

Tânărul tractorist bănățean 
Gheorghe Rumega scrie prin
tre altele :

„Tinerii din statul nostru 
democrat-popular, crescuți și 
educați de partid, urcă treap
tă cu treaptă, învață și ajung 
pînă la urmă la diploma de 
inginer. Ca fată, poți oare 
după 14 — 15 ani de învăță
tură să te întorci la iglița bu
nicii, de dragul unui om pe 
care îl iubești, îl prețuiești, 
dar care de fapt nu te iu
bește și nu te prețuiește incit 
ar fi gata să te țină sub la
căt ? Colectivul, societatea so
cialistă cer prezența femeii în 
rezolvarea tuturor 'probleme
lor sociale, politice, culturale, 
alături de bărbat. Nici nu ne 
mai putem gîndi la izolarea 
ei. Oare mult rîvnita fericire 
se rezumă doar la un film pe 
săptămână, la sărutările lui 
fierbinți și la o plimbare cu 
motocicleta ? O casă „îndes
tulată ?“ Numai la atît se re
zumă viața unui om ?.„ Eu 
dacă aș fi fată n-aș prefera

modul lui de-a înțelege feri
cirea ?“

Teodor Huidu din Bucu
rești îi continuă, într-un anu
mit sens, gândurile: „Tova
rășa ingineră anonimă are 
dreptate și-i doresc să nu re
nunțe niciodată la logica și 
principiile pe care le-a pre
zentat în scrisoarea trimisă re
dacției, chiar dacă ar fi pe 
cale să se destrame o dra
goste mare... Individualismul, 
egoismul sînt trăsături de ca
racter străine societății socia
liste. I-ar prinde bine dacă ar 
fi puțin prelucrat de colecti
vul în mijlocul căruia mun
cește".

Chiar dacă nu m-aș ralia 
deocamdată acestei propuneri 
„concrete", trebuie să-mi măr
turisesc bucuria apelului la 
colectiv, ca judecător suprem 
al mentalității învechite.

Violeta Vangheli și Beatri
ce Nichita din Buzău merg cu 
îngrijorarea mai departe, zi- 
cînd : „Avem convingerea că 
acest tînăr nu trăiește ziua de 
azi și nu va împărtăși cu 
bucurie ziua de mîine-.. Dacă 
tinerii se vor căsători ducînd 
o viață individualistă, ruptă 
de colectivitatea care cere fe
meilor, alături de bărbați, o 
prezență creatoare, activă, 
la viața politică, obștească 
cum vor putea face parte din 
marea familie a comunismu
lui, către care tinde întreaga 
omenire ?" Iată, o admirabilă 
punte a gîndirii întinsă din 
ziua de azi spre cea de mîi
ne I Firească și totuși scăpă
rătoare în surprindere, apare

„Da“ sau 
această raportare a valorii o- 
menești la potențialul ei ma
xim la omul care va trăi, sîn- 
tem atît de siguri în comu
nism.

Trebuie spus că nu toate 
scrisorile fac apel la argu
mente de ordin filozofic, mai 
mult sau mai puțin dezvoltate- 
Unele povestesc pur și simplu 
întîmplări, cazuri asemănă
toare — fără să neglijeze 
sublinierea semnificației lor- 
Unii corespondenți au dorit 
să rămînă anonimi, îndemnați 
poate de amărăciunea expe
riențelor pe care ni le poves
tesc. Gîndurile lor însă, păre
rile lor destul de drastice în 
ce privește atitudinea juris
consultului o îndeamnă pe tî- 
năra ingineră să spună cate
goric „nu“. „Acest om — con
chide una din scrisori — te 
va rupe de viața colectivului 
în mijlocul căruia trăiești 
acum și față de care ai obli
gații morale, cetățenești, și 
își va impune adevărata „au
toritate" de bărbat după ce 
se va căsători cu dumneata".

In contrast puternic cu a- 
ceastă opinie cam pesimistă 
apar cele scrise de tovarășul 
Gh. Gașpar din București. 
Dânsul vorbește pe larg des
pre familia nouă, întemeiată 
pe drepturile și obligațiile 
egale ale soției și soțului. 
„Regimul democrat-popular — 
se spune în scrisoare — a eli
berat femeia din umilința 
străveche, a adus-o tn rînd cu 
bărbatul, i-a dat posibilitatea 
să muncească nestingherită, 
fn orice domeniu- Numai in

„Nu"
anii noștri s-a putut vedea 
cită energie și pricepere exis
tă în femeia care pînă nu de 
mult era socotită „bună nu
mai pentru cratiță". Acest lu
cru îl dovedește și autoarea 
scrisorii publicate, o tînără in
gineră pentru care activitatea 
multilaterală a devenit o ne
cesitate".

„Pentru a atinge și a desă- 
vîrși această veche aspirație 
există azi la noi condiții din 
ce în ce mai largi, spune to
varășul Ion Popovici din Re
șița. Piedicile vin însă de la 
acele mentalități învechite, 
care nu se dau bătute cu una 
cu două. Pe bună dreptate, 
trebuie să ne întrebăm, ce fac 
acei soți care se plîng că ne
vestele lor „au rămas în ur
mă", pentru a le simți umărul 
la aceeași înălțime în toate 
împrejurările vieții ? Eu so
cotesc că mulți dintre noi tre
buie să ne gîndim mai bine la 
acest aspect al vieții de fie
care zi. Să înțelegem că lu
mea s-a schimbat, că în socie
tatea noastră socialistă în care 
femeile desfășoară o remar
cabilă activitate creatoare pre
zența lor în viața obștească, 
politică, nu mai poate fi în 
nici un fel in contradicție cu 
viața de familie".

Și alte scrisori conțin păreri 
asemănătoare.

Ceea ce țin să consemnez, 
la sfârșitul acestei prime răs
foiri o corespondențelor pri
mite, este că însăși prezența 
lor, profunzimea și însufleți
rea ideilor expuse, intransi
gența față de tot ce poate ia-

Fereastră
(Urmare din pag l-a)

In sprijinul cititorilor. Da pildă, 
n-ar fi tost oare interesant de dez
bătut cu sutele de tineri îndră
gostiți de carte și film, analogiile 
și deosebirile între romanul și fil
mul „Setea" l

Tovarășa ingineră Elena Stă- 
♦escu, îmi relata că la discuția fi
nală, din luna septembrie, cu 28 
participant! la concursul „Iubiți 
cartea", doi n-au dovedit o pre
gătire corespunzătoare pentru a 
primi insigna. Este bine că exi
gența caracterizează munca mem
brilor comisiei, dar de ce ea se 
manifestă numai cu ocazia discu
țiilor finale ? Atribuțiile comisiei 
nu se rezumă doar la sarcina de 
examinator. Cei doi tineri ar fi 
fosf într-adevăr ajutați dacă mem
brii comisiei s-ar fi dovedit la fel 
de exigenți invitîndu-i la acțiuni 
diverse de la înscrierea lor la 
concurs pînă în ziua convorbiri
lor finale. Această sarcină impor
tantă se pare însă că a fost dată 
uitării, în ultima vreme de mem
brii comisiei.

Nu trebuie să se uite că succe
sele obligă. Realizările obținute 
pînă acum în antrenarea tinerilor 
ia activitatea culturală, trebuie să 
fie un punct de plecare și nu 
unul terminus. Concursul „Iubiți

tuneca. venind din altă lume, 
dragostea și fericirea oameni
lor de azi, sînt mereu legate 
de viața colectivului, a socie
tății noastre socialiste. Rela
ția individ-societate este re
zolvată într-un chip nou. ar
monios. bivalent. în conformi
tate cu filozofia și morala 
noastră superioară, care a- 
pără omul de tot ce-1 poate 
degrada sau împiedica din as
censiunea lui spre puritate și 
fericire.

Toate scrisorile primite în a- 
ceste numai cîteva zile de că
tre tînăra ingineră care a so
licitat, prin ziar, sfaturile ma
rii noastre familii tinerești, nu 
sînt oare o expresie tocmai a 
mișcătoarei griji tovărășești 
pe care o manifestă colectivul 
față de unul din membrii săi, 
într-un moment important al 
vieții ? Și « puțin lucru a- 
ceasta ?

Cititorii noștri au înțeles că 
este cazul să judecăm aceste 
lucruri la nivelul a ceea ce 
există dincolo de a-i spune 
tinerei inginere ,,da« sau 
„nu".

Să ne gîndim că majo
ritatea preopinenților nu văd 
în discuția de față un simplu 
,.caz“, ci în primul rând o 
dezbatere de idei, un prilej de 
a afirma morala și filozofia 
sănătoasă pe care se înteme
iază la noi familia.

în acest spirit plin de pro
funzime, înzestrat cu forța a- 
firmării și convingerii, sînt 
scrise corespondențele primite 
pînă acum. Pe cele mai inte
resante o să le citim, de mîine 
încolo, chiar în ziar. Aștep
tăm altele, nu numai de la ti
neri. ci și de la părinții lor.

Doar la nuntă joacă toată 
inmea ț

deschisă
cartea" și-a cîștigaf un loc frainic 
în această uzină, și-a dovedit efi
ciența și acest lucru nu trebuie 
să-l uite nici o clipă comitetul 
U.T.M.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
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Opere complete, 
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Vineri 6 octombrie 

la cinematograful „V. ALECSANDRI" 
PREMIERA FILMULUI

CINCI CARTUȘE

O producție a studiourilor „DEFA“-Berlin
eu:

E. GESCHONNECK, U. THEIN, E. MARIAN, G. SCHWILL 
M. KRUG, G. NAUMANN, F. DIEZ.

Scenariul: W. Gorrisch 
Regia: F. Beyer 

Imaginea : G. Marczinkowsky
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Rf turiști, prun tete fon 2350 Suceava



N. S. Hrușciov: Simpatia
Domnii Sovietice va fi și pe viitor

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U ■

de partea poporului tunisian
4 (Agerpres). —MOSCOVA

TASS transmite : într-un me
saj adresat lui N. S. Hrușciov, 
președintele Republicii Tuni
sia, Habib Burghiba, a expri
mat șefului guvernului sovie
tic recunoștința pentru dove
zile de prietenie și solidaritate 
cu Tunisia manifestate în le
gătură cu agresiunea imperia
listă franceză de la Bizerta.

în mesajul de răspuns N. S. 
Hrușciov subliniază că guver
nul sovietic a considerat în
totdeauna șl consideră că li
chidarea bazelor militare stră
ine de pe alte teritorii cores
punde intrutotul intereselor 
apărării și întăririi suveranită
ții a țărilor unde sînt ampla
sate aceste baze, și totodată 
ar înlătura focare serioase ale 
încordării internaționale și 
conflictelor militare.

N. S. Hrușciov îșj exprimă 
convingerea fermă că guver
nul și poporul Republicii Tu
nisia vor realiza sarcina lor

națională — lichidarea 
militare de la Bizerta 
reprezintă u<n punct de 
jin al colonialiștilor fracezi pe 
pământul tunisian".

Simpatia Uniunii Sovietice 
va fi și pe viitor în întregime 
de partea poporului tunisian 
care este ferm hotărît să ape
re cinstea și independența pa
triei sale, scrie N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a- 
rată că în timpul convorbiri
lor cu ministrul de Externe al 
Tunisiei, dl. S. Mokaddem, 
care a vizitat Uniunea Sovie
tică a fost primită cu satis
facție declarația sa că poziția 
guvernului tunisian în proble
mele participării la blocuri 
militare, necesității lichidării 
bazelor militare străine de pe 
teritorii străine și în general 
în problema menținerii păcii 
și securității internaționale 
coincide cu poziția guvernului 
sovietic.

bazei 
„care 
spri-

NEW YORK 4 
în dimineața de 4 
în Adunarea Generală a ONU 
au continuat dezbaterile ge
nerale. Au vorbit delegatul 
Libiei și ciankaișistul-

A luat apoi cuvîntul Cor- 
neliu Mănescu. ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Ro
mine, șeful delegației romîne 
la cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării Generale.

(Agerpres). 
octombrie

Guvernul ceylonez 
sprijină cererea 

de restabilire 
a drepturilor 

R. P. Chineze în O.N.U.

Cosmosul deschide un orizont extrem de 
pentru întrecerea pașnică - declară G. S. Titov

Problemele internaționale litigioase 
trebuie rezolvate pe cale pașnică

Întîlnirca de la Varșovia a ziariștilor

A4OSCOVA 4 (Agerpres), — 
TASS transmite : Este probabil că 
programul de zbor al cosmonau
tului 3 să fie mai complex decît 
al lui Gagarin și al meu, scrie în 
„Komsomolskaia Pravda" pilotul 
cosmonaut Gherman Titov înfr-un 
articol consacrat împlinirii a pa
tru ani de la lansarea primului sa
telit artificial sovietic.

Autorul amintește cu multă căl
dură de creatorii tehnicii sovie
tice a rachetelor — oameni pe 
care a avut fericirea să-i cu
noască în perioada pregătirii pen
tru zbor,

Cosmosul deschide un orizont

extrem de larg pentru întrecerea 
pașnică, arată Titov. Autorul amin
tește că deocamdată oamenii de 
știinfă americani au făcut doar 
„sărituri" in cosmos. Comentînd 
știrea că In S.U.A. a fost lansat 
un „cosmonaut mecanic", Titov 
arată că specialiștii americani in
tenționează să repete realizările 
cosmonauților sovietici, de data 
aceasta cu cosmonau/i vii, și nu 
mecanici.

Mai devreme sau mai tîrziu ei 
vor izbuti acest lucru adaugă 
Titov, și vom fi bucuroși să-i feli
cităm pentru succes.

COLOMBO 4 (Agerpres). — 
Săptămânalul ceylonez „Tri
bune" a publicat recent un 
editorial ân care se arată că 
guvernul ceylonez sprijină 
cererea de restabilire a drep
turilor R. P. Chineze la 
O.N.U. în legătură cu aceasta, 
ziarul se pronunță împotriva 
reprezentării poporului chinez 
la O.N.U. de către clica cian- 
kaișistă și arată că „clica din 
Taivan nu ar putea să supra
viețuiască nici măcar o zi 
dacă Statele Unite și-ar re
trage flota navală, aeriană sau 
trupele de la bazele americane 
din insulă". ,.A pretinde că 
există două Chine, spune în 
continuare ziarul, este cea 
mai mare absurditate. De a- 
ceea trebuie să se pună de ur
gență capăt acestei farse".

VARȘOVIA 4 Corespon
dentul Agerpres transmite s 
în zilele de 2 și 3 octombrie 
la Varșovia a avut loc întîl- 
nirea dintre ziariștii din ță
rile socialiste, occidentale, 
și neutre. La întîlnire au 
participat ziariști din 21 de 
țări, printre care din U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.P. Romînă, S.U.A.j 
Anglia, Franța, Italia, Dane
marca, Belgia, India, Indone
zia. Participanții la întîlnire 
au discutat problema germa
nă și problema securității în 
Euiropa. Ei și-au exprimat pă
rerea că toate problemele in
ternaționale litigioase trebuie 
să fie rezolvate pe cale paș
nică.

Participanții la întîlnire au 
adoptat în unanimitate un 
comunicat în care se spune : 
în cadrul unui larg schimb 
de păreri, au fost examinate 
multilateral și constructiv di
ferite aspecte ale situației in
ternaționale actuale ca : nece
sitatea recunoașterii interna
ționale a frontierelor existen
te în Europa centrală și răsă
riteană, existența a două state 
germane, Tratatul de pace 
german, statutul Berlinului 
occidental, acordarea de ga
ranții depline care să asigure 
accesul în Berlinul occiden
tal, reluarea experiențelor cu

arma atomică, precum și di
ferite propuneri referitoare la 
neutralitatea în 
trală, inclusiv 
packi.

Participanții la

Europa cen- 
planul Ra

întîlnire, se 
arată în comunicat, conside
ră că toate aceste probleme 
pot și trebuie să fie rezolvate 
pe calea tratativelor. în a- 
ceastă privință, nouă, zia
riștilor, ne revine o deosebită 
răspundere. Scopul actualei 
întîlniri a fost, nu elaborarea 
unei declarații politice comu
ne în aceste probleme, ci in
formarea reprezentanților pre
sei, care au influență asupra 
opiniei publice din țările lor, 
asupra punctelor de vedere 
ale colegilor lor din alte țări, 
iar prin aceștia asupra opiniei 
publice din țările respective, 
pentru ca, în măsura po
sibilităților să fie evitate 
neînțelegerile și greșelile ex
trem de periculoase în pe
rioada încordării internațio
nale, care împiedică duce
rea de tratative și obținerea 
unui acord. Ziariștii pot apre
cia just aceste stări de spi
rit ale opiniei publice și poar
tă răspunderea pentru for
marea unei opinii publice 
care să țină seama de situa
ția actuală nu pornind de la 
dorințele cuiva, ci de la fapte 
reale. Acest scop al întîlnirii 
a fost realizat.

Pianul septenai va fi îndeplinit 
în industrie înainte de termen

un mare combinat de hîrtie și carton. în fotogra 
din secțiile combinatului.

La Schwedt (R.D.G.) se construiește 
lie : într-una

O importantă 
realizare tehnică

Sesiunea Consiliului F. D. I. f
BUDAPESTA 4 (Agerpres). 

— La 4 octombrie a început 
la Budapesta sesiunea Consi
liului F.D.I.F. La această 
sesiune participă delegate 
din 100 de țări. Din partea 
Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă 
participă o delegație condusă 
de Maria Rosetti, 
a C.N.F.

Primul raport 
răspunderea femei

președintă

„Rolul și 
în socie

tate gi 
față de 
zentaț de Eugenie Cotton.

Eugenie Cotton a anunțat 
că viforul congres al F.D.I.F. 
va avea loc la Moscova în 
mai 1963.

Maria Maddalena Rossi, 
vicepreședinta F.D.I.F. (Ita
lia) a expus apoi sarcinile 
femeilor în lupta pentru pace 
și pentru soluționarea proble
mei germane.

răspunderea societății 
femeie" a fost pre

al oamenilor muncii

O nouă 
de

înfrîngere a conducerii 
dreapta laburiste

BLACKPOOL. — La 4 oc
tombrie la conferința anuală 
a Partidului laburist au avut 
loe dezbateri furtunoase refe
ritoare Ia politica externă. A 
fost adoptată cu o mare majo
ritate de voturi 
care condamnă prezența în 
Marea Britanic 
vest-germanc. Pentru rezolu
ție au votat delegați reprezen-

o rezoluție

a trupelor

tind peste 3.500.000 membri ai 
partidului. O a doua infringe- 
re a conducerii de drepta a 
partidului laburist a fost a- 
<1 opt arc a rezoluției care cere 
lichidarea bazei de submarine 
atomice americane de la Holy 
Loch. In favoarea rezoluției au 
votat delegați reprezentînd 
3.611.000 do membri ai parti
dului.

Acțiunile de culise 
în formarea 
guvernului 

de la Bonn continuă
BONN 4 (Agerpres). — Te

leviziunea vest-germană a 
transmis o convorbire pe care 
președintele partidului liber- 
democrat, Mende, a avut-o cu 
ziariștii. Principala atenție a 
fost acordată problemei creă
rii noului guvern al R.F-G. De 
data aceasta, Mende a preferat 
să se eschiveze de la un răs
puns direct atunci cînd a fost 
întrebat dacă partidul liber- 
democrat, respinge în conti
nuare categoric ideea partici
pării sale la un guvern de coa
liție condus de Adenauer. 
Mende nu a făcut decît să de
clare că în rândurile partidu
lui liber-democrat continuă să 
persiste mari îndoieli asupra 
oportunității trecerii din nou 
asupra cancelarului în vîrstă 
de 86 de ani „a poverii res
ponsabilității guvernamenta
le". Mende a repetat din nou 
că partidul liber-democrat res- 

• pinge ideea creării unui gu
vern de coaliție cu P.S.D.G.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Calculele arată că planul sepfe- 
nal (1959—1965) va fi îndeplinit 
de industrie înainte de termen. 
scrie în „Ekonomiceskaia Gazeta" 
Vladimir Novikov, președinție Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. Sarcinile de plan vor li 
depășite în privința celor mai im
portante produse ale industriei 
grele, în privința mărfurilor de 
larg consum : cultura, învățămîn- 
tul și ocrotirea sănătății vor fi ri
dicate pe o treaptă superioară.

In siderurgie, de exemplu, ni
velul de producție planificat pen
tru 1965 privind fonta, otelul și 
laminatele va fi realizat încă în 
1964.

In prezent, în Uniunea Sovieti
că se construiesc și se recon
struiesc mari uzine metalurgice, 
centrala electrice, aproximativ 170 
de întreprinderi ale industriei u- 
șoare, peste 130 de întreprinderi 
ale industriei alimentare si peste 
200 întreprinderi chimice.

In primii doi ani ai septena- 
lului au fost date în exploatare 
peste 2.000 de mari întreprinderi.

in perioada care a trecut 
la cel de-al XX-lea Congres 
P.C.U.S. (1956), venitul national 
al U.R.S.S. a crescut cu 56 la sută.

Subliniind că sarcinile stabilite 
in proiectul de Program at 
P.C.U.S. sînt Intrutotul reale, No
vikov arată că In procesul dez
voltării continue a industriei 
U.R.S.S. vor avea loc mari schim
bări în structura producției, pi
votul construcției economice fiind 
electrificarea economiei naționale.

Electrificarea pe scară largă 
va cuprinde industria, transportu
rile, agricultura, viața de toate 
zilele a locuitorilor orașelor și 
satelor.

Capacitățile energetice vor 
spori prin construirea de hidro
centrale, termocentrale și centrale 
atomoelectrice.

Avînd o economie bine dezvol
tată, pufem aloca mai multe mij
loace pentru ridicarea agricultu
rii, fără a aduce prejudicii dez
voltării industriei și întăririi 
cității de apărare, arată 
cheiera Vladimir Novikov,

Conferința internațională 
a matematicienilor 

din țările de limbă latină

de 
al

I

capa- 
în în-

în cei 12 ani de existență a 
R. D. Germane, nivelul de 
trai al celor peste 17,2 milioa
ne de locuitori ai țării a în
registrat o creștere perma
nentă.

După cum anunță agenția 
A.D.N. pentru consumul so
cial și individual se alocă 
peste 80 la sută din venitul 
național. Mai mult de o trei
me din totalul cheltuielilor 
în aceste scopuri revine în- 
vățămîntului, științei, cultu
rii, ocrotirii sănătății etc. 
Sumele alocate în aceste 
scopuri au crescut de la 
7.500.000.000 mărci în 1951 la 
19.000.000.000 mărci anul tre
cut.

Mijloace însemnate sînt fo
losite de guvernul R. D. 
Germane pentru construcția 
de locuințe. în perioada 1950- 
1960 au fost construite sau re
parate peste 557.000 de apar
tamente. în orașele distruse, 
în centrele industriale și la 
sate au fost construite locuin
țe moderne confortabile.

Bunăstarea și veniturile ee-

tățeniior R. D. Germane cresc 
in mod sistematic. în ultimii 
cinci ani salariul real, a 'în
registrat o creștere de 41,8 Ia 
sută. în aceiași timp prețurile 
în comerțul cu amănuntul au 
scăzut într-o măsură conside
rabilă. Acest lucru a fost po
sibil datorită succeselor obți
nute de oamenii muncii din 
toate ramurile economiei na
ționale.

La întreprinderea de po
duri și construcții de oțel 
din Dzeșda a fost termi
nată construirea unei uriașe 
macarale derick care poate 
ridica pînă la 40 de tone. 
Ea cântărește aproape 50 
de tone, turnul său are o înăl
țime de 35 metri, iar brațul 
măsoară 40 de metri. Aceasta 
este cea mai grea dintr-o serie 
de 11 macarale de acest fel 
construite de întreprinderea 
respectivă.

Importante construcții
hidrotehnice

Seară a culturii 
romînețti la Liege

Guvernul panamez 
cere un nou frafaf 

cu privire 
la canalul Panama

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
France Presse, la 2 octombrie 
un purtător da cuvînt al De
partamentului de Stat a de
clarat că. guvernul american 
studiază în prezent cererea 
guvernului panamez de a în
cepe negocieri cu Statele 
Unite în vederea încheierii 
unui nou tratat cu privire la 
zona canalului Panama. A- 
ceastă cerere este cuprinsă 
într-o scrisoare adresată re
cent președintelui Kennedy 
de Robert Chiari, președintele 
statului Panama.

La 1 octombrie președintele 
Chiari a declarat în fața Adu
nării Naționale panameze că 
tratatul în vigoare, încheiat 
în anul 1903, ,,nu mai cores
punde revendicărilor pana
meze" și aduce prejudicii in
tereselor

Ultima 
opiniei 
față de 
mericană a canalului Pana
ma s-a manifestat cu o deo
sebită tărie în noiembrie 1959 
cu prilejul sărbătorii indepen
denței, cînd au avut loc vio
lente manifestații antiameri- 
cane.

economice ale țării, 
oară nemulțumirea 
publice panameze 
ocupația militară a-

Evenimentele din Siria
DAMASC 4 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc a 
anunțat miercuri că starea 
excepțională a fost ridicată, 
ca urmare a normalizării si
tuației 
sirian.

pe întreg teritoriul

★
(Agerpres). — A-CAIRO * . .

genția France Presse relatea
ză că guvernul Republicii A- 
rabe Unite a adus la cunoș
tința Ligii Arabe că va con
sidera orice intervenție a Li
gii Arabe în legătură cu Siria 
drept un amestec inadmisibil 
în afacerile sale interne.

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Hassuna, a adus la cu
noștința reprezentantului Tu
nisiei acest răspuns al guver
nului R.A.U. la propunerea 
tunisiană de a se convoca 
Liga Arabă pentru examina
rea situației din Siria.

★
BEIRUT 4 (Agerpres). 

Corespondentul din Liban 
agenției France Presse rela
tează că egiptenii sînt eva
cuați în masă din Siria. Marți 
au fost transportați cu avioa
nele de la Beirut la Cairo a- 
proximativ 400 de funcționari 
de stat și ofițeri egipteni. în 
cursul nopții de 3 spre 4 oc
tombrie, circa 1-200 de egip
teni au fost îmbarcați la 
Beirut pe bordul unei nave.

în ultimele zile au trecut din 
Siria prin Liban peste 500 de 
egipteni. Se presupune că în 
total vor trebui să părăsească 
Siria circa 27.000 de egipteni.

★

CAIRO 4 (Agerpres). — Zia
rul „Al Ahram“ scrie în nu
mărul său de miercuri că 
„avînd în vedere poziția duș
mănoasă a guvernelor Tur
ciei și Iranului față de 
R.A.U., sindicatele din Port 
Said au hotărît să boicoteze 
toate navele iraniene și tur
cești care vor trece prin acest 
port".

ROMA 4 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Intre 26 
septembrie și 3 octombrie a 
avut loc la Bologna șl Floren
ța cea de-a doua Conferință 
internațională a matematicie
nilor din țările de limbă la
tină. La această conferință a 
luat parte și o delegație de 
oameni de știință romîni, 
compusă din acad. prof. Gri
gore Moisil, prof. Caius Iacob 
și prof. Nicolae Teodorescu 
membri corespondenți ai Aca
demiei R. P. Romine.

In cadrul lucrărilor confe
rinței acad. prof. Grigore Moi
sil a prezentat comunicarea: 
„Despre unele probleme ma
tematice ale dinamicii fluide
lor compresibile", iar prof. 
Caius Iacob comunicarea „A-

»■ ■'

plicații ale algebrei la 
nile moderne de calcul-. Co
municările matematicienilor 
români au fost primite cu deo
sebit interes de participanții 
la conferință.

De asemenea posturile de 
radio italiene (R AL) în emi
siunile consacrate conferinței 
matematicienilor de la Bolog
na și Florența au elogiat co
municările prezentate de oa
menii de știință români.

La ședința de închidere a 
conferinței a fost ales Comi
tetul executiv al grupului ma
tematicienilor din țările de 
limbă latină. Academicienii 
Grigore Moisil și Gheor- 
ghe Vrănceanu au fost aleși 
membri ai Comitetului exe
cutiv.

mași-

BRUKELT.ES 4 (Agerpres). 
Corespondență specială : Sub 
auspiciile Asociatei de pne- 
tea-e 3»l;.a-5c=î=ia a arat 
Loa recea: la Liege, fs «aia 
Palatahzi Congreselor o ^Sea
ră a culturii remineșii* închi
nată prieteniei dintre cele 
două țări. Scriitorul belgian 
George Linze a conferențiat 
despre vizita pe care a fă- 
cut-o în Romînia. Au fost pre
zentate filmele documentare 
romînești „Ciocârlia" și 
ralul" și a avut loc o 
de muzică populară 
nească.

La manifestare au 
pat personalftăți < 
belgiene, precum și poeții ro
mîni Marcel Breslașu și Ion 
Bănuță, aflați în Belgia cu 
ocazia Bienalei internaționale 
de poezie de la Knocks. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai Legației R. P, 
Romîne la Bruxelles.

„Lito- 
crudiție 

romî-

. partici- 
culturale

în Republica Democrată Ger
mană se traduce cu succes în 
viață un vast program de con- 
strucție a unor mari obiective 
hidrotehnice — baraje fluviale și 
bazine artificiale de apă.

în anii de după război și pînă 
la începutul septenalului în țară 
au fost construite 33 
care au format lacuri 
lare cu un debit de 
S0 milioane m.c. în 
fecalului (1959-1965) 
construcție a acestor 
hidrotehnice a crescu; simțitor. 
Debitul total al lacurilor de acu
mulare 
cursul 
proape 
acesta, 
pub -ca »a_ ,c jc,-« 
ar- - căaia ce apj șa 
ta ce ap-oape --i -

Aceste sarcini ale septe-a’ufui 
se îndeplinesc cu succes. Barajul 
de pe rîul Rappbod din munjii 
Harz a și Intraf în funcțiune. A- 
cesta este cea mai înaltă con-

baraje noi, 
de acumu- 
aproximativ 
cursul sep- 
rifmul de 
obiective

ce se vor construi în , 
sepfenalului va fi de a- 
350.000.000 m.c. In felul 

la siaptul ar.-lui 1965 re
de bc'.-e 
b oed*

în Katanga: reprezentanții O.N.U. 
capitulează din nou în fața lui Chombe

al

★
DAMASC 4 (Agerpres). - 

Agenția France Presse anun
ță că reprezentanții Siriei în 
Adunarea Națională a R.A.U. 
s-au întrunit marți seara pen
tru a discuta situația creată. 
Intr-un manifest publicat 
după întrunire se spune că 
deputății sirieni sprijină fără 
rezerve noul regim din Siria.

ELISABETHVILLE 4 (A- 
gerpres). — „Situația din Ka
tanga este gravă", a declarat 
reprezentantul O.N.U. la Eli
sabethville, Conor O’Brien. A- 
genția France Prese arată că 
tratativele dintre Chombe și 
comandamentul O.N.U. „au 
intrat în impas și se vorbește 
de o ruptură. Discuțiile asupra 
problemelor importante (mer
cenarii europeni, prizonieri, 
refugiați) au fost abandonate. 
Observatorii de la Elisabeth
ville consideră că acest joc 
este periculos într-un oraș în

care mitralierele continuă să 
fie încărcate".

Chombe a anunțat că nu va 
permite reluarea lucrărilor 
comisiei militare mixte pînă 
cînd comandamentul O. N. U. 
nu-i va preda fără pretenții 
de schimb pe cei 143 de pri
zonieri capturați la 
O’Brien a arătat că 
vorba de prizonieri 
ziși, întrucît soldații 
ghezi de la Nyunzu au cerut 
comandamentului O.N-U. să îi 
ia sub protecția sa. Cu toate 
acestea O’Brien sra declarat

Nyunzu- 
nu este 
propriu- 

katan-

de localitatea

struefie hidrotehnică de acest fel 
din întreaga Germanie. Barajul 
are de la fundație pînă în vîrf 
înălțimea de 110 m. Aici s-a for
mat un lac de acumulare alpin 
cu un debit de peste 100 mili
oane m.c. Recent a intrat în func
țiune marele lac de acumulare 
din apropiere
Straussfurt ,pe .ful Unstrut (regiu
nea Erfurt).

In prezent principalele lucrări 
de construcții de baraje și lacuri 
de acumulare se desfășoară în 
cîteva regiuni ale republicii : pe 
rîul Or (Turingia de nord), în a- 
propiere de Wendefurt (Harz), în 
apropiere de Kelbra (regiunea 
Erfurt). Au intrat în l 
l-cră- e de construe'- 
hă c- tex e-e die
cate rt fC

A

scop va servi fi ba-»>' dri ac-> 
pierea orașului Plauen ca-e va 
forma un lac de acumulare cu un 
debit de 64 milioane metri cubi.

Atunci cînd vorbesc
imaginile

— La Expoziția 
de artă fotografică

internațională 
de la Moscova

DJAKARTA. — La 4 octom
brie amiralul S. G. Gorșkov, 
comandantul suprem al Flo
tei maritime militare ale 
U-R.S.S., care se află într-o 
vizită de prietenie în Indone
zia, a avut o întrevedere cu 
președintele Sukarno. întreve
derea care a durat o jumătate 
de oră s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

multe

desfă- 
de-al

cantitate de celuloză și 
alte produse.

în întrecerea care se 
șoară în cinstea celui 
XXH-lea Congres al P.C.U.S.
colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri se strădu
iește să execute lucrările de 
construcție și montare înain
te de termenul prevăzut.

SÎKTÎVKAR. In jurul ora
șului Sîktîvkar — capitala 
R.S.S.A. Komi — se construieș
te cel mai mare complex in
dustrial din lume pentru pre
lucrarea lemnului. Complexul 
va fi format dintr-un combi
nat de celuloză și hîrtie și din 
alte cîteva fabrici și uzine. în
treprinderile viitorului com
binat vor produce anual 
160.000 tone hîrtie cretată, 
280.000 tone carton, o mare

HAGA. — In legătură 
marele interes manifestat 
Olanda față de proiectul 
Program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, edi
tura progresistă olandeză „Pe
gasus" a editat pentru a doua 
oară într-un mare tiraj bro
șura intitulată „Comunismul 
— ziua de mîine a lumii". 
Broșura cuprinde textul inte
gral al proiectului de Program 
al P.C.U.S.

cu 
în 
de

» Mercenarii lui Chombe pe străzile orașului Elisabethville.

gata să-i predea lui Chombe 
pe acești oameni, dar numai 
pe bază de schimb.

Ar fi absurd să se aștepte 
ca Chombe să manifeste mai 
multă considerație față de co
mandamentul O.N.U. atunci 
cînd acesta se arată dispus 
să-i predea nu numai pe mi
litarii care s-au pus sub pro
tecția lui, ci și pe cei. peste 
30.000 de civili katanghezi care 
au fugit din Elisabethville și 
au cerut reprezentanților 
O.N.U. să-i apere de represi
unile și samavolniciile chom- 
biștilor. Khiari, reprezentan
tul O.N.U. în Comisia militară 
mixtă i-a vizitat pe refugiați 
marți dimineață, și le-a cerut 
să se înțoarcă la Elisabeth
ville „pentru a preveni epide
miile".

Totodată, Chombe a sistat 
total îndepărtarea mercenari
lor străini susținînd că ei ar 
fi plecat cu toții, deși după 
cum arată agenția Reuter „nu 
este un secret pentru nimeni 
că mulți dintre ei sînt încă în 
Katanga și pretextează că lu
crează ca civili".

Poliția lui Salazar 
continuă arestările
LIS ABONA 4 (Agerpres). — 

Potrivit agenției France Pres
se, alți cinci membri ai opo
ziției împotriva dictaturii lui 
Salazar au fost arestați de po
liția portugheză în orașul 
Porto. Intensificarea campa
niei de arestări - subliniază 
observatorii — urmărește re
primarea opoziției în preajma 
apropiatelor alegeri legisla
tive. Cei arestați sînt avocații 
Artur Santos 
Franha și Joao 
reia, membri ai 
Porto, și doctorii 
loso Cunha și 
Santos.

Silva, Olivio 
Araujo Cor- 
baroului 
Antonio 
Ribeiro

din
Ve-
dos

ii și mii de mos- 
coviți, in șuvoi 
nesfîrșit, se în
dreaptă de dimi
neață pînă seara 
spre Casa priete
niei popoarelor.

Mii și mii de oameni vin 
aci pentru o călătorie în jurul 
globului pămînesc, admirînd 
imagini din 55 de țări ale lu
mii.

Trebuie să vă mărturisesc, 
stimați cititori, că am avut 
prilejul să vizitez numeroase 
expoziții internaționale de 
artă fotografică. Expoziția. in
ternațională organizată de 
Uniunea asociațiilor de prie
tenie cu țările străine și de 
Uniunea ziariștilor sovietici 
întrece orice așteptări. Acea
sta este, de altfel, și părerea 
specialiștilor sovietici precum 
și a juriului internațional.

Din peste 5.000 de fotografii 
trimise la concurs au fost 
alese doar 550. Sînt 550 de 
fotografii care vorbesc despre 
marile evenimente ale lumii, 
despre bucuriile și necazurile 
oamenilor, fotografii care în
fățișează oameni negri, albi, 
galbeni, copii și bătrîni — 
într-un cuvînt, o adevărată 
oglindă a lumii.

,,Oglindă a lumii", nu este 
numai o expresie la modul fi
gurat. De cum intri, vezi in
tr-adevăr lumea în care trăim. 
Ne-o înfățișează Gherman Ti
tov prin fotografiile în culori 
făcute în timpul zborului său 

I istoric pe nava Vostok II.
Nici o expoziție din lume 

nu a avut pînă acum aseme
nea fotografii.

Cit de vii sînt imaginile so
vietice și din celelalte țări so
cialiste, cit de pline de lumi
nă, de optimism, de încre
dere în viața nouă I

Privești imaginile din lu
mea capitalului și suferi ală
turi de șomeri, alături de co
piii străzii, alături de îndră- 
gostiții care nu au nici un ban 
în buzunar.

Două lumi se întîlnesc în a- 
ceste imagini din expoziția de 
la Casa prieteniei din Mos
cova. Și concluziile sînt lim
pezi pentru fiecare.

Ceea ce impresionează pri
vind aceste fotografii este și 
imensul „nu“ pe care omeni
rea îl spune războiului, do
rința de a trăi în pace.

Patru fotografii care se află

la cițiva metri una de alta 
constituie parcă simbolul ace
stei expoziții : un copil iși 
îndreaptă mînuța spre o ju
cărie ; trei oameni sovietici 
care au participat la apărarea 
cetății Brest se întîlnesc după 
20 de ani; londonezii mani
festă pentru pace ; printr-un 
geam, într-o simfonie minu
nată de culori, se văd noile 
construcții ale Bucureștiului.

Pentru ca puștiul acela să 
se poată juca liniștit, pentru 
ca să se ridice noi și noi con
strucții confortabile au luptat 
și cei trei apărători ai Brestu- 
lui, comsomoliștii anilor 40. 
Pentru ca puștiul acela șă se 
poată juca în. liniște, pentru 
ca să apară noi construcții, 
se ridică azi în apărarea pă
cii glasul oamenilor cins.-ț- 
din întreaga lume. Tinereț e 
izbucnește năvalnic din fie
care lucrare expusă. Iată una 
din ele: „Tînăr constructor al 
hidrocentralei Bratsk". Pri
veam azi acest portret al unu
ia din miile de tineri care au 
contribuit la marea victo
rie obținută în cinstea celui 
de al XXlî-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice : drumul fluviu
lui Angara a fost barat ș. 
totodată astăzi s-a semnai 
actul de naștere al mării si
beriene.

Din cele 550 de fotografii 
expuse, 21 aparțin maeștrilor 
fotografi din Republica Popu
lară Romînă. Din cele 14 me
dalii, una aparține Clarei Spi- 
țer pentru fotografia ,.Ei:c:i- 
rești" (noile blocuri din Piața 
Palatului R.P.R.), iar dcuă 
diplome de onoare au fost a- 
cordate lui Lica Iosif pentru 
fotografia „La mare" și lui 
A. Mihailopol pentru fotogra
fia în culori „în

Maeștrii artei 
sovietice cu care 
remarcau marele 
fotografiei romînești și

uzină".
fotografice 

am discutat 
progres al 
, Ti evi- 

dențiau, în afara lucrărilor 
premiate de juriul internațio
nal lucrările lui Sandu Me- 
drea, Alexandru Florescu etc.

Asculți cu bucurie aceste 
laude sincere adresate colegi
lor întru ale reportajului 
care redau in imaginile lor 
marile realizări ale poporului 
nostru, tinerețea țării.

Al. STARC
Moscova, 3 octombrie 1961.
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