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O problemă 
importantă 
la ordinea zilei 
în facultăfi

(Din viața 
universitară)

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romne care a participat la sărbătorirea 

celei de-a 12-a aniversări a pnx’amârii 
R. D. Germane s-a

Miercuri s-a înapoiat in Ca
pitală, venind de la Berlin, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Romine, care a participat la 
sărbătorirea celei de-a 12-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane.

Delegația a fost alcătui
tă din tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducă torul de
legației. Dumitru Colin, mem
bru supleant al Biroului Po-

înapoiat in Capitală
Ude ii C. C. 11 PAI R., gene
ral colonel Floca Arhip ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate.

La sosire. în Gara de Nord, 
membrii delegației an fost sa
lutați de tovarășul Petre Bo
rtii, membri ai C.C. alPM.R 
ai guvernului, activiști de 
partid și de stat.

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

(Agerpres)

lucrări de bana calitate. Arăturile sînt uniforme 
adincrmea corespunzătoare**,  îi spune inginerul agro- 

lon Furtună de la G.A.C.Dobreni, tractoristului Gheor
ghe Uzun de la S.M.T. Călugăreni, regiunea București.

Foto : B. NICUȚA

Oamenii muncii din între
prinderile industriale și alte 
unități economice din regiu
nea Ploiești au încheiat pri
mele trei trimestre ale ace
stui an cu o depășire a pro
ducției globale de 174.850.000 
lei. în această valoare sînt cu
prinse importante cantități 
de produse date peste plan. 
Petroliștii din rafinării, de 
exemplu, au dat în plus în 
această perioadă 22.271 tone 
de uleiuri minerale, mai mult 
de 21.000 tone de motorină 
superioară și alte produse pe
troliere, iar chimiștii de la 
Uzina „Petru Poni“ din Va
lea Călugărească au livrat a- 
griculturii în plus însemnate 
cantități de îngrășăminte chi
mice. La rîndul lor muncito
rii din fabricile producătoare 
de materiale de construcții au 
trimțe șantierelor în aceeași 
perioadă, peste cantitățile pre
văzute în plan, geamuri, că
rămizi și diferite articole 
tehnico-sanitare pentru cir
ca 400 de apartamente.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din întreprinderile 
regiunii Ploiești au dobîndit 
rezultate remarcabile și în 
îmbunătățirea calității produ
selor. Ei au livrat în această 
perioadă benzină cu cifră oc
tanică mai ridicată, uleiuri 
cu un grad de congelare scă
zut, utilaj petrolier cu o re
zistență mai mare etc. Tot
odată, pe seama reducerii pre
țului de cost, ei au obținut 
în primele 8 luni ale anului 
economii suplimentare în va
loare de 97.651.000 lei.

Pentru dezvoltarea șeptelului proprietate obștească

Comunistul Constantin Săndulescu, șeful brigăzii de strungari de la secția matrițerie 
a I.I.S. „I. C. Frimu“ din București se preocupă îndeaproape de ridicarea calificării ti

nerilor absolvenți ai școlii profesionale, Iordache Gh., Vîlceanu Iulian și Ion Ilie.

Utilaje pentru exploatările forestiere
Muncitorii forestieri de pe 

cuprinsul țării primesc noi 
utilaje și mașini care le fac 
munca mai ușoară și mai 
spornică.

In toate secțiile Fabricii de antibiotice din Iași lucrează 
numeroși tineri. Alături de muncitorii virstnici ei suprave
ghează instalațiile moderne, conduc cu pricepere complica
tul proces de producție, dovedind astfel că stăpinesc intr-o 
bună măsură cunoștințele de specialitate necesare. Cu toate 
acestea iu fabrică, majoritatea tinerilor muncitori trebuie 
să continue să învețe, să-și însușească tot mai mult tainele

complicate ale chimiei, să se pregătească să devină adevă- 
rați specialiști in meseria in care lucrează.

Cum este organizată aici acțiunea de ridicare a calificării, 
ce forme de ridicare a calificării sint organizate in fabrică ? 
Iată cîteva întrebări la 
ocazia raidului nostru.

care am căutat să răspundem cu

De curind muncitorii care 
lucrează în exploatările fores
tiere din regiunea Mureș-Au- 
tonomi Maghiară au primit 
21 de tractoare. în acest an 
ei au mai primit 100 de fie
răstraie mecanice și aproape 
30 de funiculare pentru scosul 
lemnului din parchet Noile 
mecanisme și mai buna folo
sire a capacității de lucru a 
celor existente au permis 
muncitorilor mureșeni să ob
țină în acest an o producti
vitate a muncii cu 10 la sută 
mai mare față de anul trecut

Și în exploatările forestiere 
din regiunea Suceava au fost 
primite noi utilaje. De curînd 
la întreprinderile forestiere 
Gura Humorului
s-au montat noi funiculare. 
Creșterea numărului de utila
je a făcut posibil ca 30 la sută 
din masa lemnoasă exploatată 
în regiune în primele 9 luni 
ale acestui an să fie doborîtă 
și secționată cu fierăstraie 
mecanice. In același timp s-au 
micșorat cheltuielile de ex
ploatare, fapt care a făcut po
sibil ca muncitorii foresti
eri din regiunea Suceava să 
obțină economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de 
2 419.000 lei.

și Rădăuți

Forma cea mai eficace Inginerii continuă studiul
cursurile poate

O experiență bună

Aproape 100 de tineri ur
mează cursurile de ridi
care a calificării profe

sionale, iar alți 200 au fost 
cuprinși în șapte cursuri de 
calificare- Spre deosebire de 
anii trecuți, comitetul U.T.M. 
a sprijinit mai puternic con
ducerea fa! 
sindicatului 
acțiunii de

&

au fast ma: bine ș: cu mai 
multă chibzuință organizate r 
pe flux tehnologic (secții) și 
pe o durată de un an. Dato
rită specificului fabricii a 
fost necesar ca in primul rind 
să li se predea tinerilor pro
bleme de fizică, 
matematică care 
în înțelegerea 
fizice și chimice, 
de laborator etc. 
perioadă a cursurilor, i 
începe în această lună, 
trece la 
meseriei 
practice.

- Așa 
acum, cursurile sînt mai fo
lositoare tinerilor - ne spune

;eh

chimie și 
să-i ajute 
fenomenelor 
în calcule 
In a doua 

care 
, se 

partea tehnologiei 
și la demonstrațiile

cum sînt organizate

inginera Veronica Ardeleanu, 
șefa sectorului III. Ele au o 
durată mai mare, deci cunoș
tințele predate aici se pot a- 

■ profunda mai bine. Aceasta 
ajută ca fiecare participant 
să stăpînească cît mai temei
nic procesul tehnologic de 
fabricație- fapt ce se reflec
tă in activitatea product; vâ.

Un lucru bun este faptul 

acel ași ț- n ip sa dea tineruor 
cunoștințe elementare privind 
operațiile și meseriile înru
dite. în sectorul IV, tinerii 
Paul Tănase, Constantin Bur- 
laciuc, Titea Carabaș, care 
și-au însușit și meseria de 
distilatori. lucrează cu randa
ment sporit, iși dau mai bine 
seama de mersul procesului 
de producție, știu unde și 
cînd să intervină.

Sprijinind buna organizare 
a cursurilor, comitetul U.T.M. 
a recomandat în același timp 
pe cei mai pregătiți tineri in
gineri să predea la aceste 
cursuri, să-i sprijine pe ti
neri în ridicarea calificării 
profesionale.

Tînărul inginer nu se 
mulțumi cu cele învățate în fa
cultate. El organizează pro
ducția la locul său de muncă, 
se ocupă de creșterea munci
torilor, de introducerea tehni
cii noi și de aceea trebuie să 
fie cît mai temeinic pregătit. 
De la această cerință a pornit 
conducerea fabricii, comitetul 
sindicatului și comitetul U.T.M. 
la crearea formator specifice 
pentru perfecționarea ingine
rilor. S-a obți cest sens
o experiență Așa. de

C3

exemplu, s-a creat un clNs de 
automatizare pe problemele 
actuale ale fabricii, curs frec
ventat de circa 100 de ingi
neri, tehnicieni, maiștri și 
biologi. 34 de ingirferi, șefi de 
sectoare, secții etc. urmează 
cursul pentru introducerea 
tehnicii noi și a automatizării 
in fabrică. Expunerile la a-

LIDIA POPESCU

odăria cclecrivă din 
ibreni, raionul Olte- 
;a. are in prezent un 
însemnat de animale 

din care taurinele ocupă un
loc important: 165 de capete- 
dmtre care 49 de vaci cu lap
te. 45 de juninci și 30 de ca
pete tineret taurin- Pînă la 
sfîrșitul anului numărul vaci
lor va ajunge la 97 de capete- 
în acest an colectiviștii au 
cumpărat 30 de juninci și au 
reținut toate vițelele din pră- 
silă proprie- Bunii gospodari 
se gindesc însă mai departe, 
ei privesc dezvoltarea sectoru
lui zootehnic în perspectivă. 
Tovarășul Eugen Cristescu, 
președintele gospodăriei, ne-a 
spus :

— Acordăm în continuare a- 
tenție dezvoltării șeptelului și 
în special fermei de vaci. în 
următorii ani vom ajunge la 
aproape 300 de vaci cu lapte. 
Baza dezvoltării acestei fer
me va fi reținerea tuturor vi- 
țelelor din prăsilă proprie- 
Acest lucru s-a dovedit ren
tabil pentru gospodărie. Da
torită condițiilor bune de în
grijire și hrănire noi am ob
ținut de la aceste vaci pro
ducții din ce în ce mai mari 
de lapte. Anul acesta produc
ția de lapte pe cap de vacă 
furajată va fi de 2-500 de li
tri, cu aproape 500 de litri 
mai mare decît anul trecut.

-rs.

Pînâ la 1 octombrie, s-au ob
ținut peste 2.000 de litri lapte 
De cap de vacă furajată. 
Avem toate motivele să cre
dem că planul va fi îndepli
nit. Aceasta pentru că noi am 
ținut seama de cîteva condiții 
prin respectarea cărora am 
reușit să obținem rezultate 
bune.

Despre una din aceste 
condiții a vorbit tovară
șul Constantin Voicu, 

șeful uneia dintre cele două 
echipe de construcții din co
lectivă.

Organizația de part 
siliul de conducera ; 
dăriei noastre au'e 
atenție deosebită asigurării 
adăposturilor pentru animale. 
Noi, constructorii, am căutat 
să le facem din ce în ce mai 
bune și cît mai ieftine. în 
acest an am terminat trei 
grajduri pentru cîte 100 de 
capete fiecare- Primul ne-a 
costat 58 000 de lei, al doilea 
54.000 de lei iar al treilea 
51.000 de lei ; în total 163.000 
de lei, adică ceva mai mult ds 

‘ 540 de lei pe cap^de animal.
După cum vedeți, fiecare grajd 
a costat din ce în ce mai pu
țin, deși toate sînt solide, du
rabile, corespunzătoare cerin
țelor. Dar pentru asta am 
folosit toate rezervele locale 
de care dispune gospodăria. 
Avem pămînt bun pentru că
rămidă, apă aproape- De pe 
malul Sabarului și de pe unele 
terenuri ale gospodăriei am 
scos peste 25 de vagoane de

tid și can
al gospo- 

noastre au 'acordat o 
deosebită

buturugi de sălcii și arini pen
tru arderea cărămizilor. Ne-a 
costat o cărămidă 0.12 lei, 
aproape cît un chirpici.

— La toate acestea au con
tribuit și tinerii — a interve
nit Nicolae Călin, secretarul 
organizației U.T.M. din gospo
dărie. Cu brigăzile utemiste 
de muncă patriotică am orga
nizat în zilele de sărbătoare 
și cînd nu se putea lucra la 
cîmp, convoaie de atelaje și 
am transportat din Sabar 
peste 15 vagoane de pietriș și 
nisip. Tot tinerii au scos bu
turugile pentru arderea cără
mizilor. Două echipe de tineri 
au dat ajutor, constructorilor 
la lucrările care nu necesitau 
calificare

cerințelor producției
- Desigur, ori cît de bine 

ar fi organizate cursurile - 
ne spune inginerul Constan
tin Asandei, membru în comi
tetul U.T.M. — dacă progra
mele analitice nu cuprind lu
crurile cele mai interesante 
care să concorde cu nevoile 
prezente și viitoare ale fabri
cii ele i-ar plictisi pe tineri, 
nu le-ar suscita interesul pen
tru învățătură. Iată de ce co
mitetul U.T.M. a acordat o 
atenție deosebită elaborării 
acestor programe, contribuind 
la asigurarea unui conținut 
corespunzător. La alcătuirea 
acestor programe au fost mo
bilizați numeroși tineri ingi
neri și maiștri care cunosc 
bine procesul de producție și 
nevoile producției. Definitiva-

rea acestora a fost făcută de 
comisia pe fabrică condusă de 
tovarășul Pal Carmil, ingine
rul șef adjunct. Aș vrea să vă 
dau cîteva exemple în legă
tură cu unele probleme cu
prinse în programele analiti
ce. La sectorul II s-au prevă
zut teme ca : extracția peni
cilinei, chimia penicilinei, re
generare, recuperarea solven- 
ților, probleme ridicate de 
nevoile concrete ale locului 
de muncă respectiv. In secția 
de aparate de măsură și con
trol lectorii vor vorbi cursan- 
ților despre presiuni, debitme- 
tri, despre aparatajele speci
ale de laborator etc.

Ne-am orientat îndeosebi

(Continuare în pag. a 3-a)

Peisaj de toamnă în pă
durea Mogoșoaia.

Foto : AGERPRES

Oameni
în stațiunile
Zilele acestea, în 

stațiunile de odih
nă de pe Valea 
Prahovei au sosit 
la odihnă noi gru
puri de oameni ai 
muncii. Numeroși 
petroliști din Mol
dova și Oltenia, mi
neri din Valea Jiu
lui, oțelari de la 
Hunedoara, cons
tructori navali și 
alții sînt găzduiți la 
Sinaia, Bușteni și 
Poiana Țapului, în 
vile pregătite din 
timp pentru sezo
nul de toamnă. De

(Continuare in pag. a 3-a) (Agerpres)

din 
desti-

Odată cu sosirea frigului 
secția de termoficare Gro
zăvești din 
intensificat 
tă creșterii 
sumatorilor.
Virr-ant și Florea Purcărea 
efectuează controlul rețelei 

de termoficare.

Capitală și-a 
munca, datori- 
cerințelor con- 
Mecanicii ion

Foto : AGERPRES

ai muncii la odihnă
de pe Valea Prahovei

la începutul anului 
și pînă acum, sta
țiunile din această 
parte a țării au pri
mit peste 50-000 de 
oameni ai muncii 
din țară și oaspeți 
din străinătate — 
cu aproape 10.000 
mai mulți decît în 
aceeași perioadă a 
anului trecut.

Aici, ca și în alte 
stațiuni de odihnă 
și tratament, pre
gătirile pentru se
zonul de iarnă sînt 
pe punctul de a fi 
încheiate. La case

le de odihnă din Si
naia, de exemplu, 
au fost terminate 
lucrările de repara
ție a instalațiilor de 
încălzire. Pregătiri 
asemănătoare au 
fost făcute și în sta
țiunile Bușteni și 
Poiana Țapului, 
precum și la caba
nele amenajate în 
munți- Cantinele 
sînt aprovizionate 
cu cantități supli
mentare de fructe, 
legume, zarzava
turi, conserve etc.

(Agerpres)

Despre baza furajeră — o 
altă condiție pentru dez
voltarea șeptelului — 

ne-a vorbit Ion Furtună, ingi
nerul agronom al colectivei.

— Pentru perioada de iarnă 
avem asigurate cantități sufi
ciente de furaje suculente, 
concentrate și fibroase : 890
de tone nutrețuri însilozate 
(porumb,-, Țuiyc și colete de 
sfeclă, resturi de Ia grădina de 
zarzavat), 180 de tone concen
trate, două vagoane de bor
hot, 200 de tone fînuri (lu- 
cemă, mazăre, borceag) și 60 
de vagoane paie de orz, secară 
și grîu-

Pentru anul viitor am se
mănat 40 hectare cu secară

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi consfrucfii agrozootehnice
In gospodăriile agricole co

lective din regiunea Bucu
rești au fost date în folosință 
anul acesta aproape 3.500 de 
noi construcții agrozooteh
nice. Alte peste 1.000 de o- 
biective se găsesc în diferite 
faze de construcție.

Cea mai mare parte 
noile construcții sînt 
nate sectorului zootehnic. Co
lectiviștii din raioanele Călă
rași, Zimnicea și Turnu Măgu
rele au ridicat în acest an

mai multe grajduri, saivane, 
maternități pentru scroafe, 
magazii pentru cereale etc. 
decît erau prevăzute în plan.

Pentru reducerea costului 
noilor construcții, colectiviștii 
din regiune folosesc pe scară 
largă materiale din resurse 
locale. Ei au pregătit, de 
exemplu, pînă acum, în ate
lierele proprii, 
de milioane

Producții sporite de
in primele 9 luni 

ale acestui an gos
podăriile agricole de 
stat din regiunea 
Mureș — Autonomă 
Maghiară au obți
nut 89.200 hectolitri 
lapte, cu 15 la sută 
mai mult decît pre
vedea planul. Avînd 
asigurată o bază fu-

rajeră corespunză
toare, în special 
porumb siloz, și a- 
plicind o furajare 
rațională, gospodă
riile de stat din a- 
ceastă parte a țării 
au ridicat producția 
medie de lapte la 
fiecare vacă furaja
tă la 2.477 litri, cu

aproape 100 
de cărămizi.

(Agerpres)

lapte
177 litri mai mult 
ca în aceeași peri
oadă a anului tre
cut.

Cele mai bune 
rezultate le-a obți
nut G.A-S. Sîncraiu 
de Mureș, Jidvei, 
Iernut și Reghin.

i '■

(Agerpres)

CITITORI PASIONAȚI
dacă în afară de 
putea exista o pa- 
mare și mai fru-

Nu știu 
muncă ar 
siune mai 
moașă în viața unui om, de
cît aceea a cititului, a cultu
rii în general. Ai pornit că
tre casă cînd 
de la lucru. La început îți 
stăruie în gînd 
nul așezat în carte, 
de idei, un schimb de cu
vinte între personaje și cam 
atît. Ai început de curînd 
cartea și ai cunoscut doar cî
teva trăsături ale eroului, ca 
mai tîrziu, rivna de a-l cu
noaște pînă la capăt să nu te 
părăsească de loc. Încet, încet 
ai cunoscut eroul pozitiv, l-ai 
îndrăgit, îl respecți și-l ur
mezi. Ai citit o carte, două, 
trei și apoi pasiunea cititului 
se alătură firesc și simplu 
pasiunii muncii. Reciproc, 
una este izvorul celeilalte.

Discutam cu tînărul Gheor
ghe Horvath, muncitor în a- 
telierul mecanic al Uzinelor 
chimice din Baia Mare și-mi 
povestea ceva despre ultimele 
cărți citite. De curînd a termi-

te întorci

doar sem- 
frinturi 
de

nat de citit — „Așa s-a călit 
oțelul" cu care prilej s-a „îm
prietenit" cu Pavel Korcea- 
ghin. I-au plăcut dirzenia și 
devotamentul lui pentru cau
za comunismului.

Gheorghe Horvath are 17 
ani. Dorește să ajungă un 
bun muncitor, să facă inova
ții, să urmeze o școală și să 
se întoarcă apoi in uzină ca 
specialist. Și pentru asta ci
tește mult. Cartea îi deschide 
și îi lărgește orizontul cunoaș
terii, îl sfătuiește și îi dă pu
terea de a munci să-și împli
nească visurile. Tot 
atelierul mecanic al 
l-am cunoscut și pe 
nistul Francisc Siicz, 
sabilul bibliotecii 
atelierului, 
sfîrșitul schimbului, 
dat strungul schimbului său 
și s-a îndreptat apoi către bi
blioteca 
caiet și
- Nu 

blioteca 
strucție 
spus Laszlo Oancea.

aici. în 
uzinei. 
comu- 

respon- 
volante a 

Sirena anunțase 
A pre-

volantă. A scos un 
notează ceva.
uita să ceri de la bi- 
clubului cartea „Con- 

și tehnologie", i-a 
Și adu

și „Străinul**  și „Mitrea Co
cor".

Francisc Siicz a făcut un 
semn că a înțeles și continuă 
să noteze în caiet. Laszlo 
Oancea nu este singurul care 
i-a solicitat cărți noi și acum 
întocmește un tabel cu toate 
cărțile care sînt cerute în a- 
telier, în special cărțile teh
nice de specialitate.

Comitetul U.T.M. pe uzină 
acordă o mare atenție muncii 
cu cartea, popularizării ei în 
rîndul tinerilor muncitori. 
Cărțile de literatură politică, 
beletristică și tehnică au fă
cut ocolul întregii uzine, a- 
jutind la formarea conștiin
ței tinerilor, la ridicarea 
calificării muncitorilor în 
lupta pentru obținerea pro
duselor de calitate. Și pentru 
o cit mai bună și eficientă ac
tivitate a muncii cu cartea, 
comitetul U.T.M. pe uzină a 
luat măsura ca în bibliotecile 
volante ale fiecărui atelier să 
circule lunar un număr de 
cărți noi apărute precum și

cele tehnice specifice atelie
rului respectiv. Săptămînal în 
ateliere se prezintă recenzii, 
la stația de radioamplificare 
se citesc fragmentele cele 
mai sugestive trezind inte
resul cititorilor. La clubul 
central al uzinei, bibliotecara 
Elena Polcovici și colectivul 
de tineri muncitori care o a- 
jută, desfășoară de asemenea 
o vie activitate în rîndul citi
torilor. O expoziție privind 
cele mai noi cărți apărute, o 
seară de citit, un concurs pe 
teme literare „Drumeții ve
seli" sau „Intîlnire cu eroii 
cărților", o conferință privind 
dezvoltarea literaturii noastre 
noi, socialiste, sînt tot atîtea 
forme ale muncii cu cartea 
care atrag și interesează ma
sele.

- Aproape că nu există ti- 
năr în uzină care să nu fi ci
tit cîteva cărți, îmi spunea 
Dumitru Cirlan, responsabilul 
bibliotecii volante din atelie
rul electric. Concursul „Iubiți 
cartea" a cunoscut anul acesta 
un interes deosebit și o Iar-

gă participare din partea ti
nerilor. In ultimul timp au 
devenit purtători ai insignei 
de prieten al cărții peste 160 
de tineri, în curînd urmează 
să treacă prin fața 
concursului încă 200.

Totul e firesc și 
Acolo unde munca 
cuprinde aspectele 
ale vieții tineretului,

comisiei

simplu, 
politică 
actuale 
a 

zuințelor lui de a munci 
învăța, munca cu cartea 
roadele cele mai bune. In a- 
telierul mecanic sînt 70 de 
tineri cititori, în atelierul 
electric, la topitorie și în sec
ția laboratoare la fel.

In uzină sînt peste 1.200 de 
cititori, iar pînă la sfîrșitul 
anului - după cum îmi spu
nea secretarul comitetului 
U.T.M. pe uzină - numărul 
cititorilor va ajunge la 1500. 
O mie cinci sute de munci
tori, o mie cinci sute de ci
titori pe care cartea îi ajută 
să se formeze ca oameni îna
intați ai timpului nostru so
cialist.

nă
și 

dă

S. VOINEA
_________________
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O problemă importantă la I 
ordinea zilei în facultăți: i ALEGERILE U. T. M.

a Facultatea de geo- 
logie-geografie din 
București, pregătirile 
pentru adunările ge
nerale U.T.M. de 
dări de seamă și 

alegerea organelor conducătoare 
devin, pe zi ce. trece, tot mai 
intense. Despre ele ne-a vorbit 
tovarășul FLOREA DRĂGOI, locți
itor al secretarului comitetului 
U.T.M.

— In facultatea noastră — ne-a 
spus el — adunările generale 
U.T.M. vor începe pe data de 18 
octombrie. In momentul de față 
se desfășoară adunările de grupă 
pentru alegerea organizatorului 
U.T.M. Acestea sînt pe sfîrșite. In 
vederea adunărilor generale
U. T.M. se fac pregătiri în toți 
anii. Se înțelege că prima grijă 
a birourilor U.T.M. de an este 
elaborarea dărilor de seamă și a 
proiectelor de hotărîri. Comite
tul U.T.M. pe facultate a dat in
dicații birourilor de an ca la în
tocmirea acestor documente să 
antreneze pe cei mai buni ute- 
miști pentru ca ele să reflecte, 
într-adevăr, problemele esențiale 
ale muncii organizației U.T.M. 
respective. Indicațiile date au 
fost traduse în viață. La anul
V, bunăoară, în vederea ela
borării dării de seamă și a pro
iectului de hotărîri a fost consti
tuit un colectiv format din 12 
utemiști. Impărțiți în trei grupe 
ei se ocupă de trei capitole prin
cipale ale dării de seamă : 1. 
munca politico-ideologică în rîn- 
dul studenților și, pe această 
bază, ridicarea continuă a nive
lului la învățătură și întărirea dis
ciplinei, 2. activitatea cultural-edu- 
cafivă și sportivă, 3. viața inter
nă de organizație. Aceste colec
tive, odată formate, nu lucrează 
izolat. Membrii colectivelor au 
fosf îndrumați să se consulte, pe 
fot timpul redactării documente
lor, cu masa largă a utemișfilor. 
Mai ales la elaborarea proiecte
lor de hotărîri. Vom căuta ca pro
iectele de hotărîri să reflecte în 
cel mai înalt grad cerințele unei 
activități politico-educative boga
tă în Conținut. De altfel, în adu
nările generale, studenții vor a- 
vea din nou ocazia să Ie comple-STUDIUL ÎNCEPE DIN PRIMA ZI -- DE CURS

trăzile Clujului cu
nosc iarăși animația 
studențească. Din 
nou, ore exacte de 
flux și reflux tine
resc, semn că încă 

din aceste prime zile ale noului 
an universitar viafa în institutele 
și facultățile orașului se desfă
șoară organizat pe făgașul ora
relor pline, al cursurilor și semina
riilor prevăzute. Afluențe la biblio
teci. Frecvență regulată la ore.

Impresia aceasta se întărește de 
Îndată ce pătrunzi înfr-o faculta
te. Mai precis, de îndată ce cu
noști activitatea intensă ce o des
fășoară organizațiile U.T.M. în a- 
ceasta perioadă a pregătirilor 
pentru alegeri în vederea creării 
unei atmosfere de studiu perse
verent în colectivele studențești. 
Această activitate se concretizea
ză în măsurile luate pentru inten
sificarea muncii educative în 
scopul dezvoltării la studenți a 
răspunderii pentru învățătură. 
Am vizitat două facultăți ale Uni
versității „Babeș-Bolyai": filologia 
și istoria. Ca și în alte facultăți 
clujene, pentru comitetele U.T.M. 
de aici intrarea studenților într-o 
activitate susținută, încă de la în
ceputul anului, a constituit o pre
ocupare. Mai ales în ce-i privește 
pe „balici" — studenții anului I.

Organizația U.T.M. s-a ocupat 
îndeaproape de ajutorarea lor 
pentru a începe cu bine anii de 
studenție. Sarcina îndrumării lor 
a fost încredințată utemișfilor 
cu experiență din anii mari. 
In această perioadă cînd peste 
tot în facultăți se desfășoară 
activitatea de pregătire a alegeri
lor U.T.M., studenților din anul 
I li ș-a explicat în cadrul unor 
adunări generale U.T.M. specificul 
muncii U.T.M. în facultate, impor
tanta educației politice și a învă- 
Jămîntului politic de organizație. 
La filologie studenții, și nu numai 
cei din anii I și-au manifestat cu 
toții dorința de a participa la în- 
văfămîntul politic. S-a și făcut a- 
legerea ciclurilor de conferințe — 
și este concludent faptul că ma
joritatea studenților și-au mani
festat dorinfa de a urma ciclul 
privind momente din lupta U.T.C.

iîn același timp, grija cadrelor 
U.T.M. s-a îndreptat spre organi
zarea cit mai temeinică în acest 
an a informărilor politice săpfă- 
mînale.

A învăța bine înseamnă și a ști 
cum să înveți, cum să conspectezi, 
să-ți organizezi timpul, să te pre
gătești pentru seminar, cum să 
folosești bibliografia. Căci numai 
elanul nu este de ajuns. Cum să 
studiezi este abecedarul universi
tar dacă se poate spune astfel. Și 
a intrat în cîmpul de preocupare 
a comitetelor U.T.M. de la cele 
două facultăți punerea la îndemina 
noilor studenți a acestui „abece
dar", La Filologie comitetul U.T.M., 
în colaborare cu decanatul, a or
ganizat. explicarea modului de

ÎN AJUNUL - - - - - - - - - - - - - - - . Măsuri
concreteADUNĂRILOR GENERALE

teze, să le îmbogățească cu pro
punerile lor.

— Ați putea să ne vorbiți și 
despre pregătirea utemiștilor în 
vederea alegerilor ?

— E una din problemele care 
au sfat și stau permanent în aten
ția noastră. Nu odată activul nos
tru a fost îndrumat că e necesar 
să se ducă continuu o muncă sus
ținută de la om la om. In ve
derea adunărilor generale U.T.M. 
de dări de seamă și alegeri, mem
brii birourilor U.T.M. și organiza
torii U.T.M. de grupă vor sta de 
vorbă cu fiecare utemist în parte 
să se pregătească pentru aduna
rea generală, să-și facă o auto
analiză serioasă a muncii depu
se, să vină cu sugestii și cu pro
puneri creatoare de îmbunătățire 
a conținutului activității organiza-

blă, sus : „Ce propuneri ai de fă
cut adunării generale U.T.M. de 
alegeri pentru îmbogățirea acti
vității J", „Te-ai gindit pe cine 
să propui în organele conducă
toare U.T.M. ?" etc. In mobiliza
rea utemiștilor pentru alegeri ne 
folosim și de gazeta de perete. 
Un articol apărut la gazeta de 
perete acum cîteva zile are tit
lul : Alegerile U.T.M. — prilej de 
intensificare a activității în or
ganizația noastră". Ne propu
nem, de asemenea, să confec
ționăm un buletin care să ființeze 
pînă la conferința pe facultate și 
în care să publicăm în special 
propunerile mai interesante făcu
te în adunările U.T.M. de grupă 
sau de an. Bineînțeles în acest 
buletin vom trece numai propu
nerile importante care au un in-

ANCHETA NOASTRĂ
Jiei. De altfel, această mobilizare 
a utemiștilor în vederea apropia
telor adunări generale de dări de 
seamă și alegerea organelor con
ducătoare se face și printr-o sus
ținută muncă de agitație vizuală.

■— Chiar voiam să vă rog să vă 
referiți și la agitația vizuală.

— Se știe că agitația vizuală 
este un sector foarte important al 
muncii de U.T.M., ca, de altfel, 
al oricărei activități care are ca 
scop educația maselor. Cu ajuto
rul ei, noi antrenăm pe studenți 
la diverse activități, îi mobilizăm 
să-și îndeplinească sarcinile profe
sionale sau pe linie de organiza
ție, facem educație comunistă. 
Noi realizăm agitația vizuală în 
primul rînd prin lozinci. în aceas
tă privință ne străduim să facem 
lozinci cît mai mobilizatoare, care 
să se adreseze direct utemiștilor. 
Astfel, una din lozinci sună așa : 
„Tovarășe, te-ai pregătit pentru 
alegeri ? Ce vei spune adu
nării despre munca ta ?" Noi 
vom continua să confecționăm a- 
semenea lozinci, lată cîteva din 
lozincile pe care ne-am gîndit să 
le prindem în hol, pe coridoare, 
în săli sau să le scriem pe ta-

funcționare a bibliotecilor, tehnica 
obținerii unei cărți, modul de con
sultare a bibliografiei, sistemul de 
conspectare, de luare a notițelor 
și așa mai departe. La Facultatea 
de istorie această sarcină a fost 
dată unor studenți din anii mari : 
Pante Aurel, Glodariu Ion, Vesa 
Vasile din anul V și alții care merg 
printre colegii lor din anul I, le 
dau explicații pe baza experienței 
studențești proprii, angajează dis
cuții privind organizarea timpului, 
pregătirea seminariilor etc. stilul 
discuțiilor seminariale etc.

Măsurile pe care comitetele 
U.T.M. ale celor două facultăți, 
sub atenta îndrumare a organiza
țiilor de partid le-au luat pentru 
ca activitatea să cunoască chiar 
de la începutul anului o desfășu
rare normală, organizată și susți
nută și-au dovedit eficiența și în 
rîndurile studenților din ceilalți 
ani. Un exemplu : pentru studenții 
anului IV istorie are o foarte mare 
importanță cursul de materialism 
dialectic pe care anul acesta îl 
studiază. Utemiștii anului IV au 
creat, prin însăși exemplul lor per
sonal, o atmosferă de studiu in
tens a acestei materii și acum, în 
aceste zile, ei și toți ceilalți stu
denți pot fi văzuți ore întregi în 
bibliotecă citind asiduu, conspec
tând bibliografia.

In același tâmp se face definiti
varea lucrărilor din cadrul cercu
rilor științifice a căror activitate 
propriu-zisă va începe în săpfămî- 
nile următoare. Timpul său liber, 
Gyulai Pali din anul IV șM petrece 
la Arhivele statului pentru desă- 
vîrșirea lucrării privind istoria Clu
jului pe care urmează să o pre
zinte în cercul științific de istorie 
„Nicolae Bălcescu".

Ca urmare a măsurilor luate de 
comitetele U.T.M., la ambele fa
cultăți studenții anului V sînt încă 
de pe acum mobilizați la pregăti
rea lucrărilor de diplomă. In spri
jinul lor vin cercurile științifice în 
care se vor discuta și temele a- 
lese de ei pentru ultimul examen 
al anilor de studenție.

Orelor de flux și reflux studen
țești pe străzile orașului li se a- 
daugă altele, cînd studenții par
ticipă la felurite acțiuni patriotice 
sau culturale. Brigada utemistă de 
muncă patriotică a anului III al 
Facultății de istorie a făcut deja 
prima ieșire la muncă patriotică. 
Studenții anului I au făcut o 
excursie prin Clujul istoric, la Mu
zeul arheologic și cel etnografic, 
acțiuni pe linia măsurilor ce le-a 
luat comitetul U.T.M. pentru cul
tivarea dragostei față de profe
siunea aleasă.

Astfel decurge activitatea în fa
cultățile clujene în primele zile ale 
noului an universitar. 

teres deosebit putând fi preluate 
și de alte grupe sau ani sau chiar 
trecute în proiectul de hotărîri al 
conferinței pe facultate.

— Ați arătat că alegerile U.T.M. 
constituie, așa cum e și firesc, un 
prilej de intensificare a activității 
studenților. Ați putea să ne vor
biți ceva despre activitatea desfă
șurată în această perioadă 1

— In primul rînd, se constată, 
în majorifatea grupelor, un efort 
sporit al studenților pentru un ni
vel cît mai ridicat al seminariilor. 
Totodată, studenții au cerut ca 
în cinstea alegerilor să orga
nizăm diverse alte activități : 
muncă patriotică, informări poli
tice pe cele mai importante, te
me, acțiuni cultural-educative etc. 
Unele din ele au avut deja loc. 
Astfel, acum cîteva zile s-a or
ganizat în facultatea noastră săr
bătorirea „bobocilor", a celor din

Invățâmîiituliii politic —
un conținut bogat

La Iași, ca în toate centrele 
■universitare au început pri
mele adunări de dări de sea
mă și alegeri U.T.M. la grupe, 
și se fac intense pregătiri 
în vederea adunărilor gene
rale de alegeri la ani și fa
cultăți. Din adunările de gru
pă desfășurate pînă acum, 
din activitățile ce se organi
zează în vederea alegerilor 
U.T.M., reiese preocuparea te
meinică a organizației U.T.M. 
pentru a îmbunătăți continuu 
conținutul activității politico- 
educative. O atenție deosebi
tă se acordă acum organiză
rii în bune condițiuni a învă- 
{ămîntului politic U.T.M.

Pentru a îmbunătăți con
tinuu conținutul învățămîntu
lui politic U.T.M., s-a făcut o 
analiză amplă a activității 
desfășurate în anul universitar 
trecut în cadrul învățămîntu
lui politic U.T.M.

Datorită sprijinului și îndru
mării primite din partea or
ganizației de bază P.M.R.*  
munca în cadrul învățămîntu
lui politic U.T.M. s-a desfășu
rat anul trecut în bune condi
țiuni. Totuși, au existat unele 
deficiențe organizatorice. A- 
poi, în privința participării 
studenților la învățămîntul po
litic U.T.M. unele grupe U.T.M. 
s-au ocupat mai mult de par
tea scriptică, de întocmirea 
evidenței, fără a duce și o

anul I, manifestare care s-a bucu
rat de aprecierea tuturor studen
ților. Cu această ocazie, noilor 
studenți li s-a vorbit de către 
profesori și studenții din anii mai 
mari, despre disciplinele care se 
predau în facultatea noastră, 
despre activitățile care se desfă
șoară aici, despre organizația 
U.T.M. din facultate, despre con
dițiile de viață și studiu care 
le-au fost create pentru a se pu
tea pregăti la un înalt nivel. In 
afară de această sărbătorire noi 
am luat măsuri să organizăm 
cîteva acțiuni de muncă pa
triotică, precum și alte activități. 
E o lipsă foarte serioasă a noas
tră că am așteptat ca studenții să 
ne atragă atenția să organizăm 
cite ceva. Normal ar fi fost să 
venim noi încă din primele zile 
de facultate cu un plan de mă
suri bine pus la punct prin care 
să intensificăm, în preajma și In 
perioada alegerilor, întreaga acti
vitate a organizației noastre.

Intr-adevăr așa ar fi fost bine 
să se facă. Nu-i târziu însă nici 
acum. Comitetul U.T.M. a| Facul
tății de geologie-geografie va 
trebui să îndrume birourile de an 
să inițieze la nivelul anilor sau 
grupelor acțiuni interesante, să 
antreneze la viața de organizație 
pe toți utemiștii, să ia măsuri ca 
informările politice să se desfă
șoare regulat și să frateze cele 
mai importante teme, să aibă 
grijă ca învățămîntul politic să se 
deschidă la timp și în cele mai 
bune condițiuni. Cu alte cuvinte 
să fie întîmpinafe adunările ge
nerale U.T.M. da alegeri atît prin 
pregătirea propriu-zisă a adună
rilor (elaborarea documentelor, 
munca de la om la om etc.) cît 
și prin intensificarea întregii acfi- 
vifăfi a organizațiilor U.T.M. din 
facultate.

AUREL GEORGESCU

susținută muncă de mobilizare 
a tuturor studenților stimulîn- 
du-i să pariicipe activ la 
discuții, să se pregătească te
meinic.

Aceste aspecte au apărut și 
mai clar în cadrul discuțiilor 
ce s-au purtat pe marginea 
dării de seamă prezentate la 
recentele adunări de alegeri 
U.T.M. ale unor grupe ca 647 
și 649 de la anul IV. Cu acest 
prilej s-a subliniat faptul că 
rezultatele superioare obținute 
la învățătură în grupele lor 
sînt o consecință directă a 
creșterii conștiinței și a matu
rității politice a studenților. 
Dar, în același timp, anali- 
zîndu-se participarea studen
ților la învățămîtul politic, s-a 
ajuns la concluzia că organi
zația U.T.M. din facultate s-a 
ocupat mai ales de aspectul 
organizatoric al învățămîntu
lui politic, și nu de probleme 
de conținut. Propunerile care 
au fost făcute în aceste adu
nări au arătat că este nece
sar să se ceară grupelor 
U.T.M. să se ocupe mai în
deaproape de pregătirea stu
denților pentru învățămîntul 
politic. Așa cum s-a arătat în 
aceste adunări, organizatorii 
de grupă U.T.M. trebuie să 
aibă ca sarcină permanentă 
preocuparea ca fiecare stu
dent să-și însușească temei
nic cele discutate la ciclul 
de conferințe.

Dar mai ales s-a arătat că 
este nevoie să existe din par
tea comitetului U.T.M. mai 
multă grijă privind asigura
rea unui conținut corespunză
tor tuturor conferințelor ce se

La sediul organizației 
U.T.M. a Institutului 
politehnic din Brașov 

domnește o deosebită animație.
Alegerea organelor condu

cătoare ale U.T.M. — ne spu
ne inginerul Aurel Negruțiu, 
secretarul. comitetului U.T.M. 
pe institut — constituie în 
perioada actuală principa
la preocupare a comitetului 
U.T.M. al Institutului politeh
nic din Brașov.

încă a doua zi după începe
rea anului universitar comite
tul U.T.M. al institutului a în
tocmit un plan de măsuri bo
gat și concret/

Planul de măsuri a fost apoi 
prelucrat și supus discuției în
tregului activ U.T.M. din in
stitut. S-a trecut imediat la 
aplicarea lui.

Printre numeroasele obiecti
ve ale planului nostru de mă
suri o deosebită atenție s-a dat 
organizării și desfășurării in
formărilor politice săptămîna. 
le și a învățămîntului politic 
U-T.M.

Planul de măsuri, și deci și 
munca noastră — căci toate 
obiectivele planului de măsuri 
au devenit fapte — cuprinde 
și alte domenii de activitate. 
Acum, în preajma alegerilor 
ducem o susținută muncă cul- 
tural-educativă. învățăm cîn- 
tece revoluționare de tineret, 
pregătim serate literare, sim
pozioane, audiții muzicale, au 
început repetițiile formațiilor 
artistice, își adună material 
brigăzile artistice de agitație 
etc-

AL. I. VLADIMIR 

țin în fața studenților. Astfel 
s-a propus ca organizația 
U.T.M. să aibă legături mai 
strînse cu cei care țin con
ferințele, să le sugereze ce 
probleme concrete din viața 
studenților, legate de tema 
conferinței, pot fi oglindite în 
expuneri. în felul acesta se va 
asigura un caracter mai com
bativ expunerilor, ceea ce va 
duce la stimularea unor dis
cuții pe aceeași poziție com
bativă.

Anul acesta, în întâmpinarea 
alegerilor U.T.M., s-au inițiat 
o serie de acțiuni menite să 
ducă la întărirea muncii de 
educație politică a studenți
lor. Astfel studierea expunerii 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, făcută în fața acti
vului de partid din regiunea 
Iași, a stârnit un mare interes 
în rihdurile studenților, un 
puternic entuziasm, a determi
nat crearea în colectivele 
studențești a unei atmosfere 
de studiu intens. în viitor, co
mitetul U.T.M. și-a propus să 
inițieze asemenea acțiuni de 
studiere a documentelor de 
partid și de stat, pentru a-i 
ajuta pe studenți să cunoască 
și să înțeleagă mai profund 
politica partidului, sarcinile 
ce le revin pentru a contribui 
și ei la înfăptuirea politicii 
partidului. Și aceasta se poa
te realiza mai ales în cadrul 
învățămîntului politic U.T.M.

încă de la primele adunări 
de dări de seamă și alegeri 
U.T.M. din cadrul grupelor s-a 
vădit preocuparea studenților 
pentru această importantă 
problemă. Și preocuparea a- 
ceasta s-a concretizat atât în

Biroul U.T.M. din anul II-Electrotehnică de la Institutul politehnic din București, alcă
tuind darea de seamă în vederea adunării generale de alegeri.

Planul comun —ghid in activitatea 
cultural - educativă

Pregătirea și desfășu
rarea adunărilor ge
nerale U.T.M. de 
dări de seamă și a- 
legeri constituie și 
în institutul nostru 

obiectivul principal în această pe
rioadă. Anul acesta, activitatea 
organizației U.T.M. a început in
tens, din prima zi; pregătirea ale
gerilor nu înseamnă doar pregă
tirea adunărilor, ci intensificarea 
muncii organizației U.T.M. în 
toate compartimentele sale.

în adunările de dări de seamă 
și alegeri se va discuta cu si
guranță și despre activitatea cul- 
tural-educativă care se desfășoară 
în institut. E un obiectiv impor
tant al muncii noastre. Se reflectă 
aceasta și in modul în care ne-am 
ocupat, de la început de an, 
alcăt
tâv.tăh educatr.Este vor

de 
-ea mji plan bogat de ac- 

de

re3 8HU«Ul UT!’A.CCSS’ă 3 
permis ca din primele zile de 
cursuri să începem organizarea 
primelor acțiuni.

Să luăm d°ar cîteva exemple. 
La adunările de alegeri ale anului 
I se va releva cu siguranță roiul 
deosebit pe care l-a ocupat în 
activitatea educativă, organizarea 
unor activități care să-i familia
rizeze pe studenți cu instituful, cu 
sarcinile ce le revin, cu viața și 
preocupările de fiecare zi ale stu
denților.

Ei au fost conduși în scurte vi
zite prin centrele miniere din Va
lea jiului, unde îți vor desfășura 
în viitor practica în producție. 
S-au organizat aci întâlniri cu mi
neri fruntași, cu ingineri, proaspeți 
absolvenți ai aceluiași institut, 
și-au împărtășit unii altora impre
siile, s-au împrietenit. La Lupeni, 
studenții anului I au vizitat locul 
istoric unde au căzut în august

Organizatorul U.T.M. al 
grupei 243 de la Institutul 
de construcții a fost rea

les. Colegii îl felicită.

criticarea anumitor lipsuri, 
care au existat anul trecut 
în desfășurarea învățămîntu
lui politic U.T.M., cît mai ales 
în propunerile concrete făcute 
de studenți, în ceea ce pri
vește modul în care se poate 
realiza anul acesta o îmbună
tățire substanțială a conținu
tului învățămîntului politic 
U.T.M. S-a accentuat cu acest 
prilej necesitatea ca expune
rile ce se vor face să fie or
ganic legate de specificul 
muncii profesionale studen
țești, al centrului universitar, 
al orașului și regiunii.

Avînd în vedere propunerile 
făcute, comitetul U.T.M. al fa
cultății a hotărît ca anul a- 
cesta să se organizeze un ci
clu de conferințe pe cinci 
teme de bază, strîns legate de 
profilul facultății.

Putem așadar aprecia că 
acțiunile din perioada pregă
titoare alegerilor, ca și pri
mele adunări de alegeri la ni
velul grupelor au dus la in
tensificarea și la ridicarea 
calitativă a muncii politice, 
ceea ce s-a răsfrînt pozitiv în 
întreagă muncă a studenților. 
Frecvența la cursuri, buna 
pregătire dovedită de studenți 
la seminarii, din primele 
zile de cursuri, entuziasta 
participare la acțiunile de 
muncă patriotică sînt mărtu
rii ale creșterii conștiinței po
litice a studenților, ale hotărî- 
rii lor de a deveni cadre de 
bază cu o înaltă calificare 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noas
tră.

Prof, ION N. CHIȚU 

1929, sub gloanfele regimului bur- 
ghezo-moșieresc, minerii greviști.

Un loc important în programul 
activității educative care se orga
nizează în această perioadă îl o- 
cupă întâlnirile dintre studenfi și 
vechi membri de partid, partici
pant la greva din Lupeni — 1929, 
întâlnirile cu fruntașii în producfie 
etc. Acest șir de întâlniri va fi inau
gurat curînd, odată cu sosirea în 
mijlocul studenfilor a tovarășului 
Cotof losif, directorul minei din 
Vulcan.

Paralel cu aceste întâlniri vor 
continua vizitele prin Valea Jiului.

Planul comun de activități este 
mult mai bogat. Așa de exemplu, 
sînt prevăzute audiții muzicale, 
simpozioane, seri literare, care a- 
po< să fie irmate ce rexwii to- 
vă-*șe<rt  Ct de e-j-'-id s-a 
prevăzut organizarea ușă sim
pozion sub forma une. intHniri 
dintre studenții Institutului și co
legii lor care au vizitat U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovacă etc.

Nu au fost neglijate din planul 
de activitate nici acjiunile de 
muncă patriotică. S-a prevăzut, de 
pildă, amenajarea unei baze spor
tive și participarea la acțiunea de 
pavare a aleilor ce urcă din oraș 
spre institutul nostru, precum și la 
alte munci necalificate la construc

Intr-o adunare de grupă
în adunarea pen

tru alegerea orga
nizatorului U.T.M. 
al grupei 438 de la 
Facultatea de filo
logie s-a discutat 
mult despre simțul 
de răspundere al 
studenților față de 
învățătură. Din da
rea de seamă a 
reieșit că, față de 
anul trecut, grupa 
438 a progresat 
mult în această di
recție. S-a reușit 
închegarea unui co
lectiv sănătos, cre
area unei atmosfe
re de muncă inten

să șl creatoare. De 
asemenea, a existat 
o atitudine serioa
să față de pregăti
rea politico-ideolo
gică și profesio
nală.

Discuțiile purtate 
în adunarea de 
grupă au dovedit 
maturitate în gîn- 
dire, o justă orien
tare politică și un 
dezvoltat simț cri
tic și autocritic. în 
cuvîntul lor, vorbi
torii au insistat a- 
supra necesității 
menținerii și în 
noul an universitar

La gazeta de perete de la Institutul de petrol, gaze și geo
logie au apărut articole despre alegeri.

Fotografii : N. STELORIAN

țiile social-culturale care se ridică 
în micul orășel studențesc.

Prezentînd planul comitetului 
de partid din institut, am primit 
sfaturi prețioase pentru a îmbu
nătăți acest plan. De pildă, s-a 
recomandat ca planul comun de 
activități educative să prevadă ur
gent măsurile concrete care vor 
fi luate pentru reactivizarea echi
pelor artistice ale studenților, ca: 
brigăzile artistice de agitație, cor, 
echipa de dansuri etc. Aceste e- 
chipe încă nu și-au stabilit un re
pertoriu nou, adecvat actualității, 
nu au fost întărite cu noi talente 
recrutate dintre studenții anului I. 
Comitetul U.T.M., ținînd seamă de 
aceste observații, va sprijini ac
țiunea asociațiilor studenților pri
vind reorganizarea formațiilor ar
tistice, alcătuirea imor p-og-a—e 
bute. bog*-e  > confeșă. încă de 
oe ac-— «o» 6tc-*a  reoer-o-U 
brnfi'or artsfeee, s~kd_rir-.--e 
să as c-r ă-i acesxxa c» coațaetf 
educativ bogat Propwner e ce 
se vor face în adunările ce 
alegeri ne vor ajuta să îmbo
gățim conținutul acestui plan pen
tru a asigura într-adevăr desfășu
rarea unor activități educative și 
instructive în timpul liber al stu
denților.

SUCIU AUREL 
secretarul comitetului U.T.M. 

al Institutului de mine 
din Petroșani

a unei opinii com
bative a grupei îm
potriva manifestă
rilor de delăsare la 
învățătură, de chiul*  
de pregătire super
ficială a seminari
ilor, împotriva ten
dințelor de izolare 
și rupere de co
lectiv.

La sfîrșitul’ adu
nării a fost ales 
noul organizator 
U.T.M. al grupei, 
studenta Teodora 
Crișăn.

STELIAN CINCA
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Manifestări culturale

și E- 
ȘTE-

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ambasadorului 

R. D. Vietnam la București

Vizitele 
oaspeților sovietici

Miercuri, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, care 
ne vizitează țara cu ocazia Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, și-a 
continuat vizita în regiunea Ba
cău. Însoțiți de tov. Marin Florea 
ionescu, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., membrii 
delegației au (ost oaspeții mun
citorilor de la fabrica de țevi din 
Roman. Aici, oaspeții au vizitat 
secțiile acestei moderne unități a 
industriei grele și s-au întreținut 
cu numeroși muncitori.

In aceeași zi, oaspeții au vizi
tat gospodăria agricolă de stat 
Secuieni. Delegația a făcut apoi 
o vizită la sfatul popular regional, 
unde tov. Ștefan Boboș, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional, a arătat 
dezvoltarea pe care a luat-o re- 
qiunea Bacău în anii puterii doou- 
lare.

Seara, după ce au vizitat noile 
construcții din orașul Bacău, solii 
poporului sovietic s-au Miluit în 
sala Teatrului de Stat cu oameni 
ai muncii din localitate. In numele 
cetățenilor orașului, delegația a 
fost salutată de tov. Constantin 
Ghica, președintele Consiliului re
gional A.R.L.U.S. A luat aooi cu
vîntul Afanasi Troșin, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., directorul Institutu
lui de citologie din Leningrad, 
președintele secției orășenești Le
ningrad a Asociației de prietenie 
sovieto-romîne.

Oamenii muncii prezenți Ia în- 
tîlnirea cu solii poporului sovie
tic au manifestat îndelung pentru 
prietenia romino-soviefică.

Recitalul 
violonistei sovietice 

Nina Beilina
Tînăra violonistă sovietici 

Nina Beilina, laureată a Con
cursurilor internaționale „P.I. 
Ceaikovski" din 1958 și 
„George Enescu” din 1961, a 
dat miercuri seara un recital 
în sala Ateneului R. P. Ro
mine.

Artista sovietică a interpre
tat „Ciaconna" de Bach. So
nata • III-» in re mister de 
Btcăwm. Sonata - II-*  in fa 
minor de George Enescn, cinci 
melodii de Prokofiev și „Tzi
gane" de Rarei. A acompa
niat pianista sovietică Taisia 
Merkulova. Recitalul 
bucurat de succes.

s-a

Profesorului Piofr Vasilievici Kojevnikov 
i-a fost conferită diploma de membru de onoare 
al Societăfii Științelor Medicale din R. P. Romînă

Miercuri a avut loc U se
diul Societății Științelor Me
dicale din R. P. Romînă o șe
dință festivă a secț.et ce der
matologie în cadrul căreia s-a 
conferit diploma de membra 
de onoare al societății profe
sorului Piotr Vasilievici Ko
jevnikov, șeful catedrei de

Șefi ai misiunilor diplomati
ce acreditați la București și 
aiți membri ai corpului diplo
matic au vizitat miercuri dimi
neața cel de-al treilea pavilion 
de mostre de bunuri de con
sum.

în numai patru zile aproa
pe 78.000 de bucureșteni au

O experiență bună
(Urmare din pag l-a) 

masă verde. Vom folosi mult, 
de asemenea, culturile duble : 
porumb în amestec cu floa
rea soarelui, secară masă ver
de, iarbă de sudan. Acestea 
vor fi cultivate'pe o suprafa
ță de 200 de hectare.

Iosif Pop. brigadierul secto
rului zootehnic al gospodăriei 
a vorbit apoi despre cei care 
lucrează la ferma de vaci și 
la tineretul taurin.

— La taurine avem 10 în
grijitori- Pînă la primăvara 
acestui an a fost fluctuație de 
oameni. Acum s-a schimbat si
tuația- îngrijitori la vaci 
avem cîțiva tineri de nădejde, 
recomandați de organizația 
U.T-M Cu aceștia comitetul 
U.T.M. a muncit zi de zi, i-a 
controlat în muncă. De cu- 
rînd avem pentru sectorul 
zootehnic un medic veterinar- 
Cu ajutorul lui am pus la

O scenă din film.

urmă-

în Capitală
în cadrul manifestărilor Lu

nii prieteniei romîno-sovietice 
s-a desfășurat miercuri după- 
amiază, la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice din București, 
simpozionul cu tema „U.R.S.S. 
apărătoare consecventă a pă
cii și securității popoarelor", 
organizat de Consiliul general 
A.R.L.U.S. și Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

O numeroasă asistență a 
aplaudat călduros expunerile 
făcute de prof. univ. JEAN 
LIVESCU, rectorul Universi
tății „C. I. Parhan". artista 
poporului AURA BUZESCU, 
poeta MARIA BANUȘ 
roul Muncii Socialiste 
FAN LUNGU.

Numeroase expuneri, 
rite cu viu interes, au avut 
ca obiect mărețul program 
construire a comunismului 
proiectul de Program 
P.C.U.S. Astfel, în sala 
conferințe a Muzeului „V. I. 
Lenin — I. V- Stalin", în ciclul 
de expuneri cu tema „Totul 
pentru om, pentru fericirea 
lui", a conferențiat acad. AL- 
GRAUR despre „Omul multi
lateral dezvoltat al societății 
comuniste**.

în aula Facultății de științe 
juridice, în cadrul unei ma
nifestări inițiate de S.R.S.C. 
șț A.S.I.T., la care au luat 
parte sute de ingineri și teh
nicieni din Capitală, tov. ing. 
V. ACTARIAN, adjunct al mi
nistrului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, a ținut 
conferința intitulată „Un mă
reț program de construire a 
comunismului".

de

al 
de

în tară
în regiunea Ploiești, aproa

pe 100.000 de oameni ai mun
cii din întreprinderi, schele 
petroliere, rafinării și de la 
sate ău participat în aceste 
zile la manifestările consacra
te Lunii marii prietenii. La 
Ploiești, Sinaia. Buzău, Tîrgo- 
viște, Cimpina. au avut loc 
simpozioane și conferințe a- 
vînd ca temă „Comunismul, 
ziua de miine a întregii ome
niri”, —Marea Revoluție So- 
dalistă din Octombrie oglindi 
U in iReraturt*  .Lenin și Re- 
volnțâa”, ^Arizstul științei și 
tehnicii sovietice in septenal" 
etc.

★
Sute de tineri și tinere au 

participat miercuri după-amia- 

deat al Academiei de Med 
din U.RB-S.. savant de 
nume mondial care este 
pete al țării noastre.

(Agerpres)

vizitat cel de-al treilea pavi
lion de mostre de bunuri de 
consum. Mulți dintre ei au ți
nut să-și spună cuvîntul a- 
supra produselor expuse. Zeci 
de mii de aprecieri au fost 
făcute încă din primele zile 
prin fișele și chestionarele de 
sondaj, caietele de sugestii 
sau în discuțiile cu reprezen
tanții fabricilor producătoare.

punct programul de grajd, am 
făcut etichete la fiecare vacă 
Am procurat prosoape și să
pun pentru îngrijitori. Con
fecționăm acum dulăpioare-bi- 
blioteci la fiecare cameră a 
îngrijitorilor, pe care le vom 
înzestra cu cărți tehnice, bro
șuri, reviste- Chiar de la în
ceputul iernii vom organiza un 
curs special cu toți îngrijitorii 
de animale cu un ciclu de 20 
de lecții urmate de seminari
zări și demonstrații practice. 
Vom trimite pentru început 
cinci tineri să se califice în 
G.A.S. și unul pentru cursuri
le de brigadieri zootehnici-

Discuția a fost interesantă. 
Ea a scos în evidență o serie 
de lucruri bune pe care co
lectiviștii din Dobreni le-au 
făcut pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic, a arătat 
perspectivele și căile prin care 
se va ajunge la producții din 
ce în ce mai mari. 

ză, la Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Iași la simpo
zionul cu tema „Comsomoliști 
pe marile șantiere ale con
strucției comunismului". La a- 
cest simpozion au luat cuvîn
tul tineri muncitori, activiști 
U.T.M. și tinere cadre didac
tice din centrul universitar 
Iași, care au vizitat recent 
Uniunea Sovietică.

★
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice din Timișoara a avut 
loc un simpozion pe tema 
„Noutăți în tehnica sovietică", 
iar la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S, din Bra
șov simpozionul cu tema 
„Crearea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului".

LA MĂIESTRIE AJUNGI 1NVĂȚÎND
D a r 

s e r a I i ș t i i ?
Peste 300 de tineri din fa

brică urmează cursurile serale 
ale școlii medii de cultură ge
nerală, peste 30 învățămîntui 
superior- Un lucru bun, valo
ros. Totuși tinerii muncitori- 
elevi nu se pot mulțumi cu 
cunoștințele acumulate la 
școală. Ei trebuie să fie la cu
rent cu noutățile tehnice, să 
stăpînească cît mai bine pro
cesul tehnologic, să-și aducă 
din plin contribuția la înde
plinirea sarcinilor de plan ce 
revin fabricii. Deci, trebuie 
să-și ridice în mod perma
nent calificarea profesională. 
Din păcate, pînă acum, în 
această direcție nu s-a între
prins nici un fel de acțiune. 
Muncitorii-elevi cu care am 
stat de vorbă ne-au împărtă
șit dorința de a nu rămîne în 
urma problemelor pe care le 
ridică producția, a noutăților 
din domeniul lor de activita
te. E drept că ei au mai puțin 
timp liber. Trebuie să-și pre- 

. gătească temele, să-și însu
șească cunoștințele predate la 

| cursuri. Organizația UT.M. 
avea datoria să discute cu 

I aceștia, să le ceară părerea 
asupra formelor cele mai 
adecvate pentru pregătirea lor 
profesională, forme pe care 
să le propună conducerii fa
bricii, comitetului sindicatu
lui astfel ca tinerii să cunoas
că noutățile din meseria lor, 
să stăpînească perfect utila
jele, procesele de producție.

Organizația U-T M. are la 
J țndemînă numeroase forme de 

a-i ajuta pe muncitorii-elevi 
în pregătirea lor profesională: 

I conferințe pe teme tehnice, 
concursuri „Cine știe meserie 

. ciștigă*  etc. Cît de interesant 
ar fi dacă s-ar organiza pen
tru serali ști și pentru ceilalți 
tineri o seară în care să li se 
vorbească despre noile produ
se care se vor realiza, despre 
dezvoltarea fabricii.

Dar toate acestea nu se fac 
de la sine- Comitetul U.T.M., 
comitetul sindicatului și con
ducerea fabricii trebuie să ia 
măsuri.

Premiera seriei a li-a a filmului 
sovietic „Cerul Balticei"

In continuarea Festivalului 
filmului sovietic, miercuri au 
fost prezentate la cinemato
graful Patria din Capitală se
riile 1 și II ale filmului „Ce
rul Balticei". După seria 
I. care a rulat cu succes în 
primăvara acestui an pe ecra
nele cinematografelor din ța-Festivalul filmului sovietic „CERUL B/ILECEL^ (seria a ll-a)

Leningradul a rezistat 1 în 
ciuda blocadei, a frigu
lui și foamei, a bom

bardamentelor neîntrerupte și 
a atacurilor furibunde ale ar
matelor fasciste. Generalii na
ziști nu reușeau să înțeleagă 
„secretul’' acestei rezistențe 
îndîrjite a orașului-erou de pe 
Neva. Nu reușeau pentru că 
nu puteau pricepe că acolo 
nu luptau numai soldații, ci 
fiecare locuitor rămas în 
viață, băirîn sau tînăr, femeie 
sau copii, că toți aceștia erau

Potrivit cerințelor producției
(Urmare din pag l-a) 

spre problemele care nu sînt 
suficient de bine stăpînite și 
asupra celor care se referă la 
produsele noi.

Problemele pe care le dis
cutăm la cursuri sînt mai di
ficile, ele nu se pot însuși ra-

Inginerii continuă studiul
(Urmare din pag l-a) 

ceste cursuri sînt făcute de 
profesori universitari.

Cursurile nu sînt însă sin
gura formă prin care inginerii 
fabricii își îmbogățesc în per
manență cunoștințele de spe
cialitate.

Inginerii din sectorul II, ne 
relatează șeful sectorului, in
ginerul Precul Boris, primesc 
spre rezolvare probleme teh
nice, mai ales în domeniul 
produselor noi. în mod perma
nent conducerea sectorului ur
mărește stadiul studiului, și-i 
ajută pe ingineri In lămurirea 
unor probleme mai dificile. 
Unele rezultate au și fost ob
ținute. Printr-o perfecționare 
a procesului tehnologic ingi
nerii Aurica Vasiliuc și Ve
niamin Munteanu au contri
buit la reducerea timpului de 
fabricație pe șarjă și la obți
nerea unor însemnate econo
mii de butanol, acid dor- 
hidric.

Ce ar mai trebui făcut în 
această direcție ? Iată citeva 
propuneri :

★
La Fabrica de antibiotice 

din Iași s-a obținut o expe
riență pozitivă in organizarea 
calificării și a ridicării califi
cării profesionale a muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor. Comitetul U.T.M., organi
zațiile de secție U.T.M, înțe- 
legînd necesitatea ca fiecare 
tînăr să-și ridice continuu ca
lificarea profesională au spri
jinit crearea cursurilor și buna 
lor desfășurare, au urmărit 
felul in care-și însușesc tinerii 
cunoștințele predate. Ei au re
comandat, de asemenea, pe 
cei mai buni tineri muncitori 

ra noastră, seria a ll-a, pre
zentată acum în premieră, re
latează faptele de eroism ale 
membrilor escadrilei Rossohin 
în perioada blocadei Lenin
gradului, în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei.

(Agerpres)

hotăriți să apere orașul lui 
Lenin piuă la ultima lor su
flare, pînă la ultima picătură 
de sînge.

Creatorii filmului in două 
serii „Cerul Balticei” — sce
naristul Nikolai Ciukovski, re
gizorul Vladimir Vengherov, 
operatorul G. Marandjian și 
grupul de talentațj actori, nu 
au urmărit doar simpla redare 
pe ecran a desfășurării eve
nimentelor din timpul bloca
dei ci și reliefarea eroismului 

CARNET CINEMATOGRAFIC

colectiv care a adus biruința 
apărătorilor Leningradului

In prima parte a filmului am 
retrăit, prin intermediul nara
țiunii cinematografice, peri
oada deosebit de grea a pri
melor luni de rezistență, cind 
dușmanul concentrase la por
țile Leningradului un imens 
potențial de luptă.

în seria a doua, asistăm 
prin intermediul eroilor filmu
lui și Ia lzbînda orașului a- 
tît de greu încercat, la acel 
12 ianuarie 1943 cind bubuitul 
neîntrerupt al artileriei vestea 
ofensiva armatelor sovietice 
șl spargerea blocadei ger
mane.

Din glorioasa escadrilă a 
căpitanului Rossohin _  aflăm
în primele scene ale celei de 
a doua serii a filmului — nu a 
mai rămas decit un singur 
supraviețuitor, dar și acesta 
e grav rănit și scos dm luptă. 

pid. Este vorba doar de pro
cese chimice complexe. De 
aceea s-a afectat un număr i 
mai mare de ore fiecărei 
teme, astfel ca ele să fie pe I 
deplin însușite. La subsecția . 
filtrare, sectorul III, s-au a- i 
fectat 80 de ore pentru însu- 1 
șirea procesului tehnologic iar , 
la alte cursuri cite 100 de ore.

loan Mandre», inginer, secto
rul II: „Sînt bune cursurile i 
S-ar putea organiza în același J 
timp unele grupe, să le zi
cem cercuri de studiu, forma
te din 15—20 de ingineri, în 
care să se dezbată probleme 
profesionale, să se discute 
noutățile care apar in reviste- ’ 
le și lucrările de specialitate i 
ca și caracteristicile noilor 
produse".

Lotti Zilberman, inginer, 
șefa sectorului de biochimie : 
„Expunerile de la cursul de 
automatizare ar trebui să fie 
însoțite și de demonstrații 
practice, mai ales cele privi
toare la aparatele de măsură 
și control. Ne-ar ajuta mai 
mult".

Emilia Cociu, inginer secto
rul IV : „Eu sînt nouă, numai 
de două luni în fabrică. De 
noi, inginerii stagiari, nu prea 
se ocupă nimeni. Pentru noi 
s-ar putea organiza o grupă 
de studiu".

Sînt propuneri utile de care 
trebuie să se țină seama.

★

oare să ajute pe tinerii nou 
veniți în fabrică. Evident, 
toate acestea sînt lucruri bune, 
folositoare. Trebuie spus însă 
că organizația UT.M de la 
Fabrica de antibiotice are po
sibilități mult mai largi de a 
contribui la acțiunea de ridi
care a calificării tinerilor. In 
primul rînd organizația U.T.M. 
putea să-și aducă și mai mult 
contribuția Ia îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale ti
nerilor, inițiind organizarea 
unor forme multilaterale, in
teresante și eficace: con
cursuri pe teme tehnice, sim
pozioane. întâlniri cu fruntașii 
in producție, conferințe și con
sultații tehnice, studierea căr
ților tehnice și multe altele.

O altă observație este aceea 
că membrii comitetului U.T.M. 
nu trebuie să se mulțumească 
să cunoască periodic frecvența 
tinerilor prin intermediul ser
viciului de personal și învăță- 
mînt din fabrică, ci ar trebui 
să participe la unele cursuri, 
să cunoască nivelul la care se 
expun lecțiile, cum sînt însu
șite ele de către tineri și apoi 
cum sînt aplicate practic. In 
acest fel îi pot ajuta pe tineri 
mai mult în ridicarea pregă
tirii lor profesionale.

Cu toate acestea, escadrila 
trăiește și continuă să apere 
— prin tinerii piloți veniți să-i 
completeze efectivul — „Cerul 
Balticei”.

Căpitanul Lunin (deosebit 
de interesantă creație a cu
noscutului actor Piotr Glebov) 
privește la început cu puțină 
neîncredere pe tinerii piloți 
de sub comanda sa. Nici unul 
nu avea mai mult de 22 
ani. Dar In văzduh, față 
față cu „păsările morțli’' 

de 
în 

pi-

lotate de fasciști, tinerii avia
tori sovietici fac dovada unui 
eroism pe măsura celui de
monstrat de primii membri ai 
escadrilei.

în acest film reîntîlnim și 
pe ceilalți eroi, a căror fru
musețe morală, dîrzenie și 
abnegație ne-au făcut să-i în
drăgim, incă din prima serie, 
și să urmărim cu deosebit in
teres evoluția lor. Micuțul 
Slava a reușit să-și îndepli
nească visul. A fost primit în 
escadrilă. E drept că doar 
pentru a ajuta la... curățatul 
cartofilor, dar băiețelul de-o 
șchioapă, care poartă cu a- 
tîta mîndrie uniforma de ma
rinar consideră că, oricum, e 

și ajută direct la iz- 
tovarășilor săi 

„soldat" 
bînda 
arme.

Sonia 
mila Gurcenko) intilnește 
tru prima oară, în aceste

de

(interpretată de Lud- 
pen- 
zile

Sa schimbă fața orașului 

Reghin din regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiari. Blo

cul de pe str- Republicii.

Foto : AGERPRES

Colectivul are un cuvint
Am citit cu satisfacție lua

rea de poziție in ziarul „Scin- 
teia“ față de atitudinea ne
demnă de care a dat dovadă 
pe teren, în meciul ci# repre
zentativa Turciei, jucătorul 
NunweiUer III. Pe bună drep
tate, comportarea acestui ju
cător a stimit dezaprobarea 
în rindul marelui public, care 
duminică de duminică, se 
află in tribune, urmărind cu 
drag jocul echipelor prefera
te, jucătorii favor iți.

Mă întreb : cum de a fost 
posibil ca NunweiUer HI să 
comită un asemenea gest ne
sportiv ? Cred că explicația se 
află în educația insuficien
tă pe care o primește atît 
NunweiUer III precum și alții 
care se comportă ca el.

Pentru că manifestări de 
huliganism au loc numai a- 
colo unde există o atitudine 
tolerantă față de comportările 
urîte, unde opinia colectivu
lui, munca de educație sînt 
slabe. La noi în întreprindere 
un asemenea act de indisci
plină nu ar fi fost posibil da
torită atmosferei existente la 
noi, datorită exigenței mani
festate în permanență față 
de ținuta morală a fiecăruia 
din colectivul nostru. Dacă 
în permanență s-ar fi dat 
atenția cuvenită muncii de 
educație a acelor jucători ale 
căror nume au fost des po
menite în presă în ultima 
vreme pentru manifestările 
lor nesportive, dacă ar fi fost 
luate la timp măsurile cuveni
te, acte de genul celui comis 
de NunweiUer III nu s-ar fi 
petrecut. îmi amintesc de 
un fotoreportaj publicat în 
„Scînteia tineretului" în care 
același jucător, NunweiUer III, 
este surprins într-o atitudine 
nesportivă față de un adver
sar. Îmi amintesc și de cele 
spuse atunci de antrenorul e- 
chipei „Dinamo", tov. Traian 
Ionescu, cînd a privit acea 

de grele încercări, dragos
tea. Creatorii filmului au înfă
țișat cu multă sensibilitate și 
finețe, sentimentele celor doi 
tineri care, șfidînd permanenta 
amenințare a morții, se iubesc 
sincer și puternic, găsind în 
dragostea lor un nou izvor de 
putere pentru ca, în lupta cu 
avioanele fasciste sau săpînd 
tranșee, să-și facă pe deplin 
datoria fața de patrie.

Ceea ce conferă o mare va
loare educativă filmului „Ce
rul Balticei" în întregul său, 
deci evident și seriei a tl-a 
care rulează acum pe ecrane
le noastre, este capacitatea 
creatorilor lui de a demonstra 
prin fapte elocvente și amă
nunte semnificative eroismul 
colectiv al locuitorilor Lenin
gradului. Un eroism care face 
parte integrantă din concepția 
lor despre viață și reprezintă 
una din principalele însușiri 
morale ale oamenilor sovie
tici, crescuți de partidul co
munist în spiritul celor mai 
înalte idealuri ale omenirii.

Cînd părăsești sala cinema
tografului, după vizionarea a- 
cestui impresionant film, simți 
nevoia sa te pleci adine în 
fața nemuritoarei pilde de e- 
roism și dragoste de patrie, 
pe care locuitorii Leningradu
lui au dat-o lumii întregi.

Iar celor care, prin interme
diul artei filmului, ne-au 
transmis-o atît de convingă
tor, tot respectul și prețuirea 
noastră.

ANA EREMIA

Miercuri 11 octombrie, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit în au
diență pe ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Nguyen 
Van Kinh, în legătură cu ple

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul Marii Britanii in R. P. Romînă

Miercuri dimineața, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit la Pala
tul R. P. Romîne pe James Dalton 
Murray, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Marii Bri
tanii în R. P. Romînă, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

In cuvîntul rostit cu acest pri
lej, ministrul Marii Britanii, după 
ce a transmis bune urări din par
tea M. S. Reginei Elisabeta a 

j ll-a, președintelui Consiliului de 
I Stat al R. P. Romîne, precum și 
l pentru bunăstarea și prosperitatea 
| R. P. Romîne, a declarat, printre 

altele, că ii face o mare plăcere 
să constate că relațiile prietenești 
intre Marea Britanie și R. P. R<> 

I mină și-eu găsit expresia, in anii 
i recenji, în legături comerciale și 
i culturale mai strînse. Dezvoltarea 
î acestor activități constituie o bază 

fermă pentru înțelegerea între gu. 
I veme și popoare — a spus dl. 
I James Dalton Murray.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Sfat al R. P. Romî- 

| ne a arătat că împărtășește apre- 
: cierea ministrului Marii Britanii că 

schimburile economice și cultu- 
I rale între R. P. Romînă și Marea

hotăritor
și reacția altor an- 
conducători de elu
de actele nesportive 
jucători pe terenu- 
fotbal.

fotografie : „Asta e etalpa*  
lui Nelu". Probabil că aceas
ta a fost 
trenori și 
buri față 
ale unor 
rile de

Este limpede că răspunde
rea față de comportarea jucă
torilor revine în cea mai mare 
măsură colectivelor respective. 
Datoria acestor colective, unde 
există jucători cu comportări 
nedemne, dăunătoare fotbalu
lui, este să aibă o atitudine 
fermă, să nu fie nepăsătoare 
față de manifestările de in
disciplină ale acestor jucători. 
Cu atît mai mult se impune 
să se fa.ă acest lucru în co
lectivele unde activează jucă
tori fruntași, chemați în lotu
rile reprezentative ale țării 
noastre, deoarece prin atitudi
nile lor nesportive aduc pre-

Pp scurt
Pe stadionul Republicii cu 

începere de la ora 16,30 echipa 
boliviana de fotbal Always 
Ready susține astăzi primul 
joc de la sosirea în țara noas
tră întîmpinînd echipa Pro
gresul București.

Jocul suscită un interes deo
sebit în rîndul echipei din 
orașul La Paz figurînd o serie 
de jucători de certă valoare 
internațională. Repriza a doua 
a întîlnirii se va desfășura la 
lumina reflectoarelor. în acest 
joc Progresul va alinia urmă
toarea formație : Mîndru, Ne- 
delcu, Caricaș, Soare, Ioniță, 
Adam. Oaidă, Dinulescu, Voi- 
nea, Mafteuță, Marin. 

O fază din meciul de baschet disputat recent între elevii 
Școlii sportive nr. 1 și elevii Școlii medii nr. 35 „I. L. Ca» 

ragiale" din Capitală.
Foto : S. NICULESCU

carea sa definitivă din R. P- 
Romînă.

Au fost de față Grigor*  
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat și Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe.

Britanie cunosc o dezvoltare fa
vorabilă, și l-a asigurat că gu
vernul romîn, consecvent politicii 
sale de coexistentă pașnică, va 
continua să acorde atenție lăr
girii și pe viitor a acestor legă
turi, convins că dezvoltarea rela
țiilor de colaborare între Republi
ca Populară Romînă și Regatul 
Unit servește intereselor popoa
relor ambelor țări.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a avut o convor
bire cu ministrul Marii Britanii, 
James Dalton Murray.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor au luat parte Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului de 
Staf și Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe. 
A asistat Nicu Șerban, director 
ad-inferim al Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe.

Ministrul Marii Britanii a fost 
însoțit de Philip Mckearney, prim- 
secretar al Legației, It. col. A.C.F. 
Godwin, atașat militar, C. W. 
Squire și C. C. Jones, secretari ai 
Legației.

judicii fotbalului nostru, arun
că o pată asupra colectivului- 

Aș vrea si mai adaug ci o 
parte din răspundere pentru 
comportarea jucătorilor pe te
ren o au acei arbitri de fot
bal, cum sînt de pildă N. Mi» 
hăilescu, Al. Pirvu care pres
tează un arbitraj slab, înso
țit de atitudini de toleranți 
față de manifestările de in
disciplină ale jucătorilor. 
Acești arbitri permit jucăto
rilor să devină recidiviști, 
nu-i elimină prompt de pe te
ren. Un arbitraj competent, 
exigent, în limitele regula
mentului contribuie la educa
ția jucătorului de fotbal.

Consider că jucătorul Nun- 
weiller III trebuie sancționat 
cu toată asprimea-

SAVXN BUȘCA 
responsabilul brigăzii de 

producție a tineretului nr. 2. 
secția turnătorie — Uzinel-t 

„Timpuri Noi“-București

posibile înregistrând 8 
și 7 remize. Pe Jocul 

clasat 
cu 11

Maestra internațională Ale
xandra Nicolau a cîștigat pen
tru a doua oară consecutiv 
titlul de campioană a țării la 
șah- Ea a totalizat ll*/ 2 puncte 
din ÎS 
victorii 
doi s-a 
voznic 
de Elisabeta 
10'/2 puncte.

Margareta Pere- 
puncte urmată 

Polihroniade cu

★
Echipa reprezentativă de 

box a orașului București a re
purtat o valoroasă victorie in
ternațională, învingînd cu sco
rul de 14-6 echipa orașului 
Lodz.



A

U.R.S.S. : Pe șantierul centralei hidroelectrice Dneprod erjinsk. Constructorii și-au 
luat angajamentul ca pînă în ziua deschiderii Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. să 
toarne 600.000 metri cubi de. beton și să termine montarea statoarelor hidroagregate* • 

lor. în ioto : vedere de ansam blu a șantierului de construe fie.

O zi obișnuită 
din munca oamenilor 
sovietici

@ La telefon: Krivoi-Rog • Uzinele de tractoare din 
Rubțovsk (ținutul Altai) @ Colhozul „Strana Sovetov“ 

@ Traulerul „SRT-3960" aflat în Atlantic

Cum întîmpină oamenii sovietici Congresul P.C.U.S.? 
Corespondenți ai agenției de presă „Novosti" au întreprins 
recent o anchetă teleionică pe care o redăm astăzi.

- Vă dau Krivoi-Rog 1 — 
a răsunat în receptor glasul 
cristalin al tinerei telefoniste. 
După cîteva secunde am au
zit vocea lui Aleksei Stro- 
mînski — organizator' de 
partid la cel mai mare furnal 
din lume, furnalul care poar
tă numele „Congresul al 
XXII-lea al partidului", și care 
a intrat nu de mult în func
țiune la Uzina metalurgică 
„V. I. Lenin“ din Krivoi-Rog 
(Ucraina).

— Furnalul nostru a intrat 
în funcțiune acum cîteva 
săptămîni. Constructorii l-au 
predat cu opt luni înainte de 
termenul stabilit. Aceasta a 
constituit darul lor oferit con
gresului P.C.U.S. Acum, noi, 
cei ce litcrăm la furnal, des
fășurăm, pe larg întrecerea 
socialistă pentru obținerea 
fanionului roșu, a titlului de 
fruntaș. El urmează să fie 
înmînat cîștigătorilor întrece
rii în ziua deschiderii Con
gresului P.C.U.S. — 17 oc
tombrie.
- Ce se întîmplă acum la 

furnal ?
înainte de toate aș vrea să 

spun că pe noi toți ne-a im
presionat și însuflețit puternic 
salutul adresat de C.C. 
al P.C.U.S. și de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. con
structorilor furnalului. Toți 
sintem cuprinși de dorința 
fierbinte de a obține cît mai 
mari succese la locul nostru 
de muncă. Chiar acum și-a 
terminat lucrul schimbul con
dus de maistrul Dmitri Ilcen- 
ko, care a obținut astăzi o

Trecerea 
magistralei feroviare 

Moscova-Baikal 
la tracțiune electrică

a .10 octombrie întrea
ga magistrală feroviară 
franssiberiană Moscova-

Baikal a tost trecută la trac- 
|iune electrică.

Magistrala lungă de apro
ximativ 5.500 km care depă
șește lungimea tuturor căilor 
ferate electrificate din S.U.A., 
trece prin regiuni economice 
dezvoltate ca regiunea Volgăi, 
Ural, Siberia apuseană ?i ră
săriteană.

Electrificarea magistralei 
franssiberiene are o deo
sebită însemnătate pentru 
economia națională. Trenu
rile de mărfuri vor ajunge 
la destinație cu 96 de ore 
mai repede, iar cele de pasa
geri de două ori mai repede.

In Uniunea Sovietică se în
deplinește cu succes planul 
general de 15 ani de electrifi
care a căilor ferate,

La sfîrșiful anului 1961 în 
U.R.S.S. vor fi electrificate 
16.000 km de căi ferate, iar 
în anul 1965 lungimea lor va 
fi de 30.000 km.

In anul 1980 toate căile fe
rate principale din Uniunea 
Sovietică vor trece la tracțiune 
electrică.

O importantă 
realizare 

științifică sovietică
La Institutul de fizică 

teoretică și experimentală 
din Moscova a fost pus în 
funcțiune unul dintre cele 
mai mari acceleratoare de 
protoni din lume, cu o ener
gie nominală de 7 miliarde 
electronvolți, bazat pe prin
cipiul focalizării intense. 

I 
I

șarjă record la noul furnal. 
Pentru comparație voi aminti 
că la prima șarjă, în noap
tea de la 12-13 septembrie, 
echipa condusă de Aleksei 
Omelciuk a obținut de trei ori 
mai puțin.

Noul furnal, cel mai puter-, 
nic din lume, funcționează 
perfect.

★
Din nou un apel telefonic. 

De data aceasta, la aparat 
este directorul uzinei de trac
toare din Rubțovsk (ținutul 
Altai), Vasili Poliakov.

_  Nu de mult, de pe ban
da rulantă a uzinei noastre 
- spune Poliakov, a ieșit trac
torul nr. 200.000, El a fost pre
dat cunoscutului mecanizator 
din Altai, Alexandr Bekker, 
din colhozul „Strana Sove- 
tov“. Iar astăzi avem o nouă 
bucurie : a fost împlinit la 
toți indicii și înainte de ter
men planul lunar. în uzină a 
avut loc un miting. Membrii 
brigăzilor de muncă comu
nistă conduse de Aleksei Sa
harov, Evgheni Kurînov, mai
strul de sector Nikolai Popov, 
care au vorbit în numele to
varășilor lor, și-au luat anga
jamente de a întîmpina cu 
noi și mari succese Con
gresul P.C.U.S. La miting s-a 
adoptat în unanimitate hotă- 
rîrea de a se organiza în 
uzină schimburi, de onoare în 
cinstea Congresului, de a 
termina planul primelor zece 
luni ale anului pînă la 16 oc
tombrie, de a obține o nouă 
reducere a prețului de cost 
cu 3 la sută.

★
Convorbirea s-a terminat. 

Noi am hotărît să ne infor
măm cum funcționează acum 
tractorul 200.000. Telefonista 
ne-a făcut legătură cu înde
părtatul colhoz „Strana Sove- 
tov“ din Altai. La aparat era 
contabilul-șef, Afanasie Milo- 
vanov.

Prima porțiune a liniei 
de înalta tensiune transkazahe 

a intrat în funcțiune
In U.R.S.S. a fost 

pusă în funcțiune 
prima porțiune a 
marii linii de înal
tă tensiune transka
zahe, care traver
sează munții Altai, 
regiunea Irtișului 
și ținutul pămintu- 
rilor desțelenite. 
Prima porțiune a a-

cestei linii leagă hi
drocentrala Buhtar- 
ma cu orașul Ust- 
Kamenogorsk.

Se apropie de 
sfirșit construirea 
celei de-a doua 
părți a acestei ma
gistrale electrice, 
care se va întinde 
pînă la granițele

G. TITOV: „Nava cosmică a purtat 

ideile lui Lenin in jurul 
întregului pămint“

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Noi, cosmo- 
nauții, prețuim încrederea 
partidului, a poporului mai 
mult decît viața. Ea ne însu
flețește, ne conduce în timpul 
zborului, scrie Eroul Uniunii 
Sovietice maiorul Gherman 
Titov într-un articol publicat 
de ziarul „Krasnaia Zvezda". 
împărtășindu-și amintirile el 
scrie :

Nava cosmică nu a zburat 
pur și simplu deasupra conti
nentelor. Ea a purtat ideile 
lui Lenin în jurul întregului 
pămînt- Am înțeles limpede și 
alt lucru : nu numai doi oa
meni Iuri Gagarin și eu am 
zburat în Cosmos. întregul

I Ședința
C. A. E. n.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). 
— La Varșovia a avut loc 
cea de-a VII-a ședință a Co
misiei permanente a CA.E.R. 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică în dome
niul transporturilor. La lu
crările comisiei au parti
cipat delegațiile Albaniei, Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.D.G., 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. In calitate 
de observatori, la ședință au 
participat reprezentanți ai 
Republicii Democrate Vietnam 
și Mongoliei.

La ședința comisiei au asis
tat reprezentanți ai Secreta
riatului C.A.E.R. și ai Comi
siilor permanente de colabo
rare economică și tehnico-ști
ințifică în domeniul construc
ției de mașinj și în domeniul 
construcțiilor, precum și re
prezentanți ai Organizației de 
colaborare în domeniul căilor- 
ferate și ai altor organizații 
internaționale de transporturi 
ale țărilor socialiste.

La ședință au fost coordo
nate măsurile țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul dez
voltării transporturilor in
terne pe apă și transporturi
lor auto pentru transportarea 
încărcăturilor între țările 
membre ale C.A.E.R., precum 
și măsurile legate de tipizarea 
flotelor maritime și fluviale 
în viitorul apropiat.

Comisia a adoptat unele re
comandări în problemele 
transporturilor aeriene și tran
sporturilor auto și a sta
bilit procedura activității pe 
viitor în domeniul coordonă
rii planurilor țărilor pentru 
dezvoltarea transporturilor în 
perioada perspectivei generale 
(pînă în anul 1980). Comisia a 
examinat informarea cu pri
vire la îndeplinirea planului 
de activitate pe anul 1961, și 
a aprobat planul de activitate 
pe anul 1962. Lucrările comi
siei s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, înțele
gere reciprocă și colaborare 
frățească. Toate hotărîrile co
misiei au fost adoptate în una- j 
nimitate.Nota guvernului R. D. Germane adresată guvernelor S. U. A., Angliei și Franței

BERLIN 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
A.D.N., guvernul R.D.G. a a- 
dresat guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței note cu con
ținut identic în legătură cu 
planurile de transportare de 
forțe polițienești vest-germa- 
ne în Berlinul occidental.

„Guvernul R- D. Germane

O cuvînfare a primului ministru 
al Siriei

I

DAMASC 11 (Agerpres). - 
Agenția France Presse rela
tează că, în dimineața zilei 
de 11 octombrie Kuzbari, pri
mul ministru al Republicii A- 
rabe Siria, vorbind la postul 
de radio Damasc a chemat 
toate țările arabe să înfăptu
iască o federație a statelor 
arabe în cadrul căreia fiecare 
țară să-și păstreze suveranita-
tea de stat și puterea legisla
tivă și executivă proprie.

La baza acestei federații ar 
urma să stea un program în 14 

I puncte elaborat de guvernul 
• Republicii Arabe Siria și de

Uganda devine independentă 
in anul viitor

La Londra a avut loc 
conferința pentru ela
borarea constituției 

Ugandei, teritoriu aflat sub 
protectoratul AnglieL La con
ferință s-a hotărît ca la 1 
martie 1962 să se acorde 
dreptul de autodeterminare a- 
cestui teritoriu, iar la 9 oc
tombrie 1962 Uganda să fie 
proclamată stat independent.

Uganda, situată în partea 
de est a Africii, are o supra
față de 244.000 km.p. în limi
tele căreia trăiesc 5.600.000 
locuitori, dintre care numai 
8.000 sînt albi. încă din 1894 
Anglia a cotropit Uganda im- 
punîndu-i un statut de pro
tectorat. în realitate este 
vorba de un tipic statut co
lonial : economia este subor
donată intereselor monopolu
rilor engleze, iar puterea po
litică aparține guvernatorului 
general englez. întreaga eco
nomie a țării are un caracter

Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
- Evenimentul central al șe
dinței din după-amiaza zilei 
de 10 octombrie a Adunării 
Generale a fost cuvîntarea lui 
Râul Roa, ministrul Afaceri
lor Externe al Cubei.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Cubei a declarat că cea 
mai importantă problemă ce 
stă în fata sesiunii Adunării 
Generale este problema de
zarmării. El a salutat acordul 
cu privire la principiile tra
tativelor asupra dezarmării, 
încheiat între delegațiile 
Uniunii Sovietice și S.U.A.. 
dar a subliniat că. după cît 
se pare. Statele Unite mai 
caută să substituie dezarmă
rii controlul asupra înarmă
rilor. Referindu-se la proble
ma germană și problema Ber
linului occidental, Roa a spus 
că singura soluție constă în 
semnarea unor tratate de 
pace cu cele două state ger
mane, în recunoașterea invio
labilității frontierelor stabi- , 
lite la conferința de la Pots- ; 
dam, în admiterea celor două ■ 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Cubei s-a pronunțat 
pentru modificarea structurii 
Secretariatului O.N.U. ținîn- i 
du-se seama de situația inter
națională existentă și a cerut 
restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare 

subliniază că planul de 
transportare de forțe poli
țienești vest-germane în Ber
linul occidental constituie un 
act agresiv căruia RD.G- îi va 
răspunde ținînd seamă de in
teresele securității sale și a 
păcii, în spiritul acordului de 
la Potsdam, al coaliției antihit
leriste".

comandamentul revoluționar 
suprem al forțelor armate si
riene și prevăzînd printre al
tele adeziunea facultativă, 
egalitatea tuturor țărilor a- 
rabe cu respectarea libertății 
individuale și a constituției 
lor, crearea unui consiliu le
gislativ suprem în care toate 
țările arabe ar urma să fie re
prezentate de un număr egal 
de delegați și care ar avea 
sarcina de a stabili o politică 
comună în domeniul econo
mic, militar, cultural și pe 
plan extern.

unilateral, produeîndu-se mai 
ales bumbac și cafea.

Consecințele stăpînirii colo
niale sînt dintre cele mai în- 
spăimîntătoare pentru popu
lația băștinașă. Potrivit date
lor ultimului recensămînt din- 
tr-un număr de 1.000 copii, 
400 mor înainte de a atinge 
vîrsta de 14 ani. Sînt aproa
pe inexistente serviciile me
dicale. Ciuma, lepra, malaria, 
sifilisul și alte boli fac rava
gii în rîndurile negrilor.

Colonialiștii englezi duc o 
feroce politică de discriminare 
rasială. De pildă, salariul 
unui muncitor negru din 
Uganda este de 20 de ori mai 
mic decît salariul unui mun
citor alb.

încă de la sfîrșitul secolu
lui trecut nemaiputînd supor
ta neagra mizerie și discri
minarea rasială la care este 
supusă, populația băștinașă 
s-a ridicat la luptă împotriva 
colonialiștilor englezi pentru 
independență. Această luptă 
s-a intensificat îndeosebi după 
cel de-al doilea război mon
dial. în 1949, 1952, 1957 și în 
1960 au avut loc puternice 
mișcări anticolonialiste. Da
torită acestor mișcări colo
nialiștii au fost nevoiți să 
facă unele concesii care însă 
nu au satisfăcut revendicarea 
fundamentală a poporului din 
Uganda și anume acordarea 
independenței totale a țării.

Hotărîrea de a se acorda 
independența Ugandei este o 
victorie a luptei poporului 
din această țară și încă o 
serioasă înfrîngere a sistemu
lui colonialist.

GH. PURCAREA

Chineze în ■ Organizația inter
națională.

Raul Roa a demascat în cu
vîntarea sa noile planuri de 
agresiune americană împotri
va poporului cuban. In timp 
ce ținem ședința în această 
sală, a spus el, în tabere spe
cial amenajate sînt instruite 
hoarde de mercenari. Roa a 
menționat planurile de asa
sinare a conducătorilor Cubei 
revoluționare, a citat fapte 
convingătoare care atestă că 
Statele Unite exercită pre
siuni asupra guvernelor țări
lor Amerieii Latine, căutînd 
să le silească să rupă relațiile 
diplomatice cu Cuba. Roa a 
condamnat rolul pe care * *îl  
are în aceste planuri agresive 
Organizația statelor america
ne. dominată de S.U.A. Po
porul cuban, a spus el, a 
zdrobit o tentativă de invazie 
și va ști să se apere dacă, vor 
fi întreprinse tentative noi.

— Nu poate fi chemat la 
telefon Alexandr Bekker ?

— Nu, nu poate fi chemat. 
El se află acum pe cîmp îm
preună cu toată lumea.

în acest caz vă rugăm să 
ne spuneți cum muncește el.

— Cu plăcere. Brigada con
dusă de Alexandr Bekker a 
organizat un schimb de onoa
re în cinstea Congresului. 
Mecanizatorii folosesc cu pri
cepere tehnica, își depășesc 
zi de zi normele. în medie, 
de pe fiecare hectar, obținem 
cite 21 chintale.
- Care sînt planurile colho

zului ?
— Actuala recoltă este bo

gată. Gospodăria a îndepli
nit planul de vînzare de grîne 
către stat La adunarea gene
rală s-a hotărît să vindem 
încă cîteva sute de puduri. 
Aceasta constituie darul col
hozului nostru adus Congre
sului partidului.

★
De la Ministerul Flotei Ma

ritime, am obținut legătura 
prin radio cu traulerul „SRT- 
3960“, care se află acum la 
pescuit în apele Atlanticului 
de nord.

— Echipajul nostru - a spus 
secundul . vasului Ianis Jibur- 
taitis,_  lucrează în schimbul
de onoare organizat în cin
stea Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. Numai în luna sep
tembrie am pescuit 214 tone 
scrumbii. Planul de pescuit pe 
luna august a fost îndeplinit 
odată și jumătate. Toți mem
brii echipajului lucrează bine. 
Fiecare dintre noi întîmpină 
cu noi succese Congresul 
partidului — Congresul mari
lor înfăptuiri pe drumul co
munismului.

★
Da, liecare om din Țara So

vietelor întîmpină cu însem
nate realizări Congresul 
P.C.U.S. In aceste zile oame
nii sovietici muncesc cu însu
flețire în fabrici și uzine, în 
colhozuri, pe nave, în mine, 
pretutindeni unde se creează 
bogățiile țării, in numele vii
torului luminos al comunis
mului.

regiunii . Kazahsta- 
nului de Est cu re
giunea Altai. Con
structorii au hotă
rît să dea în ex
ploatare această 
porțiune de linte 
pînă la deschiderea 
celui de-al XXII-lea 
Congres al P-CU-S-

nostru popor a zburat, s-a ri
dicat la o înălțime nemaiîn- 
tîlnită.

Trebuie să fii intr-adevăr 
foarte puternic pentru a păși 
în Cosmos, declară el.

Cosmonautul scrie : fiecare 
dintre noi își dă limpede sea
ma că drumul spre depărtă
rile stelare ne-a fost deschis 
de oamenii vechii generații, de 
scumpul nostru partid comu
nist. Avem o vizibilitate exce
lentă, orizontul ne este des
chis larg în față, și noi tre
buie neobosit, așa cum ne în
vață partidul, să creăm, să în
drăznim, să pășim cu curaj 
înainte.

Cel de-al Vlll-lea
Concurs international 

de canto de la 
Toulouse

Un frumos succes 
al artiștilor romîni

PARIS 11 - Corespondentul 
Agerpres transmite: La Tou
louse au fost anunțate rezul
tatele celui de-al VIII-lea Con
curs internațional de canto 
care s-a desfășurat in . acest 
ora? între 5 și 10 octombrie. 
Marele premiu a fost acordat 
- pentru cintărețe, mezzoso- 
pranei romîne Iulia Buciu- 
ceanu, iar la bărbați .— lui 
Van Damme (Belgia).

Ceilalți doi participanți din 
partea R. P. Romîne, basul 
Dumitru Constantin și tenorul 
Corneliu Finățeanu, care s-âu 
calificat, de asemenea, în eta
pele finale ale concursului, au 
primit diplome de onoare.

In numărul său din 11 oc
tombrie, ziarul „L« Depeche 
du Midi-. rxhâmază rcioa-»» 
deosebită a conetrrenților care 
au participat la actualul con-
curs.

Copiii francezi întîmpină 
numeroase dificultăți în 
frecventarea Școlilor. Prin
tre acestea un loc deose
bit îl ocupă lipsa de loca
luri destinate învățămîntu- 
lui. Astfel, la grupul șco
lar din Plateau (Cham- 
pigny) pentru 243 de elevi 
au fost repartizate doar 
două clase 1 In fotografie : 
părinții elevilor din Pla
teau s-au adunat în fața 
Ministerului Educației Na
ționale pentru a protesta 
împotriva unor astfel de 

condiții.

WASHINGTON. - La 10 oc
tombrie Ia Casa Albă a avut 
loc o întrevedere între pre
ședintele Kennedy și minis
trul Afacerilor Externe al 
statului Chile, Carlos Marti
nez Sotomayor. După termi
narea convorbirii, ministrul 
chilian a declarat ziariștilor, 
după cum anunță Prensa La
tina, că „punctul de vedere 
al tării sale este de a nu spri
jini niciodată o acțiune co
lectivă împotriva Cubei". So
tomayor a subliniat, de ase
menea, că „guvernul său rea
firmă sprijinul acordat prin
cipiului neintervenției".

DJAKARTA. — După cum 
anunță agenția PAP, la Dja
karta a fost dat publicității 
comunicatul comun polono-!r. 
donezian cu privire la rezul 
țațele vizitei in Indonezia a 
delegației guvernamentale po
loneze conduse de A. Za- 
vadzki, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone.

Incercarea delegatului ame
rican, Stevenson, de a dez
minți faptele care dovedesc că 
Statele Unite pregătesc o 
nouă agresiune împotriva Cu
bei, nu a făcut decît să con
firme semnalele de alarmă 
date de reprezentantul cuban. 
Atunci cînd Stevenson a spus 
că Statele Unite manifestă un 
„interes profund și legitim 
față de cele ce se petrec în 
Cuba", întrucît această țară 
este situată aproape de S.U.A., 
el a susținut de fapt „drep
tul" Statelor Unite de a se a- 
mesteca în treburile interne 
ale Cubei. încâlcind toate nor
mele O.N.U., delegatul ame
rican a instigat elementele 
contrarevoluționare la o ac
țiune împotriva guvernului 
popular al Cubei. în ceea ce 
privește faptele citate de mi
nistrul Afacerilor Externe, 
Stevenson a încercat să se 
descotorosească de ele prin 
declarația neîntemeiată că 
Statele Unite „nu plănuiesc 
acțiuni agresive împotriva 
Cubei". Delegații la O.N.U. își 
aduc aminte perfect de bine 
că Stevenson dăduse asigu
rări similare în primăvara a- 
cestui an, în timp ce merce
nari înarmați debarcau pe 
litoralul cuban de pe nave 
americane la adăpostul unor 
avioane americane.

TINEREIUIIII LUMII
Săptămîna de luptă pentru pace 

a tineretului cipriot
La 9 octombrie în Cipru, la 

chemarea Uniunii tineretu
lui democrat din Cipru, a 

început săptămîna de luptă pen
tru pace în timpul căreia pretu
tindeni în Cipru vor fi organizate 
mitinguri de masă ale tineretului.

Intr-o convorbire cu un cores- 
oorce-*  TASS. se>- oes. secret*  
genera a. U.TD.U„ a refatat că 
în ' —oJ m-nngir for se va da o 
mare atenție problemei germane,

Persecuții împotriva 
unor studenți marocani

Secția din Paris 
a Uniunii naționale 
a studenților din 
Maroc a protestat 
împotriva persecu
tării studenților 
marocani care stu
diază în Franța.

în Franța
într-o declarație 

publicată la 11 oc
tombrie în ziarul 
„At Tahrir", Uniu
nea națională a stu
denților din Maroc 
anunță arestarea și 
maltratarea unor 
studenți marocani

BUDAPESTA. — Adunarea 
de Stat a R. P. Ungare a a- 
doptat legea cu privire la cel 
de-al doilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a țării pe perioada 1961- 
1965. Obiectivul principal al 
celui de-al doilea plan cinci
nal, se subliniază in lege, este 
desăvîrșirea creării bazelor so
cialismului in țară și trecerea 
la făurirea societății socialiste 
cu un înalt nivel de dezvol
tare.

Noul plan cincinal prevede 
o mai bună satisfacere a ce
rințelor populației în dome
niul culturii, ocrotirii sănătă
ții, asigurărilor sociale, locuin
țelor.

NEW YORK. — Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. 
a anunțat că „Ia 10 octombrie 
pe poligonul experimental din 
Nevada al acestei comisii a 
fost efectuată o explozie nu
cleară subterană de mică pu
tere".

Campania electorală 
din Grecia 

se desfășoară 
sub semnul teroare! 

polițienești
ATENA 11 (Agerpres). — 

Ziarul „Avghi" relatează că 
la 9 octombrie o delegație a 
blocului electoral al foițelor 
democratice din Grecia — 
Frontul agrar general demo
cratic din Grecia (P.A.M.E.) 
a vizitat pe membri ai guver
nului de tranziție și a protes
tat împotriva numeroaselor 
arestări, acte de violență și 
atacuri săvîrșite împotriva 
candidaților în alegerile par
lamentare și a adepților par
tidului P.A.M.E. Delegația a 
protestat cu hotărîre și împo
triva faptului că în această 
perioadă din preajma alege
rilor în Grecia se aplică legi 
și decrete excepționale, încăl- 
cîndu-se astfel constituția ță
rii. în baza acestor legi și de
crete tribunalele militare au 
pornit o prigoană împotriva 
cetățenilor care difuzează ma
teriale electorale ale Frontului 
P.A.M.E.

Delegația a subliniat că gu
vernului de tranziție îi revine 
întreaga răspundere pentru a- 
ceste acțiuni arbitrare. Ea a 
avertizat că dacă această te
roare va continua, forțele de
mocratice din țară vor fi ne
voite să ceară parlamentelor 
din întreaga lume să-și tri
mită reprezentanți pentru a 
constata condițiile în > care 
vor avea loc alegerile din 
Grecia.

problemei dezarmării generale și 
totale, primejdiei pe care o pre
zintă bazele atomice străine pen
tru popoarele țărilor pe teritoriile 
cărora sînt situate. Rezoluțiile a- 
doptate |a mitinguri vor fi trimise 
guvernului cipriot, oeeCirr șt 
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lume.

la Paris. Organiza
ția studenților ma
rocani cere elibe
rarea imediată a 
studenților arestați 
și încetarea aces
tor acte arbitrare 
ale poliției fran
ceze-

NEW YORK. - Adunarea 
legislativă a statului american 
Nebraska a adoptat un pro
iect de lege care declară in 
afara legii Partidul Comunist 
din acest stat.

MOSCOVA. — La 11 octom
brie s-a reîntors la Moscova 
A. A- Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

BERLIN. — Ziarul „Neues 
Deutschland" a publicat la 11 
octombrie comunicatul cu pri
vire Ia recenta ședință lărgită 
a Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
la care au fost discutate pro
blemele activității în rindurile 
tineretului. La ședință, care 
s-a desfășurat sub președinția 
Iui W. Ulbricht, raportul a 
fost prezentat de ministrul în- 
vățămintului Public, Lemnitz 
După raport au avut loc dez
bateri.
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