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Cărbune

în contul MIHAIL SADOVEANU
boli îndelungate și grele, marele scriitor, 
academicianul Mihail Sadoveanu, luptător 
neobosit pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste, pentru pace și înțelegere între po
poare.

INVAȚĂMIN- uniunea scriitorilor 
CULTURII

Minerii de la exploatarea Bret
ea, deținători ai steagului de co
lectiv fruntaș pe Trustul minier 
„Ardealul" au extras zilele aces
tea primele tone de cărbune In 
contul lunii decembrie. Ei au dat 
peste plan pină la 14 octombrie 
14.700 tone cărbune brun și lig
nit. Pentru ca și celelalte colecti
ve ale exploatărilor carbonifere 
din regiune să obțină rezultate 
asemănătoare în întrecere, mine
rii de aici le-au împărtășit din 
experiența lor în armarea abata
jelor, precum și în executarea lu
crărilor de deschidere a unor noi 
fronturi de lucru. Acest lucru a 
contribuit ca toate unitățile trus
tului să sporească cantitatea de 
cărbune extrasă peste plan, ajun- 
gîndu-se ca în prezent depășirea 
pe întregul trust minier să fie de 
peste 56.000 tone de cărbune 
brun și lignit. Minerii acestui trust 
au obținut succese și în privința 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
extras, procentul de cenușă din 
cărbune fiind redus cu peste 3 
la sută față de procentul admis.

Academia Republicii Populare Romîne, 
Ministerul învățământului și Culturii, Uniu
nea Scriitorilor și Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă anunță cu 
adîncă durere că în ziua de 19 octombrie 
1961, ora 9, a încetat din viață, în urma unei

ACADEMIA REPUBLICII MINISTERUL
POPULARE ROMINE TULUI ȘI

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. P. ROMÎNĂ

Vineri 20 octombrie 1961

(Agerpres)
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Pașcani, 
oameni 

necăjiți, 
ori evo- 
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Cîntăreț inspirat al plaiuri
lor țării, Mihail Sadoveanu a 
evocat cu' nesfîrșită dragoste 
și măiestrie natura patriei, iz
vor de viață si pavăză a omu
lui asuprit de orînduirea bur- 
ghezo-moșierească.

Pătrunsa de un profund ca-

boieri, încredințat că po
porul este făuritorul istoriei.

Povestirile sale din trecut 
sînt o pledoarie înflăcărată 
despre superioritatea poporu
lui asupra moșierimii, o ple
doarie convingătoare pentru 
drepturile

Fertilizarea solului 
o acțiune urgentă

S
porirea continuă a fertilită
ții solului este o sarcină 
deosebit de importantă, la 

îndeplinirea căreia tineretul sate
lor poate și trebuie să aducă o 
contribuție mereu mai mare.

Pe baza cunoașterii concrete a 
posibilifăfilor existente în fiecare 
unitate agricolă socialistă și a an
gajamentelor pe care și le-au luat 
organizațiile U.T.M. din aceste 
unități, In planul de măsuri pen
tru anul acesta al Comitetului ra
ional U.T.M. Titu s-a prevăzut ca 
tinerii să transporte și să împrăș
tie pe cîmp 100.000 fone de în
grășăminte naturale.

Ne apropiem de sfîrșitul anu
lui ; acum este timpul cel mai 
potrivit pentru desfășurarea largă 
a acestei acțiuni. Agrotehnica re
comandă ca gunoiul de grajd 
bine putrezit să fie băgat sub 
brazdă odată cu arăturile adînci 
de toamnă. Să facem o călătorie 
prin gospodăriile colective din 
raionul Titu și să vedem cum se 
preocupă tinerii de aici de înde
plinirea angajamentului pe care 
și l-au luat.

facă în vederea realizării acestei 
producții se numără și îngrășarea 
terenului cu gunoi de grajd. Or
ganizația de bază U.T.M. din gos
podărie s-a angajat în fața orga
nizației de partid și a consiliului 
de conducere că întreaga canti
tate necesară de îngrășăminte na
turale va fi transportată și împrăș
tiată pe cele 100 de hectare cu 
forțele tineretului.

Conducerea gospodăriei ■ asi
gurat atelajele, au fost formate e- 
chipe de tineri, s-a alcătuit un 
convoi de căruțe șl acțiunea a 
pornit. Mai tntti s-a transportat 
gunoiul de la grajduri. Dar gos
podăria colectivă fiind tînără șl 
avînd animale puține, acesta n-a 
fost deajuns. Atunci colectiviștii 
i-au invitat pe tineri să vină să 
ridice tngrășămintele naturale de 
prin curțile lor. N-a mai fost ne
voie de alt îndemn...

După ritmul în care se desfă
șoară acum această lucrare, tine-

DARIA KUHTA

(Continuare în pag. a 8-a)

Cazangiii Tudor Tecuceanu Tudor Ioniță și Gheorghe 
Hendrea de la Uzinele „Grivița Roșie" se întrec 
pentru a asigura o calitate tot mai sporită lucrărilor exe

cutate.

Lucrările 
celui de-al 

XXII-lea 
Congres 

al Partidului 
Comunist 
al Uniunii 
Sovietice

PENTRU PRODUCȚII MARI 
DE PORUMB BOABE

-na GCoîecfhrșS d
F-eu propus cs 
ce pe o sprrri ner^arl da 
100 de hectare să oct "4 o pro
ducție de 5.000 kg porjmb-boabe 
la hectar. Printre lucrările impor
tante pe care au prevăzut să le

Fruntași 
pe gospodărie

ORADEA (de la corespon
dentul nostru).

Secția a doua de la GAS. 
Simleu. regiunea Crișana este 
fruntașă pe gospodărie în ac
tuala campanie agricolă. Re
coltatul culturilor tfrzii a fost 
terminat la 
prețios l-au 
de aici din 
utemiste de
de la școala medie 
proiesională agricolă din Șim- 
leu. Elevii-brigadieii 
coltat porumbul pe o 
față de 40 de hectare.

De asemenea, secția
a terminat și semănatul celor 
110 ha cu grîu, 70 ha cu orz și 
40 ha cu secară masă verde. 
Tinerii mecanizatori
în fruntea lucrărilor. 
Iosif Buzea a semănat 
14 ha, iar Olah Iuliu 12

timp Un ajutor 
primit 
partea 
muncă

muncitorii 
brigăzilor 
patriotică 
și școala

au ie- 
supra-

a doua

au fost 
Astfel 
zilnic 

ha.

A încetat din viață cel mai 
mare artist al prozei romi- 
nești, scriitorul cetățean, legat 
prin toată ființa sa de idealu
rile cele mai înalte ale po
porului nostru, maestrul iubit 
și venerat, Mihail Sadoveanu.

S-a născut în ziua de 5 no
iembrie 1880 
tr-o familie 
destă la 
tîrg de 
umili și 
de atîtea 
cat în 
sale.

Vădește din fra
gedă tinerețe o 
dragoste nemărgi
nită pentru lumea 
celor obidiți, ale 
căror suferințe în
durate sub orîn
duirea burgheziei 
și a moșierimii 
constituie princi
palul său izvor de 
inspirație.

Debutează la în
ceputul acestui 
veac, afirmîndu-se 
ca un scriitor 
de o excepțională 
forță.

Cunoscător al 
vieții poporului, 
însuflețit de o con
cepție democrati
că, străbate ne
obosit satele și 
tîrgurile, ascultă 
păsurile și sufe
rințele oamenilor 
simpli pe care le 
repovestește apoi 
cu o neegalată 
artă. Iubitor al li
teraturii clasice u- 
niversale, cititor 
pasionat al clasi
cilor ruși, despre 
ale căror opere a 
minunate, Mihail
se manifestă ca un adept al 
realismului în literatură.

întreaga sa operă scrisă 
până la eliberarea țării de sub 
jugul fascist este o cronică 
vie și emoționantă, plină de 
dragoste pentru 
exploatați și de 
nată 
lor.

stris pagini 
Sadoveanu
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TELEGRAMĂ

dePreședintele Consiliului 
Stat al R.P. Romîne Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a trimis 
lui Muhammed Zahir Șah, 
regele Afganistanului, cu oca
zia aniversării zilei sale de 
naștere, următoarea telegra
mă :

Cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a Majestății Voas
tre, exprim sincerile mele fe
licitări și calde urări de bine 
pentru majestatea voastră și 
pentru prosperitatea poporului 
afgan-prieten.

La această telegramă rege
le Afganistanului, Muham
med Zahir Șah a trimis ur
mătorul răspuns :

Mulțumind Excelenței Voas
tre pentru amabila telegramă 
de felicitare pe care ați bine
voit să mi-o adresați cu oca
zia aniversării zilei mele de 
naștere, vă exprim urările 
cele mai sincere pentru feri
cirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului ro
mîn.

Succese ale

I A T I
Podoabele ce încunună țara 

noastră au fost atît de măies
tru înfățișate în Romînia pito
rească îneît fără vrere te în
torci cel mai adesea la Vlahu
ță. Pasionatul reporter desco
peră Galațiul ca atîtea alte 
colțuri de țară — în peisajul 
natural, in vestitele trepte pe 
care este așezat orașul.

i-. partea aceasta de jcs 
■ oreșsdn — notează Vlahu
ță - -se afli vat-a Galaților 
vechi, vestita schelă a Moldo
vei—"

Da, aici, in partea de jos a 
orașului au fost toate. Aici 
și-au făcut loc în trecut cele 
mai negre suferințe. Oamenii 
acestor locuri au pătimit atî
tea incit nici apele bătrînei 
Dunări, cit sînt de ,<.u
pot spăla amintirea suferin
țelor.

Despre ce a fost 
vechi, să lăsăm documentele 
să vorbească. Astfel în presa 
vremii, articolul „Igiena in
dustrială" publicat în 1933 
redă o imagine dintre cele mai 
zguduitoare a vieții și condi
țiilor de trai ale muncitorilor 
din vechiul Galați:

„...chipuri de adolescenți... 
de maiștri bătrîni... Țesători, 
tîrîndu-și chinuita viață pe la 
spital, unde roși de tubercu
loză iși caută salvarea zadar
nic".

Cit privește condițiile de 
muncă din întreprinderile ca
pitaliste iată ce scrie același 
autor:

„Aerisire, ventilație — nici 
vorbă ; încălzire — de formă ; 
orele de muncă nu se respec
tă". Muncitorii gălățeni s-au 
ridicat deseori la luptă împo
triva asupririi burghezo-mo- 
șierești.

Pămîntul acesta a fost udat 
cu sîngele a numeroși munci
tori greviști. Moartea lor a 
fost semnalul puternicelor de
monstrații de protest de la 
București, Ploiești și Brăila, 
al grevei celor 15.000 de mun
citori. Aici s-a strigat, de pe 
caldarîmul udat de sîngele 
împușcaților: „Trăiască revo
luția socialistă

Anii 1919, 1920 și 1932 și
toți anii pînă la eliberare au 
fost martorii crîncenelor bă
tălii de clasă. La 21 noiembrie 
1920... „nici tramvaie, nici că
ruțe, nici trăsuri, nici frizerii 
deschise, nici restaurante, to
tul a amuțit, totul e inactivi
tate. De șantierele Fernic, căi 
ferate, ateliere, nu mai vor
bim" (din raportul unui secre
tar de sindicat muncitoresc). 
Aici era voința proletariatului. 
Aici era Portul Roșu.

Sus ? „... Fruntea orașului, 
partea liniștită curată și lumi-

mari, nu

Galațiul

muncitorilor
din industria chimică a regiunii Brașov

a intrării în funcțiune a unor 
noi instalații, precum și dato
rită perfecționării procesului 
tehnologic. Aproape 80 la sută 
din sporul de producție a 
fost obținut pe seama ridică
rii productivității muncii.

Lucrătorii din industria chi
mică a regiunii Brașov au 
realizat de la începutul anu
lui și pină acum de 8 ori mai 
multe îngrășăminte chimice 
decît au produs în anul 1955. 
Creșterea producției de îngră
șăminte a avut loc ca urmare (Agerpres)

Galaților... pe podișul 
între Șiret și Prut...

nati a 
ridicat
...în curți largi, între copaci, 
case vechi, cu ziduri groase și 
drepte, văruite pe dinafară, cu 
obloane la ferestre și cu bal
coane ruginite de care atîrnă 
vrejuri uscate de iederă..." 
(Vlahuță).

Aici trăiau căpătuiți, îmbui-

construit un complex modern 
de hale. In 1957 a fost dată în 
folosință bateria gazogenă și 
primul laminor modern, meca
nizat, construit în cea mai 
mare parte de industria noas
tră constructoare de mașini. 
In 1959 au fost montate două 
linii laminoare automatizate, 
producătoare de tablă subțire.

o av/z tumnw

bați, jefuitorii, singurii care 
aveau în acele vremi dreptul 
la viață.

„TITAN" 
ȘI-A CĂPĂTAT 
ADEVĂRATUL 

NUME
Ridicolul însoțea adesea fir

mele pompoase, ale proprieta
rilor capitaliști din Galați. O 
confruntare a firmei cu ce se 
ascunde în dosul ei, cu reali
tatea, demonstra ridicolul. Așa 
stau lucrurile cu fosta firmă 
„Titan".

...Două fotografii aflate față 
în față: una mai veche înfă
țișează „Titanul" capitalist; 
cealaltă, de dată recentă — 
noua uzină producătoare de 
tablă subțire. In prima foto
grafie se văd : curtea smîrcui- 
tă, trei hale înalte de S-10 
metri, înnegrite de fum. Sub 
acoperiș — un laminor vechi 
deservit manual, cu o distanță 
mică între cuptoarele de în
călzit.

Adevărata viață a uzinei în
cepe cu anul 1956 cind a fost

...Fotografia redă imaginea 
noii fabrici producătoare a 
unor importante cantități de 
tablă subțire și cositorită. Ha
lele sînt înalte, largi, pierdute 
mult în adîncul fotografiei. 
Mașinării, instalații moderne 
se ridică în înaltul cerului...

Ridicolul însoțea adesea fir
mele pompoase ale patronilor 
capitaliști. Firmele ascundeau 
incapacitatea economiei capi
taliste de a dezvolta, de a 
construi ceva pe măsura de
numirilor. Astăzi uzina este 
cu adevărat un titan.

★

In „Almanahul ghid al ora
șului Galați" au rămas tipă
rite din urmă cu numeroși ani 
cîteva rînduri în legătură cu 
vizita la atelierele C.F.R. Ga
lați a unui redactor al aces
tei publicații. Redăm dialogul: 

Privește !
— Nu văd decît fum! zise 

cel sosit în vizită. M-ai adus 
in iad ?

« Nu, aici e fierărie. N-auzi 
zgomot de ciocane ?

— Aud, dar nu văd oamenii! 
Nu se văd, dar există !... 

Auzi-i cum strigă și se în
deamnă 1

— Dar cei ai de tușești ?... 
Te înăbușe fumul ?

— Să ieșim Nu mai pot 
respira". (Dialogul a fost reti
părit in broșura „Regiunea 
Galați in plină dezvoltare").

Așa a fost în trecut. Ce este 
astăzi, ne arată comunistul 
Vasile Ciobotaru de la Uzina 
mecanică din Galați, fostele 
ateliere C.F.R.

-> Doar locul e vechi, spune 
Vasile Ciobotaru. In 1870-1872 
aici se executau reparații de 
locomotive și vagoane. Nu 
era decît o singură clădire. In 
1938 s-au mai clădit două hale 
mici. Iar astăzi, uzina din fața 
noastră.

— E nouă, absolut nouă...
Și-a reprofilat producția. 

Fabrică piese de schimb, are 
o mare capacitate de produc
ție în serie pentru construirea 
și repararea materialului ru
lant. Profilul ei reduce timpul 
de staționare a materialului 
rulant aflat în reparație, spo
rind astfel capacitatea de 
transport.

— Mecanizarea e prezentă 
peste tot...

— Da, chiar și la cele mai 
grele operații nivelul mecani
zării a atins 95 la sută.

— Procedeele tehnologice 
sînt și ele noi—

— Desigur... fonta nodulară 
se toarnă pe scară industrială, 
se face forjare prin matrițare

împotriva

lumea celor 
ură înverșu- 
exploatatori-

racter patriotic, opera sa e 
mărturia unei simpatii calde 
pentru toți asupriții, indife
rent de originea lor națională.

Mihail Sadoveanu este în
temeietorul romanului istoric 
rominesc, pe care l-a dus la o 
mare strălucire. In „Șoimii", 
„Neamul Șoimăreștilor", „Zo
dia cancerului", „Frații Jderi", 
a descris aspecte ale luptei 
înverșunate dintre răzeși și

țărănimii asupra 
pământului acapa
rat de boieri și a- 
rendași.

Viața umilă și 
mizeră a micilor 
funcționari, vege- 
tînd în târguri ui
tate („Locul unde 
nu s-a întîmplat 
nimic"), oameni 
osîndiți la o viață 
lipsită de perspec
tive, i-au inspirat 
pagini pline de 
compasiune și de 
mîhnire 
destinele 
ființe urgisite să- 
și mistuie ener
giile sub capita
lism.

Maestru al lim
bii literare, a fo
losit graiul viu al 
poporului, limba 
baladelor și croni
cilor. Stilul plas
tic, plin de sevă 
ca însăși natura 
pe care a iubit-o, 
constituie o înaltă 
școală de măiestrie 
artistică.

Aceste nease
muite daruri, slu
jite de o înaltă 
conștiință cetățe
nească, democra
tică, au făcut ca 
opera sa să fie în
drăgită de popor, 
dar să și întîmpi- 
ne dușmănia în- 

a fasciștilor, care x 
i-au ars scrierile în

pentru
unor

verșunată 
nu odată 
piețe publice.

Imediat după 23 August 1944 
Mihail Sadoveanu a intrat în 
primele rînduri ale 
lor pentru cauza 
pentru socialism, 
pace, împletind

luptători- 
po porului, 

pentru 
în mod

(Continuare în pag. a 6-a)

Central

ROMULUS ZAHARIA

al
Din partea Comitetului

Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat 
Miniștri al R. P. R.și a Consiliului de

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. exprimă durerea lor profundă 
cu prilejul încetării din viață a lui Mihail 
Sadoveanu.

Strălucit om de cultură, marele scriitor al 
poporului romîn a creat în literatura noastră 
opere de valoare universală.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITO

RESC ROMIN
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL R.P. ROMINE

Patriot luminat și democrat convins, el a 
activat pe tărîm obștesc și în viața noastră 
de stat. Mihail Sadoveanu a fost un militant 
de seamă în lupta pentru marea cauză a 
păcii, socialismului și a prieteniei între 

popoare.

CONSILIUL DE STAT
AL R.P. ROMINE

Muncitori-elevi
...Era la ora de științe 

naturale. Profesorul a che
mat trei elevi la răspuns. 
Pe fețele fiecăruia a apărut 
emoția primei examinări. 
Sînt elevi în clasa a VIII-a 
a Școlii medii serale de la 
Hunedoara. Emoția îi pără
sește însă treptat și fiecare 
răspuns dat întrebărilor 
profesorului devine astfel 
mai clar, mai precis. Pro
fesorul surîde mulțumit. 
Lecția a fost bine învățată. 
Apoi urmează notarea ele
vilor. In rubrica fiecăruia, 
profesorul scrie cifra 10.

Chipurile celor trei elevi 
îmi erau cunoscute. Totuși

nu reușeam să-mi amin
tesc exact unde-i mai vă
zusem.

In aceeași zi unul dintre 
ei mai primise nota 10 la 
limba romînă, altul aceeași 
notă la chimie, iar cel de-al 
treilea nu se lăsase nici el 
mai prejos la geografie.

De unde îi cunosc ?

(Continuare in pag- 4-a)

Centrul orașului Galați.

* :

După cîteva zile, trecînd 
pe la Oțelăria „Siemens 
Martin" nr. 2 zăresc întîm- 
plător un panou de onoare, 
lată că printre fotografiile 
fruntașilor zăresc și foto
grafia unuia dintre tinerii 
care îmi erau cunoscuți.

Intr-adevăr, aici l-am 
mai văzut — îmi zic. Mă 
opresc în fața panoului și 
citesc cuvintele scrise sub 
fotografie: „Lăcătușul 
Jianu Nicolae execută nu
mai reparații de înaltă ca
litate, într-un timp record". 
In același timp mi-am rea
mintit de tînăra care pri
mise și ea primele note tot 
de 10 la școala medie se
rală. Nu este alta decît 
muncitoarea Nedelcu Ma
ria de la Uzina cocso-chi-

mică, a cărei fotografie se 
află de asemenea pe pano
ul de onoare al muncitori
lor fruntași. Nici cel de-al 
treilea tînăr nu-mi mai era 
de acum necunoscut. Pe 
șantierul de construcții al 
I.C.S.H. mozaicarul Olaru 
Gheorghe este dat în per
manență ca exemplu prin
tre tinerii fruntași în pro
ducție.

Pe cînd toate aceste chi
puri de tineri ni se perin
dă aevea prin fața ochilor^ 
un bătrîn maistru se apro
pie de panoul de onoare 
lingă care mă aflam.

— Ca să ajungi aici, îmi 
explică el plin de bună
voință, ca să fii declarat 
muncitor fruntaș, să fii dat 
ca exemplu pentru toți 
ceilalți, trebuie să mun
cești cu cea mai înaltă răs
pundere și conștiinciozitate. 
Toate operațiile pe care le 
faci, munca ca și învăță
tura, totul, trebuie să fie 
„de nota 10".

Așadar asta este — cei trei 
tineri:' Jianu Nicolae, Ne
delcu Maria și Olaru 
Gheorghe sînt fruntași nu 
numai la școală dar și in 
uzină. Cu alte cuvinte au 10 
în producție, 10 la învăță
tură.

LAL ROMULUS

La culesul porumbului
Zilele trecute ele

vii Școlii pedagogi
ce din orașul Ba
cău, grupați în 15 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, 
s-au deplasat, cu 
cântec și voie bună, 
pe ogoarele gospo
dăriei agricole de 
stat „Letea" la cu
lesul porumbului. 
Aici ei au dat do
vadă de multă dra-

goste și conștiincio
zitate în muncă. în 
numai 
cules : 
pe o 
peste !
S-au 
mod 
găzile utemiste de 
muncă patriotică 
ale anului V 
țători și II A 
țători.

în această

3 ore 
porumbul de 
suprafață de 

20 de hectare, 
evidențiat în 
deosebit bri-

au

învă- 
învă-

acțiu-

ne s-au mai eviden
țiat tinerii utemiști 
Prisecaru Maria, a- 
nul III B învăță
tori, Arhip Silvia, 
anul II A educatoa
re, Cojocaru Vasile, 
anul IV B învăță
tori, Călugăru Ele
na, anul V educa
toare și alții.

EUGEN E. TEIRAU
elev
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atematicile — cu 
mijloacele care le 
sînt proprii — pot 
interveni în îm
bunătățirea proce
selor de producție

din industrie ? Răspunsul este 
categoric afirmativ.

O interesantă experiență a 
realizat în această direcție In
stitutul de calcul din Cluj. 
Concomitent cu cercetările de 
ordin teoretic, în domeniul 
calculului numeric, institutul 
rezolvă o serie de probleme cu 
caracter matematic ridicate de 
diverse întreprinderi din in
dustria metalurgică, a porțe
lanului, a pielăriei, transpor
tul feroviar. Fie că e vorba de 
compoziția fontei, de îmbună
tățirea planificării producției 
de porțelan sau de încălțămin
te, sau de calculul traficului 
feroviar pe o anumită porțiu
ne de cale ferată, fo'arte ade
sea ridicarea indicilor calita
tivi se poate obține cu mij
loacele proprii matematicii.

La institut s-a primit de cu
tând o scrisoare din partea re
gionalei C.F.R. — Brașov prin 
care ceferiștii informează pe 
matematicieni că aplicînd me
todele de calcul elaborate de 
aceștia, traficul feroviar a fost 
raționalizat astfel, îneît folo- 
sindu-se două locomotive mai 
puțin se obțin anual economii 
în valoare de peste un milion 
de lei. Lucrările efectuate de 
institut pentru fabrica de por
țelan, pentru Ianos Herbak, 
Tehnofrig, Unirea din Cluj, au 
dovedit și ele că matematica 
și practica tehnologică pot și 
trebuie să se îmbine strîns.

Și mai mult chiar, matema
tica poate fi de folos și agri
culturii. Institutul clujean a 
elaborat, pe bază de calcul, 
soluția optimă pentru planifi
carea agriculturii pe zone. A- 
ceastă lucrare a fost întocmită

la cererea Ministerului Agri
culturii.

Cum se realizează practic 
colaborarea matematicienilor 
cu producția ?

Întreprinderile solicitante 
pun la dispoziția institutului 
anumite date ale procesului 
tehnologic. Pe bază de calcule 
foarte precise, matematicienii 
aleg soluțiile optime din mai 
multe mii de posibilități. Cal
culele efectuate de institut la 
cererea întreprinderilor se con
cretizează în tabele sau mono-

La Institutul
de calcul din Cluj

grame pe care inginerii din 
întreprinderi le folosesc în di
rijarea procesului de produc
ție.

O latură importantă a acti
vității Institutului de calcul 
din Cluj este consacrată și 
construcției mașinilor de calcul.

Institutul a realizat o mași
nă automată de calcul cu re
lee electromagnetice. Ea are o 
concepție originală și a fost 
proiectată și construită în in
stitut. Mașina lucrează într-un 
sistem care folosește numai 
două cifre — 1 și 0 — și poate 
executa orice calcul numeric 
de volum mediu. Mașina are 
dimensiuni mai mici decît ma
șinile de calcul electronice. In 
raport cu acestea, deservirea 
ei e mai simplă și mai ușoară, 
iar prețul ei de cost este re
dus. La construcție, au fost fo
losite numai materiale fabri
cate în țară. Mașina lucrează 
sigur, fără greșeli și e folosită 
la executarea unor serii de 
calcule necesare cercetărilor 
întreprinse în institut.

Actualmente se 
tehnice în vederea 
mărului cifrelor 
calcul și pentru mărirea vite
zei de lucru a mașinei.

— In perioada care urmea
ză — ne-a declarat prof. Tibe- 
riu Popovici, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romine, directorul institutului, 
vom adinei colaborarea cu în
treprinderile, extinzînd activi
tatea noastră în această direc
ție și în alte regiuni.

De altfel cercetătorii noștri 
au vizitat întreprinderi din 
Cluj, Hunedoara, Cîmpia Tur- 
zii, Brașov, pentru a stabili re
lații cit mai strînse cu cei 
care conduc nemijlocit proce
sele de producție, pentru a cu
noaște cit mai bine proble
mele și necesitățile industriei.

Vom organiza în diferite 
centre industriale din țară 
simpozioane — la care prezen
ța inginerilor și tehnicienilor 
din întreprinderi constituie un 
bun mijloc de a asigura strîn- 
gerea colaborării noastre cu 
unitățile industriale. Roadele 
acestei colaborări vor repre
zenta contribuția noastră la 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
Partidul le-a pus în direcția 
colaborării dintre știință și 
producție.

fac lucrări 
sporirii nu- 
folosite la
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Continuăm prin a- 
cest articol suita noa
stră de materiale prin 
care încercăm să ex
plicăm maselor largi 
de cititori o serie de 
termeni des întîlniți 
in materialele de 
popularizare a științei 
și tehnicii.
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Printre marile cu
ceriri ale ști
inței și i».'. 

nicii secolului 
tru, cercetarea 
giei conținute în 
tom, obținerea unui 
numă- considerabil de 
izotopi radioactivi ar
tificiali, constituie as- 

, fazi un domeniu în 
care au fost înregis
trate rezultate .re
marcabile.

Ca o consecință a 
succeselor realizate în 
această direcție a 
apărut și radiobiolo
gia, ramură a biologi
ei care folosește pro
prietatea izotopilor ra
dioactivi de a emite 
radiații în 
ferite : 
tratament,

teh- 
nos- 

ener. 
a-

scopuri di- 
diagnostic, 

analiză

sau cercetare științi
fică.

Folosirea izotopilor 
radioactivi a permis 
să se studieze într-un 
fel cu totul nou pro
cese importante care 
se petrec în organis
mul viu, ca metabo
lismul, circulația sîn- 
gelui, respirația. Sub
stanțele radioactive au 
proprietatea de a se 
„lega" de anumite 
țesuturi. Calciul și 
stronțiul radioactiv, 
de pildă, se concen
trează în oase, fierul 
radioactiv, în globu. 
lele roșii din singe, 
iodul radioactiv, în 
glanda tiroidă ș.a.m.d. 
Introduse în orga
nism, aceste substan
țe pot fi urmărite cu 
ajutorul unor contoa
re speciale care mă
soară puterea lor de 
iradiere. In felul a- 
cesta izotopii radioac
tivi pot preciza diag
nosticul prin prezența 
lor în anumite țesu
turi sau celule.

Izotopii radioactivi 
constituie de ase-

menea o metodă mo. 
dernă de tratament în 
anumite afecțiuni cum 
ar fi de pildă unele 
forme de cancer.

In stîrșit, 
dozată 
cu 
lor 
permis obținerea unor 
soiuri noi cu o mare 
productivitate (grîu cu 
70-80 de spice în loc 
de 30-40) sau chiar 
influențarea eredității 
organismului, 
produs astfel 
noi de microbi 
ducători de antibio
tice, cocofieri rezis- 
tenți la secetă sau 
lămîi care nu se tem 
de frig.

Variatele metode și 
forme de folosire
a izotopilor radioac
tivi în biologie arată 
ce perspective 
nunate 
Uzarea 
fomice 
pașnice.

iradierea 
a plantelor 

ajutorul radiații- 
radioactive, a

S-au 
soiuri 

pro-

mi- 
deschide uti. 
energiei a- 
în scopuri

Dr. E. EMILIAN

In sala generatorului de impuls de înaltă tensiune a Institutului de cercetări 
electrotehnice din Capitală Foto : AGERPRES

Publicații științifice

Cercetări metalurgice

1

și miniere
Cu prilejul împlinirii unui 

deceniu de la înființarea 
Institutului de cercetări me
talurgice și miniere (I.C.E.M.) 
a apărut un masiv volum 
cuprinzînd un număr de 45 
de studii ce sintetizează o se
rie de probleme de prim 
ordin rezolvate de cercetătorii

la F

-■

Utilaj minier uriaș construi’ 
Ia Uzina de mașini grele 
„Ernst Thălmann" din Mag

deburg (R. D. Germană)

Foto : ZENTRALBILD- 
BERLIN

fiind aria largă 
de răspîndire a porumbu
lui în diferitele zone pedo
climatice ale țării și la altitu
dini variate, este necesar ca 
în repartizarea teritorială a 
diferitelor varietăți să se dea 
însemnătatea cuvenită crite
riului de rezistență la frig.

Și în țara noastră s-au în
treprins cercetări în această 
direcție. Mă voi referi aici la 
rezultatele obținute în cerce
tarea rezistenței la frig a 
unui număr de 16 soiuri și 
hibrizi dubli la porumb.

Pentru stabilirea rezistenței 
la frig a porumbului plantele 
au fost supuse pe diferite du
rate la anumite temperaturi 
scăzute artificial în cabina 
termoreglabilă. S-a puiuț evi
denția un anumit grad de re
zistență situat între —3 și 
—4®C: astfel la —2 și —3°C 
porumbul a rezistat pînă la 
43 ore, în timp ce la tempera
turi mai scăzute (— 4,-5,-6°C) 
a supraviețuit nuznai 2-3 ore.

„Șocurile termice" adică 
trecerile bruște de la tempera
turi normale la cele scăzute și 
invers se resimt într-o anu
mită măsură nefavorabil asu-

pra plantelor. Cercetările a- 
rată că la porumb se petrece 
procesul complex de adaptare 
la temperaturi scăzute numit 
„procesul de călire“.

Celebrul naturalist Pliniu a 
constatat încă din antichitate 
fenomenul „îndulcirii” plante
lor, datorită acumulărilor de 
zaharuri în timpul iernii. A- 
cesta este unul din procesele 
prin care cercetătorii au 
demonstrat că se produce 
fenomenul de „călire” la grîu 
și alte plante de toamnă. Cer
cetările noastre au arătat că 
și porumbul se călește accen- 
tuîndu-și rezistența inițială la 
frig, însă la temperaturi mai 
ridicate (cu precădere intre 
— 5 și — 10*C)  decît griul. 
Bmeințele*  și amputud-r.e*  a- 
cestui proces biologic funda
mental este mai mică la po
rumb.

Călirea porumbului se reali
zează, în principal, prin creș
terea procentului de zaharuri 
și a presiunii osmotice din 
plante, prin concentrarea su
cului celular, scăderea umidi
tății totale, creșterea procen
tului de „apă legată” și a vîs- 
cozității protoplasmei, precum 
și prin alte schimbări fiziolo- 
gice, biochimice și biofizice.

acestorUrmărirea evoluției 
transformări biologice ne dă 
indicii prețioase asupra gra
dului de rezistență la frig.

S-au înregistrat diferențe în 
ceea ce privește rezistența la 
temperaturi scăzute nu numai 
datorate factorilor interni, ca
racteristici soiului sau hibri
dului respectiv, ci și datorită 
influenței unor factori de me
diu de primă însemnătate 
practică care pot fi dirijați de 
om în sensul dorit.

Astfel s-a stabilit că la c 
umiditate mare a pămîntul — 
rezistența la frig a porumbu
lui descrește, iar în ceea ce 
privește nutriția minerală s-a 
iaregiatTat efectal fxvxnbdal 
dozeior xaari de foctor și pota
siu, in prezența azotului dat 
in cantități echilibrate.

Absorbția elementelor mine
rale marcate în izotopi radio
activi, poate da indicii preți
oase în legătură cu rezistența 
porumbului la frig: soiurile 
și hibrizii mai rezistenți își 
diminuează mai puțin absorb
ția la temperaturi scăzute de
cît varietățile nerezistente. 
Utilizînd corelația găsită în
tre rezistența la frig a porum
bului și absorbția izotopilor 
radioactivi se poate obține cu

rapiditate și precizie, în cîteva 
săptămîni de cercetare, o scară 
a rezistenței porumbului la 
frig.

Din cele arătate aci se re
marcă faptul că porumbul 
dezvoltă o rezistență inițial 
diferențiată la frig, rezistență 
accentuată prin călire. Această 
însușire valoroasă poate fi în
tărită.

Practic o sporire a rezisten
ței porumbului la frig duce la 
posibilitatea de a-1 
mai timpuriu, ceea 
zintă o însemnătate 
dat fiind condițiile 
din țara noastră și totodată ar 
permite extinderea culturii

care penă astăs riatz. maeee- 
âbile.

Avem certitudinea că prin 
tontinuarea acestor cercetări 
tăcute în special în casa de 
vegetație și sera Institutului 
agronomic „N. Bălcescu" vom 
ajuta în viitor la rezolvarea 
acestei dificile probleme : mă
rirea rezistenței porumbului 
la frig.

însămînța 
ce repre- 
deosebită, 
climatice
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institutului. în studiul care 
deschide volumul intitulat 
„Cercetări metalurgice și mi
niere", ing. Adrian Mihail, 
candidat în științe tehnice, 
face o succintă trecere în re
vistă a celor mai importante 
cercetări științifice, metalurgi
ce efectuate de institut în ul
tima perioadă, analizînd sub 
aspectul eficienței economice 
o serie de lucrări ale cerce
tătorilor institutului.

Ar fi greu să amintim pe 
toți autorii prețioaselor studii 
și comunicări științifice înmă- 
nunchiate în volum (peste 60 
de ingineri, metâ’.urgi, mineri 
etc. numeroși chimiști, fizici
eni și tehnicieni).

Cel de-al treilea volum de 
cercetări metalurgice și mini
ere cuprinde un bogat mate
rial științific, ce vădește 
larga gamă de probleme 
științifice rezolvate de cerce
tătorii I. C. E. M.-ului pen
tru continuul progres al in
dustriei metalurgice și mi
niere.

A. N.

Stațiune biologică 
alpină

ELECTRONI

Noul vas sovietic cu zba
turi subacvatice „Sputnik" 
de 300 locuri care desfă

șoară o viteză de 80 
km/oră.

La Expoziția 
a U.R.S.S., 

de

Unională a realizărilor economiei naționale 
a început expunerea porumbului cultivat 
sovhozuri șj colhozuri anul acesta

Foto ; TASS-MOSCOVA

noi mcoitnf i arheologice

așma electronică 
de diagnosticat, in
stalația de diag
nosticare prin ra
dio, sănătate con
servată pe... benzi

de magnetofon, clima marină 
artificială...

Toate aceste denumiri nu 
fac parte, după cum s-ar pu
tea crede, din vocabularul 
scriitorilor de anticipație ci 
din arsenalul modern al me
dicinii sovietice.

Să 
unele

trecem în revistă doar 
exemple reprezentative.

★
Institutul de cercetăriLa 

științifice pentru aparate și 
instrumente chirurgicale din 
Moscova, sub conducerea ing. 
Boris Rostovțev, a fost con
struit un aparat cu „talente" 
minunate numit biostimulator. 
Funcționarea este următoarea: 
Pe benzi magnetice se înre
gistrează întocmai ca vorba 
sau muzica biocurenții. Bine
înțeles, înregistrarea nu se 
poate face decît după ce bio
curenții extrem de slabi sînt 
puternic amplificați. După a- 
ceasta se aplică biocurenții 
„conservați" pe bandă unei 
inimi bolnave. Încă cu cîtva 
timp în urmă aceste lucrări au

ara acestui an a însemnat pentru 
istoricii și arheologii clujeni un 
răstimp de rodnice cercetări, in 
diferite localități din Transilva
nia s-au efectuat săpături arheo
logice sub îndrumarea Institutu

lui de Istorie al Academiei R.P.R., Filiala 
îp frunte cu acad. C. Daicoviciu. Aceste 

străduințe de a descifra file de istorie în 
urmele materiale adăpostite în pămînt de 
veacuri și veacuri, s-au soldat cu o serie de 
descoperiri care permit înțelegerea mai am
plă a unor fenomene istorice. Mai cu seamă 
în domeniul istoriei vechi, colectivul de cer
cetători clujeni, în colaborare cu muzeele re
gionale și raionale, a scos la iveală impor
tante urme arheologice.

Pentru epoca neolitică, vestigii ale trecu
tului s-au găsit la Iernut (Cluj) și Tărtăria 
(Hunedoara). La Oradea s-a studiat, pe baza 
noilor săpături, întrepătrunderea 
neolitice din Transilvania cu cele__ ___
pia Panonică. în munții Orăștiei au conti
nuat săpăturile la cetățile dacice și îndeosebi 
la fortăreața de la Blidaru.

Care a fost situația social-politică și eco-

culturilor 
din Cîm-

MEDICISAU MEDICINĂ CIBERNETICĂ
cunoscut un succes uriaș. De 
la primele experiențe inima 
unui cîine a putut să fie silită 
să bată în ritmul exact al unei 
inimi sănătoase ceea ce a con
stituit o adevărată senzație 
printre specialiști.

Un interes deosebit îl repre
zintă pentru biologi problema 
acțiunii diferiților curenți elec
trici, de forme frecvente și 
amplitudini variate, asupra 
organismului omului.

Printre aparatele construite 
trebuie să menționăm apara
tul construit la Institutul de 
instrumente și utilaj medical 
sub conducerea ing. 1. K. Ta- 
barovski, denumit generator 
de curenți de diferite forme. 
In partea sa 
află un tipar
conține desenul formei im
pulsului dorit. Dispozitivul „ci
tește" acest program și dă 
imediat comanda generatoru-

lui să producă un impuls de 
aceeași formă.

Oamenii de știință sînt de 
părere că acest generator va 
avea a valoare de neprețuit în 
studierea influenței curentului 
electric asupra diferitelor țe-

lății de rezonanță. Și aceasta 
poate aduce modificări în acti
vitatea și starea unor sisteme 
întregi ale organismului.

★
Trebuie să ne oprim în mod 

special asupra posibilităților

în Uniunea Sovietică și ea dă 
un răspuns exact cu privire la 
caracterul tuturor bolilor de 
ochi. De asemenea, savanții so
vietici și inginerii — cercetea
ză cu perseverență punerea

Din realizările științei sovietice

receptoare se 
de carton care

suturi, organe și nervi ai omu
lui.

In special folosirea undelor 
centimetrice și milimetrice în 
scopuri terapeutice reprezintă 
un domeniu extrem de fertil 
pentru știința medicală. Doar 
celulele noastre sînt generatori 
in miniatură de unde centi
metrice. Acționînd asupra lor 
cu unde centimetrice de ace
eași frecvență provocăm osci-

imense pe care le deschide în 
fața medicinei și biologiei a- 
pariția mașinei electronice so
vietice de diagnosticare. Înlo
cuind omul acolo unde sînt ne
cesare calcule multe și un ra
ționament logic fără erori, ma
șinile electronice vor putea în 
viitor asigura punerea auto
mată a diagnosticului în ma
joritatea bolilor. Prima mași
nă de acest fel a fost creată

automată a diagnosticului bo
lilor inimii.

In fața oamenilor de știință 
se pun, din acest punct 
de vedere, probleme ex
trem de dificile. In primul 
rînd aici medicul nu se poate 
mulțumi cu răspunsul bolna
vului la întrebarea: „Cum vă 
simțiți ?“ In cazul bolilor de 
inimă sînt necesare metode de 
cercetare obiectivă a activi-

nomică a populației băștinașe daco-gete îna
inte de cucerirea romană se poate vedea și 
din așezările fortificate, cimitirele dacice, ate
lierele meșteșugărești care s-au dezgropat. 
Lingă Alba-Iulia; la Piatra Craivii, s-a desco
perit o așezare dacică fortificată.

Săpăturile de la Pecica (Banat) au dezvă
luit o importantă așezare (poate fi identifi
cată cu dacicul Ziridava), în care s-a găsit 
un atelier de turnătorie, un cimitir al dacilor 
liberi, rămași în afara granițelor provinciei 
romane Dacia, s-a dezvelit la Șimand (Cri- 
șana), de o importanță remarcabilă dată 
fiind raritatea acestui fel de urme pentru 
epoca dacă. La Șoporul de Cîmpie (Cluj) au 
continuat săpăturile începute mai demult.

Confruntarea urmelor materiale autentice 
nou descoperite (vestigii concrete ale epocii 
respective) cu alte știri istorice, dă posibili
tate cercetătorilor istoriei vechi a patriei noas
tre să studieze noi aspecte ale acestei pe
rioade.

Pe povîmișul vulcanului 
stins Argaț din Arme
nia, la o înălțime de 

3.200 de m deasupra nivelului 
mării, a luat ființă o stațiune 
biologică. Savanții vor studia 
aici proprietățile de adaptare 
ale organismelor vii la mare 
înălțime și vor cerceta pășu
nile alpine.

Se va clarifica, de aseme
nea, influența 
violete asupra 
antibiotice și 
plantelor.

Colaboratorii 
o colecție de plante alpine din 
diferite regiuni ale lumii. Pe o 
suprafață de 16 hectare s-au 
însămînțat și s-au plantat pînă 
în prezent 140 specii de plante 
achiziționate din Elveția, Ca
nada, Austria și ale țări.

razelor ultra- 
proprietăților 

nutritive ale

stațiunii string

La ce poate servi
„ceața artificială”...

GHEORGHE BUȘ 
student la Facultatea 

de istorie-Cluj

ale suprafeței 
și din interiorul

tății cordului realizată cu a- 
jutorul aparatelor noi de mă
surat. Indicațiile acestor apa
rate sînt prelucrate matema
tic, iar apoi începe adevărata 
cibernetică: crearea scheme
lor logice și realizarea lor cu 
ajutorul mașinilor electronice, 
precum și „determinarea sin
dromului" ciutînd printre in
dicii diferitelor boli de inimă 
pe cele păstrate în memoria 
mașinii.

Metodele obiective de care 
va trebui să se folosească ma
șina electronică sînt extrem 
de numeroase. în primul rînd 
electrocardiomanometrul care 
înregistrează tensiunea intra- 
cardiacă. In afară de aceasta 
mașina va cerceta sunetele 
produse de cord cu ajutorul 
unor microfoni minusculi care 
vor capta semnalele acustice 
ale inimii nu numai în diferi-

tele puncte 
corpului dar 
esofagului. Apoi mai sint folo
site un electrochimograf cu a- 
jutorul căruia pulsația cordu
lui în cursul radioscopiei este 
transformată de către un foto- 
element în oscilații electrice, 
un electrocardiograf univer
sal cu multe canale, un'aparat 
extrem de complicat care sta
bilește cele mai mici devieri 
ale activității cordului de la 
normal etc.

Dacă un om — medicul — ar 
culege toate aceste informații 
obiective cu privire la caracte
rul activității cordului, i-ar fi 
extrem de dificil să analizeze 
mulțimea de curbe obținute. 
In schimb mașina electronică 
poate analiza în cîteva secun
de toate aceste date.

Acestea sînt principiile de 
bază ale funcționării mașinii 
cibernetice de stabilire a diag
nosticului care ar putea pro
voca cea mai profundă revolu
ție în medicină.

Dar mai mult chiar, deoa
rece toate datele comunicate 
mașinii sînt sub formă de ten
siuni sau curenți electrici, de
vine posibilă consultarea me
dicală la mare distanță.

Ing. I. IONESCU

Inginerii din orașul Gorki 
au realizat cîteva insta
lații pentru crearea 

unei „ceți artificiale", care în
locuiesc răcirea cu emulsie la 
strungurile universale și la 
freze.

Interesul față de problema 
răcirii cuțitelor și pieselor se 
datorește {aptului că în ultima 
vreme în industria construc
toare de mașini se utilizează 
tot mai mult oțelurile și alia
jele inoxidabile și refractare. 
Proprietățile mecanice ridicate 
ale acestor oțeluri și aliaje 
duc la o uzură rapidă a scu
lelor folosite la prelucrarea 
lor. De aceea, specialiștii în
cearcă să găsească noi pro
cedee de prelungire a dura
bilității cuțitelor.

Un lichid de răcire în stare 
pulverizată sub formă de 
„ceață" este îndreptat cu 
mare viteză în zona de așchi- 
ere a metalului. Pentru răcirea 
sculei sînt suficiente în de
cursul unei ore 700 grame de 
„ceață", în timp ce ar fi ne
cesară o cantitate de pînă la 
15 litri de emulsie.

Metoda „ceței artificiale" 
prelungește de cîteva ori du
rata de iuncționare a sculelor 
și ridică cu 5-20 la sută pro
ductivitatea muncii.

Nou soi de cartofi

In Bulgaria a fost obținut 
un nou soi de cartofi
— „Samokovscki 729” 

prin încrucișarea soiului Ger
man ..Aquil“ cu soiul ceho
slovac „FIora“.

Noul soi de cartofi nu se 
desface la fierbere, este re
zistent la putrezire și la viruși.



adunări de alegeri
In organizațiile u.t.m.
— O analiza temeinică,----
planuri bogate pentru viitor

u cîfva timp înainte 
de a avea loc ale
gerea noului comitet 
al organizajiei de 
bază U.T.M., utemiș
tii de la G.A.C. din

cartierul Mircea Vodă — Călărași, 
au avut o adunare generală U.T.M. 
deosebită. Atunci, secretarul or
ganizației de partid le-a vorbit 
pe larg despre concluziile adună
rii de partid în care s-au dezbă
tut sarcinile ce stau în faja G.A.C. 
în lumina documentelor Plenare
C.C. a P.M.R. din 30 iunie — 1 iu
lie a.c., despre sarcinile pe care 
organizația de partid le pune în 
fata organizației U.T.M. în vede
rea intensificării muncii de edu
care comunistă a tineretului, de 
mobilizare a acestuia la activitatea 
de întărire economico-organizato- 
rică a G.A.C. Pe baza indicații
lor date de organizația de partid, 
s-a întocmit un bogat plan de 
acțiune. Despre felul în care este 
îndeplinit acesta, despre mun
ca desfășurată în decursul a- 
nului de organizația de bază pen
tru mobilizarea tinerilor la întări
rea și dezvoltarea G.A.C., în lu
mina sarcinilor stabilite de recen
ta Plenară a C.C. al U.T.M. s-a 
discutat amănunțif în adunarea 
de dare de seamă și alegeri, 
care a avut loc zilele trecute.

Participanțiî la discuții au arătat 
și cauza unor asemenea lipsuri. 
Ea constă în faptul că membrii co
mitetului nu au antrenat întotdeau
na un colectiv larg de utemiști 
la pregătirea adunărilor generale, 
nu au consultat ori de cîte ori era 
nevoie conducerea G.A.C., briga
dierii, colectiviști fruntași.

Cu multă atenție s-au ocupat 
utemiștii în adunarea generală și 
de felul în care a fost organizat 
și s-a desfășurat învăfămîntul poli
tic U.T.M.

— Studierea documentelor celui 
de-al lll-lea Congres al partidului 
în cercurile politice care au func
ționat anul trecut — spunea A- 
lexe Constantin — ne-a ajutat să 
înțelegem și mai bine polifica par-

a C.C. al U.T.M. pentru desfășu
rarea unei intense munci politice 
în rîndul utemiștilor, al tinerilor 
colectiviști, îndrumîndu-i să-și ri
dice continuu nivelul de cunoștin
țe agrozootehnice.

— Așa cum s-a arătat la plenara 
C.C. a| U.T.M. — a spus în cu- 
vîntul său Gh. Culea — una din
tre cele mai importante sarcini 
care ne stau în față în perioada 
actuală este îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor noastre agrozoo
tehnice. Noi nu putem considera 
satisfăcător felul în care s-a ocu
pat comitetul de această proble
mă în perioada care a trecut. Cu 
cîțiva utemiști înscriși la cursurile 
agrozootehnice nu ne-am îndepli
nit această importantă sarcină.

Pe marginea adunării de dare de seamă 
și alegeri din organizația de bază U.T.M. 

de la G. A. C. din cartierul 
Mircea Vodă-Călărași

Sarcina principală a organiza
ției noastre — s-a spus în adu
nare — este de a face educație 
comunistă tineretului, de a mobi
liza pe toți tinerii colectiviști la 
o muncă susținută de întărire a 
G.A.C., pentru creșterea continuă 
a producției agricole. Un rol 
important în această privință l-au 
avut adunările generale U.T.M.

— Pentru noi toți — a spus în 
adunare utemistui Tudor Siroe — 
au avut o însemnătate deosebită 
adunările generale U.T.M. în care 
am discutat despre perspectivele 
gospodăriei noastre, cum se va 
dezvolta sectorul zootehnic, pre
cum și adunările generale U.T.M. 
deschise în care s-a discutat des
pre U.T.M., despre Statutul U.T.M., 
despre drepturile și îndatoririle 
membri'or U.T.M., despre organi
zația de bază și sarcinile ce-i re
vin în munca de mobilizare a ti
nerilor la întărirea economico-or- 
ganizatorică a GA.C. Toate aces
te adulări ne-au ajutat să cunoaș
tem mai bine sarcinile ce revin 
fiecăruia dintre noi, ne-a mobili
zat și mai mult forțele la muncă 
în G.A.C.

— Dar nu toate adunările noas
tre s-au desfășurat bine — a 
spus Dumitru Codreanu. Unele 
dintre ele, cu toate că aveau la 
ordinea de zi teme interesante, nu 
și-au atins pe deplin scopul pro
pus. Așa s-a întimp'a*,  de pildă, 
cu ad'^sarea genera ă în care ~e- 

să dsc-*ăr —. desare gnja 
ăfă de band ceresc. S-a are-

tidului de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră, 
sarcinile ce ne stau în față în 
munca de întărire a G.A.C. Serio
zitatea cu care s-a studiat în cele 
două cercuri politice a fost deter
minată în bună măsură de faptul 
că comitetul a analizat periodic 
cum se desfășoară învățămîntul 
politic, a controlat munca propa
gandiștilor și a ajutat practic 
cursanții în studiul individual.

Alexe Constantin a evidențiat 
apoi în cuvîntul său grija cu care 
s-a ocupat și în acest an comite
tul organizației de bază U.T.M. 
de deschiderea învățămîntului po
litic.

— Cele două cercuri de studie
re a Statutului U.T.M. cuprind a- 
proape toți tinerii din gospodăria 
noastră. Cu ei s-a stat de vorbă 
individual, li s-a explicat proble
mele ce vor fi studiate. De aceea 
sînt convins că în acest an cercu
rile noastre politice vor desfășura 
o activitate și mai bogată.

Așa cum s-a subliniat la recen
ta Plenară a C.C. al U.T.M., în 
îndeplinirea sarcinilor de edu
care comunistă a tineretului, 
informarea politică ocupă un 
loc de frunte. De aceea este 
perfect justificată cererea utemiș
tilor de a fi mai bine folosite 
multiplele posibilități existente 
pentru organizarea informării po
litice a tinerilor : adunările gene
rale, învățămîntul politic, diferite
le manifestări care au loc la că
minul cultural, expuneri înaintea 
spectacolelor cinematografice, ci
tirea presei în colectiv etc. In felul 
acesta — s-a spus în adunare — 
tinerii vor fi mai mult ajutați pen
tru • cunoaște situația internă 
j> pofcbca externă
a perEdokă F resfra,
să merameae h moc șat

S să cor-noană =s ncnă- 
r'-» arce rvcrv o-sr-ăroese.

Este bine că în acest an orga
nizația U.T.M. s-a îngrijit din 
timp de recrutarea tinerilor care 
vor frecventa cursurile agrozoo
tehnice. Dar la aceste cursuri 
nu sînt cuprinși toți tinerii 
colectiviști. De aceea organizarea 
unor cicluri de conferințe pe te
me agrozotoehnice este absolut 
necesară. Utemiștii au propus ca 
periodic să se dezbată în adună
rile generale modul in care tine
rii frecventează cursurile, își în
sușesc și aplică cunoștințele pre
date, să popularizeze rezultatele 
pe care aceștia le obțin în pro
ducție.

Continuînd analiza muncii des
fășurată de organizația de bază 
U.T.M. pentru mobilizarea tinere
tului |a întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C., în adunare 
s-a apreciat faptul că utemiștii, în 
majoritatea cazurilor, au fost pre- 
zenți acolo unde gospodăria a 
avut mai multă nevoie de ei. La 
cererea conducerii G.A.C. organi
zația de bază U.T.M. a înființat 
o echipă de tineret în sectorul le
gumicol și una la cîmp și a re
comandat un număr de 5 tineri 
care să lucreze în sectorul zoo
tehnic. în adunare s-a apreciat 
totodată preocuparea comitetului 
U.T.M. pentru îmbunătățirea muncii 
echipelor de tineret. Faptul că în 
ședințele de comitet s-a analizat 
activitatea acestora, că membrii 
comitetului au participa) cu regu
laritate la consfătuirile echipelor 
ajutînd la buna organizare a mun
cii, că membrii echipelor au fost 
mobilizați la audierea conferințelor 
agrozootehnice, eu făcut să crească 
aportul lor la îndeplinirea sarcini
lor ce stau în *ața  GA.C. la'ă 
doar c"-e ra renriM»: ecb pe ce 
lepj—i cu-^or e oepăț.*  ca 2.3OC 
«g ie hectar croe-cța par-cară 
de rață ; trarx ire secia A zoo-

tehnic au obținut pină acum 1.800 
litri lapte pe cap de vacă față de 
1.500 cît erau planificați. Re
zultate frumoase a obținut și 
echipa tinerilor constructori care 
a contribuit la terminarea în anul 
acesta a 7 obiective în loc de 6 
cîte erau planificate, realizînd o 
economie de 270.000 lei prin va
lorificarea resurselor locale.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul în adunare s-au referit pe 
larg și la activitatea cultural spor
tivă manifestîndu-și nemulțumirea 
pentru felul în care a fost ea or
ganizată.

Utemiștii au propus să se orga
nizeze mai multe joi ale tinere
tului și duminici cultural-sportive, 
seri literare, să se țină mai multe 
conferințe științifice, să se dea o 
atenție mai mare organizării con
cursului „Iubiți cartea" etc.

Pe baza propunerilor făcute de 
utemiști, a recomandărilor reieșite 
din darea de seamă, și a sarcinilor 
stabilite de recenta plenară a C.C. 
a| U.T.M., adunarea generală a 
adoptat o seamă de măsuri meni
te să ducă la întărirea muncii de 
educare comunistă a tineretului, 
de mobilizare a acestuia la mun
ca de dezvoltare continuă a G.A.C.

lată cîteva din hotărîrile luate :
Să se organizeze mai multe a- 

dunări generale U.T.M. deschise, 
în care să se vorbească despre 
sarcinile trasate de partid pentru 
întărirea G.A.C., despre profilul 
moral politic al tinărului colecti
vist etc. ; să se organizeze în- 
filniri cu activiști de partid și de 
stat care să vorbească tinerilor 
despre politica partidului ; comi
tetul organizației de bază U.T.M. 
să se ocupe de felul în care frec
ventează tinerii cursurile agrozoo
tehnice; cum aplică în viață cu
noștințele căpătate ; să se înfiin
țeze un panou de onoare pentru 
popularizarea fruntașilor în mun
cile agricole; de pe loturile lu
crate de tineret să se obțină un 
spor de cereale de 100—300 kg 
la hectar, peste planul stabilit; să 
se propună conducerii G.A.C. în
ființarea unei echipe de tineret 
care să lucreze In sectorul zooteh
nic și care să asigure obținerea 
în anul viitor a unei cantități de 
2.000 litri lapte pe cap de vacă 
furajată ; să se transporte pe cîmp 
300 tone gunoi de grajd. In co
laborare cu conducerea căminului 
cultural să se asigure ca în pe
rioada de iarnă în fiecare zi să 
exista |a cămin o acțiune cultural- 
educafivă care să răspundă setei 
de cultură a tinerilor, să ajute la 
rezolvarea unor probleme de pro
ducția în gospodăria colectivă.

Adunarea generală pentru da
rea da seamă și alegeri a consti
tuit un bun prilej pentru a ana
liza temeacthritațea organ- 
zarei U.TM și • •o'ocră
—ăsj-1 corc-ere pee6~» vrtar.

GH. NEAGU

In adunarea generală a 
organizației U.T.M. pentru 
darea de seamă și alegeri, 
utemistui Nicolae Ionescu 
de la Țesătoria „Codleae a 
făcut multe propuneri In
teresante pentru organi
zarea în mod plăcut și 
educativ a timpului liber al 

tinerilor.

generală 
darea de 
organ iza- 
de la a- 

suprafață

I I - - - t.Al—■

O propunere prețioasâ

I
n adunarea ge

nerală de dare 
de seamă și a- 

legeri a organizajiei 
de bază U.T.M. din 
schimbul condus de 
Cozma Alexandru, de 
la laminorul de 650 
mm — Hunedoara, ti
nerii au făcut multe 
propuneri pentru îm
bunătățirea muncii or
ganizajiei U.T.M. pe 
viitor.

Utemiștii Dinu llie. 
Pătrașcu Gheorghe și 
Stancu Ion au vorbit, 
de exemplu, printre 
altele, despre efectul 
deosebit pe care l-au 
avut cursurile de ridi
carea calificării asu
pra tinerilor muncitori 
din secția 
arătat însă 
timp că

lor. Ei au 
în același 
unii tineri

muncitori cum sîm a- 
justorii, încărcătorii si 
signaforii nu au fost 
cuprinși în asemenea 
cursuri. .

— Dar și acești ti
neri au nevoie să în
vețe, a spus Dinu 
llie. Ajustorii sînt a- 
ceea care înlătură ba- 
vurile rămase după 
laminare. La rîndul lor, 
signatorii și încărcăto
rii marchează lamina
tele cu indicele cali
tativ respectiv și le 
încarcă pentru expe
diere. Dacă ei nu cu
nosc în suficientă mă
sură toate calitățile de 
oteluri, dacă nu le pot 
deosebi cu suficientă 
pricepere, se întîmplă 
ca acestea să fie în
semnate și expediate

muncitori, 
această 

adunarea 
a obligat 

U.T.M.

grețih cum s-a infim- 
plat uneori.

Cei trei utemiști au 
propus comitetului 
U.T.M. pe secție să 
se preocupe și de ri
dicarea calificării aces_ 
tor tineri 
Insușindu-și 
propunere, 
generală
noul comitet 
pe secție ca pină la 
sfirșitul acestui an, 
împreună cu comite
tul sindicatului și 
conducerea laminoru
lui, să asigure deschi
derea cursului de ridi
care a calificării pen
tru tinerii ajusfori, în
cărcători și signafori.

L. ROMULUS
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Munca educativă
in sprijinul învățăturii

a or- 
closa 

medii 
acest 

are o

„Pentru no» — se spunea in 
darea de seamă prezentată >n 
adunarea de alegeri 
ganizațîei U.TJi. din 
a X-a A a Școlii 
nr. 3 din Constanța — 
început de an școlar
semnificație nouă, aparte- Da
torită grijii părintești a parti
dului, statul nostru ne-a con
struit o școală nouă, frumoa
să și luminoasă, Utemiștii din 
clasa noastră, ca toți elevii 
școlii, mulțumesc din inimă 
partidului pentru minunatul 
dar pe care ni l-a oferit la 
începutul acestui an școlar".

La sfirșitul trecutului an 
școlar elevii actualei clase 
a X-a A au ocupat, datorită 
rezultatelor bune obținute la 
învățătură un loc fruntaș pe 
școală. Cu excepția a șase co- 
rijenți toți elevii au incheiat 
anul cu medii generale bune. 
Aceste rezultate, s-a subliniat 
în adunare, se datoresc mun
cii politice și cultural-educa
tive desfășurate de organiza
ția U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid.

In munca de educare politi
că a elevilor pentru creșterea 
răspunderii acestora față de 
obligațiile lor școlare, un rol 
important l-a» avut adunările 
generale U-T-M. Utemiștii 
oc’e cu luat euvs-.tul au ror-
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bit cu multă însuflețire des
pre adunările care au avut pe 
ordinea de zi teme ca : 
..P.M.R. inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor po
porului nostru", „U.T.M. con
tinuatoarea glorioaselor tradi
ții de luptă ale U.T.C.", „Car
netul roșu de U.T.M., simbol 
al tradițiilor revoluționare" 
etc. Utemiștii cu apreciat de 
asemenea influența educativă 
care a avut-o asupra tuturor 
elevilor adunările generale 
U.T.M. în care s-au analizat 
felul cum unii utemiști își 
îndeplinesc obligațiile școlare, 
comportarea unor elevi :n 
școală și în afara școlii.

— Eu, spunea eleta Păîraș- 
cu, am terminat clasa a IX-a 
fără nici o corijență. Bunele 
rezultate la învățături obți
nute aitul trecut le datoresc 
organizației U.TJ&. care m-a 
ajutat foarte mult. La începu
tul anului trecut eu am soco
tit greșit că cunosc materia. 
Așa s-a făcut că primul și al 
doilea pătrar l-am încheiat cu 
note sub limită la multe o- 
biecte. Pusă în discuția adu
nării generale U.T.M., organi
zația U.T.M. m-a ajutat să în
țeleg că indolența la învățătu
ră nu poate face casă bună cu 
un utemist.

De asemenea, ajutat de co
mitetul U.TM. pe școală, bi
roul U.TM. s-a preocupat cu 
multă seriozitate de buna des
fășurare a activității cercului 
politic U.TJA. Biroul U.TM. a 
vegheat ca cercul să-și țină 
cu regularitate ședințele, ele
vii să studieze pe bază de 
conspect materialul bibliogra
fic indicat, să vină pregătiți 
la seminar. §i răspunsurile 
bune și foarte bune pe care 
le-au dat toți elevii clasei la 
seminarul -erecapitulațiv de la 
sfirșitul anului au arătat 
că preocuparea organizației 
U.T.M. a dat roade.

O mai mare preocupare a 
acordat biroul U.T.M. începînd 
din al doilea trimestru al a- 
nului trecut și organizării 
săptămînale a informării po
litice a elevilor. Un colectiv

Membrii comitetului U.T.M. 
din comuna Otopenl, raio
nul I. V. Stalin-București, 
pregătesc cu deosebită 
grijă materialele necesare 
(darea de seamă și proiec
tul de hotărîri) pentru adu
narea generală de alegeri 
ce va avea loc în curînd.

cinci utemiști 
îm- 

membrii biroului 
de comitetul

’ format din 
fruntași la învățătură, 
preună cu 
U.T.M- ajutați 
U.T.M- pe școală, au pregătit 
săptămînal o informare politi
că asupra celor mai importan
te evenimente interne și inter
naționale.

Din dezbaterile adunării de 
dare de seamă și alegeri s-a 
desprins că o contribuție în
semnată la educarea politică a 
elevilor a avut-o practica lor 
în producție.

— La Uzina Ovidiu I și 
Termocentrala Ovidiu 
unde am făcut practica 
cursul anului trecut, lucrind 
alături de muncitori, de co
muniști și utemiști — spunea 
eleva Constanța Ion — noi 
cm înțeles mai bine răspun
derea care ne revine de a ne 
pregăti cu seriozitate pentru 
a fi folositori măreței opere de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră. 
Bine s-a orientat biroul nos
tru U.T.M. cind, cu ajutorul 
organizației U.T.M. din uzină, 
a organizat întîlniri între 
elevii clasei noastre și cîțiva 
comuniști și utemiști din uzi
nă. Cu prilejul acestor întîl
niri muncitorii vîrstnici ne-au 
povestit despre viața grea, de 
mizerie din trecut de anii 
pilăriei lor, despre lupta 
muniștilor, despre munca 
de acum.

Evidențiind munca politică 
bună desfășurată în anul tre
cut ca factor hotărîtor în ri
dicarea tuturor elevilor la ni
velul fruntașilor la învățătură, 
utemiștii au criticat în ace
lași timp în adunare biroul 
organizației U.T.M. de clasă 
pentru că acum, la începu
tul anului, se ocupă insufi
cient de organizarea muncii 
politice în rîndul elevilor.

Adunarea a adoptat o sea
mă de măsuri menite să ducă 
la educarea politică a elevi
lor, la dezvoltarea răspunderii 
lor față de învățătură încă din 
primele zile de școală.

o seamă de 
îmbunătăți- 
organizației 

Astfel, adu-

la 
II, 
în

co
co- 
lor

I. ȘERBU

Deosebit de însuflețită a 
fost adunarea 
U.T.M. pentru 

seamă șl alegeri a 
ției de bază U.T.M. 
telierul mecanic de
al întreprinderii miniere din 
Baia Mare.

Majoritatea utemiștilor au 
apreciat munca desfășurată de 
biroul organizației U.T.M. pen
tru educarea comunistă a ti
nerilor, pentru mobilizarea a- 
cestora la îndeplinirea sarci
nilor de plan și îmbunătățirea 
calității lucrărilor efectuate. 
Totodată a fost criticat felul 
defectuos în care biroul orga
nizației U.T.M. i-a ajutat pe 
tinerii seraliști în activitatea 
lor, slaba preocupare pentru 
organizarea timpului liber al 
tinerilor etc. Criticînd aceste 
lipsuri, participanții la adu
nare au făcut și 
propuneri pentru 
rea activității 
U.T.M. în viitor,
narea generală a hotărît ca 
noul birou să îndrume și să 
controleze cu mai multă grijă 
cercul de învățământ politic 
U.T.M., să analizeze în ședin
țele de birou sau să pună In 
discuția adunării generale nu 
numai frecvența cursanților ci, 
în primul rînd, conținutul în- 
vățămîntului politic, felul cum 
sînt predate și însușite lecțiile, 
nivelul dezbaterilor în semi- 
narii, modul în care se face le
gătura între problemele teore
tice discutate și activitatea 
practică a cursanților.

S-a stabilit de asemenea ca 
biroul organizației U.T.M. să 
organizeze mai multe adunări 
generale U.T.M. deschise, con
ferințe, expuneri, pentru a 
dezvolta
grija și răspunderea față de 
bunul obștesc, față de mașini. 
Adunarea generală a hotărît 
totodată ca biroul organizației 
U.T.M. să se preocupe de ge
neralizarea experienței înain
tate în muncă a fruntașilor, 
organizînd periodic schimburi 
de experiență între tinerii de 
diferite profesii. Hotărîri im
portante a adoptat adunarea 
generală și în ce privește or
ganizarea în mod plăcut și 
educativ a timpului liber al 
tinerilor și ajutorarea tineri
lor muncitori-elevi.

și mai mult la tineri

V. MOINEAGU

UN CONȚINUT
BOGAT

o rodnică activitate 
în cercurile politi
ce, contribuind la 
educarea tinerilor 
în spiritul dragos
tei față de partid, 
față de patria noa
stră socialistă.

In adunare s-a a- 
rătat că sub condu
cerea organizației 
de partid, organiza
ția U.T.M. a folosit 
și alte metode pen
tru educarea poli
tică a utemiștilor. 
Astfel s-a dat o 
deosebită atenție in
formării utemiștilor 
asupra celor mai 
importante eveni
mente politice din 
țară și de peste ho
tare. Sarcina pregă
tirii și expunerii in
formărilor a fost în
credințată unor u- 
temiști bine pregă
tiți ca, de pildă, 
Aron Rusu, Carol 
Balogh, Adalbert

Szabo și alții. In
formările politice 
s-au ținut la înce
putul adunărilor ge
nerale, precum ?i 
cu alte prilejuri.

Din darea de sea
mă și din discuții a 
reieșit că adunările 
generale, întâlnirile 
organizate între co
muniști și tineri*  
conferințele, și-au 
exercitat, de ase
menea, rolul lor în 
educarea politică a 
utemiștilor și tine
rilor.

Vorbitorii au ce
rut noului comitet 
ales să acorde în 
viitor aceeași aten
ție asigurării unui 
bogat conținut poli- 
tic-educativ . tutu
ror acțiunilor orga
nizate, să mobilize
ze masa largă a ti
neretului la aceste 
acțiuni.

In dezbaterile 
adunării ge
nerale pentru 

darea de seamă și 
alegerea noului co
mitet al organiza
ției de bază U.T.M. 
de la Fabrica „Tran
silvania" din Ora
dea, un loc impor
tant l-a ocupat ana
liza muncii de edu
cație politică a u- 
temiștilor și tineri
lor.

Darea de seamă 
și particip anții la 
discuții au vorbit 
despre felul în care 
a funcționat învă
țământul politic, 
despre eficacitatea 
lui. S-a apreciat că 
propagandistul Zol- 
tan Varga, precum 
și ceilalți propagan
diști, ajutați 
propagandiștii
partid și de comite
tul organizației de 
bază au desfășurat

Membrii noului comitet
taș la liceul seral, Gheorghe B. 
se bucură de mare autoritate 
printre tineri pentru perse
verența cu care studiază*  cu 
care învață. El este un exem
plu pentru tineri din acest 
punct de vedere și mulți se 
străduiesc să-1 urmeze. Aces
tea sînt motivele pentru care 
utemiștii l-au ales în comite
tul organizației de bază.

★
Cine sînt cei aleși în noul 

comitet al organizației de bază 
U.T.M. ? Așa cum era și fi
resc, în comitetul U.T.M. au 
fost aleși cei mai buni, frun
tași în producție și în activi
tatea obștească, tineri cu un 
larg orizont politic și cultu
ral, care prin întreaga lor ac
tivitate au dovedit că urmea
ză cuvîntul partidului, care-și 
dăruiesc toată capacitatea în
făptuirii politicii partidului.

s-a citit 
seamă,

upă ce 
darea de 
după ce utemiștii 
au purtat discuții 
pe marginea acti
vității desfășurate 

și au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii în 
viitor, s-a trecut la punctul 
doi al ordinei de zi: alegerea 
noului comitet al organizației 
de bază. Pentru noul comitet 
au fost propuși 5 tineri; des
pre fiecare în parte s-a vor
bit pe larg în adunare. Apoi 
s-a votat, cei cinci candidați 
au fost aleși și în încheierea 
adunării utemiștii i-au felici
tat, le-au strîns cu căldură 
mîinile.

Cine sînt tinerii care au fost 
aleși în noul comitet al orga
nizației de bază U.T.M. din 
secția strungărie — vagoane a 
Uzinelor „Grivița Roșie" ?

...Deseori în pauze în ju- 
Ignat Codrescu se 

Discuțiile se 
De obicei

rul lui 
string tinerii, 
înfiripă repede, 
în jurul problemelor politice 
interne și externe. Fel de fel 
de întrebări i se pun lui Ignat 
Codrescu, și atît cei care le-au 
pus cît și cei care se alătură 
ulterior, îi ascultă cu atenție 
explicațiile. E recunoscut de 
toți ca o „autoritate" în ma
terie. într-una din zile i-au 
pus o singură întrebare : ce 
a văzut în Uniunea Sovietică 
cu prilejul excursiei de două 
săptămîni pe care a făcut-o ? 
Le-a povestit atunci, le-a po-

vestit și în zilele următoare 
și pentru că 
afla ce a văzut
Sovietică 
numeroși, le-a promis că le va 
vorbi într-o adunare generală. 
Așa s-a născut ideea organi
zării unei adunări generale pe 
tema: „U.R.S.S. — țara con
structorilor comunismului".

Tînărul comunist Ignat Co
drescu este un înflăcărat agi
tator, care folosește orice 
prilej pentru a explica poli
tica partidului nostru, a țări
lor lagărului socialist. Bine 
pregătit, combativ, apropiat de 
tineri, îl găsești veșnic gata 
să-i ajute în lărgirea orizon
tului lor politic. De multe ori 
a pregătit și expus informări 
politice în cadrul adunărilor 
generale U.T.M.

Aceasta este numai o latură 
a activității sale. în adunarea 
de alegeri, caracterizîndu-1, 
utemiștii i-au făcut un por
tret mai complet.

— Nu numai că este fruntaș 
în producție — spunea un 
utemist în adunare — dar se 
preocupă de bunul mers al în
tregii secții. El a propus să

doritorii de a 
în Uniunea 

deveneau tot mai

luăm legătura cu secția de 
turnătorie pentru a contribui 
împreună la ridicarea calității 
produselor, el a sugerat mă
suri pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu scule...

— Interesul acesta pentru 
munca întregului colectiv s-a 
făcut simțită și în activitatea 
postului utemist de control, al 
cărei responsabil a fost — 
spunea un alt vorbitor.

în anul acesta, Ignat Co- 
drescu a început să învețe la 
liceul seral. A simțit că dru
mul spre măiestria profesio
nală trece prin școală, a sim
țit că un constructor al so
cialismului trebuie să fie un 
om cult, pregătit multilateral. 
Și cu pasiunea care-1 caracte
rizează în toate, s-a apucat 
de învățătură. Nu și-a între
rupt nici celelalte activități ; 
tot împreună cu tinerii îl vei 
găsi în timpul liber, discutând, 
mergînd la spectacole, distrîn- 
du-se împreună. Pentru cali
tățile sale, Ignat Codrescu a 
fost ales în comitetul organi
zației de bază.

In noul comitet utemiștii au 
ales și pe tinerii Nicolae An

drei și Gheorghe Butilă. în a- 
dunare caracterizările făcute 
acestor doi tovarăși au fost 
mai scurte, mai lapidare. Pe 
bună dreptate. Amîndoi sînt 
realeși de cîțiva ani consecu
tiv. Utemiștii îi cunosc și-i a- 
preciază. Fruntași în produc
ție, buni organizatori, acești 
doi tineri, membri de partid, 
și-au cucerit respectul și dra
gostea întregului colectiv.

— Acolo unde e mai greu 
îl vei găsi pe Nicolae Andrei 
— spunea cineva în adunare. 
Fie că este vorba de sarcini
le de plan ori de activitatea 
obștească, Nicolae Andrei este 
primul. El este un exemplu 
pentru noi toți...

Anul 
organizației de bază a 
funcția 
tarului.
ma sa 
ales în 
Experiența cîștigată îl va aju
ta să coordoneze mai bine ac
tivitatea organizației de bază.

Deasemenea, sînt semnifica
tive aprecierile celor care au 
luat cuvîntul atunci cind s-a

trecut, în comitetul 
avut 

de locțiitor al secre- 
Anul acesta, în pri- 

ședință, comitetul l-a 
funcția de secretar.

propus candidatura utemistu- 
lui Lorică Cristinoiu.

— Este un băiat principial, 
cinstit — s-a spus cu acest pri
lej. Are a bună pregătire pro
fesională. Studiază cu pasiune 
și perseverență, ajutîndu-i și 
pe alții. Este nelipsit de la 
acțiunile organizației dovedind 
inițiativă și pricepere în înde
plinirea tuturor sarcinilor în
credințate. Și s-a hotărît: Cris
tinoiu merită să facă parte din 
noul comitet U.T.M.

...Dacă în anul care a tre
cut tinerii au vizionat în co
lectiv multe spectacole, care 
au contribuit la îmbogățirea 
lor spirituală, acest lucru se 
datorește și grijii cu care s-a 
ocupat tînărul Gheorghe B. de 
procurarea biletelor la cele 
mai bune filme și spectacole 
de teatru. însetat de cultură 
Gheorghe n-a făcut doar ofi
ciul de distribuire a biletelor*  
ci a popularizat cele mai bune 
spectacole*  a contribuit la cul
tivarea gustului pentru artă. 
Strungar fruntaș și elev frun-
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GALAȚI
(Urmare din pag l-a)

și sudură prin flux. Produc
ția a crescut în 1959 de 6 ori 
față de 1938. Incepind cu acest 
an producem noi utilaje nece
sare industriei.

Să subliniez, (e nevoie 
oare ?) că între muncitorii cu 
piepturile înnecate de fum și 
omul acesta puternic, a toate 
cunoscător, se află o întreagă 
epocă istorică ?

...Fum, nu-i nici unde în ha
lele mari și luminoase. Doar 
flori, multe, foarte multe flori. 
Micsandre, floarea tutunului, 
trandafiri. Din loc în loc, bu
chete mari de crizanteme 
albe, de toamnă. Aer curat, 
umezit de prezența marelui 
fluviu.

Galațiul de azi nu are ase
mănare cu cel de ieri. între
prinderile industriale au fost 
dezvoltate, refăcute și reutila- 
te cu instalațiile cele mai mo
derne. Nimic din trecut n-a 
rămas la „Dunăreană" fabri
ca de biscuiți și paste făinoa
se, sau la fabrica de plase și 
unelte pescărești din Galați, 
la Uzina mecanică, la Șantie
rul Naval.

întreprinderile industriale 
nou create, dezvoltarea capa
cității de producție la cele 
existente și introducerea teh
nicii noi în procesul de pro
ducție au permis ca în anul 
1960 să se realizeze o pro
ducție globală industrială de 
341 la sută față de anul 1950. 
Cea mai mare creștere a pro
ducției industriale s-a obținut 
in întreprinderile constructoa
re de mașini. Pe întreaga re
giune creșterea reprezintă 60S 
la sută față de 1950. La Șan
tierul naval Galați producția 
industrială a crescut cu 1429 
la sută față de 1938, iar la 
Laminorul de tablă subțire cu 
1208 la sută.

Aceste cifre sînt grăitoare. 
Ele s-au realizat atit pe sea
ma noilor unități industriale 
intrate în funcțiune cît și da
torită faptului că au avut cel 
mai bun, cel mai de temei 
sprijin: conștiința înaltă a 
muncitorilor — stăpînii acestor 
fabrici.

Proiectate și construite la 
nivelul tehnicii moderne, la 
un înalt nivel de mecanizare 
și automatizare a producției, 
întreprinderile noi sînt mîn- 
dria muncitorilor gălățeni.

•k

A.u trecut 78 de ani de cînd 
au luat ființă atelierele de re
parații, numite societate pe 
acțiuni „Șantierele navale Ga
lați"; Din anii 1912 pînă în 
1944, în 32 de ani deci, au fost 
înregistrate și efectuate doar 
126 de comenzi.

...în plin lucru, la finisare, 
se află comanda cu nr. 500. 
(tot atitea nave au fost con
struite in anii noștri). Noap
tea - pe Dunăre și in 
port — are ceva de feerie. Mii 
de lumini. Fluorescente, galbe
ne, verzi, roșii. Undeva, pe 
aproape, motonava aflată în 
probă cere insistent prin si
rena cu sunet grav, pătrunză
tor acel: „lăsați-mă liberă I". 
Vrea să spună că nu are ne
voie de remorcher, că vrea să 
plutească singură. Remorche
rul îi răspunde scurt, cu o 
urare „Drum bun!". Motonava 
se îndepărtează învăluită de 
întunericul nopții. Doar o lu
mină verde, o alta roșie, cli
pesc în întuneric. Iar noi plu
tim, pe comanda 500. Ne

Ministerul Invățămîntului 
și Culturii

La 22 octombrie a.c. va avea 
loc concursul de admitere în 
învățămîntul superior seral la 
următoarele institute :

— Institutul politehnic din 
București (facultățile de elec- 
tro-tehnică, energetică, electro
nică și telecomunicații, meca
nică, teir.iologia construcției 
de mașini, chimie industrială, 
metalurgie și transporturi).

- Institutul politehnic din 
Iași (facultățile de electroteh
nică, mecanică, chimie indus
trială, construcții).

— Institutul politehnic din 
Timișoara (facultățile de elec
trotehnică, mecanică, cons
trucții).

- Institutul politehnic din 
Cluj (facultatea de mecanică).

- Institutul politehnic din 
Brașov (facultățile de meca
nică, electromecanică).

- Institutul de construcții 
din București (facultățile de 
construcții, instalații și utilaj).

— Institutul de mine din 
Petroșani (facultatea de mine).

Secțiile la care funcționează 
cursuri serale sînt afișate 
la institutele unde se va ține 
concursul.

Condițiile de înscriere sînt 
cete publicate în broșura Mi
nisterului învățămîntului și 
Culturii „Admiterea în învă
țămîntul superior”, ediția 
1960, și se pot cunoaște la se
cretariatele facultăților.

Obiectele și programele 
obiectelor de la concursul de 
admitere sînt cele prevăzute 
pentru cursurile de zi, publi
cate în broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior” edi
ția 1961.

înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultăți- 

aflăm sus, la cabina de co
mandă. Ne-am vrea căpitani 
de vas. Privim giroscopul, 
antena parabolică a radio
locatorului, timona. Navlgăm 
împreună cu inginerul șef- 
constructor în lumea con
strucțiilor navale, a tinerei 
noastre industrii constructoare 
de nave.

— Cargoul Galați — ne spu
ne inginerul șef — primul de 
fabricație rominească de 4.500 
de tone, și-a făcut probele în 
apele furioase ale Biscaiei. Pe 
liniile maritime, cu regularita
te, a început să circule „Gala
țiul". Se ducea, venea. Era un 
vas nou. Lumea porturilor 
descoperă repede un vas mo
dern, frumos. A descoperit și 
cargoul nostru. L-a admirat. 
Apoi s-a întîlnit cu un alt car
gou, tot de-al nostru. în 1959, 
1960 și 1961 au fost construite 
încă 5 cargouri de 4500 tone. 
Lumea porturilor a aflat că 
la Galați se fac cargouri fru
moase, că avem o industrie de 
nave. Și nu-i puțin lucru să 
ai linii maritime deservite de 
nave noi, ultra moderne...

...Și noi plutim, alături de 
marinarii noștri în apele Bis- 
cuiei, ale Mediteranei. Salu
tăm de pe comanda 500 flota 
rominească, marinarii ei, con
structorii de nave.

Comanda 500 este cargoul 
„Victoria".

„Victoria" — pentru că este 
o victorie mare construcția 
cargourilor. Ea va fi urmată 
de o alta și mai însemnată. 
E o victorie ca doar în 17 ani 
să ajungi la comanda 500 !

Că brigada de montori a 
instalației de „guvernare", 
condusă de Gheorghe Nistor, 
cu Dumitru Gălățeanu, Costi- 
că Rotaru, Oprea Eremia și 
Ion Butnaru ne-a „debarcat", 
ne-a smuls din visare, din că
lătoriile pe ape, nu mai spun. 
Se grăbeau, trebuiau să se 
grăbească. Era a 8-a motona
vă la care montau instalația 
de „guvernare".

6.000 DE SCRISORI*

1 veac, cineaștii so
vietici au realizat ecranizarea 
in două serii, a romanului 
„învierea", in care Lev Tolstoi 
rostește, mai necruțător ca 
oriunde, vehementul său re
chizitoriu împotriva societății 
burgheze.

In arhivele de filme din 
multe țări ale lumii se păs
trează sute de mii de metri de 
peliculă din numeroasele crea
ții cinematografice inspirate 
de operele lui Tolstoi. Din 
păcate, destul de puține sînt 
acelea care redau fidel ideile 
genialului scriitor rus, realis
mul zguduitor al operelor 
sale, protestul lui împotriva o- 
rînduirii sociale din vremea 
sa, generatoare de mizerie, 
nedreptăți, minciună și sfîșie- 
toare suferinți omenești.

Readucând pe ecrane drama 
Katiușei Maslova, cineaștii so
vietici s-au străduit pe de o 
parte să întruchipeze cinema
tografic atit pateticul rechizi
toriu cuprins în paginile ro
manului, cît și încrederea ma
relui scriitor în posibilitățile 
de „înviere" morală a celor 
mai decăzuți oameni atunci 
cînd reușesc să deslușească,

CHEMAREA 
OȚELULUI

La 4 februarie 1938 un grup 
de copii se adresează inspec
toratului muncii din Galați 
printr-o scrisoare:

„Sîntem lucrători minori 
între 14 și 16 ani și nu avem 
nici un sprijin din nici o par
te. Părinții noștri sînt parte 
șomeri, parte muncitori în 
port și iarna nu au de lucru 
iar noi dacă vom fi concediați 
înseamnă să fim muritori de 
foame. Am lucrat toată vara 
cîte 12 ore pe noapte în cea 
mai mare mizerie".

Documentul, zguduitor, est*  
o acuzare la adresa orinduirii 
burghezo-moșierești. Și astăzi 
spre Galați se trimit scrisori. 
Pe adresa Combinatului side
rurgic Galați zilnic sosesc 
sute și sute de scrisori. Con
ținutul lor ?

Iată două dintre ele, scoase 
la întîmplare:

Florea Gherghidan: „Sint 
dobrogean, am 17 ani, sint 
elev al școlii profesionale, dar 
mult aș dori să muncesc pe 
șantierul oțelului".

Fănică Spîrcel: „Prezentul 
și viitorul, toate sînt legate 
de oțel. Aș fi fericit să pun 
și eu umărul la construcția

comunică:
lor pînă in preziua concursu
lui de admitere.

★
Ministerul învățămîntuluj 

și Culturii face cunoscut că 
la 1 noiembrie 1961, ora 14, 
în localul Institutului Poli
tehnic București, va avea loc 
concursul de admitere la în
vățământul postuniversitar de 
ingineri economiști — cursuri 
de zi, serale și fără frecvență. 
Concursul constă din lucrare 
scrisă și examen oral.

Candidații trebuie să aibă 
recomandarea întreprinderii 
la care lucrează și a ministe
rului sau organizației centrale 
tutelare.

înscrierile se primesc pînă 
luni 30 octombrie 1961, ora 
14. Cererile vor fi depuse la 
Institutul Politehnic Bucu
rești, prin ministerele, orga
nizațiile centrale și comite
tele executive ale sfaturilor 
populare în subordlnea căro
ra sînt candidații. 

Exteriorul Fabricii de șemiceluloză din paie do Ia Pala»-Constanța 
Foto : AGERPRES

marelui combinat de oțel de 
la Galați".

Așa sînt miile de scrisori 
sosite pe adresa combinatului 
siderurgic.

6.000 de scrisori vorbesc 
despre chemarea oțelului, des
pre importanța lui pentru e- 
conomia socialistă. Mii de 
inimi înflăcărate își aștern 
dorința, gindurile, și-i scriu 
„prietenului combinat", deși 
au locurile lor de muncă. En
tuziasmul, bucuria marilor 
construcții îi cheamă însă pe 
șantier. Ei au înțeles bine cu
vintele cuprinse în Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al III-lea 
Congres al P.M.R.: „Centrul 
siderurgic de la Galați — 
obiectiv principal în viitorii 10 
ani a programului de perspec
tivă va avea un rol de cea 
mai mare importanță în dez
voltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei la nivelul cerut de 
sarcinile construcției socia
liste".

...Pe cele 8 mii de hectare 
de pămint cuprinse intre Valea 
Cătușei și balta Mălinei se va 
înălța în viitorii 10 ani o a 
treia cetate de foc, cea mai 
mare din țara noastră : în 1970 
va produce 4 milioane de tone 
de oțel. Adică, dînd glas cifre
lor, în mai puțin de 14 zile 
vom produce o cantitate de 
oțel egală cu cea a anului 1938. 
Adică, în 1970 vom produce 
pe cap de locuitor de 20 de ori 
mai mult oțel decit in 1938.

Mii de constructori mun
cesc astăzi pe locul turnăto
riei și forjei, — două puter
nice unități metalurgice. Mun
cesc pe locurile viitorului 
atelier de cqnstrucții metalice, 
al atelierului de întreținere 
mecanică. Cînd Nicolae Afteț 
a mușcat cu cupa escavatoru- 
lui Voronej prima bucată de 
pământ, constructorii șantieru
lui, țara întreagă l-au felici
tat. îl cunoșteau toți gălățe- 
nii. Eroul atâtor șantiere era 
așteptat la Galați ca un om 
drag. Cu el începea construc
ția celei mai mari cetăți a 
oțelului.

GALAȚIUL NOU
Partea de sus a orașului 

păstrează urmele unei arhi
tectonici ciudate : casele mari, 
arătoase ale foștilor bogătași 
au căutături răutăcioase. în 
așa fej. sint așezate în ansam
blul arhitectonic de parcă 
voit se ignoră, se dușmănesc, 
se izolează. Reflectă, evident, 
atitudinea foștilor afaceriști, 
egoiști, avari, hrăpăreți.

Pe de altă parte în fosta 
mahala Bădălan, mizeria era 
copleșitoare. Urgia războiului 
a lăsat ruine, semne ale 
bestialității hitleriste. Armata 
hitleristă a dinamitat 5.600 de 
clădiri. 28.000 de apartamente 
au fost incendiate. Morile 
..IzbtndaT, .Steaua”, fabrica 
de cuie și »rmd. atelierele 
C.F.R. au fost distruse in în
tregime. Valoarea totali a dis
trugerilor pricinuite de arma
ta hitleristă se ridică la 150 
de miliarde de lei.

O muncă eroică de refacere 
a orașului a fost desfășurată

Un vehement rechizitoriu 
împotriva societății burgheze

S
. instind memoria 

marelui scriitor 
rus, de la moar
tea căruia a tre
cut o jumătate de 

la chemarea partidului. Astăzi 
o seamă de străzi au denumiri 
edificatoare: Strada Recons
trucției, a Muncii voluntare 
sau Pasajul Brigadierilor. Va
loarea lucrărilor efectuate în 
1959 echivalează totalul lucră

rilor edilitare efectuate de bur
ghezie în peste 50 de ani (1890- 
1944). în 1959 s-au pavat 20.800 
metri pătrați străzi, s-au as
faltat 12.000 metri pătrați, și 
s-au creat zone verzi, solare 
și parcuri pe o suprafață de 
28.800 metri pătrați. Pe cînd, 
în 1938, erau doar 1.500 metri 
liniari de asfalt — de la fosta 
primărie pînă la reședința mai 
marelui orașului.

Centrul Galațiului este con
struit din temelii. Anul tre
cut s-au înălțat blocurile ce au 
încheiat cvartalul de locuințe 
din inima orașului. în 1961 
s-au mutat în locuințe noi 553 
de familii. 160 de familii ale 
muncitorilor de la Laminorul 
de tablă subțire s-au mutat în 
locuințe noi cu un an în urmă. 
Pînă în 1965 constructorii gă
lățeni vor înălța alte 12.600 
apartamente.

Am intrat, la întîmplare. 
într-unul din ele. Locuința 
șoferului Vasile Mardare. Fa
milia lui Mardare este ferici
tă. Nimic mai firesc!

Galațiul nou nu-i doar in
dustrie. Pe strada Brăilei se 
va construi în următorii ani 
numeroase obiective social- 
culturale, școli, teatru în aer 
liber, cinematograf, numeroase 
magazine. Galațiul nou are și 
o viață culturală in plină dez
voltare : teatre, cinematogra
fe, biblioteci, concerte simfo
nice. O cifră doar: biblioteca 
„V. A. Ureche" singura în 
trecut în orașul Galați numă
ra in 1944 doar 45.000 volu
me. Astăzi numără 350.000 
volume.

Iar cei care învață sînt fiii 
oamenilor muncii.

1800 de ingineri care lucrea
ză astăzi în economia socia
listă au absolvit în acești 
10 ani politehnica din Ga
lați. Peste 1.500 de stu- 
denți frecventează cursurile 
institutului politehnic. Ei au 
peste 25 de laboratoare, utila
te modern, ateliere, o biblio
tecă cu peste 100.000 de volu
me. Au patru cămine studen
țești, au lumină, căldură, au o 
viață bună, o viață minunată.

★
Valuri de pămint, trepte na

turale pe care dăinuie de 
multe veacuri o bătrînă așe
zare... Orașul a trăit atîtea 
prefaceri înnoitoare, a urcat 
atit de mult pe drumul con
strucției socialiste încât fața ii 
este schimbată. Astăzi orașul 
suie spre uriașele furnale ale 
celor 4 milioane tone de oțeL 
Astea-s adevăratele, marile și 
actualele trepte ale Galațiu- 
lui.

In Portul Roșu, în partea de 
jos a orașului, acolo unda via
ța a fost cea mai grea, unde 
caldarâmul « fast udat cu siu- 
gele lăptișorilor ueâxfricați 
pentru pKne și ărepteu, ceata 
unde a fost strigată lozinca 
„Partidul Comunist luptă pen
tru fericirea clasei muncitoa
re !“ acolo ziua și noaptea, 
flutură drapele roșii.

In Portul Roșu stă puternic 
ancorat socialismul.

d-.ncoîo de negt-ra de durrri și 
dezamăgiri, raza de tamiad a 
unui țel măreț. Pe de altă 
parte, ei e-au simțit datori să 
răspundă prin concepția lor a- 
supra fUmului, fidelă mesaju
lui de idei al romanului, celor 
care l-au denaturat, in nenu
mărate rinduri, izolind drama 
AIas Iovei de realitățile sociale 
care au generat-o.

Pentru a putea atinge acest 
dublu scop, scenaristul E. Ga- 
brilovici și tinărul regizor M. 
Șveițer au adoptat, ca modali
tate de expunere a faptelor, 
pe aceea folosită prima oară 
de Nemirovici-Dancenko în 
dramatizarea făcută după ro
manul „Învierea" pentru Tea
trul Academiei de Artă. Este 
vorba de foloeirea unui co
mentator, a cărui voce se 
aude dinafara cadrului, și care 
vorbind in numele scriitoru
lui, povestește întimplările, le 
comentează și mai ales ne 
dezvăluie gindurile și senti
mentele diferitelor personaje. 
In film, calitatea și expresivi
tatea comentariului sînt mult 
sporite de variata gamă de 
nuanțe pe care o parcurge gla
sul frumos timbrat, plin de 
căldură sau de un sarcasm us
turător al actorului Alexei 
Konțovski.

Prima serie a ecranizării — 
care rulează pe ecranele noas-

A X-a ediție a campionatului republican de oină

Fază din meciul de volei 
dintre echipa O.C.L. ‘ Bîrsa 
și cea a Institutului politeh
nic din Brașov, contînd 
pentru campionatul regio

nal.
Foto : N. COTIGA

A apărut:
In limba română, în Editura 

politică, nr. 10 (38) pe anul 
1961 al revistei

„Probleme ale păcii 
și socialismului* 1

revistă teoretică și informati
vă a partidelor comuniste și 

muncitorești.
Acest număr al revistei cu

prinde articolele: „O nouă 
etapă a revoluției din Cuba" 
de Bias Roca ; „Proiectul de 
Statut al P.C.U.S. — document 
al marxismului creator" de 
G. Șitarev; „Unele probleme 
ale coexistenței pașnice și ale 
luptei de clasă" de G. Kallai: 
„RJJ.G. în lupta pentru trata
tul de pace" de O. Winzer ; 
.^Anticomunismul — crimă 
împotriva popoarelor" de G. 
Cogniot; „Trei ani de la re
voluția din Irak" de M. Sa
lim.

La rubrica „In partidele co
muniste și muncitorești" re
vista publică numeroase ma
teriale informative cu privire 
la activitatea unor partide fră
țești.

In cadrul rubricii „Schimb 
de păreri*  sînt publicate în 
continuare materiale pe teme
le : „Care va fi viitorul ome
nirii ?*  șt „CotsEaișxii și ttae- 
rtor.

La rconca -Cărd rvrâar*
I este pcajrv: zracoiEl „A*  

nxudssrzton MaE M ~eei— Jar 
burgherie.*  de V. ICbeev.

Ia acest n-.gnăj- sacs puiu- 
cate. de asemenea, malenau» 

; noi la rubrica .Tiwtri«a re
presiunilor și penecaxărfl *e-  

1 xnocraților".

tre ** asemenea primei 
părți a romanului, cuprin
de relatarea procesului Mas
lovei, condamnarea ei și — 
urmind amintirile lui Nehliu
dov — înfățișarea, prin retro
spectivi, a drumului parcurs 
de eroină de la Katia, sedusă 
în noaptea de paști de chipe
șul conte, pînă la Maslova 
prostituata, cu sufletul pustiit 
și zdrobit, acuzată că a ucis 
un negustor bogat pentru a-l 
jefui.

încă de la început, prin al
ternarea unor imagini care 
subliniază contrastul dintre 
situația sau starea sufleteas
că a acuzatei și cea a juratu

Carnet cinematografic
lui Nehliudov, creatorii filmu
lui acumulează argumente ca
pabile să confere dramatismul 
cuvenit scenei în care aflăm 
că vinovat de decăderea so
cială și morală a Maslovei 
este, în primul rînd, unul din 
cei chemați s-o judece, respec
tiv contele Nehliudov. Cu aro
ganță aristocratică, contele 
își prinde acul la cravată, se 
parfumează, își bea ceaiul și 
se tolănește pe pernele tră
surii care-l duce la procesul

Noi recorduri mondiale stabilite 
de parașutiștii sportivi romîni

Parașutiștii sportivi romîni 
s-au afirmat puternic în cursul 
acestui sezon stabilind nu
meroase recorduri mondiale. 
Numai în ultimele zile, cu pri
lejul tentativelor ce au avut 
loc pe aeroportul de la Clin- 
ceni, parașutiștii noștri frun
tași au îmbunătățit 4 recor
duri mondiale oficiate la sal
tul în grup. Deosebit de va
loroase sînt ultimele două re
corduri. Un grup de 7 para- 
șutiști printre care Ion Roșu, 
Gh. Iancu și St. Badioc lan- 
sîndu-se de la 600 m cu des
chiderea fără întîrziere, au a- 
terizat la 8,11 m de centrul 
cercului (vechiul record era 
de 11,01 m). Parașutistele Ele
na Băcăoanu, Ecaterina Dia-

PE S
Echipele selecționate de bas

chet ale R.S.F.S. Ruse susțin 
astă-seară în sala Dinamo 
două noi întîlniri. Cu începere 
de la ora 18 echipa feminină 
a R.S.F.S.R. va juca cu re
prezentativa R. P. Romîne, iar 
de la ora 19,30 echipa mascu
lină va întîlni selecționata 
țării noastre.

★
Echipa de fotbal Petrolul 

Ploiești care întreprinde un 

O scenă din film

unde trebuie să participe ca 
jurat. In același timp, o fe
meie tînără și frumoasă, dar 
avind acea privire fixă și in
diferentă a oamenilor care nu 
mai cred în nimic și nu mai 
așteaptă nimic de la viață, pă
șește prin băltoace, îndreptîn- 
du-se, escortată de doi soldați, 

spre tribunalul unde va fi ju
decată pentru otrăvire.

Tot prin procedeul contras
telor, de o intensitate care di
feră în funcție de ideea ce se 
cere subliniată, rezolvă regizo
rul Sveițer și operatoarea Sa
velieva și celelalte episoade 
importante ale acțiunii. Exce
lentă, în acest sens, prin sati
ra necruțătoare pe care o cu
prinde, este redarea cinemato
grafică a depoziției făcute la 
proces de patroana casei de 
toleranță unde trăia Maslova. 
In timp ce — fixînd cu o pri
vire plină de înțelesuri pe 
membrii completului de jude
cată — martora vorbește, pe 
ecrane se succed imagini înfă- 
țișîndu-i pe „venerabilii" îm- 
părțitori de dreptate, care vor
besc cu atîta patetism despre

Fier vechi otelăriilor
Tinerii de la Șantierul Na

val Galați mobilizați de orga
nizația U.T.M. au întreprins 
frumoase acțiuni de interes 
obștesc. O mare atenție au 
dat ei colectării fierului vechi. 
Organizați în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică tinerii 
au strîns și predat la I.C.M. 
de la începutul anului și pînă 
acum, 900 tone fier vechi. 
Printre brigăzile utemiste de 
muncă patriotică cu cele mai 
bune rezultate se numără și 
brigada condusă de Ion Nis
tor și Ion Stanciu.

V. Birlă 
electrician

Turneul final se desfășoară pe stadionul 
-Tineretului"

Stadionul „Tineretului" 
din Capitală va găzdui, 
sîmbătă 21 și duminică 

22 octombrie, turneul final 
al campionatului republican 
de oină, care se află la a X-a 
ediție. La întrecerile finale 
participă un număr de 8 echi
pe, cele mai bune din țară, 
care au parcurs, pe rină, eta
pele pe centre de comune, pe 
raion, pe regiune și penultima 
etapă faza interregională.

Datorită dezvoltării conți- 
tinue a mișcării sportive de 
masă, in condițiile optime 
create de regimul nostru de
mocrat popular, cu fiecare e- 
diție această competiție capă
tă o amploare tot mai mare 
și antrenează un număr în
semnat de echipe din mediul 
sătesc. Acestea desfășoară, de 
la an la an, o activitate tot 
mai laborioasă și repurtează 
o serie de succese remarcabi
le. Așa se face că în anul

conu, Elisabeta Popescu și Ma
ria Bistrițeanu au doborît re
cordul mondial în salt de la 
600 m cu deschiderea fără în
tîrziere a parașutei, aterizînd 
la 8,425 m. Recordul oficial al 
probei este de 19,48 m.

Noile recorduri ale lumii 
stabilite de parașutiștii spor
tivi romîni urmează să fie 
omologate de Federația inter
națională de aviație sportivă 
(F.A.I.). Recent, F.A.I. a omo
logat printre altele și noile 
recorduri ale lumii stabilite de 
Gh. Iancu, Elisabeta Popescu, 
Elena Băcoanu și Angela Năs- 
tase, care figurează acum pe 
lista recordmanilor mondiali.

(Agerpres)

CURT
turneu în U.R.S.S. a sosit la 
Erevan. în primul joc fotba
liștii romîni vor întîlni vineri 
20 octombrie echipa locală 
Spartak, participantă la tur
neul final al campionatului 
unional. Anul acesta Spartak 
Erevan a obținut o serie de 
victorii în fața unor echipe 
cunoscute ca Spartak Mosco
va, Torpedo Moscova și Dina
mo Tbilisi.

pericolul decadenței morale și 
pervertirii moravurilor, în 
timp ce ei înșiși participă la 
orgii dezgustătoare. In aceste 
secvențe, creatorii filmului au 
reușit să transmită deosebit 
de convingător forța demas
catoare cuprinsă în paginile 
romanului tolstoian.

De un puternic dramatism 
este episodul cu care se în
cheie prima serie a filmului. 
Katiușa gonește, prin ploaie 
și noroi, spre gara unde spera 
să-l zărească pe iubitul care a 
părăsit-o. Zadarnic strigă ea 
și lovește cu pumnii in fe
reastra vagonului 
Nehliudov petrecea 
șia prietenilor lui. 
de existența fetei 
curată și chip luminos, căreia 
i-a zdrobit sufletul și viața. 
Căderea Katiei în noroiul dru
mului, după plecarea trenului, 
simbolizează, cu mare forță 
dramatică, prăbușirea ei mo
rală, alunecarea spre mocirla 
desfrîului în care e împinsă.

Ecranizarea romanului „în
vierea", — realizată în stu
dioul „Mosfilm" — prilejuiește 
debutul unei tinere absolvente 
a Institutului de cinematogra
fie, Tamara Siomina. Creația 
ei în complexul și dificilul 
rol al Maslovei — adevărată

în care 
în tovără- 
El a uitat 

cu inimă

S-a dat în folosință noua clădire 
a stației Roșiori-Nord

acțiunii de dez- 
modernizare a 

i feroviar, recent 
folosință noua 
stației Roșiori- 

pe linia ferată 
Con-

In cadrul 
voltare și 
transportului 
s-a dat în 
clădire a 
Nord, de ]_ 
București-Timișoara. 
strucția se încadrează în as
pectul general al lucrărilor 
efectuate pe acest traseu fe
roviar. Ea este o clădire mo
dernă, cu un aspect exterior 
și interior foarte plăcut; în 
interior este tapetată cu ma

1957, în turneul final desfășu
rat la Timișoara, titlul de 
campioană republicană este 
cucerit de echipa colectiviști
lor „Avîntul“-Curcani, raio
nul Oltenița, din rîndul că
reia aveau să primească apoi 
titlul de maestru al sportului 
jucătorii Ivan Voicu și Marin 
Gruianu.

La actuala ediție, — a X-a 
a campionatului republi
can de oină, care a început în 
urmă cu citeva luni, au par
ticipat numeroase echipe, pri
lejuind, pe parcursul celor 4 
etape ce s-au disputat, între
ceri pasionante și de un bun 
nivel tehnic. Mai ales, merită 
de a fi menționate echipele 
,,Biruința“-Gherăiești, regiu
nea Bacău, „Victoria“-Cris- 
tești, regiunea Cluj, „Avîntul"- 
Frasin, regiunea Suceava, 
.„Torpedo" din regiunea Bra
șov. In etapa interregională, 
aceste echipe au arătat o bu
nă pregătire și au obținut o 
serie de rezultate frumoase, 
care le-au adus calificarea in 
turneul final. De pildă, „Bi
ruința"-Gherăiești a câștigat 
cu 9-0 (în tur) și 8-7 ( în re
tur) jocurile cu „Voința“-Ne- 
gru Vodă, campioana regiunii 
Dobrogea ; „Victoria"-Cristești 

■a întrecut în deplasare echipa 
„Recolta"-Curățele, regiunea 
Crișana, iar „Torpedo" a dis
pus, tot în deplasare, de echi
pa din Apoldul de Sus, regiu
nea Hunedoara.

După cum am arătat la 
început, în turneul final se 
vor întrece 8 echipe. Respec
tiv, pe lingă cele menționate 
(„Biruința'‘-Gherăiești, „Avîn- 
tul"-Frasin, „Victoria"-Cris- 
tești și „Torpedo"), s-au mai 
calificat formațiile Combina
tul Poligrafic București, „Drum 
Nou"-Boureni, regiunea Olte
nia, „Dinamo"-Săsar, regiunea 
Maramureș și „Avîntul"- 
Curcani, regiunea București.

Echipele finaliste se pregă
tesc acum intens și așteaptă 
cu interes jocurile din turneul 
ce se va desfășura pe Stadio
nul „Tineretului". Menționăm 
că în zilele de concurs se vor 
disputa 28 de meciuri. Deci, 
iubitorii de oină din Capitală 
vor avea prilejul să urmăreas
că un program bogat.

L. MIREA

piatră de încercare în materie 
de interpretare actoricească — 
impresionantă prin dramatis
mul și bogăția ei de nuanțe, 
ne-o dezvăluie ca o actriță cu 
o rară sensibilitate și expre
sivitate. Chipul ei răvășit de 
suferință și glasul sfâșietor cu 
care strigă „Nu sînt vinova
tă !“ — rămîn adine întipărite 
în memoria spectatorului care 
recunoaște prin ele pe atît de 
greu încercata eroină a lui 
Tolstoi. Evgheni Matveev, in
terpretul contelui Nehliudov, 
are toate datele cerute de per
sonajul tolstoian. Este convin
gător și atunci cînd o iubește 
pe Katiușa și o silește să ce
deze pasiunii lui arzătoare, și 
mai târziu, cînd, recunoscînd-o 
pe Maslova este cuprins de un 
amarnic regret și de puternice 
remușcări pentru fapta sa ne
cinstită din tinerețe.

După ce am urmărit cu e- 
moție pe ecran în prima serie 
a filmului decăderea morală 
și socială a Katiei Maslova, 
așteptăm cu nerăbdare și in
teres sporit partea a doua, în 
care vom asista la „învierea" 
ei prin redobîndirea încrede
rii în oameni și în viață.

IRINA DRĂGAN

teriale plastice. Clădirea este 
dotată cu instalații centrale 
de încălzire și ventilație, cu 
iluminat fluorescent.

Pentru buna deservire a 
călătorilor au fost amenajate 
săli de așteptare confortabi
le, camera „mamei și copi
lului", un restaurant încăpă
tor, precum și o autogară 
I.R.T.A. și un oficiu P.T.T.R.

(Agerpres)



Lucrările celui de-al XXII-lea Congres al P. C. U. S.
Ședința din dimineața zilei de 19 octombrie
J •> ■>

MOSCOVA 19 (Agerpres). - TASS transmite : La 19 octom
brie, ora 10 dimineața, ora Moscovei, Congresul al XXII-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și-a reluat lu
crările.

In cadrul ședinței de dimi
neață au început dezbaterile 
pe marginea Raportului de ac
tivitate al Comitetului Central 
al P.C.U.S. la cel de-al XXII- 
lea Congres și a Raportului cu 
privire la proiectul de Pro
gram al Partidului, care au 
fost prezentate de Nikita 
Hrușciov în primele două zile 
ale lucrărilor Congresului, 
precum și pe marginea Rapor
tului de activitate al Comisiei 
centrale de revizie.

Ședința este prezidată de 
Leonid Brejnev.

Luând primul cuvîntul, P. 
N. Demicev, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Mosco
va al P.C.U.S. a declarat că 
noul Program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
constituie un cod al înțelep
ciunii marxism-leninismului 
creator. El se distinge prin 
profunzime științifică, prin 
indicarea concretă a căilor de 
construire a comunismului.

După Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S., a arătat vorbito
rul, Uniunea Sovietică a 
parcurs un drum greu, dar 
glorios. A crescut prestigiul ei 
pe arena internațională. Umăr 
la umăr cu Uniunea Sovietică 
pășește puternica familie a ță
rilor socialiste.

Referindu-se la progresul 
tehnic al industriei din Mos
cova, Demicev a arătat că 
pînă la sfîrșitul septenalului 
(1965) în capitala Uniunii So
vietice vor fi complet automa
tizate 75 de uzine și fabrici, 
peste 700 de secții de pro
ducție. Anul acesta, industria 
Moscovei va atinge, în ce pri
vește producția globală și pro
ductivitatea muncii, nivelul 
prevăzut pentru cel de-al pa
trulea an al septenalului.

Conducătorul organizației de 
partid din Moscova a comuni
cat că datorită creării unei

puternice industrii de cons
trucții a devenit posibilă acce
lerarea ritmului de construire 
a locuințelor la Moscova. în 
ultimii 10 ani volumul con
strucției de locuințe a sporit 
de 7 ori.

în anul în curs la Moscova 
se vor construi locuințe cu o 
suprafață de peste 3 milioane 
mp. „Nici un oraș din lume nu 
cunoaște un ritm similar de 
construcții de locuințe".

Piotr Demicev a declarat 
că colectivele întreprinderilor 
din Moscova propun inițierea 
unei întreceri comuniste unio
nale. Această întrecere ar co
respunde actualei etape a con
strucției comuniste. Delegații 
la Congres au primit cu apla
uze propunerea moscoviților.

Luînd în continuare cuvîn
tul, Nikolai Podgornii, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Ucraina, a declarat că 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., congresul constructo
rilor comunismului, va ocupa 
un loc remarcabil în istoria 
întregii mișcări comuniste.

întregul popor ucrainean a- 
probă fierbinte activitatea 
C.C." al P.C.U.S., în frunte cu 
Nikita Hrușciov, eminent ac
tivist de partid și de stat. Po
porul ucrainean nu-și va pre
cupeți forțele pentru traduce
rea în viață a mărețelor pla
nuri ale partidului.

N. Podgornii a făcut cunos
cut că Congresul al XXII-lea 
al Partidului Comunist din 
Ucraina a aprobat în unani
mitate proiectul de Program 
al P.C.US.

Sarcinile septenalului sânt 
îndeplinite de poporul ucrai
nean cu un an înainte de ter
menele stabilite, iar în unele 
ramuri chiar cu doi ani îna
inte — a arătat vorbitorul. în
cepând din 1956 volumul luPerspective grandioase

Lucrările Congresului al XXII-lea 
al P-C.U-S sini urmăn^e cu un in
teres viu de tăierii din uzine noe- 
srră ea ț> oe toți iru-oiori, ■»- 
9«er■ ți iehnioenâ dai eoJednU

Am crtzt cu tofa cu Mâncxw ți 
buarie Raportui ce adiiitaâe al 
C.C. al P.C.U-S-, prezervat le Con
gres de tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov. Am luat de a- 
semenea cunoștinfă cu emofie de 
Raportul tovarășului Hrușciov cu 
privire la Programul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. Di
naintea ochilor ni se desfășoară 
parcă aevea întregul mers al isto
riei epocii noastre, cu toate eve
nimentele sale cruciale. ne apere 
în fată imeg -ea vie ți concretă a 
tormnsrsdui. ața cum ■ vor cu
noaște. pnmii in lume. oameRx 
sovietici.

Ca finăr muncitor am fost de
osebit de impresionat de minu
natul tablou sctufat de tovarășul 
Hrușciov cu privire la caracterul 
muncii in comunism, la profilul 
viitorului constructor al comunis
mului.

Un om cu o înaltă conștiință co
munistă, cu vaste cunoștințe teh
nice și de cultură generală, stă- 
pîn al proceselor automatizate, un 
muncitor-infelectual pentru care

munca va fi cu adevărat o creație 
în sensul cel mai deplin al cuvîn- 
tului — iată cum va fi muncito- 
nJ ie cormausm. Ofenndu-i o 
viață cu tn be șjg nemaiîntâlnit, 
cor-Mvsmi- oferă omului ți pos - 
bUriățUe cee mai targi, iriațe, de 
dezvohare a personalității sale.

Cu adevărat grandioase sînt 
perspectivele dezvoltării U.R.S.S. 
în următoarele două decenii. 
După cum știm că soarele răsare 
în fiecare dimineață tot așa știm 
că cea mai frumoasă societate de 
pe pămînt, societatea comunistă, 
va fi înfăptuită. Și nu într-un viitor 
îndepărtat, ci în anii prevăzufi în 
Programul P.C.U.S.

în lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al P.GlLS., in Rapoartele 
orezer-‘a*e  de tovarășul Hrușcxrv, 
«n mimsiatvi tablou ai marșului 
Uniwiâ Sovietica spre comunism, 
noi, constructc'4 socialismului din 
Republica Populară Romînă, ve
dem un puternic și însuflefitor im
bold în lupta pentru înfăptuirea 
înfeleptei politici a P.M.R., pentru 
desăvîrșirea construirii socialismu
lui în patria noastră scumpă.

BOTESCU ION 
turnător —

Uzinele de utilaj industrial — 
București

Un tablou măreț 
al marilor succese 

ale poporului sovietic

Am așteptat cu emoție 
deschiderea Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S.

— Congresul constructorilor 
societății comuniste. Raportul 
de activitate al C.C. al 
P.C.U.S. la cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S., prezentat 
de tovarășul Nikita Serghee- 
vici Hrușciov, este un docu
ment de excepțională însem
nătate mondială. împreună cu 
toți ceilalți membri ai gospo
dăriei noastre colective am ci
tit cu atenție Raportul de 
activitate al C.C. al P.C.U.S. 
Noi ne-am hotărît să-l studiem 
în amănunțime deoarece fie
care paragraf constituie un 
izvor de bogate învățăminte 
pentru toți oamenii muncii 
din întreaga lume. M-am bu
curat din toată inima citind 
raportul și am simțit o legi
timă mîndrie că și eu fac 
parte din puternica armată a 
comuniștilor, care luptă pen
tru triumful comunismului, 
pentru triumful păcii și fe
ricirii pe pămînt. Sînt din 
inimă recunoscător scumpului 
nostru partid, care m-a primit 
în rândurile lui, și-mi că
lăuzește pașii pe drumul unei 
vieți tot mai bune.

în Raportul prezentat de 
tovarășul Hrușciov se face o 
profundă analiză științifică a 
problemelor cardinale ale lu
mii, este reliefată cu o mare 
limpezime lupta dintre cele 
două linii conturate în dezvol
tarea societății —• pe de o 
parte linia progresului social, 
a păcii și creației, promovată 
de către lagărul socialist și, 
pe de altă parte, linia impe
rialistă a oprimării și războiu
lui. Documentul scoate în evi
dență creșterea continuă a 
forței sistemului socialist mon
dial, arată omenirii calea de 
luptă centru asigurarea păcii 
și securității popoarelor.

Pe noi colectiviștii ne-a im
presionat puternic tabloul mă

reț al marilor succese ale po

porului sovietic, tabloul dez
voltării și perspectivelor mă
rețe ale agriculturii sovietice, 
între anii 1956—1960 au fost 
livrate agriculturii sovietice 
747.000 de tractoare, ceea ce 
înseamnă că baza tehnică ma
terială a colhozurilor și sov
hozurilor a fost puternic în
tărită. Ne-au impresionat pro
fund rândurile care vorbesc 
despre valorificarea pământu
rilor înțelenite. Acest lucru 
este într-adevăr o măreață 
faptă de eroism a eroicului 
popor sovietic în construcția 
comunismului. Prin desțeleni
re au fost puse în slujba po
porului Uniunii Sovietice 41,8 
milioane hectare de noi tere
nuri. Numai de pe pământurile 
înțelenite s-a recoltat, în pe
rioada 1956—1960, în medie, 
anual 3 miliarde 363 mili
oane puduri de cereale. Astfel 
a fost înfăptuită o reînnoire 
cu adevărat comunistă a pă- 
mîntului!

Atenția întregii lumi este 
îndreptată în aceste zile spre 
Moscova. Urmărim cu deose
bit interes lucrările Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. 
de la Kremlin. în acest Con
gres istoric urmează să fie a- 
doptat noul Program al 
P.C.U.S. — Programul creării 
primei societăți comuniste din 
istoria omenirii. Pentru fie
care om al muncii din țara 
noastră documentele Congre
sului constructorilor comunis
mului din U.R.S.S., vor consti
tui un însuflețitor imbold în 
lupta pentru traducerea în 
viață a hotărârilor Congresu
lui al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire 
la desăvîrșirea construcției 
socialiste în scumpa noastră 
patrie.

ION PRETA
Președintele gospodăriei 
agricole colective „Calea 

Fericirii." din comuna Măceșul 
de Jos, raionul Segarcea

crărilor capitale în republică 
aproape că s-a dublat. S-au 
construit mai bine de 1.000 de 
întreprinderi și obiective in
dustriale. Volumul construc
țiilor la orașe și în așezările 
muncitorești a crescut de trei 
ori.

Nikolai Podgornii a subli
niat că timpul a confirmat în- 
trutotul justețea liniei parti
dului de dezvoltare prin toate 
mijloacele a gospodăriei ce
realiere. Din 1956 și pînă în 
anul 1960 producția medie a- 
nuală de cereale în Ucraina 
a crescut cu 211 milioane de 
puduri, în comparație cu cin
cinalul precedent.

Delegații și invitații la Con
gres au întîmpinat cu aplauze 
declarația lui N. Podgornii că 
Ucraina va aduce aportul cu
venit la înfăptuirea sarcinii 
trasate de proiectul de Pro
gram, de creare în U.R.S.S. a 
unui belșug de produse agri
cole.

Vorbitorul a declarat că la 
Congresul al XXII-lea comu
niștii din Ucraina au venit 
strâns uniți, ca un monolit, în 
jurul Comitetului Central al 
P.C.U.S.

După cum a subliniat N. 
Podgornii, forțele materia
le și spirituale ale poporului 
ucrainean au înflorit în con
dițiile prieteniei popoarelor, 
a triumfului politicii națio
nale a partidului.

în dezvoltarea sa Ucraina a 
întrecut multe țări capitaliste 
și deține un loc important în 
economia Uniunii Sovietice și 
în economia mondială.

Producția republicii se ex
portă în 61 de țări.

Subliniind că C- C- al 
P.C.U.S. a desfășurat o am
plă activitate pentru lichida
rea cultului personalității și 
a consecințelor lui dăunătoa
re, pentru restabilirea norme
lor leniniste ale vieții de 
nartid, N. Podgornii a decla
rat că aceasta a descătușat 
inițiativa creatoare a mase
lor. El a subliniat importanța 
deosebită pe care a avut-o 
demascarea și zdrobirea grupu
lui antipartinic. In legătură 
cu aceasta vorbitorul a citat 
fapte privind activitatea anti
partinică a lui Kaganovici în 
perioada în care se afla în 
Ucraina.

Consider, a spus N. Podgor
nii, că Kaganovici a adus 
partidului și poporului foarte 
multe prejudicii. Acesta este 
un degenerat, la care de mult 
nu mai este nimic comunist.

In încheiere Nicolai Pod
gornii a declarat că Partidul 
Comunist din Ucraina va în
tări permanent prietenia din
tre poporul ucrainean și toate 
popoarele Uniunii Sovietice- 
„Ne este scumpă această prie
tenie și o vom păzi cu sfințe
nie".

Congresul al XXII-lea al 
P.C-U-S. va ocupa un loc 
deosebit în istoria partidului 
și în viața poporului sovietic, 
a declarat Ivan Spiridonov — 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Leningrad. 
El a subliniat că comunismul 
se transformă din vis în 
realitate.

Leningrădenii, a spus Ivan 
Spiridonov, aprobă și sprijină 
din toată inima proiectul 
noului Program al P.C.U.S, - 
remarcabil document teoretic 
și politic al epocii noastre.

Acum a devenit deosebit de 
evident pentru toți, a subli
niat I. Spiridonov, justețea 
condamnării cultului persona
lității lui Stalin și lichidarea 
denaturărilor legate de acest 
cult. In prezent fiecare mem
bru de partid a dobîndit 
forțe noi în lupta pentru tra
ducerea în viață a liniei ge
nerale leniniste a partidului.

Ivan Spiridonov a amintit 
despre rolul criminal al lui 
Malenkov în așa-numita „afa
cere de la Leningrad".

Conducătorul organizației de 
partid din Leningrad a subli
niat că membrii grupului anti
partinic s-au înșelat însă 
amarnic în socotelile lor. în 
fața lor s-a ridicat un Comi
tet Central care s-a maturi
zat din punct de vedere po
litic și care s-a călit din punct 
de vedere ideologic în lupta 
împotriva consecințelor cultu
lui personalității și care a 
știut să demaște din punct de 
vedere ideologic și să zdro
bească din punct de vedere 
organizatoric grupul antiparti
nic.

Oamenii muncii din regiu
nea Leningrad, a spus vorbi
torul, realizează cu succes 
sarcinile septenalului. Ritmul 
dezvoltării industriei va asi
gura atingerea în anul 1963 a 
nivelului de producție stabilit 
pentru sfîrșitul planului sep- 
tenal.

Comuniștii din Bielorusia a- 
probă întrutotul politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
— a declarat K. T. Mazurov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Bielorusia.

El a calificat proiectul nou
lui Program ca un remarca
bil document al marxismului 
creator, în care sînt trasate 
căile concrete de construire a 
comunismului. Pe măsura în
făptuirii programului nostru, 
a spus Mazurov, noi și noi po
poare vor păși sub steagul co
munismului. întreaga omenire 
va ajunge la comunism — a- 
ceasta este logica dezvoltării 
sociale.

Mazurov a subliniat uriașa 
importanță pe care o are pen
tru partid și pentru popor li
chidarea cultului personalită
ții și restabilirea normelor 
leniniste ale vieții de partid. 
Zdrobirea hotărîtă a grupu
lui antipartinic și lichidarea 
consecințelor cultului perso
nalității au constituit o bine
facere pentru Partidul Comu-

nist al Uniunii Sovietice — a 
declarat el.

K. Mazurov a relevat rolul 
de seamă al lui Nikita 
Hrușciov în zdrobirea grupu
lui ............. “
că 
ții 
au 
nara C.C. care a demascat pe 
fracționiști (iunie 1957). Ma
zurov a citat fapte care de
monstrează că Malenkov a 
participat direct la persecuta
rea cadrelor conducătoare de 
partid și a intelectualilor din 
Bielorusia.

Primul secretar al Parti
dului Comunist din Bieloru
sia a scos în evidență posi
bilitatea reală de a îndeplini 
programul partidului, prezen
tat spre examinare Congre
sului. El a spus că succesele 
oamenilor muncii în îndepli
nirea planului septenal stau 
chezășie pentru aceasta.

După cum a comunicat Ma
zurov, industria Bielorusiei 
va îndeplini în cinci ani pla
nul septenal la producția glo
bală. Anul acesta producția 
industrială urmează să creas
că cu 40 la sută în compa
rație cu anul 1958.

Ș. R. Rașidov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C. din Uzbekistan, a apre
ciat rezolvarea justă a pro
blemei naționale ca un me
rit istoric al partidului co
muniștilor și a subliniat că 
aceasta constituie un exem
plu pentru orice stat, pentru 
orice partid. In cursul vieții 
unei singure generații, a de
clarat Rașidov, Uzbekistanul 
a făcut un salt gigantic de 
la feudalism la socialism.

Intr-un ritm fără precedent 
se dezvoltă economia socia
listă a republicii, care în ul
timii cinci ani și-a sporit

antipartinic. El a arătat 
multe aspecte ale activită- 
criminale a acestui grup 
ieșit la iveală după ple-

producția industrială de 2,5 
ori în comparație cu cei cinci 
ani precedenți.

După ce a vorbit despre 
transformările radicale petre
cute în cultura bumbacului 
din această republică, care 
este una din cele mai mari 
baze de bumbac din U.R.S.S., 
Rașidov a declarat că s-au și 
vîndut statului peste două 
milioane de tone bumbac — 
cu aproape 400000 tone mai 
mult decît anul trecut. Se 
prevede ca pînă la sfîrșitul 
septenalului (1965) să se ob
țină patru milioane tone 
bumbac anual, iar în decurs 
de 20 de ani să se sporească 
producția de bumbac la șapte 
milioane tone.

Rașidov a declarat că în 
republică sînt mecanizate 
toate lucrările principale îr. 
domeniul cultivării bumbacu
lui.

Se înfăptuiește cu
ideea leninistă de a se crea 
în Stepa Flămîndă o puterni
că regiune 
bambac ; 
transformă 
abundenței

Vorbind despre 
culturii naționale, 
spus că în Uzbekistan funcțio
nează 120 de instituții științi
fice, printre care un institut 
de fizică 
an sînt 
30.000 de 
medii și

Primul 
P.C. din 
rat că 
P.C.U.S. este un document de 
o forță excepțională. „El este 
un . imn închinat viitorului 
nostru luminos spre care se 
îndreaptă și la care va ajunge 
negreșit întreaga omenire sub 
steagul marxism—leninismu
lui".

succes

cultivatoare 
acest deșert 
într-un ținut

de
se 
al

progresele 
Rașidov a

nucleară. în fiecare 
pregătiți aproape 

specialiști cu studii 
superioare.
secretar al C.C. al 

Uzbekistan a decla- 
noul Program al

Toți oamenii muncii din 
Uzbekistan — a declarat Rași
dov în aplauzele asistenței — 
jură că-și vor consacra toate 
forțele, toată înflăcărarea ini
mii lor măreței cauze a cons
truirii comunismului în Uniu
nea Sovietică.

Raportul Comitetului Cen
tral prezentat Congresului 
partidului și proiectul noului 
Program al P.C.U.S. sînt pă
trunse de umanism și de gri
ja pentru om, — a declarat 
D. A. Kunaev, prim-secre
tar al C.C. al Partidului 
munist din Kazahstan. 
a subliniat că aceste 
cumente constituie un 
del de unitate între

Co- 
EI 

do- 
mo- 
teo- 

rie și practică, că ele cons 
tituie o generalizare, de pe 
poziții marxist-leniniste a ex
perienței Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a între
gii mișcări comuniste mondia
le, că răspund tuturor proble
melor vitale ale contempora
neității.

Caracterizînd situația econo
mică a Kazahstanului, Ku
naev a declarat că dezvolta
rea sa impetuoasă din ultimii 
ani confirmă importanța liniei 
adoptate de partid privind 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale regiunilor răsări
tene.

Vorbind despre succesele 
obținute în valorificarea pă- 
mînturilor înțelenite, Kunaev 
a arătat că marile realizări 
obținute în dezvoltarea agri
culturii republicii demonstrea
ză cît de cumplit și-a bătut 
joc viața de falșii profeți din 
grupul antipartinic zdrobit. 
Vorbitorul a declarat că există 
posibilități reale pentru tri
plarea producției de cereale 
in Kazahstan și pentru a o 
ridica la 3,5 miliarde puduri 
și chiar mai mult

că

că

Ședința din după-amiaza zilei de 19 octombrie
După cuvîntarea lui D. A. 

Kunaev, ședința a fost sus
pendată, ea fiind reluată la 
ora 16.

Delegații și oaspeții la Con
gres l-au salutat cu căldură 
pe conducătorul delegației 
Partidului Comunist Chinez, 
Ciu En-lai, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez care a 
urmat la tribună. In cuvîntul 
său, vorbitorul a caracterizat 
Programul P.C.U.S. drept un 
plan măreț de construire a 
comunismului, care deschide 
perspective luminoase și în
suflețește popoarele.

Ciu En-lai a subliniat
succesele dobîndite de po
porul sovietic în construcția 
desfășurată a comunismului 
de la cel de-al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. încoace, de
monstrează superioritatea in
contestabilă a socialismului 
asupra capitalismului.

Vorbitorul a declarat
poporul chinez sprijină acți
unile guvernului sovietic în 
domeniul politicii externe, ac
țiuni orientate spre slăbirea 
încordării internaționale, de
zarmarea generală, consolida
rea principiilor coexistenței 
pașnice, precum și măsurile 
întreprinse în ultima vreme 
pentru întărirea apărării.

In momentul de față pe a- 
rena internațională se afirmă 
tot mai pregnant precumpă- 
nirea forțelor socialismului 
asupra forțelor imperialismu
lui — a spus Ciu En-lai. El 
a relevat că atît timp cît 
există imperialismul există și 
primejdia de război. Cel mai 
înverșunat dușman al păcii 
este imperialismul american.

După cum a subliniat con
ducătorul delegației Partidu
lui Comunist Chinez viața a 
confirmat justețea concluzii
lor Consfătuirilor de la Mos
cova ale reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din anii 1957 și 1960, 
care au avut o mare însem
nătate pentru întărirea uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste internaționale. A a- 
păra coeziunea mișcării co
muniste 
datoria 
tuturor

între 
U.R.S.S., 
există o îndelungată și trai
nică prietenie. Această prie
tenie va dăinui în veci, de-a 
lungul veacurilor, tot așa cum 
în veci vor curge fluviile 
Ianțî și Volga.

Ciu En-lai a dat apoi citire 
mesajului de salut semnat de 
Mao Țze-dun, președintele 
Partidului Comunist Chinez, 
adresat Congresului 
lea al P.C.U.S.

între Partidul 
Chinez și Partidul 
al Uniunii Sovietice, se spune 
printre altele în mesaj, între 
popoarele celor două țări au 
existat și există coeziune Și 
prietenie. Aceasta are o în
semnătate uriașă pentru întă
rirea mișcării muncitorești in
ternaționale. Această coeziune 
și prietenie au rezistat încer
cărilor, ele sînt veșnice și in
destructibile.

Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a cărui apariție la tribună a 
fost întîmpinată de întreaga 
asistență cu aplauze furtunoa
se, a subliniat că popoarele 
Europei și întregii lumi vor 
saluta cu deplină aprobare și 
cu recunoștință tot ceea ce a 
spus Nikita Sergheevici Hruș
ciov în problema încheierii 
Tratatului de pace cu Germa
nia, exprimînd poziția între
gului Congres.

Poporul polonez, a declarat 
W. Gomulka, se alătură întru
totul acestei poziții.

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a subliniat că succe
sele obținute de poporul so
vietic în cei șase ani care au 
trecut de la Congresul al 
XX-lea, perspectivele minu
nate pe care le deschide noul 
Program al P.C.U.S., întări
rea lagărului socialist, noile 
succese ale statelor socialiste,

internaționale — iată 
ainternaționalistă 

comuniștilor, 
popoarele Chinei și 
a spus Ciu En-lai,

arată cît de strălucit a fost 
examenul pe care l-au trecut 
hotărârile Congresului al 
XX-lea.

în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, Gomulka a de
clarat 
P.C.U.S. 
poporul 
sovietic, 
diale și 
odată înainte.

Așa cum revoluția 
tombrie din Rusia a 
o epocă nouă în fața omeni
rii, a exercitat o 
hotărîtoare asupra 
lagărului socialist 
tot așa și înfăptuirea progra
mului de construire a comu
nismului în U.R.S.S. va des
chide o nouă etapă în istoria 
omenirii, va crea condiții 
fără precedent pentru victo
ria socialismului în întreaga 
lume. împreună cu popoarele 
U.R.S.S., în orbita Congresului 
sînt atrase 
lumii.

Subliniind 
vietică este 
care barează calea unui nou 
război și zădărnicește planuri
le militare ale imperialismu
lui, Wladyslaw Gomulka a 
exprimat în numele P.M.U.P. 
și al întregului popor polonez, 
cea mai profundă recunoștin
ță Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și întregului 
popor sovietic pentru contri
buția hotărîtoare la cauza 
menținerii și întăririi păcii în 
întreaga lume. El a subliniat 
că Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. constituie o nouă 
contribuție uriașă la cauza 
păcii în întreaga lume.

W. Gomulka a declarat că, 
deși Programul supus spre 
examinare Congresului este 
programul unui singur partid, 
importanța și influența ltd 
asupra evoluției evenimente
lor depășește mult cadrul 
Uniunii Sovietice. Acest Pro
gram deschide perspective în
tregii omeniri.

Conducătorii Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
ai statului sovietic, delegații 
la Congres și invitații au sa
lutat cu aplauze furtunoase, 
prelungite pe Maurice Tho
rez, secretar general al 
Partidului Comunist Francez.

El a transmis Congresului 
al P.C.U.S. un 

din partea

dintre 
dintre

că relațiile 
și P.M.U.P., 
polonez și poporul 

au devenit mai cor- 
mai frățești ca nici-

din Oc- 
deschis

influență 
formării 
mondial,

toate popoarele

că Uniunea So- 
forța hotărîtoare

nist Francez își exprimă re
gretul în legătură cu pozi
ția conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania, care, abă- 
tîndu-se de la principiile uni
tății mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, aduc 
un prejudiciu poporului al
banez.

în cuvîntul său, Leonid 
Brejnev, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., a ca
racterizat anii care au trecut 
de la cel de-al XX-lea Con
gres al partidului ca o mare 
cotitură în toate domeniile 
vieții politice, economice și 
spirituale a poporului sovie
tic.

In prezent, a spus el, este 
evident pentru oricine ce 
muncă gigantică au desfășu
rat în acest timp partidul și 
poporul. întreaga activitate a 
partidului nostru ne-a adus la 
etapa dorită — noul Program 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Leonid Brejnev a relevat că 
Programul P.C.U.S. este un 
document măreț al epocii 
noastre. El sintetizează în mod 
creator uriașa experiență a 
construirii socialismului în 
U.R.S.S., experiența altor țări 
socialiste, a mișcării comunis
te mondiale și a mișcării 
mondiale de eliberare națio
nală. Acest Program dă răs
punsuri autotcuprinzătoare la 
principalele probleme ale con
temporaneității. Noul Program 
luminează ca o făclie strălu
citoare calea spre o viață li
beră și fericită, calea spre co
munism.

Realizările Uniunii Sovieti
ce, a subliniat L. I. Brejnev, 
dovedesc că se înfăptuiește cu 
succes sarcina pusă de 
partid — de a ajunge din urmă 
și de a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste în ceea 
ce privește nivelul 
pe cap de locuitor.

L. I. Brejnev s-a 
continuare la lupta 
grupului antipartinic care s-a 
ridicat împotriva liniei leni
niste, elaborată de Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S.. Atît în 
politica externă, cit și în cea 
internă, a arătat vorbitorul, 
fracționiștii au fost revizio
niști, sectariști și dogmatici 
iremediabili, care respingeau 
tot ce era nou, generat de 
viață și de interesele dezvol
tării societății sovietice.

L. I. Brejnev a declarat: 
Măreața cauză a marxism-le
ninismului este invicibilă. Nu 
există forță care să poată îm
piedica triumful acestei cauze.

Leonid Brejnev a spus în 
continuare: Nu putem vorbi 
fără un sentiment de neli
niște și îngrijorare despre 
activitatea conducătorilor din 
Albania care în ultimul timp 
subminează pas cu pas teme
lia prieteniei dintre țările 
noastre, dintre P.C.U.S. și 
Partidul Muncii din Albania. 
Cu toată convingerea putem 
declara că P.C.U.S., Comitetul 
său Central și N. S, Hrușciov 
personal au făcut tot ce este 
necesar pentru ca relațiile 
sovieto-albaneze să se dez
volte și să se întărească.

Există o singură cale pen
tru a împiedica o dezvoltare 
nefastă a evenimentelor, a 
spus Brejnev. Această cale 
constă în reîntoarcerea con
ducătorilor din Albania pe 
pozițiile internaționalismului, 
ale prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste în 
interesul măreței noastre cau
ze comune.

Noi ne mîndrim, a spus în 
continuare L. L Brejnev, cu 
faptul că Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice a fost cel 
care a tras concluzia deosebit 
de importantă a posibilității 
de a se preîntîmpina războiul 
în epoca actuală.

Forța Uniunii Sovietice, a 
lagărului socialist, constituie 
un bastion de nădejde al po
poarelor împotriva unui nou 
război.

Leonid Brejnev a amintit 
propunerile Uniunii Sovietice 
îndreptate spre lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea 
război mondial. El a arătat, 
de asemenea, că U.R.S.S. a 
propus programul de dezar
mare generală și totală, de li
chidare a sistemului colonial, 
de întărire a prieteniei între 
popoare.

„Aceasta, a spus L. I. Brej
nev, este calea dreaptă și lu
minoasă pe care Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice 
cheamă popoarele".

Vasili Mjavanadze, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al P.C. din Gruzia, a spus 
că raportul de activitate al 
Comitetului Central la Con
gresul al XXII-lea este un 
model de analiză marxist-le- 
ninistă și de dezvoltare crea
toare a ideilor leninismului.

Politica externă a C.C, al 
P.C.US. și a guvernului so
vietic de coexistență pașnică 
a țărilor cu 
ciale diferite, 
de aprobarea 
poporului, a subliniat Mja- 
vanadze. Poporul nostru este

producției

referit în 
împotriva

sisteme so- 
se bucură 

generală a

încredințat, a spus vorbitorul^ 
că guvernul sovietic va pro
mova și pe viitor o politică 
externă activă pentru a pre
întîmpina un nou război.

Mjavanadze a declarat că 
în ultimii ani în Gruzia g-au 
dezvoltat continuu multe ra
muri industriale. A crescut 
producția de oțel, fontă, ma- 
șini-unelte, țesături, încălță
minte. Au fost create între
prinderi producătoare de lo
comotive electrice pentru li
nii principale, întreprinderi 
producătoare de aparate și 
instrumente diferite. Pentru 
prima dată în practica mon
dială, în republică a fost în
făptuită automatizarea com
pletă a laminarului de țevi 
„400".

Un puternic avînt au luat 
toate domeniile agriculturii. 
A sporit considerabil produc
ția de ceai. Spre sfîrșitul sep
tenalului, în republică se vor 
recolta 200-000 
ceai.

Mjavanadze 
perspectivele valorificării 
uriașelor bogății naturale din 
Transcaucazia Sovietică.

Ghennadi Voronov, vicepre
ședinte al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., a 
arătat că 
comuniști 
probă cu 
Program 
vitatea practică a Comitetului 
Central al Partidului.

Voronov și-a consacrat cu
vîntarea problemelor dezvol
tării economi »i naționale a 
republicii care au un rol im
portant în crearea bazei teh- 
nice-materiale a comunismu
lui.

în R.S.F.S.R. sînt concen
trate două treimi din întrea
ga producție industrială a ță
rii. După Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S., în republică s-au 
construit 2.875 de mari între
prinderi industriale, cu 1.000 
mai mult decît în cinci ani 
anteriori.

In următorii 10 ani nivelul 
actual al producției indus
triale din R-S F.S.R. va crește 
de 2,6 ori, iar în viitorii 20 
da ani — de 5,8 ori.

Volumul global al producției 
agricole a republicii urmează 
să crească de 3,6 ori în vii
torii 20 de ani. La sfîrșitul a- 
cestei perioade R.S.F.S.R. va 
produce anual 12 miliarde 
puduri de cereale. Pentru în
deplinirea acestei sarcini 
mari, a spus Voronov, s-a pre
văzut o mai bună valorificare 
a terenurilor agricole, spori
rea simțitoare a producției la 
hectar, mecanizarea complexă 
a colhozurilor și sovhozurilor, 
introducerea pe scară largă a 
realizărilor științei și expe
rienței fruntașilor.

In R.S.F.S.R. au și luat fiin
ță 1.785 gospodării experi
mentale model pentru gene
ralizarea metodelor înaintate 
de cultură a cîmpului și de 
creștere a animalelor. Institu
țiile agricole care se află în 
orașe vor fi transferate 
mediul rural

îmbinarea judicioasă 
muncii de partid cu cea 
gospodărire prezintă o însem
nătate primordială pentru în
deplinirea planurilor de dez
voltare continuă a economiei 
naționale, a spus Voronov.

După cuvîntarea rostită de 
Ghennadi Voronov a luat 
sfîrșit ședința din după-amia- 
za zilei de joi. Congresul își 
va continua vineri lucrările.

tone frunze de

a subliniat
a

cele 6 milioane de 
din R.S.F.S.R. a- 

căldură proiectul de 
al P.C.U.S. și acti-

în

al XXII-

Comunist 
Comunist

al XXII-lea 
fierbinte salut 
Partidului Comunist Francez.

Actuala generație a oameni
lor sovietici va trăi în comu
nism - aceste cuvinte de în
cheiere ale proiectului 
Program al P.C.U.S. 
în inimile noastre, ne 
încrederea că urmașii 
narzilor vor cuceri 
toria, a declarat 
Thorez.

Privirile tuturor 
muncii din Franța, 
vorbitorul în continuare, sînt 
îndreptate spre acest Congres 
care va adopta cel mai însem
nat document politic al epo
cii noastre — Programul 
P.C.U.S. Secretarul general al 
Partidului Comunist Francez 
a subliniat că cei 44 ani de 
luptă, eforturi și sacrificii ale 
oamenilor muncii sovietici 
și-au dat roadele. Poporul so
vietic a demonstrat 
rul realist 
prin însăși 
struit

Maurice 
marea însemnătate a 
sului al XX-lea al 
pentru mișcarea muncitorea
scă internațională. El a ară
tat că criticarea curajoasă a 
greșelilor și lipsurilor care au 
fost consecința cultului perso
nalității a întărit și mai mult 
forțele și prestigiul P.C.U.S.

în prezent în istorie se în
scrie o nouă pagină, a spus 
Maurice Thorez. Farurile mă
rețelor construcții ale comu
nismului luminează întreg pă- 
mîntul, răspândind ideile mun
cii creatoare.

Comuniștii, a subliniat Tho
rez, ca și toți oamenii mun
cii din Franța, își vor consa
cra toate forțele luptei pentru 
pace, împotriva războiului. El 
a declarat că Partidul Comu

Și

de 
răsună 
insuflă 
comu- 
ei vic- 

Maurâce

oamenilor 
a spus

al
faptul că

caracte- 
socialismului 

l-a con-

Thorez a relevat 
Congre- 
P.C.U.S.

întreaga lume urmărește
istoricul Congres

L’HUMANITE : „Visul devine
realitate".

PARIS 19 (Agerpres). — „Visul 
devine realitate : actuala genera
ție a oamenilor sovietici va trăi 
în condifiile comunismului" — 
sub acest titlu ziarul „L'HUMA- 
NITE" a publicat reportajul cu 
privire la cea de-a doua zi a lu
crărilor Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

„L’Humani’e" a consacrat o pa
gină întreagă expunerii amănun
țite a raportului lui N. S. Hrușciov 
cu privire la proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. Titlul acestei 
pagini este următorul : „Con
gresul al XXII-lea al Partidului va 
intra în istorie ca un Congres al 
constructorilor comunismului".

Ziarul „LIBERATION*  a publicat 
informații despre Congres sub ur
mătorul titlu mare : „In raportul 
cu privire la proiectul de Pro
gram al P.C.U.S,, N. S. Hrușciov 
explică cauzele optimismului său. 
Peste 20 de ani U.R.S.S. va fi 
cea mai înfloritoare fără din 
lume".

Ziarul burghez „COMBAT", pu- 
blicînd o expunere scurtă a teze
lor raportului, califică drept pro
iecte mărefe sarcinile pe care 
Programul le pune în fata poporu
lui sovietic. Ziarul scoate în evi
dentă mai cu seamă declarația 
șefului guvernului sovietic că 
U.R.S.S. este gata să procedeze la 
dezarmare în cadrul dezarmării 
generale și controlate.

Celelalte ziare pariziene rezer
vă, de asemenea, un spajiu mare 
informațiilor cu privire la Congres 
și la raportul lui N. S. Hrușciov.

NEWSWEEK ; „Una din cele

Comunist al Uniunii Sovietice, 
care are loc la Kremlin, pro
gramul partidului în care sînt 
expuse tezele fundamentale 
ale creării societății comuniste 
în următorii 20 de ani“.

Lucrările Congresului se 
află în centrul atenției între
gii prese americane. Pînă și 
ziarele și revistele cu senti
mentele cele mai antisovietice 
sînt nevoite să scrie despre în
semnătatea istorică a acestui 
Congres nu numai pentru U- 
niunea Sovietică, ci și pentru 
întreaga omenire. „5.000 de 
delegați comuniști din toate 
colțurile lumii, scrie săptămî- 
nalul „NEWS-WEEK", s-au 
întrunit săptămâna aceasta la 
cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist — una 
din cele mai importante întâl
niri politice din istoria con
temporană. însemnătatea mon
dială a acestui Congres va fi 
cu siguranță subliniată de o 
serie de noi realizări sovieti
ce". Revista arată că printre 
aceste realizări sînt succesele 
minunate ale Uniunii Sovieti
ce în Cosmos și în domeniul 
sporirii producției industriale. 
„După părerea experților din 
Statele Unite, arată revista, 
producția industrială a Uniu
nii Sovietice crește chiar mai 
rapid decit a prezis Hrușciov".

DIE WELT : „în 20 ani —

pentru construirea în U.R.S.S. 
a societății comuniste au o 
bază strict științifică.

RUDE PRAVO ; „Un exemplu
strălucit".

U.P..S.S. va deveni cea mai
mare putere industrială".

PR AGA 19 (Agerpres). — Toate 
ziarele cehoslovace consacră un 
spajiu amplu materialelor Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
Sub titlurile „Manifestul vremuri
lor noastre", „Soarele comunis
mului a răsărit", „Măreața cartă 
a păcii și umanismului", „începe 
secolul comunismului" — ziarele 
publică raportul cu privire la 
Programul P.C.U.S., prezentat de 
N. S. Hrușciov în cea de-a două 
zi a lucrărilor Congresului.

Intr-un articol intitulat: „Istori
cul congres al constructorilor co
munismului — un exemplu pentru 
noi", ziarul „RUDE PRAVO", scrie 
între altele : „Numeroasele infor
mații și telegrame care sosesc la 
redacția noastră oglindesc intere
sul deosebit pe care întregul 
popor cehoslovac îl acordă isto
ricului Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S. Toți oamenii muncii 
vorbesc despre îndrăznețele pers
pective. Fiecare dintre noi este 
conștient că noul Program el 
P.C.U.S. este un țel concret pe 
care oamenii sovietici îl vor reali
za cu siguranță. Perspectivele 
care stau în fața țării sovietice 
sînt un exemplu strălucit și o cale 
reală și pentru noi".

NEUE ZEIT; „Totul pentru

mai mari intilniri politice
din istoria contemporană".
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— TASS transmite : De două 
zile privirile America sânt 
ațintite asupra Moscovei. 
Miercuri, ca și marți, toate 
posturile de radio și agențiile 
telegrafice ale Statelor Unite 
au transmis știri urgente în 
legătură cu desfășurarea lu
crărilor celui de-al XXII-Jea 
Congres al P.C.U.S. „Astăzi, 
a anunțat AGENȚIA UNITED 
PRESS, Nikita Hrușciov a pre
zentat Congresului Partidului

BONN 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: întreaga 
presă vest-germană a publicat 
la 19 octombrie expunerea ra
portului prezentat de N. S. 
Hrușciov la Congresul ai 
XXII-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la Programul partidului. 
Ziarele „Frankfurter Allge- 
meine", „Suddetusche Zei- 
tung“ și „Rhenische Post" au 
publicat relatări amănunțite 
ale corespondenților lor din 
Moscova. Marele ziar „Die 
Welt“ subliniază că peste 20 
de ani Uniunea Sovietică va 
deveni cea mai mare putere 
industrială. „Rheinische Post" 
scoate în evidență declarația 
lui N. S. Hrușciov că sarci
nile prevăzute în Program

binele oamenilor".

BERLIN 19 (Agerpres). — 
Presa din R.D. Germană Con
tinuă să oglindească pe larg 
lucrările Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. Ziarele publi
că raportul lui N. S. Hrușciov 
cu privire la Programul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice sub titluri ca t 
„Un document al umanismu
lui comunist — cele mai mă
rețe idealuri ale omenirii de
vin realitate" („NEUES DEUT
SCHLAND"), „Se împlinesc 
visurile omenirii" („BERLI
NER ZEITUNG"). „Comunis
mul cel mai măreț țel al po
porului („ JUNGE WELT“)j 
„Totul pentru binele oameni
lor* ’ („NEUE ZEIT”),



X,

I MIHAIL SADOVEANU

(Urmare din pag 1-a)

exemplar activitatea literară 
cu a omului de stat.

La o vîrstă înaintată, bucu- 
rîndu-se de respectul între
gului popor, având în urma 
sa o operă uriașă, Mihail Sa- 
doveanu a urcat încă o treap
tă în arta sa, pe calea realis
mului socialist, avîntîndu-se 
cu îndrăzneală creatoare pe 
drumul literaturii noi, deve
nind, prin scrierile și îndem
nurile lui, un sfetnic înțelept 
al scriitorilor, un militant ne
obosit pentru literatura zilelor 
noastre.

„Păuna Mică" „Mitrea Co
cor", „Nada Florilor”, „Aven
tură în Lunca Dunării" sînt 
opere ale unui artist neconte
nit însuflețit de Idealurile 
cele mai înaintate ale epocii 
sale.

In „Mitrea Cocor", cititorul 
reîntîlnește pe țăranul revol
tat din opera anterioară a lui 
Mihail Sadoveanu. Dar spre 
deosebire de acest țăran răz
vrătit doar, Mitrea ajutat de 
Partid și prin experiența că
pătată în Uniunea Sovietică 
ajunge la înțelegerea superioa
ră a realității, și ia parte la 
lupta maselor conduse de 
Partid. Mitrea Cocor este pri
mul erou de tip nou al lite
raturii noastre realist-socia- 
liste.

La aceeași vîrstă înaintată 
Mihail Sadoveanu a dat do
vada unei inepuizabile exi
gențe artistice, rescriindu-și 
povestirea de tinerețe „Șoi
mii", care a devenit sub titlul 
„Nicoară Potcoavă" o culme a 
creației sale, mărturie 
liilor date de poporul 
pentru libertate, a

a bătă- 
nostru 

strînsei

Constituirea comisiei pentru organizarea funeraliilor
funera-Pentru organizarea 

liilor acad. Mihail Sadovea- 
nu, a fost constituită o comi-

De la comisia pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru 

funeraliilor acad, 
doveanu comunică:

Pentru ca cetățenii să-și ia 
rămas bun de la acad, Mihail 
Sadoveanu, sicriul cu corpul

organizarea 
Mihail Sa-

Luna prieteniei
romîno=sovietice

La manifestările organizate 
în cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, avînd teme le
gate de mărețul program de 
construire a comunismului, 
participă un mare număr de 
oameni ai muncii.

In Capitală
Joi după-amiază, în._ sala

Ateneului R. P. Rcmîne, tov. 
Marin Florea lonescu, vice
președinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a ținut con
ferința „P. C. U. S., rațiunea 
cinstea și conștiința epocii 
noastre", care a fost viu a- 
plaudată de asistență.

★
In sala Casei prieteniei ro- 

mîno-sovietice tov. ION MO. 
RARU, vicepreședinte al 
S.R.S.C. a conferențiat despre 
„Cultura comunismului — o 
treaptă superioară în dezvol
tarea culturii omenirii".

★
Numeroși studenți și stu

dente au urmărit cu interes 
expunerile făcute la simpo
zionul inițiat de filiala S.R.S.C. 
București în sala Casei de 
cultură a studenților „Grigo- 
re Preoteasa" cu tema „Viito
rul nostru comunist se fău
rește azi". Au luat cuvîntul 
prof. C. DINCULESCU, rec
torul Institutului Politehnic 
din București și poeții EUGEN 
FRUNZA Și MIHU DRAGO- 
MIR.

★
La clubul Uzinelor „Repu

blica11 din Capitală a avut loc 
o seară literară cu tema „Eroi 
ai muncii comuniste oglindiți 
în literatura sovietică". (Urmare din pag l-a)

rii colectiviști din Crovu sint con
vinși că în zilele următoare vor 
reuși să-și îndeplinească și să-și 
depășească angajamentul de a 
transporta și împrăștia pe cîmp 
1.000 tone de îngrășăminte na
turale.

Asemenea aefiuni au mai fost 
întreprinse și de organizațiile de 
bază U.T.M, din gospodăriile co
lective din comunele Cornăfelu, 
Potlogi și altele.

Și membrii gospodăriei colecti
ve din satul Zidurile și-au pro
pus, asemenea vecinilor lor din 
Crovu, să obțină de pe suprafețe 
mari o producție de 5.000 kg 
porumb-boabe la hectar. Organi
zația U.T.M. s-a angajat să spri
jine acțiunea de fertilizare a so
lului prin mobilizarea activă a 
tinerilor colectiviști la transportul 
îngrășămintelor naturale pe cîmp 
— fapt consemnat și în planul de 
măsuri al organizației. Acest o- 
biectiv important a rămas, însă, 
numai în scripte, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. motivînd 
că „nu e actual" și că „nu sînt 
rezerve de gunoi de grajd". Rea
litatea este însă alta. în apro
pierea sediului gospodăriei și 
prin alte părți din sat se află 
suficiente rezerve de îngrășă-

★
Pe scena Teatrului de Operă 

și Balet al R. P. Romîne a 
fost prezentat joi seara un 
spectacol cu baletul „Călăre
țul de aramă" de compozito
rul sovietic R. M. Glier. Și-au 
dat concursul balerinii IRINA 
MIHAILICENKO și VLADI
MIR KAVERZIN, de la Tea
trul de Operă și Balet 
Odesa.

din

In jară numai In scripte...
oraș al siderurgiș- 
Hunedoara a avut

In noul 
tilor din 
loc joi o seară literară cu te
ma „Viața și opera lui Maia- 
kovski", iar la biblioteca cen
trală regională din Deva o 
seară literară „Pagini din li
teratura popoarelor Uniunii 
Sovietice".

Comisiile- A.R.L.U.S. de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, întreprinderea de cons
trucții siderurgice Hunedoara, 
Uzinele „Victoria" Calan, mi
nele de fier Teliuc și Ghe- 
lar au organizat expoziții 
pe tema „Tehnica nouă în in
dustria Uniunii Sovietice".

De un deosebit succes se 
bucură festivalul filmului so
vietic și ciclul de filme sovie
tice care se desfășoară în a- 

prietenii și a înțelegerii dintre 
poporul nostru și popoarele 
vecine de la răsărit.

înalta sa conștiință l-a fă
cut să-și ridice glasul vibrant 
și plin de convingere în sluj
ba nobilei cauze a prieteniei 
dintre țara noastră și marea 
Uniune Sovietică.

„Văd proiectată în viitor, pe 
lîngă pacea socială, pe lângă 
înțelegerea între oameni de 
națiuni și de confesiuni deose
bite siluetele nepoților și stră
nepoților noștri, mai frumoși 
și mai liberi decît noi, libert 
de prejudecăți și de ură, cu 
ochii luminați de soarele unei 
omeniri mai bune și mai cu 
dreptate așezate"... „Am ase
menea nădejde cugetînd la 
poporul meu de țărani, pe 
care-1 doresc eliberat în for
ma nouă de viață", scria Mi
hail Sadoveanu în anul 1945.

A avut fericirea să trăiască 
zilele nădejdilor sale. Și n-a 
fost luptă condusă de Partid 
căreia să nu-i consacre apor
tul său. A scris rânduri pline 
de emoție atunci cînd pămân
tul a fost în sfârșit smuls mo
șierilor, cînd fabricile și uzi
nele au devenit proprietatea 
întregului popor, a fost un 
neobosit luptător pentru pace 
în lumea întreagă.

Partidului care i-a dat Posi
bilitatea să cunoască în ulti
mii șaptesprezece ani ai vie
ții sale o nouă tinerețe îi a- 
ducea în anul 1951 această 
emoționantă mulțumire : „Un 
urmaș al generațiilor suferin
ței aduce omagiul său de re
cunoștință oștenilor îndrăzneți 
ai Revoluției, comuniștilor 
care au început acum 30 de 
ani opera lor de bine și 
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sie formată din tovarășii : Mihail 
Atanase Joja, președinte, Ilie Stancu. 
Murgulescu, Horia Hulubel,

Ralea și Zaharia

neînsuflețit al defunctului va 
fi depus la Ateneul R. P. Ro- 
mîne.

Publicul va avea acces : vi
neri 20 octombrie între orele 
10-13 șl 15-20; sîmbătă 21 

ceste zile la Petroșani, Hune
doara și la 30 de cinematogra
fe sătești.

★

La cele 200 manifestări or
ganizate în aceste zile la că
mine culturale, colțuri roșii și 
cluburi muncitorești din re
giunea Crișana în legătură cu 
proiectul de Program al 
P.C.U.S. au fost prezentate 
conferințe cu tema ca „Un 
grandios program de pace", 
„Totul pentru om”, „U.R.S.S. 
creează forțele de producție 
ale comunismului" etc.

Se desfășoară de asemenea 
la peste 80 de cinematografe 
din regiunea Crișana festiva
lul filmului sovietic.

★

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Cra
iova prof. univ. dr. EMIL 
REPCTUC a tinut conferința 
„Realizările sovietice 
logia cosmică".

în bio-Să pregătim
anului viitor!

Fertilizarea solului - 
o acțiune urgentă

Partidului Muncitoresc Ro- 
mta, care săvârșește fapta cea 
mare de pace și iubire".

Regimului nostru-democrat 
popular i-a închinat toată pu
terea sa de muncă. Deputat 
în Marea Adunare Națională, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
președinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., vicepreședinte al 
Prezidiului Academiei R.P.R., 
președinte al Uniunii Scriito
rilor, în toate aceste funcții 
Mihail Sadoveanu a răspuns 
neprecupețindu-și forțele în
crederii pe care i-a acordat-o 
poporul.

Pentru marile sale merite 
artistice și cetățenești a fost 
distins cu înaltul titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și 
decorat cu Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romîne 
clasa I, ordinul 23 August 
clasa I și alte ordine și me
dalii ale Republicii Populare 
Romîne.

I s-a decernat Medalia de 
aur a Consiliului Mondial al 
Păcii și Premiul de Stat al 
Republicii Populare Romîne 
dasa I.

Viața și opera Iui întreagă 
a primit o încununare meri
tată prin acordarea Premiu
lui Internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare".

Poporul nostru pierde în 
Mihail Sadoveanu un mare 
artist și un cetățean de seamă.

II va păstra veșnic în me
moria sa alături de Mihail 
Eminescu, Ion Luca Caragia- 
le, Ion Creangă, alături de ma
rile șl nemuritoarele genii ale 
poporului romîn.

octombrie între orele 8,30— 
10,30.

înhumarea se va face sîm
bătă 21 octombrie la cimiti
rul Bellu.

Noi școli 
date

în folosință
în satele comunei Corbița 

din raionul Adjud, s-au con
struit în ultimii ani numeroa
se edificii culturale. Printre 
ultimele obiective construite 
se numără și Școala de 7 ani 
din Rădăcinești, școlile de pa
tru ani din satele Ochești, 
Șerbănești, Corbița, Sălcuța și 
altele. Recent s-a inaugurat 
Școala de 7 ani din satul Buda. 
Tinerii, alături de cetățenii 
din comună, au adus o mare 
contribuție la aceste lucrări. 
Prin numărul mare de ore e- 
fectuate în mod voluntar pe 
aceste șantiere s-au realizat 
mari economii.

Printre tinerii fruntași în a- 
ceste acțiuni se numără Ni- 
cdae Zisu, Adela Dumitra, 
Balin Ioniță și alții.

minte naturale. Apoi, poate fi pre
luată experienfa bună a vecinilor 
lor din Crovu. In ceea ce privește 
„actualitatea" acțiunii, agrotehnica 
arată că acum, cu ocazia arături
lor adînci de toamnă este mo
mentul cel mai prielnic de încor
porare a gunoiului de grajd sub 
brazdă. De aceea este bine 
organizația de bază U.T.M.
gospodăria colectivă din satul Zi
durile să treacă fără întîrziere la 
înfăptuirea angajamentului pe care 
și l-a luat, 
să-l facă și 
din Sîrbeni, 
Mică și din

ca 
din

Același lucru trebuie 
organizațiile U.T.M. 
Gura Suții, Crevedia 
alte comune și safe.

★

De la începutul anului și pînă 
acum, pe ogoarele gospodăriilor 
colective din raionul Titu a fost 
transportată, cu forțele tineretului, 
o cantitate de aproximativ 40.000 
tone de gunoi de grajd, din care 
în această toamnă numai 5.600 
tone. Pentru ca prevederile pla
nului de măsuri al comitetului ra
ional U.T.M. (100.000 tone) să fie 
realizate, este necesar să se acor
de mai mult sprijin comitetelor 
comunale și comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective din raion în or
ganizarea unor acțiuni de masă ale 
tineretului. Contribuția tineretului 
la obținerea unor recolte îmbel
șugate în anul viitor să fie, și pe 
această cale, cît mai mare.

0. Dorticos denunță planurile 
agresive ale S.U.A. împotriva Cubei Lucrările

HAVANA 19 (Agerpres). - 
La 18 octombrie în cadrul 

unei conferințe de presă ra
diodifuzate Osvaldo Dorticos, 
președintele Cubei, a denunțat 
noile planuri de agresiune ale 
S.U.A. împotriva Cubei. „In
tensificarea campaniei de ca
lomnii împotriva revoluției 
cubane, manevrele tinzînd să 
izoleze Cuba pe plan diplo
matic pe continentul american 
și activitățile teroriste dirijate 
de Agenția centrală de spio
naj 
ale

a S.U.A. sînt simptome 
intenției imperialismului

Dezbaterile pe marginea politicii 
externe a

LONDRA 19 (Agerpres). — 
La 17 octombrie în cele două 
Camere ale parlamentului en
glez - Camera Comunelor și 
Camera Lorzilor - au început 
dezbateri pe marginea politi
cii externe a guvernului.

Deschizînd dezbaterile din 
Camera lorzilor, ministrul Afa
cerilor Externe, lordul Home, 
a declarat că guvernul brita
nic este gata să înceapă tra
tative cu privire la dezarma
rea generală oriunde și în 
orice organ acceptabil pentru 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite.

Referindu-se la problema 
germană și la problema Ber
linului occidental, Home și-a 
exprimat satisfacția în legă
tură cu declarațiile lui N. S.

Schimbări în guvernul R. A. U.
CAIRO 19 (Agerpres). — La 

Cairo a fost dat publicității 
decretul cu privire la organi
zarea guvernului R.A.U. Noul 
guvern cuprinde 25 de mi
niștri. Ca și în guvernul an
terior, posturile de miniștri al 
Afacerilor Externe, Afacerilor 
Interne și ministrului de 
Război au fost repartizate 
respectiv lui Mahmud Fawzi,

S PlRVU

Contribuția 
echipelor 

de tineret
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Colecti
viștii din Agriș, regiunea Ma
ramureș, împreună cu meca
nizatorii care-i deservesc, se 
străduiesc să termine cît mai 
repede lucrările agricole de 
toamnă. Datorită bunei orga
nizări a muncii, datorită fap
tului că fiecărui colectivist i 
s-au repartizat sarcini precise 
in campanie, lucrările s-au 
desfășurat și se desfășoară în- 
tr-un ritm intens. Pînă acum 
au fost însămînțate 240 hec
tare cu grîu, 68 hectare cu orz 
și secară, rămînînd de însă
mânțat în zilele următoare o 
suprafață de 100 hectare.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o echipele de tineret con
duse de Ludovic Kosa și Eme- 
ric Csaki, care au lucrat in
tens la selecționarea și tra
tarea semințelor, la recoltarea 
culturilor de toamnă și eli
berarea terenului în vederea 
efectuării arăturilor adinei și 
Ia transportul îngrășăminte
lor.

american de a lansa o nouă 
agresiune armată împotriva 
Cubei", a spus Dorticos sub
liniind că pregătiri pentru o 
agresiune armată au loc în 
prezent prin recrutarea, ins
truirea și echiparea de mer
cenari la baze situate în re
giunea Caraibilor și pe teri
toriul S.U.A.

Președintele Cubei și-a ex
primat convingerea că „toate 
aceste manevre agresive vor 
suferi o înfrîngere și mai de
cisivă decît cea suferită de im
perialismul american pe plaja 
de la Giron".

In parlamentul englez
Intervenția reprezentantei 

comitetul nrR. P. Romine in
gujernuiui
Hrușciov privind termenul în
cheierii Tratatului de pace 
german.

Luînd cuvîntul la dezbate
rile din Camera lorzilor, feld- 
mareșalul Montgomery a de
clarat că este de neconceput 
să se înceapă un război din 
cauza Berlinului. Dacă Occi
dentul va folosi forța armată, 
a declarat el, acest lucru poa
te duce la o ciocnire care se 
va solda cu un război nu
clear. „Singura speranță în 
unificarea pe viitor a Ger
maniei constă, a declarat 
Montgomery, în promovarea 
unei politici care să țină sea
ma de existența celor două 
Germanii. Iar aceasta înseam
nă recunoașterea Germaniei 
răsăritene".

Zakaria Mohi Ed-Din și ma
reșalul Abdel Hakim Amer.

Miniștrii nou numiți sînt: 
Abdel As-Saed (ministrul în
vățământului superior), Fathi 
Aș-Șarkavi (ministrul Justi
ției), Muhammed Naghib Ha- 
șad (ministrul Agriculturii); 
Muhammed An-Nabavi El- 
Muhandes (ministrul Ocrotirii 
Sănătății).

In fotografi* * : Elevii Cercel 
Vasile, Constantlnescu Ml- 
haela șl Beju Silvia din 
clasa a IX-a a Scolii medii 
de artă plastică-București 
dlscuttnd după ora de de

sen despre lucrările lor.

Foto: N. STELORIAN

Informații
Joi au început lucrările 

simpozionului cu tema „Lan
țuri și circuite neuronale", 
organizat de Institutul de neu
rologie „I. P. Pavlov” al Aca
demiei R. P. Romîne. La sim
pozion participă ca invitați și 
oameni de știință de peste ho
tare.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Șt. Milcu, 
secretar prim al Academiei 
R. P. Romîne, după care acad. 
A. Kreindler, directorul Insti
tutului, a făcut o introducere 
generală privind problemele 
de structură și funcțiuni ale 
sistemului nervos central. Au 
fost prezentate apoi comuni
cări științifice de specialitate. 
Lucrările continuă în zilele 
de 20 și 21 octombrie.

(Agerpres)

★

Duminică 22 octombrie 1961, 
Filarmonica de Stat „George 
Enescu" organizează în sala 
„Studio" a Ateneului R.P.R. 
un concert-lecție pentru elevii 
școlilor medii din Capitală cu 
tema „Pagini din creația lui 
Bach și Haendel".

Iși dau concursul printre 
alții soprana Emilia Petrescu, 
mezzosoprana Martha Kessler 
și pianista Stela Mohr.

sesiunii O. N. U.
NEW YORK 19 (Agerpres). - 

La 18 octombrie dezbaterile 
generale la cea de-a XVI-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., au luat sfîrșlt. Dele
gații au aprobat în unanimi
tate raportul și rezoluția Con
siliului de tutelă cu privire la 
Samoa de vest aflată sub ad
ministrarea Noii Zeelande 
care la 1 Ianuarie 1962 ur
mează să-și dobîndească inde
pendența.

îndeosebi asupra 
exprimării fără

NEW YORK 18 Trimisul A- 
gerpres, C. Alexandroaie 
transmite : In Camitetul nr. 3 
al O.N.U., care examinează 
chestiunile sociale, umanitare 
și culturale, este în curs de 
dezbatere proiectul pactului 
drepturilor omului, proiect 
care a fost luat în discuție de 
Adunarea Generală încă din 
1954. Articolul 19 aflat în dis
cuția actualei sesiuni se re
feră la libertatea de opinie și 
de exprimare... Importanța a- 
cestei probleme a prilejuit o 
interesantă dezbatere care s-a 
concentrat 
necesității 
echivoc în conținutul acestui 
articol a ideii interdicției pro
pagandei războinice ca și a 
urei de rasă.

Luînd cuvîntul din partea 
delegației R. P. Romîne, Dina 
Cocea-Brediceanu a subliniat 
că textul propus corespunde 
într-o însemnată măsură nece
sităților actuale, dar a expri
mat totodată părerea că el 
poate fi foarte simțitor îmbu
nătățit, îndeosebi în legătură 
cu împiedicarea răspîndirii 
ideilor contra păcii. Amintind 
hotărîrea Adunării Generale 
din 1947 de condamnare a ori
cărei propagande de război, 
hotărîre care nu este respec
tată de acele țări care folo
sesc toate mijloacele presei, 
radioului și televiziunii pentru 
instigare la război, delegata 
R. P. Romîne a declarat că 
trebuie introdusă în textul 
pactului interdicția de propa
gandă în favoarea războiului 
așa cum se propune în amen-

Rezultatul 
alegeriloi 

din Turcia
ANKARA 19 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, la 
15 octombrie au avut loc în 
Turcia primele alegeri parla
mentare după răsturnarea re
gimului Gelal Bayar-Adnan 
Metideres. La alegeri s-au pre
zentat candidații a .patru mari 
partide politice: Partidul
popular republican, condus de 
fostul președinte al Turciei, 
Ismet Inonu, Partidul național 
republican țărănesc, Partidul 
Turciei noi, creat recent și 
condus de Ekrem Alikan, fost 
ministru de Finanțe, precum 
și Partidul dreptății al cărui 
fondator este generalul în re
zervă Ragib Gumuspala.

Potrivit agenției France 
Presse, rezultatele oficiale ale 
alegerilor date publicității la 
Ankara în dimineața zilei de 
19 octombrie privind 37 din 
cele 67 de departamente ale 
Turciei sînt următoarele : în 
Camera deputaților Partidul 
dreptății a obținut 65 de man
date ; Partidul popular repu
blican — 61; Partidul națio
nal republican țărănesc — 22 ; 
Partidul Turciei noi — 22. în 
senat: Partidul dreptății a 
obținut 32 locuri; Partidul 
popular republican—16; Parti
dul național republican țără
nesc — 11 ; Partidul Turciei 
noi — 9.

Corespondenții din Ankara 
ai agențiilor occidentale de 
presă relatează că, întrucît 
nici un partid nu a reușit să 
obțină majoritatea absolută, în 
curînd vor începe tratative 
pentru alcătuirea unui guvern 
de coaliție.

iji'

Moscova : Pe malurile cheiului Doiogomîlski se înalță numeroase blocuri nou construit*  
pentru oamenii muncii.

Au luat cuvîntul reprezen
tanții statelor Cipru, Sierra 
Leone și Izrael.

Delegații au salutat cu căl
dură pe reprezentantul statu
lui Sierra Leone care a zdro
bit recent cătușele colonialis
mului șl a devenit în cursul 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale membru al Organi
zației Națiunilor Unite.

3
depus de Uniunea 
In același timp, a 
Dina Cocea-Bredi- 
fi necesară include-

damentul 
Sovietică, 
subliniat 
ceanu, ar 
rea în rîndul problemelor ma
jore de care se ocupă articolul 
în discuție, a prevederii cu 
privire la interzicerea discri
minării rasiale. îmbunătățirea 
conținutului articolului 19 al 
Pactului drepturilor omului ar 
corespunde mai 
ților perioadei 
care trecem, a 
cheiere Dina 
ceanu.

bine necesită- 
istorice prin 

arătat în în- 
Cocea-Bredi-

TINERETULUI LUMII

La 18 octombrie 
pentru a treia 
zi la rînd, a- 

nunță agenția Asso
ciated Press, în ca
pitala Republicii 
Dominicane au avut 
loc violente demon
strații studențești 
antiguvernamentale.

Studenții universi
tății Santo Domin
go, considerată cea 
mai veche universi
tate din America 
Latină, care cer 
destituirea noului 
rector al universi
tății, Machado, a-

L-au întîmpinat

Studenții și numeroși re
prezentanți al organiza
țiilor democratice din 

orașul minier Kokura din 
Kiu Siu au întâmpinat pe 
ambasadorul american Reis- 
chauer, care face un turneu 
de propagandă prin Japonia, 
cu lozincile: „Americani, că- 
rați-vă acasă", „Inapoiați-ne 
Okinawa", „Să fie lichidată 
baza americană Itațuke".

Ziarul „Akâhata" relatează 
că mitinguri de protest au 
avut loc de asemenea în timp 
ce ambasadorul american, se

algerienilor
PARIS 19 (Agerpres). — Mii de 

algerieni au ieșit miercuri seara 
pe străzile Parisului pentru a pro
testa împotriva reprimării sînge- 
roase de către poliție a demon
strației pașnice a algerienilor, 
care a avut loc la 17 octombrie.

După cum se știe, la 17 octom
brie polifia și „companiile repu
blicane de securitate" au deschis 
tocul împotriva demonstranților, 
printre care se aflau femei și co
pii. Potrivit datelor oficiale, doi 
algerieni au fost omorîfi și apro
ximativ 60 răniți, însă, după cym 
relatează presa franceză, numărul 
victimelor este mult mai mare.

In cadrul demonstrațiilor de 
protest care au avut loc miercuri 
seara, participanții au cerut pe
depsirea celor vinovafi de aceas
tă vărsare de sînge și anularea 
măsurilor discriminatorii luate de 
prefectura politiei împotriva alge
rienilor care trăiesc provizoriu în 
Franța. Și de data aceasta poli
ția și „companiile republicane de 
securitate" au atacat pe demon
stranți încercînd să-i împrăștie. 
Sute de algerieni au fost arestați.

Declarația lui 
Suvanna Fumma

LUANG PRABANG 19 (A*  
gerpres). - Primul ministru 
al guvernului regal al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fumma, 
a declarat la 18 octombria, la 
Luang Prabang, că sosirea sa 
în această localitate este de
terminată de dorința de a 
reinstaura pacea și concilie
rea între laoțienl, sub condu
cerea supremă a regelui, în 
conformitate cu politica pe 
care el a promovat-o întot
deauna și care 
năzuințelor comune ale 
parului laoțian. 
Fumma a subliniat că 
pune toate eforturile 
a forma neîntîirziat un 
provizoriu de coaliție- 
sta, a subliniat prințul 
vanna Fumma, este singura 
cale de soluționare pașnică a 
problemei laoțiene și de 
transformare a acestei țări în- 
tr-un stat liber, independent 
și cu adevărat neutru.

corespunde 
po- 

Suvanna 
va de- 
pentru 
guvern 
Aceas- 

Su-

XIENG KUANG 19 (Ager
pres). — Primul ministru al 
guvernului regal laoțian, 
prințul Suvanna Fumma, și 
prințul Sufanuvong au adre
sat o telegramă grupului din 
Savannaket cerîndu-i să pună 
capăt atacurilor împotriva te
ritoriilor eliberate din regiu
nile centrală și sudică ale 
țării.

dept al fostului dic
tator Trujillo, au 
distrus toate bustu- 
rile și tablourile lui 
Trujillo din clădi
rea universității. 
Poliția a atacat cu 
brutalitate pe stu- 
denți.

cu „Go home!“
afla în vizită la guvernatorul 
insulei Kiu Siu și la prima
rul orașului Fukuoka.

Congresul tineretului 
panafrican

Secretariatul permanent al 
Conferinței popoarelor 
Africii a anunțat că 

Congresul tineretului panafri- 
can se va deschide la 20 ia
nuarie 1962 în orașul Co
nakry.

La Nanterre, în 
Paris, manifestanții 
fost înfîmpinafi de 
trase din incinta comisariatului de 
poliție, trei algerieni au fost omo- 
rîfi, iar numeroși alfl manifestanți 
au fost răniți grav.

Ca urmare a acestor incidente 
grave, în seara zilei de 18 oc
tombrie ministrul de Interne al 
Franței, Roger Frey, a recunoscut 
în fața Adunării naționale france
ze că de la 29 august și pînă la 
7 octombrie au avut loc în Franța 
102 atentate împotriva algerieni
lor care s-au soldat cu 52 de 
morți.

O situație asemănătoare a dom
nit în cursul zilei de miercuri și 
în Algeria, unde bandele teroriste 
ale „armatei secrete" încurajate 
de măsurile represive luate de au
toritățile franceze împotriva alge
rienilor care locuiesc în Franța 
s-au dedat la noi atacuri împo
triva populației pașnice algeriene.

Corespondentul din Alger al 
agenției France Presse relatează 
că în cursul zilei de 18 octombrie 
au avut loc la Alger și Bone peste 
30 de explozii cu bombe.

apropiere de 
algerieni au 

focuri de armă
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