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t Cum folosiți
documentarea tehnică?

Raidul nostru la Uzinele „Steagul Roșu' 
și „Electroprecizia" — Săcele

Brașov

Institutul de documentare tehnică pune la dispoziția 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor un vast material 
asupra noutăților tehnice. In legătură cu felul cum este 
folosită documentația tehnică, am organizat un raid la două 
întreprinderi din regiunea Brașov.

Atenție, pricepere. Tinerii 
din brigada condusă de 
Vasile Orosz de la Uzinele 
„Unirea“-Cluj au venit să 
învețe din experiența bri
găzii vecine condusă de 
Vasile Mureșan, cu care 

se află în întrecere.
Foto : N. STELORIAN

— La noi în uzină, 
tovarășul loan Murzea, 
netului tehnic, documentării teh
nice i se acordă o atenție deo
sebită. Dovadă în primul rînd este 
faptul că în baza unei dispoziții 
a Ministerului Metalurgiei și Con
strucției de Mașini, încă de anul 
trecut în uzina noastră muncitorii 
primesc gratuit materialele edita
te de I.D.T. și destinate lor. La 
secția 530 șasiu, de pildă, lucrează 
200 de strungari și 75 de lăcătuși. 
Secția pr "nește 200 de exemplare 
din „îndrumări fabrice pentru 
strungari" ș> 75 „Indnxnăn fabri
ce pentru lăcătuș-- Exemofa ase
mănătoare poc h care c r f«ca
re sece, per—- fecare mesere 
an parte.

Intr-adevăr 
lucr

ne spunea 
șeful cabi-

interesat niciodată dacă documen. 
fația tehnică folosește sau nu, 
cacă muncitorii o citesc, dacă 
aplică cele citite. Același lucru și 
la serviciile de documentare pe 
sectoare : „Noi ne ocupăm de 
revistele de nivel mai înalt", s-au 
scuzat unii ingineri, ca și cînd ar 
fi spus: „noi ne-am făcut datoria 
le-am dat material documentar 
muncitorilor, treaba lor ce fac cu 
el“.

O asemenea concepție este evi
dent limitată.

□.scutind cu mii 
tari la ararile ce

ingineri, lec- 
ridicarea ca- 
am eflet șot-

a fost prezența pe masa șefu
lui cabinetului tehnic a unei copii 
a formularului prin care uzina so
licită I.D.T.-ului material documen
tar necesar pentru 1962.

Răsfoindu-I am constatat că ma
terialele de nivel mediu au fost 
cerute în cîte ... un exemplar I 
Și asta numai din unele publicații.

Numai atîf ? L-am întrebat pe 
tovarășul Drăghici Vaier. Știm că 
în uzină sînt numeroși muncitori, 
majoritatea tineri și care trebuie să 

cu 
în 
cu 
la 
u-

i

asa se ți prezintă 
jri e. La cabinetul tehn.c de ia 

Uzinele „Steagul roșu" un tehnician 
se ocupă în mod special de pro
blema difuzării materialului docu
mentar. Tot o măsură bună este 
crearea pe lîngă fiecare secție a 
unui mic serviciu de documentare 
al cărui scop este să studieze li
teratura tehnică și publicat e de 
specialitate și să recomande cadre
lor tehnice ce’e mai -Te-esa—e 
probleme cuprinse în dccxmerra- 
re, pentru a fi ac ca*e a loax e 
de producție respec* ve. Așa de 
pi'dă, la serviciul mefafanjic al sec
țiilor ..calde" s-au ap cat pe baza 
materialelor eddate de ID.T. me
toda de turnare a fantei nodu a- 
re, turnarea în coji de bache tă 
S3u cu modele ușor fuzibile, me
tode de cromare după un a aj de 
aluminiu ele.

Toate aceste succese s-au ob
ținut pe baza studierii și aplicării 
metodelor indicate în documen
tarea tehnică de nivel superior 
trimisă uzinei de către I.D.T. Așa 
cum am mai spus însă, I.D.T.-ul 
trimite în uzină și numeroase pu
blicații destinate muncitorilor cu 
o pregătire medie.

Folosesc oare aceste publicații 
muncitorilor ? Este drept că docu
mentarea tehnică destinată lor a- 
junge într-adevăr la îndemîna 
muncitorilor. Din păcate însă con
ducerea cabinetului tehnic nu s-a

xo< caț. « oe 
e ae LD.T. și 

la
cunoștințelor profesionale ale mun
citorilor, să-i ajute să aplice în 
practică unele metode și dispo
zitive noi de muncă, nu pot fo
losi decît pentru... satisfacerea 
unei curiozifăți de informare și 
atît.

— De foarte multe ori temele 
‘-atare in publicațiile I.D.T. de ni
vel —ed'u, ne spunea inginerul 
Ruoc f Moscowci de la sectorul 
motor (de pildă indnanările pe 
meserii pentru muncitori, confe- 
■ nța e tehnice etc.) se referă cu 
strictețe la îmbunătățirea metodei 
de lucru a unui reper anumit. A- 
ceasta e bine. Este însă foarte 
posibil ca din cele 6-12 repere 
indicate înfr-un an în aceste îndru
mări să nu se potrivească nici 
_na la specificul muncii noastre, 
să nu aibă aplicabilitate practică, 
concretă înfr-o secție sau alta.

Consider deci că e bine ca 
I.D.T.-ul să lărgească sfera infor
mației tehnice de nivel mediu 
pentru muncitori. Existînd o largă 
varietate de informații, publicațiile 
I.D.T. de nivel mediu ar putea 
veni mai mult decît acum și în 
ajutorul cursurilor de ridicare a 
calificării.

-e

nrvd
care

fie permanent la curent 
noutățile tehnice, sa le aplice 
procesul de producție. Asta 
atîf mai mult cu c't se știe că 
„Electroprecizia" mai sînt încă 
nele probleme de rezolvat pri
vind calitatea unor produse (a 
aparaturii tabloului de bord pentru 
autocamioane, de pildă). Apoi e- 
xistă o dispoziție a Ministerului 
Metalurgie și Construcțiilor de 
Mașini prin care se cere chiar 
larga răsp'nd -e a acestor materiale 
și prin care se prevede difuzarea 
lor gratuită. De ce nu sînt folosite 
aceste posibilități ?

Curios este faptul că la cabi
netul tehnic al uzinei nici nu se 
cunosc aceste indicații ale mi
nisterului respectiv. Drept este că 
nici despre publicațiile de nivel 
mediu nu știu tovarășii de 
aici prea multe lucruri, lată însă 
că pe o fereastră stau cîteva 
exemplare din abonamentul făcut 
anul trecut la seria „îndrumări 
pentru muncitori**.

— Nu le-am 
s-au scuzat ei.

L-am rugat pe

cerce’at încă...

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

MuncitorUniuni I

in schimb
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Fabrica de zahai din Lu-

Aceasta a determinat o 
a pierderilor de Ulei cu 
sută față de pierderile

Petrolîștii

duș, regiunea Mureș-Au-
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Lucrările 
Congresului 
al XXH-lea 

al P. C. U. S.

Au semănat 
întreaga suprafață cu grîu

/n raionul Sînni- 
colau Mare, re
giunea Banat 

tractoarele și 
mașini agri- 
fost folosite 
în ultimele

— unde 
celelalte 
cole au 
din plin 
zile la efectuarea lu
crărilor agricole de 
toamnă și s-a extins

intr-ajutorarea între u- 
nităjile agricole socia
liste — s-a terminat 
semănatul griului de 
toamnă pe întreaga 
suprafață prevăzută.

După terminarea în- 
săminfărilor gospodă
riile de stat și 'stațiu
nile de mașini și frac-

toare din raion au tri
mis 300 de tractoare 
în raioanele Oravifa, 
Deta, Timișoara și A- 
rad pentru ca și aici 
să se termine semă
natul griului în 
mai scurt timp.

Ajutor dat gospodăriilor colective 
în campanie

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Crișana au 
terminat însămînțarea griu

lui și secarei. Mecanizatorii ajută 
acum cu tractoarele și celelalte 
utilaje agricole gospodăriile agri
cole colective pentru ca și aceste

unități să termine semănatul în 
cel mai scurt timp. Totodată me
canizatorii continuă arăturile adinei 
pentru însămînțările de primăvară. 
Ei au executat această lucrare pe 
42 la sută din terenurile prevă
zute. tonomă Maghiară. Aspect 

dintr-o hală de fabricație.

In întreaga țară Foto : AGERPRES

Au început împăduririle 
de toamnă

J n întreaga țară au
I început .împăduririle de 

toamnă. Mii de arbori 
se plantează în terenurile fo
restiere și în cele degradate 
sau neproductive. în acest 
iei fondul silvic, una din bo
gățiile de seamă ale țării 
noastre, se va mări pînă la 
sfirșitul acestei campanii cu 
încă peste 24.000 hectare. 
Pînă acum au fost împădurite 
2.220 hectare.

Muncitorii forestieri inten-

silică în același timp lucră
rile de întreținere a fondului 
silvic. Alături de ei numeroși 
tineri — îndeosebi de la sate, 
elevi și pionieri, participă 
prin muncă patriotică la ac
țiunea de întreținere și refa
cere a pădurilor patriei. Va
loarea lucrărilor executate 
prin muncă patriotică în ulti
mele patru luni se ridică la 
peste 11 milioane lei.

de consum
Cel de-al III-lea Pavilion 

de mostre de bunuri de con- 
a 

cel

(Ageipres)

★

Primul lucru pe care l-am sesi
zat la „Electroprecizia" — Săcele,

anuale
Foto : S. NORU

Si-au îndeplinit 
angajamentele

Heiea Gheorghe, președin
tele G.A.C. din comuna 
Ion Roată, raionul 
ziceni, controlează cu 
tenție eămînța de grru 

calitatea arăturilor.

uncitorii de la Fabrica de 
conserve s,Arovif“ din Va
lea lui Mihai, regiunea Cri- 
au raportat îndeplinirea cu 
luni și jumătate mai devre-

sum, deschis în Capitală, 
primit joi dimineață pe 
de-al 400.000-lea vizitator.

Pavilionul se bucură de 
deosebit interes, 
muncii 
vincie 
expuse 
rințele, 
tiile în 
varietatea modelelor, 
mentelor etc. 
zile de la deschidere au fost 
completate peste 32.000 de 
chestionare. In caietele de su
gestii și observații au fost de 
asemenea făcute mii de în
semnări.

Grupuri de specialiști, teh
nicieni, publiciști, ziariști și 
turiști din U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, R.D. Viet
nam, Argentina, Anglia, Bel
gia, Brazilia, Cuba, Elveția, 
Franța, Ghana, R.F. Germană,
R. P.F. Iugoslavia, Indonezia,
S. U.A. și alte țări care au 
vizitat standurile au apreciat 
realizările industriei noastre 
de bunuri de consum.

în cursul zilei de joi, stan
durile cu exponate au mai 
fost vizitate de alți 25.000 ce
tățeni.

Pavilionul rămîne deschis 
în continuare.

(Agerpres)

un 
ai 

pro-
Oameni 

din Capitală și 
cercetează produsele 
exprimîndu-și prefe- 
observațiile și suges- 
legătură cu calitatea, 

a sorti- 
în cele 20 de

de experiență

/n schela petrolieră Moreni 
au venit într-una din zilele 
trecute mai multi membri 

ai brigăzilor de intervenție la 
sonde și ingineri din alte unități 
petroliere din Valea Prahovei, 
pentru a cunoaște și prelua ex
periența sondorilor de aici In e- 
fectuarea unor intervenții rapide 
și de bună calitate la sonde. Cu 
ocazia acestui schimb de expe
riență, organizat de Consiliul sin
dical regional Ploiești, oaspeții au 
aflat că brigăzile de intervenție 
din schela Moreni au reușit să 
scurteze durata de oprire a son
delor pentru reparații cu peste 20 
la sută, 
scădere 
13,5 la 
admise.

Asemenea Intllniri pentru trans
miterea și generalizarea experien
ței înaintate a fruntașilor au fost 
organizate și de către comitetele 
sindicale din mai multe întreprin
deri ale regiunii Ploiești. La Uzi
nele de utilaj petrolier din Tîrqo- 
viște, Uzinele „1 Mai" Ploiești, 
„I. C. Frimu"-Sinaia și in alte 
întreprinderi din regiune au avut 
loc în ultimul timp peste 30 de 
schimburi de experiență în pro
blemele cele mai importante ale 
producției.

Omul îi este omului
prieten, tovarăș

și frate
Veronica Porumbacu

șana, 
două 
me a angajamentelor luate pe 
întregul an. Mărind productivita
tea muncii cu aproape 13 la sută 
fajă de prevederile planului, ei 
au realizat în plus o importantă 
cantitate de conserve de legume 
și fruefe de calitate superioară, 
precum și economii suplimentare 
în valoare de peste 660.000 lei.

Pînă acum peste 40 de între
prinderi industriale și unități eco
nomice din această regiune au 
îndeplinit angajamentele anuale 
privind sporirea producției, îm
bunătățirea calității produselor și 
realizarea de economii peste plan.

Industria regiunii a depășit pînă 
acum planul la producția globală 
înregistrînd o creștere de 14,5 la 
sută față de anul trecut. Prin re
ducerea prețului de cost al pro
duselor, oamenii muncii din indus
tria regiunii Crișana au obținut e- 
conomii peste plan în valoare de 
25 milioane lei. Contribuția cea 
mai mare la aceste succese revine 
colectivelor Uzinelor de mașini 
unelte „înfrățirea", Trustului mi
nier „Ardealul", Fabricii de încăl
țăminte „Solidaritatea", și Fabri
cii de lacuri și vopsele „Transil
vania".

i

(Agerpres)

Gospodăria noastră colec
tivă e tînără. în toamna 
aceasta abia a împlinit 

doi ani. Cu toată tinerețea ei 
însă, colectiva s-a dezvoltat 
rapid. In cei doi ani, noi am 
obținut succese deosebite în 
mai toate sectoarele de pro
ducție. Acestea se datoresc, în 
primul rînd, hărniciei colecti
viștilor care, sub îndrumarea 
organizației de partid, au 
muncit fără preget. La înflo
rirea continuă a colectivei o 
contribuție prețioasă au adus 
și tinerii. Sub îndrumarea co
muniștilor, organizația de bază 
U.T.M. îi mobilizează perma
nent pe tineri la toate acți
unile, îi îndrumă să lucreze în 
acele sectoare unde e mai 
mare nevoie de ei. Și ei au 
înțeles care este datoria lor. 
Au muncit cu hărnicie și 
mulți din ei au înțeles și fap
tul că e necesar să învețe a- 
grotehnica, știința obținerii 
unor producții mari. Despre 
asta aș vrea să vorbesc mai 
mult. La cercul agrotehnic și 
la cel zootehnic, alături de 
vîrstnici, au participat 82 de 
tineri. Cunoștințele căpăta
te la cele 22 de lecții 
agrotehnică, zootehnie și 
ticultură s-au reflectat 
rezultatele bune pe care 
nerii le-au obținut în

cest an la locurile lor de 
mutică. Iată cîteva exemple 
semnificative. Valeriu Mușat, 
Grigore Dumitru, Grigore 
Constantin, toți utemiști, în
grijitori de vaci, au fost cei 
mai activi participant! la cer
cul de zootehnie. Faptul că în 
acest an ei au obținut pro
ducțiile de lapte cele mai 
bune de la loturile lor de 
vaci, arată că le-au fost folo
sitoare cunoș
tințele căpăta
te la . cursurile 
din iarnă. E- 
chipele vitico
le conduse de 
tinerii 
Lupu și 
xandru 
lipsit de 
cercului,
de struguri 
hectar mai mult decît media 
pe gospodărie.

Fără îndoială că despre ase
menea rezultate am fi putut 
vorbi mai mult dacă în mun
ca organizației de bază U.T.M. 
nu ar fi existat și unele lip
suri în privința aceasta. în 
primul rînd, nu toți tinerii au 
fost mobilizați ,1a cele două 
cercuri (agrotehnic și zooteh
nic) care au funcționat în iar
na trecută. în al doilea rînd, 
biroul organizației U.T.M. nu

a urmărit felul în care parti- 
. cipă fiecare tîriăr la lecții și 

seminarii, nu a controlat cum 
studiază fiecare. In al treilea 
rînd nu s-a discutat în mod 
special în nici o adunare ge
nerală U.T.M. despre modul 
în care participă tinerii la în- 
vățămîntul agrozootehnic, nu 
s-a luat atitudine împotriva 
acelora care au absentat de 
la multe lecții. Sînt lucruri

Iul didactic pe care le avem, 
se vor procura noi aparate, 
planșe, mulaje.

Cu ajutorul tinerei inginere 
a gospodăriei, Silvia Cantara
giu, tinerii au reținut snopi 
de spice din cele mai produc
tive soiuri de grîu, pe care 
le-am etichetat, știuleți de 
porumb de pe lotul de 40 de 
hectare, care ta dat o produc
ție cu 2500

Din experiența unei organizații 
de bază U. T. M.

Petre
Ale-

Miclescu, care n-au 
la nici o lecție a 
au obținut producții 

cu 1.500 kg la

de 
vi- 
în 
ti-
a-

la care ne gîndim acum cînd 
ne pregătim pentru învăță- 
mîntul agrozootehnic din iarna 
aceasta, 
ducere 
de pe 
condiții 
trecut 
cursurilor agrozootehnice de 
masă. Sala de predare a lec
țiilor și de studiu a fost do
tată cu mese și scaune, biblio
teca a fost și va mai fi în
zestrată cu broșuri, reviste și 
alte cărți de specialitate. Va 
fi amenajată o casă laborator. 
Pe lingă aparatele și materia-

Consiliul de con- 
se îngrijește încă 
acum să asigure 

măi bune decît anul 
pentru desfășurarea

kilograme mai 
mult la hectar 
decît media pe 
gospodărie.

Acestea sînt 
pregătirile pe 
care le face or
ganizația de 
partid, condu

cerea gospodăriei. Noi știm 
însă că organizației de ba- 

revine o 
impor- 

pregătirii

ză U. T. M. îi 
datorie deosebit de 
tantă: aceea a 
tinerilor cursanți. Biroul orga
nizației U.T.M. a cerut ajuto
rul organizației de partid. 
Prima noastră grijă este ca 
în această iarnă să-i mobili
zăm pe toți tinerii colectiviști 
la învățămîntul agrozootehnic, 
în curînd vom ține pe aceas
tă temă o adunare generală 
deschisă. Ne-am propus să 
lămurim tinerilor importanța 
pe care o are învățămîntul a- 
grozootehnic și să le explicăm

că participarea cu regularita
te la aceste cursuri trebuie 
considerată ca o sarcină de 
organizație. Aceasta tocmai 
pentru faptul că în fața gos
podăriei colective stau în anul 
viitor sarcini de producție im
portante. Vom pregăti cu mare 
atenție această adunare.

Invățămîntul agrozootehnic 
va trebui să fie strîns legat 
de sarcinile de producție. 
Bunăoară, va 
să se acorde o 
sebită lecțiilor 
tura porumbului, 
noastră colectivă 
ca în anul viitor, 
neirigat de 100 de hectare, să 
obțină o producție de 5000 kg 
porumb-boabe în medie la 
hectar. Din sondajul pe care 
l-am făcut împreună cu ingi
nera 
unii 
cîmp nu cunosc cîteva lucruri 
importante, cum ar fi : densi
tatea plantelor la hectar, ro
lul îngrășămintelor chimice, al 
polenizării artificiale.

De asemenea, ne-am gîndit 
In profilul pe care trebuie

MOISE LAZĂR.
secretarul organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. 

„Unirea" — Mizil, 
regiunea Ploiești

(Continuare în pag. a 4-a)

fi necesar 
atenție deo- 
despre cul- 

Gospodăria 
și-a propus 

de pe un lot

agronom, a reieșit că 
tineri din echipele de

acă te gîndești bine, lec- 
tura proiectului de Pro
gram al P.C.U.S. a fost 

pentru noi ca o hartă a vii
torului întinsă înaintea ochi
lor. Iar Raportul prezentat de 
tovarășul Hrușciov înfățișea
ză drumul precis pe care oa
menii sovietici înaintează 
întimpinarea viitorului, 
care rînd trezește ecouri 
ternice. Poate că unul 
cele mai însemnate capitole îl 
formează acela închinat edu
cației comuniste și dezvoltării 
multilaterale a personalității. 
Raportul consacră un spațiu 
întins educației, operei de cul
turalizare și înflorire a perso
nalității. Și e explicabil de ce: 
în comunism nu se „intră" nu
mai cu construcții noi, ci și 
cu un suflet altfel format, 
printr-o educație în muncă, 
bizuită pe atitudinea comuni
stă față de producția socială, 
prin afirmarea concepției co
muniste despre lume, prin în
sușirea deplină a principiilor 
moralei comuniste, și printr-o 
dezvoltare culturală fără sea
măn.

Cîți ani ne despart pe noi, 
cei din generația mijlocie, de 
vremea în care am fost az- 
vîrliți de pe băncile școlii în 
război, de vremea în care 
a-tot-puternică era „concep
ția" : homo homini lupus ?

Și iată, proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. și Raportul 
lui N. S. Hrușciov desfășoară 
în fața omenirii un alt tărîm 
sufletesc: acela în care ținta 
supremă este dezvoltarea mul
tilaterală a personalității uma
ne. Societatea liberată de 
exploatare, de aproape jumă
tate de veac, oferă oamenilor 
sovietici un întreg mod

în 
Fie- 
pu- 
din

I

Foto : I. BODEA

Florile trebuie îngrijite 
toamna.

viață, un mod de producție, 
o activitate social-politică, pir- 
ghii economice, sociale, poli
tice și juridice care slujesc 
dezvoltării unei noi conștiințe 
umane și smulgerii din rădă
cină a vechilor rămășițe psi
hologice burgheze. Burghezia 
lega în mod fals libertatea 
omului de proprietatea privată. 
Dar cîți se bucură de proprie
tate în țările capitaliste ? Fa
bricanții, monopoliștii, care au 
libertatea de a oprima pe cei 
lipsiți de proprietate sau chiar 
pe micii proprietari. Abia 
proprietatea obștească a libe
rat cu adevărat pe om, abia 
proprietatea obștească l-a fă
cut independent, dîndu-i posi
bilitatea înfloririi sale spiri
tuale. Liberat economic, omul 
e înarmat cu o concepție cla
ră despre lume : marxism-le- 
ninismul. Firește că însușirea 
acestei concepții stă și va sta 
la baza educației. Dar for
marea omului, conștiința co
munistă, se formează și se 
consolidează, arată Raportul, 
în muncă. „Munca creatoare 
este temelia educației comu
niste, a dezvoltării multilate
rale a personalității". Con
știința comunistă, educarea a- 
titudinii noi față de o mun
că liberă, neumilită, neexploa
tată, este unul din obiectivele 
acestui capitol. Iar o chezășie 
a construcției comuniste vic
torioase este și avîntul cultu
ral. Nu putem să citim fără ' 
emoție frazele care arată că 
în următorii 10 ani, după ab
solvirea școlii de opt ani, ti
nerii care vor lucra în între
prinderi, colhozuri, vor învă
ța concomitent pentru a ab
solvi învățămîntul mediu ge
neral și politehnic, că număr- 
rul studenților în 1980 va a- 
tinge cifra astronomică de 8 
milioane ! Nu sînt aceste cifre 
ca fîlfîitul unor steaguri în
fipte de visele omului pe 
piscurile cele mai înalte ce se 
văd pînă acum ?

Proiectul de Program con
ține într-însul nu numai pre
viziuni economice, dar și un 
adevărat „cod moral al con
structorului comunismului", 
opus tocmai lui „homo homini 
lupus"... îmi amintesc de ver
surile poetului proletar de 
odinioară care sunau cu o in
descriptibilă durere: *

Fug, precum fug cerbii 
blînzi, 

cu-ochiul trist, prietenesc. 
Lupi, în inimă-mi, ilăminzi, 
mă gonesc, mă fugăresc.

Mi-am pierdut coroana 
mea; 

spînzură de-un ram în crîng. 
Cerb am fost și eu cîndva — 
lup voi fi, și de-asta pling...

Parcă vrînd să răzbune stri
gătul de durere al poetului pe 
care burghezia l-a dus la 
exasperare și sinucidere, cu
vintele rostite cu greutatea 
unui angajament, pun în frun
tea preceptelor morale cu
vintele : „Toți pentru unul, 
unul pentru toți" „Omul ti 
este omului prieten, tovarăș 
și frate".



Cercetări științifice în slujba 
— dezvoltării agriculturii -

de 
pen-

n ansamblul 
măsuri luate 
tru dezvoliarea a- 
griculturii socia
liste, partidul și 
guvernul nostru 

pun un accent deosebit pn in
troducerea și generalizarea în 
practica agricolă a rezultate
lor cercetărilor științifice.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie - 1 iulie 1961,
analizînd mersul îndeplinirii 
Directivelor Congresului al 
Hl-lea al partidului privind 
construirea socialismului la 
sate și dezvoltarea agriculturii, 
a subliniat, printre alte pro
bleme, necesitatea îmbunătă
țirii activității cercetătorilor 
științifici în vederea sporirii 
contribuției institutelor științi
fice la soluționarea celor mai 
importante probleme in dez
voltarea agriculturii.

Ancheta noastră in tindurile 
unora dintre tinerii cercetători 
ai Institutului de cercetări A- 
gricole, vădește preocupările 
tinerilor noștri oameni de ști
ință pe linia ridicării la un 
nivel mai Înalt a cercetării 
științifice, pentru soluționarea 
problemelor puse de practica 
agricolă, pentru traducerea 
în viață a Directivelor celui 
de al Ul-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

tehnice pentru principalele 
zone pedoclimatice ale țării 
noasțre. în cadrul Laboratoru
lui de asolamente se mai stu
diază problema rotației rațio
nale a plantelor în cadrul 
unui asolament agricol. S-a 
luat în studiu și problema aso- 
lamentelor griu-porumb.

Personal lucrez la problema 
eficacității amoniacului anhi- 
dru și a apelor amoniacale 
asupra diferitelor plante de 
cultură.

Rezultatele obținute pînă in 
prezent sînt bune și demon
strează posibilitatea folosirii 
acestor noi sortimente ăe în
grășăminte, la un preț de cost 
mai redus, comparativ cu ce
lelalte îngrășăminte cu azot 
folosite in agricultură. în

le din diferite regiuni'ale ță
rii. De pildă, in urma cerce
tărilor întreprinse de colecti
vul nos.ru, am obținut o for
mă prețioasă de aplicare a 
unor tratamente chimice pri
vind combaterea dăunătorilor 
sfeclei de zahăr. Ea se expe
rimentează în producție la 
o gospodărie colectivă din ra
ionul Călărași.

Activitatea mea la secția 
de protecția plantelor se des
fășoară in cadrul unor colec
tive care au ajuns cu cercetă
rile într-o fază înaintată în 
studiul următoarelor proble
me : „Sfredelitorul porumbu
lui", „Cicadele transmițătoare 
de virusuri la solanacee" 
„Dăunătorii florii-soarelui" și

ciilor de. insecte dăunătoare la 
culturile de floarea-soarelui 
și a speciilor de nematozi și 
plante de seră și de timp.

De asemenea îmi propun să 
urmăresc găsirea unor metode 
mai eficiente, agrotehnice și 
chimice în combaterea acestor 
dăunători.

Ing. Voinea Stelîan
Cercetător științific, secția 

de ameliorare a plantelor.

Secția de ameliorare a 
plantelor din cadrul Institu
tului de cercetări agricole în 
care îmi desfășor activitatea 
are obiective bine precizate

ANCHETA NOASTRĂ.

f------------------------------
Ing. Hero Cristian

! Cercetător științific la La- 
; boratorvl de îngrășăminte 

și analiză chimică a solului 
I--------- --------

Secția de agrotehnică gene
rală a Institutului de cercetări 
agricole studiază probleme 
care privesc în mod deosebit 
mărirea producției agricole la 
hectar, prin aplicarea măsu
rilor celor mai corespunzătoa
re în vederea obținerii unor 
producții mari și cu un preț 
de cost cit mai redus.

în cadrul Laboratorului de 
lucrări ale solului se studiază 
de pildă influența arăturilor 
adinei asupra diferitelor plante 
de cultură, epoca și adîntimea 
optimă de arat, diferite tipuri 
de soluri din diferite zone pe- 
do-climatice ale țării. în acest 
mod noi contribuim la înde
plinirea sarcinii trasate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie a.c. de elaborare 
a sistemelor de măsuri agro-

cursul anului 1982 se vor in
troduce în condiții de produc
ție îngrășarea a aproximativ 
200 de hectare cu aceste noi 
forme de îngrășăminte in dife
rite gospodării agricole de 
stat. în viitor tratarea solului 
cu aceste substanțe minerale 
va lua o amploare deosebită.

In afară de ingrășămin- 
tele lichide mai studiez, 
în condițiile casei de vegeta
ție, eficacitatea îngrășăminte
lor complexe, comparativ cu 
cele simple și combinate asu
pra diferitelor plante de cul
tură.

„Nematozi dăunători ai plan
telor cultivate".

Prin rezolvarea acestor 
teme în anul următor se vor 
pune la dispoziția agriculturii 
socialiste mijloace eficiente de 
combatere a unor dăunători 
care continuă încă să aducă 
pagube însemnate economiei 
țării.

îmi propun ca incepind din 
anul 1962 să-mi îndrept efor
turile spre identificarea spe-

din sarcinile documentelor de 
partid-

Lucrătorii secției depun toa
te eforturile pentru a crea 
noi soiuri de plante, adaptate 
condițiilor noastre de climă și 
sol. rezistente la boli și dău
nători și mai productive.

Secția noastră a obținut 
noi hibrizi dubli de porumb 
proveniți din material au
tohton, soiuri de grîu, ovăz

și orz, de fasole, mazăre, car
tof, in de ulei etc. cu calități 
superioare, mai productive de- 
cît soiurile existente. Aceste, 
materiale sînt date pentru în-', 
cercare în rețeaua de stat în 
vederea raionării lor.

Pentru a traduce în viață i 
sarcina trasată de a se obține 
1.500 kg. floarea-soarelui la 
hectar colectivul de cercetare 
din laboratorul de ameliorarea 
florii-soarelui se angrenează 
la munca întregii secții.

Defalcată pe verigi, munca 
de ameliorare la noi, în acest 
an, a fost realizată prin studie
rea cu material inițial a unui 
număr de 57 proveniențe — 
soluri, populații, linii și hibrizi 
de floarea-soarelui — a unui 
număr de 920 descendenți, 12 
soiuri, 48 hibrizi și cca. 100 
linii consangvinitate, in dife
rite generații.

Veriga principală a fost rea
lizată prin executarea a două 
timpuri de polenizare dirijată, 
unde se multiplică cele mai 
bune familii și care constituie 
și sursa de extragere de noi 
forme valoroase.

Tot acest laborator dirijea
ză și activitatea de producere 
de semințe la această plantă, 
al cărui scop principal este a- 
sigurarea de semințe de soi, cu 
mare valoare biologici și in
troducerea în țara noastră a 
sistemului anual de reînnoire a 
soiurilor.

al Academiei de Științe 

din R.S.S. Letonă se cer

cetează radiațiile soarelui.Foto: TASS
ȘTIINȚA ROMÎNEASCĂ

PESTE HOTARE

Ing. Emil Romașcu
Cercetător științific — 

secția de protecția plantelor

Toate temele cuprinse în 
planul tematic al sectorului de 
protecția plantelor au drept 
scop să stabilească la cele 
mai importante plante agri
cole (porumb, orz, grîu, sfe
clă, cartofi, cinepă etc.), com
portarea hibrizilor, a linii
lor și a soiurilor la atacul 
diferiților dăunători și boli, 
precum șl urmărirea eficien
ței diferitelor produse insecto- 
fungitide in combaterea ace
stora.

Rezultatele unor cercetări 
au fost înaintate spre experi
mentare gospodăriilor agrico-

Intr-unui din laboratoarele

Institutului de Cercetări

Electrotehnice din Capitală.

Foto ; AGERPRES

Dispozitiv pentru 
tinerea evidenței

/tir-unul din atelierele Uzinei 
de automobile „Lihaciov" 
din Moscova, două sectoa

re au lost înzestrate cu un dispo
zitiv pentru evidența automată a 
pieselor de armături fabricate și 
» consumului de metal.

Dispozitivul asigură precizia e- 
videnței și sporește cu aproape 
10 la sută productivitatea utilaju
lui prin micșorarea timpilor morfi.

Turbine cu gaze 
de o putere uriașă

Inginerii de la Uzina de 
turbine din Harkov (R.S.S. 
Ucraineană) au terminat 

proiectul tehnic al celei mai 
mari instalații de turbină cu gaze 
din lume, avtnd o putere de 
100.000 kw,

Această turbină gigantică, care 
lucrează cu gaze naturale, va ti 
do patru ori mai puternică decît 
mașinile străine de acest tip. Co
manda mașinii este automatizată 
in întregime.

Costul unei turbine cu qaze de 
100.000 kW, In comparație cu 
două instalații de 50.000 kW, este 
de trei ori mai redus. Va fi nece
sară cu 40 la sută mai puțină su
prafață pentru instalare in sala 
mașinilor și de două ori mai puțin 
personal de deservire.

nA k u
ă mai amintiți îndrăzneala și 
originala expediție Kon-Tiki 
întreprinsă cu mijloace ru

dimentare pe Oceanul Pacific de 
> Thor Heyerdahl, etnograful norve

gian pasionat de o ipoteză științi
fică care părea neverosimilă in 
ochii specialiștilor.

Sînt cunoscute sforțările depuse 
de Heyerdahl pentru a demonstra 
teza sa — bazată pe argumente 
folclorice, etnografice, istorice, 
antropologice — că Polinezia a 
fost populată pentru prima oară

A k u“
cu oameni care au venit dinspre 
Răsărit, de pe coasta peruviană, 
incepind de prin secolul al V-!ea. 

Organizarea, descrierea amănun
țită si prezentarea unora dintre 
rezultatele recentei sale expedi
ții, etnograful norvegian le • 
consemnează, atractiv și cu ta
lent, într-o carte pentru masele 
largi de cititori, „Aku-Aku“, despre 
care cititorul atras de noutăți, a 
putut lua recent cunoștință prin a- 
oarifia ei in limba romînă in ca
drul Editurii Științifice.

GH. BUȘ

Acad. prof.
Miron Nicolescu

Ultrasunetele

în industria moderna
tilizareă ultrasunete- 
lor este din ce în 

ifA ce niai larg răspin- 
H 'n^us,r'a mo-
Wșțjgwfl dernă Iransformind 

aceste unde ultraso- 
nore într-o unealtă de preț.

Datorită „puterii" ultrasunetelor 
de a distruge stările de echilibru 
labil al materiei ele sînt folosite 
in producerea amestecurilor nece
sare industriei. Puntnd ulei și apă 
într-un vas, știm că acestea se se
pară chiar dacă agităm vasul. Ul
trasunetele pot amesteca aceste 
două elemente intr-o „suspensie" 
foarte lină. Acest efect este folo
sit printre altele la fabricarea me
dicamentelor în suspensie.

Ultrasunetele pot influența creț, 
ferea unor cristale, acestea de
venind mulț mai rezistente. Acest 
„talent" este utilizat mult în Uni
unea Sovietică pentru obținerea 
unor cristale necesare în tehnica 
semiconductorilor.

Efectele „chimice" ale ultrasu
netelor sînt întrebuințate în va
riate domenii. Lina oilor, de pil
dă, se spală foarte greu și dizol
varea cu Teșii a grăsimilor pe 
care le conține deteriorează firul 
Cercetările efectuate la Institutul 
central de cercetări științifice pen
tru Industria linei din U.R.S.S. au 
arătat că la „spălarea" linei cu 
ajutorul undelor ultrasonore pro
centul de degradare al firelor 
scade.

De curind au intrat în fabrica
ție în Uniunea Sovietică o serie 
de aparate și instalații noi pentru 
sudarea cu ultrasunete a metale
lor, aliajelor și chiar a materiale
lor plastice.

Unul din aceste aparate, IJZSM-
1. este destinat sudării „prin punc
te" a pieselor mici, subțiri, pre
cum și îmbinării lor cu piese 
mari. Ruda lui apropiată, UZSM-
2, asigură sudarea cu ultrasunete 
prin cusătură a pieselor, iar me
zinul acestor tipuri de aparate, 
UZSA-3, este portabil și poate 
„lipi" prin ultrasunete orice piese , 
de tablă subțire.

Încercările efectuate de cerce
tătorii sovietici L. N. Mațluk și 
A. V. Bogdașevski pentru sudarea 
materialelor plastice cu ajutorul 
ultrasunetelor au fost încununate 
de succes. Polimetacrilatul se 
poate suda prin ultrasunete în cî- 
teva secunde iar polietilena în 
mai puțin de un minut.

Ultrasunetul poate fi și un per
forator iscusit. Dacă într-un metal 
trebuie făcut o gaură de o formă 
cit de dificilă, ultrasunetul o poa
te executa „prompt și conștiin
cios". Viteza obținută la perfora
rea cu ultrasunete este incompa
rabil mai mare decît cea obținută 
prin metode „clasice". O tăietură 
într-o bucată de germaniu, care 
prin miiloace obișnuite ar nece
sita pes+e ÎO minute, se efectuea
ză, utilfzînd ultrasunetele, doar -in 
3 minute.

Aplicațiile ultrasunetelor în me
talurgie sînt nenumărate. Undele 
ultrasonore au rezolvat astfel una 
din cele mai spinoase probleme 
ale metalurgiei, cea a alierii me
talelor, Se știe, de exemplu, că 
fierul nu poate fi aliat cu zincul, 
aluminiul nu se „împacă" cu 
plumbul. Totuși posibilitatea de a 
alia aceste metale care nu se a- 
mestecă, prezintă un interes uriaș 
pentru metalurgie. Este destul să 
arătăm că folosind ultrasunete pu-

ternice, plumbul a putut fi încor
porat în aluminiu. Acest aliaj se 
poate prelucra foarte ușor prin 
presare. Datorită plumbului ce-l 
conține devine mai maleabil si 
mai ductil.

Este qreu chiar să enumerăm 
ioafe întrebuințările pe cil de va
riate, pe atit de utile pe care le 
cunoaște ultrasunetul in industria 
modernă. Numărul acestor utilizări 
crește de altfel în fiecare zi. 
Unde e ultrasonore se folosesc în

dt e Swbmer-ne. >. se^ec^cscpp'a 
me'a'e ar, pe^’ j depistarea „go
lurilor" produse la turnarea meta
lelor. Această metodă propusă 
încă din 1928 de către savantul 
sovietic S. I. Sokolov a fost apli
cată pentru prima oară pe scară 
largă în industria metalurgică so
vietică. Undele ultrasonore emise 
neîntrerupt se utilizează și la mă
surarea grosimilor foarte mici ale 
straturilor de depuneri metalice, 
la so^idificarea mai rapidă a me
talelor etc.

R. IRIMESCU

De aurind a avut loc la 
Praga, sub auspiciile Uniunii 
internaționale a matematicie
nilor, un simpozion de topo
logie. >

La acest simpozion, organi
zat. de către Academia de 
Științe a R. S. Cehoslovace, 
au fost invitați cercetători 
specialiști din multe țări ale 
lumii.

Din țara noastră a fost in
vitat 
duri, 
nea, 
tutui 
miei 
cunoscut în domeniul topolo
giei algebrice. Participarea 
romînească la această mani
festare științifică a fost insă, 
în fapt, mult mai bogată, 
deoarece simpozionul de la 
Praga interesa în cel mai 
înalt grad o bună parte a ti
nerilor noștri cercetători, de 
la. Universitate sau de la In
stitutul de matematici. Con
ducerea Institutului de ma
tematici, în colaborare cu 
O N.T. a înlesnit dealtfel prin- 
tr-o excursie organizată chiar 
pentru perioada lucrărilor 
simpozionului, această largi 
participare.

Pre
de renume

semnatarul acestor rîn- 
precum și conf. T. Ga- 
șef de sector la Insti- 
de matematici al Acade- 
R.P.R., cercetător bine

P. S. 
din

Alexan- 
creatorii

ța utior personal ițiți 
nondial și de mare 

prestigiu, ca 
drov (unul
topologiei moderne) din V- 
niunea Sovietică, C. Kura- 
towski din Polonia, Marshall 
Stone din S.U.A., Nagata din 
Japonia ș.a., a constituit de la 
început, o garanție a nivelu
lui înalt al conferințelor și 
al dezbaterilor.

Nu voi încerca aici să jus
tific rolul covirșitor pe care

topologia îl joacă în cercetări
le moderne de matematici- 
Dar cititorul ar putea măsura 
importanța deosebită a acestei 
discipline, născută acum vreo 
cincizeci de ani, prin, rapidi
tatea cu care a transformat 
cadrul însuși al cercetării ma
tematice în genere, conferind 
acestei cercetări o suplețe și 
o generalitate uimitoare, ca și 
prin faptul că a intrat defi
nitiv în programa analitică a 
universităților din multe țări.

In asemenea condiții, o 
reuniune internațională con
sacrată în întregime topolo
giei și aplicațiilor ei, apare 
ca foarte naturală.

Participarea romînească la 
acest simpozion a fost deose
bit de fertilă și foarte elogios 
remarcată.

Semnatarul acestor rinduri 
a schițat, intr-o conferință de 
25 minute, o axiomațizare a 
noțiunii de analiticitate, care 
permite pe de-o parte să se 
explice origina unor proprie
tăți comune ecuațiilor de tip 
eliptic, de tip parabolic și de 
tip hiperbolic, iar pe de altă 
parte poate constitui un ins
trument comod și foarte pu
ternic de cerceteze ie ărrwe- 

teone: eesațiCjr m de- 
r»r«te parțiala

Conf. Tudor Ganee s ficus 
o scurtă expunere de ansam
blu a lucrărilor sale, consa
crate proprietăților algebrice 
ale spațiilor de funcții.

în afară de conferințele ci
tate, au mai făcut comunicări 
la acest simpozion următorii 
cercetători de la Institutul 
de matematică al Academiei 
R.P.R.: V. Poenaru, Cabiria 
Andreian Cazacu, Costache 
Teleman, Ivan Singer, A. De- 
leanu.

Nu aș vrea să termin aceste 
rinduri fără să înregistrez un 
moment de deosebită emoție, 
momentul în care vestitul ma- 
tematician Marshall Stone, 
dezvoltindu-și conferința sa 
asupra unor aspecte topologi
ce ale transformării conforme 
a scris pe tablă un singur nu
me : Stoilov. Șeful școalei 
matematice romîne moderne 
s-a aflat astfel și el prezent 
la simpozion, iar participarea 
romînească la această reuniu
ne s-a îmbogățit pe neaștep
tate cu evocarea operei aces
tui mare matematician, a că
rui contribuție la topologia 
funcțiilor analitice constituie 
astăzi un bun comun tuturor 
matematicienilor din lume.

La Uzinele de utilaj elec
trotehnic din Capitală, se 
verifică funcționarea lumi- 
noschemei de la pupitrul 
de comandă al unei stații 

C.P.R.

Foto ; AGERPRES

din termoplast

Turnul de televiziune de 
190 metri înălțime, de pe 
dealul Cukrah-Illoviste de 
lîngă Praga, al noului 
post de televiziune din 
capitala R.S. Cehoslovace.

Foto : CTK PRAGA

Stațiune științifică 
la o înălțime 

de peste 2,000 metri

Academia de Științe a 
U.R.S.S. creează, lingă Ir
kutsk, la o înălțime de pes

te 2.000 metri deasupra nivelului 
mării, o stațiune științifică pentru 
studierea undelor radio ale soa
relui.

Savanții vor studia influența ra
diației solare asupra ionosferei 
terestre și asupra propagării unde, 
lor radio pe pămînf. Ei vor face, 
de asemenea, observații asupra 
razelor cosmice și cîmpului mag
netic terestru.

• Mii de volume 
în cîjiva cm

cubi

• O ecuație 
neobișn uită

• Filmele „înghit* prea 
multi km de peliculă

...Am avut emoții, nu glu
mă. Mă pregăteam tocmai să 
citesc, cînd am observat că bi
blioteca mea de peste 10.000 
de volume a dispărut. Am ră
suflat ușurat la vederea cutiei 
cu nenumăratele mosorele de 
mărimea unor pilule pe care 
erau bobinate fire plastice 
extrem de subțiri.

Mi-am ales lucrarea de care 
aveam nevoie și m-am în
dreptat spre telector. Imagi- 
nați-vă un televizor cu cîte- 
va butoane diferit colorate. 
Am introdus bobina în aparat 
și pe ecran a apărut, cu o cla
ritate desăvîrșită, coperta căr
ții. Apoi, de cîte ori apăsam 
butonul negru, întorceam cîte 
o pagină de carte. După o 
oră. au început să mă doară 
ochii. Am apăsat atunci pe o 
mică manetă roșie și o voce 
melodioasă a început să-mi 
citească textul. Acum puteam 
să închid ochii si să ascult cu 
atenție.

Cele relhtate mai sus țin 
deocamdată de domeniul an

ticipației. Dar unde mai este 
oare astăzi hotarul dintre lite
ratura fantastică și uluitoare
le cuceriri ale științei sovie
tice ?

Căldură + electroni = film 
de cinema.

S-ar părea că ne aflăm în 
fața unor noțiuni cu totul di
ferite, unei ecuații cu totul 
neobișnuite. Cu toate acestea 
relația noastră — deocamdată 
misterioasă — nu conține nici 
o greșeală. Să încercăm să o 
rezolvăm pornind de la con
fecționarea unui film de lung- 
metraj.

Cel puțin „în mare" știți 
cum se realizează un aseme
nea film. Aparatul de fil
mat țăcăne cu regularitate. 
Pelicula se developează, se fi
xează, se spală și se usucă. Și 
pentru toate acestea trebuie o 
groază de timp. Laboratorul 
de copiat filme îl multiplică și 
spre toate colțurile lumii plea
că cutii metalice greoaie cu 
noua producție.

Ce bine-ar fi dacă s-ar pu

tea filma fără nici o prelu
crare, fără developare, fixa
re, spălare, uscare, dacă ori
ce cadru „turnat“ ar putea fi 
imediat privit. După cum ară
ta recent omul de știință so
vietic A. Plonski. o asemenea 
realizare tehnică a devenit 
posibilă.

Termoplastul este una din
tre masele plastice care se 
topește de fiecare dată dacă 
este încălzită pînă la o anu
mită temperatură și se întă
rește prin răcire. Din familia 
termoplastelor fac parte po
li stirolul, polietilena, policlor- 
vinilul și altele. Există mate
riale termoplastice care se to
pesc la 40-50 grade; tocmai 
ele ne sînt necesare.

Să luăm acum o peliculă 
cinematografică îngustă, obiș
nuită și s-o acoperim în pri
mul rînd cu o pojghiță ex
trem de subțire, transparentă, 
dintr-un material bun condu
cător de electricitate, iar după 
aceea cu un strat de termo- 
plast cu punctul de topire scă

zut. Deși o asemenea peliculă 
va fi formată din trei straturi, 
grosimea ei nu va depăși o ze
cime de milimetru.

Acum, imaginați-vă un tele
vizor special în care în locul 
ecranului se află un cadru 
minuscul făcut din material 
termoplastic, în rest, nici o 
deosebire. Ca șl în tubul obiș
nuit, asupra „ecranului" se 
proiectează cu mare viteză un 
fascicol extrem de subțire de 
electroni, care formează o pla
să fină compusă din 625 linii 
extrem de subțiri. Intensitatea 
fascicolului variază mereu. 
Acolo unde fascicolul este mai 
intens, numărul electronilor 
este mai mare și ecranul este 
mai luminat și invers. întoc
mai ca vîrful unui creion, 
fascicolul aleargă pe ecran de- 
senînd imaginea.

In „televizorul" nostru ima
ginea este invizibilă, dar ea 
există sub o formă ascunsă : 
fascicolul electronic lasă pe 
peliculă o sarcină electrică. 
Cu cit fascicolul de raze este

mai puternic, cu atît mai 
mulți electroni se depun pe 
peliculă și cu atît sarcina 
electrică este mai mare.

După aceasta tabloul invi
zibil poate fi developat.

Nu vă speriați, aici nu mai 
este vorba de revelator sau 
fixator. Aici totul este altfel.

Am arătat că în pelicula 
special preparată există un 
strat bun conducător de elec
tricitate. Să apropiem de 
„ecran" bobina unui genera
tor de înaltă frecvență. în 
stratul bun conducător se vor 
naște curenți electrici turbi
onari, așh numiții curenți Fou
cault. Stratul se va încălzi la 
fel cum se încălzesc spiralele 
într-un reșeu electric. Și ma
teria termoplastică se va topi. 
Din cauza atracției între sar
cinile pozitive și negative de 
pe cele două fețe ale pelicu
lei, se vor produce, pe pelicula 
topită, scobituri mai mult sau 
mai puțin adînci, după cum 
sarcinile electrice de pe peli
culă au fost mai mari sau

mai mici. Imaginea apare sub 
forma unui relief original, 
care se întărește repede prin 
răcire. Am obținut în acest 
fel un cadru de film cinema
tografic. Este drept „memoria" 
de termoplast nu a reținut de- 
cît un șir de adîncituri și ri^ 
dicături, dar realizarea ufKii 
aparat de proiecție care să 
„traducă" aceste variații de 
relief într-o imagine obișnuită 
nu mai constituie o proble
mă, deoarece fiecare „vale" 
sau „deal", deviază în mod 
diferit razele de lumină.

Memoriile de termoplast 
vor aduce nenumărate avan
taje în domeniul muncii in
telectuale, căci, să nu uităm 
pe un singur centimetru pă
trat de material termoplastic 
pot fi înregistrate 7 milioane 
de cifre din codul folosit de 
mașinile electronice. Și atunci 
va deveni cu adevărat posibil 
ca bibliotecile personale de 
multe mii de volume să aibă 
doar cîțiva cm. cubi.

Ing. FL. MOLDOVAN

nos.ru


Dîscutînd despre 
educarea comunistă 

a viitorilor muncitori
ducarea politică a. elevilor, 
cultivarea dragostei fafă da 
meseria aleasă, educarea 

răspunderii față de munca pe care 
o vor desfășura după absolvirea 
școlii, iată cîteva din problemele 
dezbătute cu prilejul adunării, ge
nerale de dare de seamă și ale
geri în organizația U.T.M. din 
anul II G. de la Școala . profe
sională „Republica" din București. 
Din dezbaterile adunării a reieșit 
că în acest scop au fost folosite 
adunările generale, învăfămînful 
politic, informările politice precum 
și alte acțiuni. Faptul că aceste 
activități au fost eficace, o dove
desc rezultatele bune ’obținute la 
învățătură și în practica pe care 
o fac în producție.

In cuvîntul lor, ufemișfii au fă
cut numeroase propuneri de îm
bunătățire a muncii politice-ecfu- 
cafive, menită să-i ajute să de
vină muncitori cu o bună pregă
tire politică și profesională.

IRIZA ION
elev

o des-

DUPĂ ADUNAREA DE ALEGERI
n urmă cu aproa
pe trei săptămîni, 
a avut loc în sec
ția uzina j 1 a U- 
zinelor „1 Mai“ din 
Ploiești, adunarea 

organizației U.T.M. pentru 
darea de seamă și alegeri. Cu 
acest prilej participanții la a- 
dunare au analizat temeinic 
activitatea depusă de organi
zația U.T.M. în perioada care 
s-a scurs de la alegerile pre
cedente și pînă in prezent și 
au făcut totodată noului birou 
o seamă de propuneri și reco
mandări, cuprinse apoi în ho- 
tărîrea adunării, menite să 
ducă în viitor la îmbunătăți
rea muncii politice și cultural- 
educative pe care organizația 
U.T.M. este chemată să 
fășoare în rindurile 
tineretului.

Munca pentru în
deplinirea acestor ho
tărîri a început ime
diat. Chiar a doua 
zi după ce a avut loc 
adunarea, membrii 
noului birou s-au în
trunit într-o ședință 
în care s-au repartizat 

experien- 
și capacitatea fiecăruia, 

al comi- 
uzină le-a

mai judicioasă a tinerilor pe 
mașini etc.

O altă direcție în care și-a 
îndreptat atenția noul birou al 
organizației de secție este îm
bunătățirea muncii de educare 
a tinerilor in spiritul disci
plinei socialiste față de mun
că, al grijii și răspunderii față 
de mașinile la care lucrează. 
Aceasta pentru că în adunarea 
de alegeri, atît darea de sea
mă cit și participanții la dez
bateri au subliniat că unii 
utemiști și tineri printre care 
Valentin Voicilaș, Ion Chiri- 
țescu, Virgil Georgescu și alții 
și-au făcut un obicei din a în- 
tirzia sau lipsi nemotivat din 
producție. Luptînd pentru în
deplinirea hotărîrilor stabilite 
de adunarea de alegeri în a-

vreo 10 utemiști din cei a- 
proape 200 cîți există în 
secție sînt purtători ai insig
nei „Prieten al cărții“. Cu 
toate acestea biroul organiza
ției de secție U.T.M. nu și-a 
prevăzut în planul său de 
muncă nici un fel de mă
suri concrete (difuzarea cărți
lor din biblioteca volantă a 
secției, procurarea cărților din 
bibliografia concursului „Iubiți 
cartea", prezentarea unor re
cenzii, organizarea unor seri 
literare etc.), care să ducă la 
dezvoltarea gustului tinerilor 
pentru cititul literaturii, la 
îndrumarea lecturii lor, la a- 
jutorarea tinerilor pentru a 
înțelege semnificația, mesajul 
cărților citite. Nici pentru a a- 
sigura

Cum și-a început activitatea biroul 
organizației U. T. M. din secția 

uzinaj 1, Uzinele „1 Mai" — Ploiești

func-
țiile potrivit cu 
ța 
iar un membru 
tetului U.T.M. pe 
explicat sarcinile ce revin fie
cărui resort in parte și între
gului birou în ansamblu. A- 
poi, membrii biroului au tre
cut la elaborarea planului de 
muncă pe luna în curs. In a- 
cest scop ei au cercetat încă 
odată cu atenție documentele 
adunării de alegeri, hotărirea 
și procesul verbal, s-au sfătuit 
cu mai mulți utemiști, cu to
varăși din conducerea secției 
și din comitetul sindical, au 
cerut ajutorul comitetului de 
partid al secției. In felul acesta 
biroul organizației U.T.M. a 
putut prevedea în planul său 
de muncă o seamă de sarcini 
concrete spre rezolvarea că
rora era necesar să-și îndrepte 
de la început atenția. Așa, de 
pildă, în adunarea de alegeri 
vechiul birou a fost criticat 
pentru că nu s-a ocupat cu 
toată răspunderea de ridicarea 

‘ calificării profesionale a tine
rilor. Din cauza slabei califi
cări profesionale, unii tineri, 
piai ales dintre cei de curind 
angajați, nu reușesc să-și în
deplinească normele, alții dau 
produse de slabă calitate. Bi
roul organizației de secție a 
socotit, pe bună dreptate, că 
ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor este o proble
mă de care trebuie să se ocupe 
firi ixzzrczere. Așa se face ci 
la Turnai ciserc xde âxpi a- 
dsnare. pe bs=s
esliîe i* pust zi de wxwz. 
xe*bn> bcrcxuuz cs tsarpe: 
ss essexte es tinerd perxru 
s-i tsdrxsa si se txscrie 
'.a cursul de ridiecre* ca
lificării. Apoi, cosă^-ce-ea sec
ției fi comitetul sindseszului, 
sub directa îndrumare a or
ganizației de partid, au alcă
tuit programa analitică, ier de 
cîteva zile cursul de ridicare 
a calificării a început să func
ționeze. La el participă 68 de 
utemiști și tineri din secție.

Tot pe baza recomandărilor 
făcute de utemiști și incluse 
în hotărirea adunării, biroul 
organizației U.T.M. a început 
să acorde un ajutor concret bri
găzilor de producție ale tinere
tului. Brigăzile sint ajutate 
să-și întocmească programe ele

cest sens, biroul a discutat în
tr-o ședință a sa cu cîțiva din
tre acești tineri și a luat tot
odată măsuri pentru pregăti
rea unei adunări generale pe 
tema: comportarea utemistului 
în muncă. Referatul pregătii 
de doi membri ai biroului or
ganizației U.T.M., pe baza dis
cuțiilor purtate cu mai mulți 
utemiști fruntași in producție, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, 
muncitori vîrstnici cu o bo
gată experiență în muncă, va 
constitui o temeinică bază 
pentru discuții. Tot pentru a- 
ceastă adunare generală ute
mistul Matei Dumitru a primit 
sarcina să pregătească o in
formare politică asupra prin
cipalelor evenimente din țara 
noastră și de peste hotare. 
Fără -îndoială că adunarea ge
nerală, pregătită din timp cu 
grijă și atenție, va contribui 
la educarea tinerilor în spiri
tul unei înalte răspunderi 
față de sarcinile lor în pro
ducție.

Adunarea pentru dare de 
seamă și alegeri a adoptat o 
scamă de hotărîri importante 
și in ce privește îmbunătățirea 
muncii politice și cultural-e
ducative a organizației U.T.M. 
în rindurile tineretului. Din 
păcate, noul birou nu manifes
tă suficientă grijă pentru tra
ducerea în fapte a unora din
tre aceste hotărîri. In aduna
rea de alegeri, vechiul birou a 
fost criticat eu toată sereri- 
zsze* pentru fcptuZ că ksscs 
e* rcjt « fost eousfUt w»H-
-r—a drx arr cri*» tine

informarea mai opera- 
rivă a tinerilor asu
pra principalelor e- 
venimente politice 
interne și internațio
nale, prin posibilită
țile ce-i stau la în- 
demînă (folosirea mai 
judicioasă a presei, 
organizarea cititului 
în colectiv al ce

lor mai importante articole din 
ziare și comentarea lor etc.), bi
roul n-a stabilit nimic în plan, 
după cum nici în direcția or
ganizării timpului liber al tine
rilor n-a prevăzut nimic.

Reflectînd mai adine asu
pra neajunsurilor planului de 
muncă în sensul că el este în
tocmit unilateral și, se înțele
ge, asupra neajunsurilor ma
nifestate de biroul acestei or
ganizații de secție chiar de la 
primii pași ai activității sale, 
se constată că aici își are par
tea sa de vină și comitetul 
U.T.M. pe uzină care a acordat 
un slab sprijin membrilor bi
roului. De altfel, lipsa de îndru
mare și control din partea 
comitetului U.T.M. pe uzină se 
face simțită și în activitatea 
altor birouri ale organizațiilor 
de secție. Astfel, la forjă și la 
reparații mașini, birourile nu 
și-au întocmit încă planuri de 
muncă cu toate că de la ale
gerea lor au trecut mai bine de 
două săptămîni. De aceea este 
necesar ca de îndată, comite
tul U.T.M. pe uzină să orga
nizeze o temeinică muncă de 
îndrumare și control, pentru 
ca noile birouri ale organiza
țiilor de secție să poată desfă
șura de la început o rodnică și 
multilaterală activitate pentru 
înfăptuirea propunerilor fă
cute de utemiști, a hotărîrilor 
adoptate în adunările de ale
geri. Numai în felul acesta 
noile birouri vor îndreptăți în- 
c-tdcret pe cere le-cu ccor-

Munca educativă 
în sprijinul 
învățăturii

Conferința pentru alegerea 
comitetului U.TM. la 
Școala medie nr. 3 din 

Pitești a fost un prilej de a- 
nalizare multilaterală a activi
tății desfășurată în anul care 
a trecut de către organizația 
U.T.M.

Atit darea de seamă, cit și 
delegații în cuvîntul lor au a- 
nalizat în primul rind mun
ca de educare comunistă a 
elevilor. Invățămîntul poli
tic, informările politice, a- 
dunările generale, excursiile 
pentru cunoașterea locurilor 
natale, precum și a principa
lelor obiective economice și 
culturale din țară, i-au ajutat 
pe utemiști să cunoască mai 
bine politica partidului? reali
zările poporului nostru mun
citor în lupta pentru construi
rea socialismului. Mai mulți 
vorbitori au arătat că toate a- 
ceste activități au contribuit 
la creșterea răspunderii elevi
lor pentru îndeplinirea obli
gațiilor lor școlare, la culti
varea dorinței de a se pregăti 
cit mai bine pentru a putea 
fi folositori acolo unde patria 

jva avea nevoie de ei.
MARIA I. BARBU 

elevă
—e—

Timpul liber — 
organizat în mod 

plăcut și instructiv

In adunarea generală pentru 
darea de seamă și alege
rea noului comitet al orga

nizației de bază, utemiștii de la 
Banca de stat din lași au anali
zat munca politică educativă des
fășurată, au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea ei în viitor.

Din darea de seamă și din dis
cuții a reieșit că sub îndrumarea 
organizației de partid, comitetul 
organizației de bază a organizat 
diferite activități menite să contri
buie la ridicarea nivelului politic 
și cultural al utemișfilor : organi
zarea vizitelor la Casa memorială 
„llie Pintilie", la casa de 
pe strada Sărăriei unde s-a ținut 
prima conferință pe țară a Parti
dului Comunist din Romînia, 
la Bojdeuca lui Creangă, la 
Fabrica de mobilă și la o între
prindere poligrafică ; în fața tine
rilor s-au ținut conferințe despre 
istoria lașului, despre tradițiile 
sale revoluționare și culturale.

Adunarea a cerut noului comi
tet al organizației de bază să or
ganizeze și în viitor asemenea 
manifestări educative, menite să-i 
ajute pe tineri în îmbogățirea cu
noștințelor lor politice, ideolo
gice și de cultură generală.

B. IERER 
fncțxmeră

In perioada de vîrf a mun
cilor agricole, organizațiile 
de bază U.T.M. au grijă 
ca ziarele să fie distribuite 
tinerilor pe cîmp, la lo
cul lor de muncă. In 
pauză aceștia se string 
grupuri, grupuri și comen
tează cele mai proaspete 

vești apărute în presă.
» Foto : O. PLECAN

BILANȚ BOQAT - PLANURI
MOBILIZATOARE

ta seara fîrziir. Sfir- 
șit al unei zile obiș
nuite de muncă. La 
începutul adunării 
generale de dare de 
seamă și alegeri a 
U.T.M. de brigadă 

G.A.C. Beilic, raionul 
tinerii păreau obosiți.

9 
organizației 
nr. 1 de la 
Adam Clisi, 
Cu'eseseră porumb, însămânțaseră 
grîu, săpaseră la canalul de de
secare al bălții Mirlenu. Treptat 
însă, pe măsură ce llie Mărcuță,

■ secretarul, citea darea de seamă, 
tinerii se însuflețeau. Ascultau cu 
atenție, preocupați. De pe fețele 
lor arse de vîntul toamnei dispă
ruse ultima urmă de oboseală.

Bine întocmită, darea de sea
mă a făcut o analiză temeinică 
muncii desfășurate de organizația 
U.T.M. de brigadă pentru educa
rea comunistă a tinerilor colecti
viști, pentru mobilizarea lor la 
munca de dezvoltare și întărire 
economică a G.AC., în lumina 
sarcinilor stabilite de plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 iu
lie a.c. lată de ce ea a trezit de 
la început un viu interes partici- 
panților la adunare.

In cuvîntul lor utemiștii au a- 
nalizat în primul rind conținutul 
adunărilor generale — mijloc im
portant de educare comunistă a 
tinerilor, de mobilizare a acesto
ra la întărirea G.A.C.,

— O însemnătate deosebită au 
avut-o pentru noi, utemiștii din 
brigada l-a — a spus în adunare 
utemistul Tudor C. Pana'! — adu
nă- e ge-e'a'e U.T-M. in care am

discutat despre perspectivele mari 
de dezvoltare a gospodărie, des
pre sarcinile care r.e revin pentru 
creșterea producțiilor agricole. De 
asemenea, adunările generale 
U.T.M. în care am primit noi mem
bri fiind bine pregătite și-au exer
citat rolul lor educativ.

— în perioada pe care o ana
lizăm — și-a exprimat părerea 
Marin I. Cazacu — am ținut însă 
prea puține asemenea adunări ge- 
ne-ale U.T.M, Dacă la adunările

spre formele de ridicare continuă 
o nivelului de cunoștințe agro
zootehnice a ocupaf, de aseme
nea, un loc important în cadrul 
dezbaterilor din adunarea de ale
geri.

— Așa cum s-a arătat la re
centa plenară a C.C. al U.T.M. — 
a spus în cuvîntul său Manele Tu
dor, secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M. pe gospo
dărie — una din cele mai impor
tante sarcini care ne sfau în față

însemnări de la adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației II. T. M. de brigadă 
nr. 1 de la G.A.C. Beilic, raionul Adam Clisi

rw

corn.

lucru, să-și stabilească obiec
tive precise potrivit fiecărui 
loc de muncă, să se încadreze 
în întrecerea ce se desfășoară 
in uzină pentru obținerea tit- | 
lului de brigadă fruntașă, sînt \ 
ajutate să facă o repartizare

noastre generale am fi invitat să 
ne vorbească despre viața și 
munca lor membri de partid, dacă, 
de pildă, am fi organizat discuții 
în adunările generale pe margi
nea sarcinilor stabilite de cel 
de-al lIHea Congres al partidului 
pentru dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, am fi reușit să 
cunoaștem mai bine sarcinile ce 
ne. revin fiecăruia dintre noi. A- 
ceasta ar fi dus la creșterea con
tribuției tineretului la munca în 
gospodăria colectivă.

Apreciind faptul că anul trecut 
cercul de învățămînt .politic și-a 
desfășurat bine activitatea, că și 
în acest an s-au luat din timp mă
suri pentru deschiderea cercului 
politic, utemiștii au criticat biroul 
organizației U.T.M. pentru că în 
anul trecut nu la toate adună
rile generale U.T.M. au fosf 
prezentate informări politice. In 
mod cu totul justificat ei au ce
rut să fie folosite mai bine posi
bilitățile existente pentru informa
rea politică a .tineretului : adunări 
generale, cercul de învățămînt po
litic, citirea ziarului în colectiv in 
cadrul echipelor de tineret, pe 
cîmp, în pauza de la prînz etc.

Munca politică desfășurată de 
organizația de bază U.T.M. pentru 
îndrumarea tinerilor colectiviști

în perioada actuală este îmbogă
țirea continuă a cunoștințelor noa
stre agrozootehnice. Pe baza 
hotărîrilor adopfafe în adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.M. de brigăzi, am propus 
consiliului de conducere să tri
mită în iarna aceasta la școlari
zare în G.A.S. 15 tineri. Dar 
nu ne putem declara satislăcuți 
cu ceea ce am făcut. Noi toți tre
buie să învățăm. Pentru a înde
plini sarcinile mari pjevăzufe pen
tru dezvoltarea gospodăriei noas
tre, trebuie să ne însușim temei
nice cunoștințe agrozootehnice. 
De aceea paralel cu înscrierea 
unui număr mai mare de tineri la 
cursurile agrozootehnice, biroul 
organizației U.T.M. trebuie să ve
gheze ca tinerii să participe cu 
regularitate la aceste cursuri, să-și 
însușească cunoștințele predate.

Ca urmare a muncii politice 
desfășurate, bilanțul succeselor 
obținute de tinerii din brigada l-a 
este rodnic. Membrii acestei orga
nizații U.T.M. de brigadă au redat 
anul acesta circuitului agricol su
prafața de 3,2 ha, au căraf în 
platforme și la cîmp cantitatea de 
533 tone gunoi grajd, au însilozat 
450 tone furaje, au plantat 540 
pomi fructiferi, au scos din ca
rieră 240 metri cubi de piatră 
pentru construcțiile gospodăriei.

La sfirșitul adunării, pe baza 
propunerilor făcute de utemiști, a 
recomandărilor reieșite din darea 
ce seamă și a sarcinilor stabilite 
de Plenara C.C. al U.T.M., adu
narea generală a adoptat o sea
mă de măsuri menite să ducă la 
întărirea muncii de educare co
munistă a tineretului, de mobili
zare a acestuia la dezvoltarea 
continuă a G.A.C. lată doar cîteva 
din aceste hotărîri : Să se organi
zeze mai multe adunări generala 
U.T.M. deschise în care să se 
vorbească despre sarcinile trasate 
de partid pentru întărirea G.A.C. 
și creșterea producției agricole ve
getale și animale, despre profi
lul moral-politic al tînărului colec
tivist etc ; să se organizeze întil- 
niri cu activiști de partid și de 
stat care să vorbească tinerilor 
despre politica partidului.

S-a hotărî! să se organizeze cu 
sprijinul consiliului de conducere 
al G.A.C., două echipe de ti
neret la cultura mare care să ob
țină 5000 kg porumb boabe la 
hectar pe suprafețele neirigate. 
Pentru anul viitor utemiștii din 
brigada nr. 1 s-au angajat să rea
lizeze prin muncă patriotică ur
mătoarele ; colectarea a 500 kg 
fier vechi, scoaterea și transporta
tul a 100 metri cubi piatră pen
tru construcțiile G.A.C., ame
najarea a 900 metri liniari de 
drum ; plantarea unui hectar de 
arborele, întreținerea a 5 hectare 
arborele, plantarea a 0,70 ha 
cu viță de vie, însilozarea a 295 
tone furaje, curățirea a 53 hectare 
izlaz, efectuarea de lucrări de te- 
rasare pe 3000 m.p., amenajarea 
unei platforme de gunoi.

Dezbaterile fructuoase ca și ho- 
tărîrile adoptate de adunarea 
de alegeri, sint o garanție că în 
Viitor organizația U.T.M. de bri
gadă nr. 1 de la G.A.C. Beilic, 
raionul Adam Clisi, va obține noi 
succese în munca de educare co
munistă a tinerilor colectiviști, de 
mobilizare activă a lor la întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei colective.

I. ȘERBU

Seara do calcul este un 
mijloc eficace de popu
larizare în rîndul tinerilor 
a avantajelor muncii în 
gospodăria colectivă. Din 
inițiativa organizației U.T.M. 
satul Găgeni, comuna 
Păulești, tinerii ascultă, de 
data aceasta, explicațiile 
tehnicianului agronom cu 
privire la retribuirea zilei- 

muncă în G.A.C.
Foto : P. ORESTE

Informări politice bogate în conținut

:n adunarea pentru darea 
ie seamă și alegeri a or
ganizației U.T.M. din sec
ția control-tehnic a Uzine
lor „Rulmentul" din Bra
șov, au luat cuvîntul un 
număr mare de partici
pant. Printre aceștia se 
numără și utemistul Tudor 
Gheorghe care a făcut o 
seamă de propuneri inte
resante privind îmbunătăți
rea activității tineretului 

în producție.

OPERATIV SI TEMEINICI
______________ ’

La noi în întreprindere in
formările politice se 
prezintă cu regularitate.

Pentru ca ele să oglindească 
într-adevăr evenimentele cele 
mai de seamă și să fie pre
zentate cît mai pe înțelesul 
nostru, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. încre- 

j dințează sarcina întocmirii 
■ informărilor acelor utemiști 
' care au o bună pregătire 

politică. Cu 3—4 zile înainte 
ș de ținerea adunării generale 

problemele care fac obiectul 
| informării sint supuse discu- 
| ției comitetului organizației de 
i bază U. T. M. și apoi a- 

probării biroului organizației 
de partid.

Informările politice care se 
țin în adunările noastre gene
rale U. T. M. se ocupă de 
evenimente care se petrec 
pe plan internațional, precum 
și de evenimentele interne. 
Astfel de curing pe baza 
unor articole din presă, am

discutat în cadrul unei adu
nări generale despre rezulta
tele pe care le obțin oamenii 
muncii din agricultură în 
lupta pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie-1 iulie a.c. (Raportul 
prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la această ple
nară fusese studiat de tineri), 
în urma acestei informări 
politice, peste o sută de ti
neri din întreprinderea noa
stră au mers zilnic și au aju
tat la recoltatul.porumbului la 
G.A.S. Dunărea, la G.A.S. 
Baldovinești, la G.A.S. Cotu- 
Lung.

Ultima informare politică 
ne-a ajutat să înțelegem im
portanța istorică a lucră
rilor celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. Faptele 
prezentate în informare cu 
privire Ia grandiosul program 
ds 'construire a comunismului

în Uniunea Sovietică, ne-a 
umplut inimile de mîndrie, 
ne-a întărit și mai mult hotă- 
rîrea de a contribui cu toate 
forțele noastre la traducerea 
în viață a hotărîrilor Congre
sului al IH-lea al P.M.R. pri
vind desăvîrșirea construcției 
socialismului în țara noastră. 
Această informare politică 
ne-a ajutat totodată să înțe
legem importanța și influența 
deosebită pe care o au lu
crările Congresului P.C.U.S. 
asupra situației internaționale.

Pregătite temeinic, cu multă 
grijă, cu cit mai multe exem
ple concrete, informările poli
tice care se țin în adunările 
generale ale organizației 
noastre U.T.M. sint într-adevăr 
un bun prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor noastre poli
tice și ideologice.

MANOLE DUMITRACHE
strungar la C.I.L. Brăila

FOLOSIND POSIBILITĂȚI
Organizația U.T.M. 

din gospodăria noas
tră, îndrumată de or
ganizația de partid, or
ganizează periodic in
formări politice în 
fiecare adunare ge
nerală U.T.M. La ul
tima adunare gene
rală U.T.M., de
exemplu, noi am
ascultat informarea
politică „încheierea
Tratatului de pace cu 
Germania — o nece
sitate imperioasă". 
Cu această ocazie am 
luat cunoștință de 
propunerile Uniunii 
Sovietice îndreptate 
spre lichidarea rămă
șițelor celui de-al doi
lea război mondial, 
spre rezolvarea pro
blemei Berlinului oc
cidental. în adunările 
generale U.T.M. ante
rioare am fost infor
mați despre vizita 
făcută în Uniunea 
Sovietică de dele
gația de partid și 
guvernamentală a R.P. 
Romîne în frunte cu 
tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej, pre
cum și despre alte 
probleme la ordinea 
zilei.

Tot aîît de instruc
tive sînf și informările 
politice ținute aproa
pe săpfămînal la că
minul cultural înainte 
de începerea unui 
film sau a unui spec
tacol. Aici participăm 
nu numai noi tinerii, 
ci și restul colectiviș
tilor din sat. In
formările politice de 
la căminul cultural au 
fost făcute pe margi
nea vizitei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și a altor condu
cători de partid și 
de stat în regiu
nea lași, despre lu
crările celei de-a 
XVI-a sesiuni a O.N.U. 
și mai recent despre 
desfășurarea importan
telor lucrări ale celui 
de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

Informările ne aju
tă să fim la curent cu 
politica partidului de 
construire a sociaiis-

MULTIPLE
mului în țara noastră, 
cu politica externă a 
statului nostru, să cu
noaștem politica de 
pace a celorlalte țări I 
socialiste în frunte cu I 
U.R.S.S., precum și | 
poziția cercurilor im- I 
perialiste, agresive.

De aceea este ne- > 
cesar să se pună și 
mai mare accent pe j 
organizarea operativă I 
a informărilor pohti- : 
ce, folosindu-se posi- I 
bilitățile multiple care , 
ne stau la indemînă, 
în timpul dintre două I 
adunări generale : în i 
brigăzi, la locurile de 
muncă ale tinerilor 
cu prilejul ,Joilor ti
neretului", inainiea 
începerii lecțiilor ori 
convorbirilor în cercu
rile politice etc.

ECATERINA 
SZATMARI 

șefă de echipă 
la G.A.C. Cristur, 

regiunea Hunedoara

Tovarășa Paraschiva Pintilie, membră în biroul organiza

ției de partid de la Școala medie „Gheorghe Barițiu*” din 

Cluj îndrumă colectivul de utemiști care lucrează la darea 

de seamă ce se va prezenta în adunarea de alegeri pe 

școală.

Foto : N. STELORIAN



4“ Din săptămlnii
Pepiniera satului O bună tradiție

Comitetul
cizliv al

exe-
l sfa

tului popular 
comuna Cin- 

raionul Bu-

ghindă, 
adune7

din 
dești, 
huși a hotărît nu de 
mult sd amenajeze 
o pepinieră de pu
teți 
o 
ha.
ta 
cesară o

')

de stejar pe 
suprafață de .1 

Pentru aceas- 
însă era ne? 

cantitate

de 2.000 kg 
Cine să o 
Comitetul comunal 
U.T.M. a hotărît ca 
tinerii să adune a- 
ceastă ghindă. In a- 
jutorul tinerilor a 
venit și detașamen
tul de pionieri nr. 
13. Astfel, intr-un 
timp destul de scurt 
a fost adunată can
titatea de 2.300 kg

ghindă. Printre ti
nerii care s-au evi
dențiat se numără 
și Constantin Darie, 
Angela Pădure și 
Victor Boboc, pre
cum și pionierii Mi
hai Grigoraș, Maria 
Borean și Didina 
Nistor.

T. VASILACHE 
colectivist

t

V Pe ogoarele colectivei
•rye ogoarele gos- 

podăriei agri
cole colective 

„9 Mai” din co
muna Sînpetru- 
Mare. raionul Sîni- 
colaul Mare, munca 
nu încgtează nici o 
clipă. Colectiviștii, 
mobilizați de orga
nizația de partid, 
recoltează porum
bul de pe ultimele 
hectare. Numeroși 
tineri, antrenați de 
către organizația 
U.T.M., transportă 
de zor știuleții au
rii de porumb spre 
pătulele amenajate 
în acest scop. Para-

lei cu culegerea po
rumbului se dă bă
tălia și pentru ter
minarea însămînță- 
rilor de i 
Pînă nu de 
colectiviștii 
Sîmpetru Mare re
coltaseră deja o su
prafață de 700 hec
tare cu porumb din 
cele 820 planificate. 
Echipa a IlI-a con
dusă de comunistul 
Oprea Petre a ter
minat în numai 13 
zile recoltatul pe 
suprafața reparti
zată. Cea mai mare 
cantitate de porumb 
a transportat și în-

toamnă. 
! mult 

din

magazinat brigada 
l-a. Colectiviștii cei 
mai vrednici, cu- 
noscuți și apreciati 
în gospodărie, sînt: 
Bulutov Liubomir, 
Sablici Sever, Ră
dici Milan și alții.

In același 
tractoriștii au exe
cutat arături si în- 
sămînțări pe o su
prafață de 760 hec
tare, desfășurînd o 
largă întrecere pen
tru efectuarea unor 
lucrări de bună ca
litate și la timp.

tim»

N. GHEORGHE 
corespondent 

voluntar

L i b 1 a r i ț

Zn fiecare zi de duminică, 
cetățenii comunei Chiși- 
neu-Criș, regiunea Cri- 

șana, sînt obișnuiți să vadă 
trecind pe străzi, o fetișcană 
cam de vreo 20 de ani, cu zîm- 
betul mereu pe buz- La sub
suoară duce diferite ârți de 
literatură politică, agrotehni
că și beletristică în limbile ro
mînă, germană și maghiară. 
Intră în prima casă, apoi în a 
doua, în a treia...

Utemista Anne-Marie Hor- 
vat, gestionara secției de li-

brărie 
despre 
primită 
colectiviștilor, 
aduce la domiciliu cărțile pre
ferate. Pe colectiviștii Suzana 
Varga, Lucreția Vidica. Ecate- 
rina Palfi, Elisabeta Valter. 
Teodor Laza, Georgeta Pan Ara. 
Maria Lane și alții, tînăra li- 
brăriță i-a ajutat să-și formeze 
biblioteci personale. In ultima 
vreme a primit la librărie ci- 
teva broșuri în care este vorba 
despre îngrijirea animalelor.

din
ea este vorba
cu dragoste în casele 

Anne-Marie le

localitate — căci 
este

ereurile științifice studen
țești reprezintă o formă or
ganizată de activitate prin 

care studenjii contribuie la rezol
varea unor probleme ale produc
ției, se formează ca cercetători și 
iși dezvoltă aptitudinile necesare 
inginerului de tip nou.

La Institutul de petrol,• gaze și 
geologie din București, cercetarea 
știinjifică are o frumoasă tradiție, 
unele din lucrări fiind premiate ia 
seminariile naționale ale cercuri
lor științifice studențești.

In luna decembrie, studenții 
noștri vor trebui să prezinte la se
minarul cercurilor științifice pe in
stitut lucrări din domeniul mate
maticii și fizicii și al știinfolor e- 
conomice, lucrări care se vor tria 
în vederea seminalilor naționale 
din aprilie 1962 care se vor ține

la București. Pentri/ a da un nu
măr cît mai mare de lucrări mi
nuțios pregătite care să cores
pundă condițiilor de activitate 
create în institutul nostru, studen
jii lucrează intens, încă din toam
na anului frecut, procurînd în va
canță o serie de date care le 
erau necesare. Profesorii, condu
cători ai lucrărilor, sînt veșnic în 
mijlocul nostru, ne dau permanent 
îndrumări, ne ajută să rezolvăm 
problemele cele mai dificile. în 
felul acesta membrii cercurilor 
științifice se străduiesc să fie la 
înălțime și în viitorul seminar na
țional, continuînd tradiția bună a 
foștilor lor colegi, azi buni ingi
neri petroliști.

C. ARAMBAȘA 
student

Frumoasă întrecere turistică

Inițiativa nu se știe cui 
aparține. Cert este că 
elevii Școlii medii din 

orașul Slănic, raionul Telea- 
jen au primit cu mult entu
ziasm vestea că asociația spor
tivă, cu sprijinul organizației 
U.T.M. din școală, organizează 
un concurs de orientare turis
tică.

a
sporirea producției agricole la 
hectar, îngrijirea pomilor etc 
Imediat ea a căutat să le facă 
o largă popularizare. In acest 
scop, in colaborare cu căminul 
cultural din localitate, ea folo
sește multe metode. Astfel, in 
trimestrul trecut a organizat 
patru zile dedicate cărții poli
tice, două convorbiri pe tema: 
să devenim purtători ai insig
nei „Prieten al cărții", recen
zii la romanele „Setea" de 
Titus Popovici și „Moromeții" 
de Marin Preda, acțiuni la 
care au participat un număr 
mare de tineri.

In prezent pregătește recen
zia romanului „Mara" de Ion 
Slavici și o discuție cu cititorii 
despre cartea zootehnică: 
„Creșterea tineretului taurin" 
de Gh. Bănică. Toate acestea 
au dezvoltat la colectiviști 
gustul pentru citit, interesul 
pentru cărți.

Au început imediat pregă
tirile. Unii elevi își verificau 
busolele, alții își reîmprospă
tau anumite cunoștințe de geo
grafie. In acest timp, organi
zatorii întocmeau schițele tra
seului și programul desfășu
rării concursului.

La start s-au aliniat șapte 
echipe a cîte 4 elevi din cla
sele VIII—XI, care au avut de 
parcurs 7 kilometri. Dificultă
țile traseului ca și tema con
cursului în general au solici
tat din plin condiția fizică 
precum și cunoștințele de geo
grafie, topografie și geometrie 
ale elevilor. în afară d? a- 
ceasta în cele două stații de 
control concurenții au trebuit | 
să răspundă în scris la o serie 
de întrebări din diferite do
menii. Ultima parte a traseu
lui a fost parcursă sub formă 
de cros.

Concursul a fost cîștigat de 
echipa clasei a Xl-a condusă 
de elevul Mușat Ion. Pe locul 
II s-a clasat echipa clasei a i 
IX-a condusă de elevul Alion- ; 
te Constantin iar pe locui) III | 
s-a clasat echipa clasei a X-a j 
condusă de elevul Rădan So
rin. Ca răsplată a eforturilor 
depuse, echipelor clasate pe 
locurile 1, 2 și 3 li s-au acor
dat frumoase premii.

Primirea ambasadorului 
Indiei de către 

pnm-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri

Joi, 26 octombrie 1961, prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Gheorghe Apos
tol, a primit în audiență pe 
ambasadorul Indiei Ia Bucu
rești, Bejoy K. Acharya, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din acest post.

La audiență, ambasadorul 
Indiei a fost însoțit de con
silierul ambasadei, Kannam- 
piUy.

muncii vizitează 
Lenin-Stalin din 
Un grup de mun- 
la „Elecirobobi-

In aceste zile sute de oa
meni ai
Muzeul
Capitală, 
citori de

najul" vizitînd muzeul.

Foto : AGERPRES

Ca urmare a celor stabilite 
prin Declarația comună a dele
gațiilor de partid și guverna
mentale din 10 septembrie a.c., 
dată publicității cu prilejul în
cheierii vizitei în Republica 
Populară Ungară a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne, 
— în zilele de 25 șl 26 octom
brie a.c. au avut loc la Buda
pesta convorbiri între organele 
centrale de planificare din 
cele două țări.

Cu acest prilej, au fost exa
minate posibilitățile de cola
borare economică dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară pen
tru perioada de perspecti- ă și 
a fost stabilit un program co
mun pe baza căruia se vor 
desfășura lucrările viitoare.

Convorbirile au fost purtate 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Delegația romînă a fost con
dusă de tov. Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării din R.P. 
Romînă, iar delegația ungară 
de tov. Miklos Ajtai, președin
tele Comisiei de Stat a plani
ficării din R. P. Ungară.

Manifestări culturale
Sărbătorirea Lunii prieteniei 

romîno-sovietice prilejuiește 
în continuare numeroase ma
nifestări în Capitală și în în
treaga țară.

în fața a numeroși oameni 
ai muncii, in sala de festivi
tăți a Casei Centrale a Arma
tei din București. economistul 
C. CHHUȚESCU a vorbit des
pre „Programul P.C.U.S. — aa 
măreț plan de construire a ea
rn unis mul oi".

Despre „Creșterea eaatiaaă 
a nivelului de trai al oaaseaă-

ION COȚOI 
activist cultural

GH. NILA 
turnător

(Agerpres)

Boxerii romîni învingători în ItaliaRugbițtii francezi 
se pregătesc pentru 
intîinirea cu echipa 

R. P. Romîne

Cu barca pe lacul din Poiana Brașovului.

Foto : N. COTIGA

Meciul pe care rufibișui 
francezi ii vor susține ia 12 
noiembrie la Bayonne cm echi
pa R. P. Romîne preocupi 
foarte mult in alrimul timp 
pe selet^ionerii francezi. S-a 
af.eptaî desfășurarea pnme'jar 
trei etepe ale ccnpsoaatalu, 
după alte jocuri in Cupa da 
Manoir, per.tru a se promața 
in legătură cu viitorul XV 
care ta inxibu pe rozninf. De 
altfel trebuie spus că n 
mai selecționerii sînt pi 
păți de acest meci, ci și 
lorii care speri să fie 
ționați. cit și nsmeroși 
nap. ai acestui sport.

Ziarul ^’Equipe" ce 
arată că „st meroși 
aduc sugestii, ce

ii“

Cum folosiți 
documentarea tehnică?

(Urmare din pag l-a)

ghici Vaier să le cerceteze atunci 
pe loc. Unul dintre Îndrumare se 
referea la metodele de frecare 
cu plăcuțe ceramice, în altul se 
dădeau indicații privind sudarea 
aluminiului.

— Uite, tovarășe I Lucruri care 
se pot aplica și de către frezorii 
și sudorii noștri I a exclamat șe
ful cabinetului lehnic.

Dar de ce n-au fost „descoperi
te" aceste materiale în lunile de 
cînd stăteau alături, pe fereastră, 
fără să fie luate în seamă ?

In birou tocmai a intrat tînărul 
inginer Ion Diaconescu, lector la 
unul din cursurile de ridicarea ca
lificării.

— Materialul documentar I In 
primul rînd e o vină a noastră că 
nu am dat atenjia cuvenită popu
larizării și folosirii documentării 
tehnice existente și care pentru 
unele meserii poate servi și mun
citorilor noștri (strungari, sudori 
etc.). Să știți însă că pentru spe
cificul electrotehnic al uzinei 
noastre I.D.T.-ui editează foarte 
puțin material de nivel mediu 
care să ne folosească. Nici n-am 
fi avut la ce să facem prea 
multe abonamente fiindcă publi
cații care să se refere la noutăți 
din domeniul construcțiilor electro
tehnice, a aparatelor electrice și 
care la noi constituie baza lu
crărilor nu sînt editate. Va 
trebui ca I.D.T.-ul să fină mai mult 
seama de specificul uzinelor, de 
cerințele lor, să studieze și să 
cunoască mai mult aceste cerințe.

în !oc de concluzii
Raidul nostru a arătat că, 

pentru ca materialul docu
mentar să ajungă în mina 
fiecărui muncitor, să fie fo
losit din plin, se cer înde-

plinite cîteva condiții. Este 
vorba, în primul rînd, ca 
problemeie tratate în publica
țiile de nivel mediu editate de 
I.D.T. să corespundă cît mai 
mult cerințelor, problemelor 
și specificului uzinelor noas
tre, foarte diferite între ele. 
Rezolvarea acestei probleme 
nu este ușoară, dar ea trebuie 
să constituie o preocupare 
permanentă a I.D.T.

Este necesar în același timp, 
să se dea o mai mare atenție 
popularizării, difuzării și folo
sirii materialului documentar. 
Experiența bună a Uzinelor 
„Steagul roșu" de a tace ca 
materialul documentar să a- 
jungă în mîinile fiecărui mun
citor trebuie răspîndită și 
generalizată și la Uzina „Elec- 
troprecizia"—Săcele. La aceas
ta o contribuție însemnată și-o 
pot aduce și organizațiile 
U.T.M. Alcătuind panouri su
gestive, popularizînd docu
mentația tehnică în rîn- 
dul tinerilor ele pot face să 
sporească interesul lor pentru 
studiu. Totodată este necesar 
ca în cele două întreprinderi 
să se găsească o modalitate de 
a-i ajuta pe muncitori să stu
dieze și să folosească această 
documentație. Acest lucru se 
poate face cu mult succes în 
cadrul cursurilor de ridicarea 
calificării, de un real folos 
putînd fi aportul tinerilor in
gineri și tehnicieni.

Atît din partea I.D.T.-uIui, 
cît și din partea întreprinde
rilor trebuie luate măsuri pen
tru ca documentația tehnică 
să devină o unealtă de lucru 
prețioasă pentru fiecare mun
citor.

astăzi
li că „numeroși cititori 

sugestii, cer precizări 
și exprimă opinii- intr-o co
respondență ce devine din ce 
In ce mai voluminoasă, fiindcă 
se pare că echipa Franței 
pentru jocul de la Bayonne ta 
fi destul de schimbată față de 
cea de anul trecut. Selecțione
rii socotesc că fundașul Van- 
nier ți-a terminat cariera in
ternațională. Locul lui îl va 
lua probabil mijlocașul Alba- 
ladejo ; Bouquier va trece în 
locul acestuia la deschidere; 
centri ar putea fi frații Boni
face, iar ca aripi ar fi de ales 
între Dupuy, Rancoule și 
Darruy.

PE SCURT
în competiția de fotbal „Cu

pa echipelor câștigătoare de 
cupe naționale" s-au disputat 
primele întîlniri din cadrul 
optimilor de finală. Jucînd pe 
teren propriu, echipa Leicester 
City a făcut joc egal: 1-1 cu 
Atletico Madrid ; La Londra, 
Dunferline (Scoția) a învins cu 
5-0 pe Vardar Skoplje (Iugo
slavia), iar la Bremen, echipa 
locală Werden a dispus cu 2-0 
de Aarhus (Danemarca).

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Italia 
echipa de box a clubului „Di- 
r.arr.cr-București a evoluat în 
orașul Modena unde a întîl
nit o puternică reprezentativă. 
Ca și la Bologna sportivii ro- 
mini au lăsat o frumoasă im- 
pres.e publicului italian. Ei au 
obținut o meritată victorie cu 
scorul de 12-8 (4 meciuri cîș- 
• gate, 4 terminate la egalita
te și două pierdute). Deosebit 
de spectaculoasă a fost întîl
nirea „cocoșilor" N. Mîndrea- 
nu șl Cavelli. Ambii boxeri au 
luptat cu multă energie, utili- 
zînd o gamă variată de lovi
turi. Juriul a pronunțat o de
cizie de egalitate deși boxerul 
romîn terminase lupta mai 
bine. Victoriile echipei dina- 
moviste au fost realizate de L. 
Ambruș, C. Gheorghiu, Gri- 
gore Dumitrescu care și-a 
făcut un promițător debut in
ternațional obținînd decizia 
prin KO, și V. Mariuțan. Mi
hai Dumitrescu, C. Stănescu 
și I. Monea au obținut deci-

zii de egalitate. Ilie Gheorghe 
și I. Asztalos au fost declarați 
învinși. Nu a boxat I. Mihalik. 
Acesta urmează să evolueze 
în ultimul meci pe care dina- 
moviștii îl vor susține la Pe
saro.

★

în cadrul competiției „Cupa 
F.R. Box" duminică diminea
ța, de la ora 11, în incinta sta
dionului Voința, va avea loc 
întîlnirea dintre echipele Vo
ința București și C.S.M. Sibiu, 
întîlnirea se anunță deosebit 
de interesantă dat fiind că în 
echipa oaspete figurează 
boxeri de valoare în frunte cu 
D. Negrea și I. Damian. Din 
echipa bucureșteană vor face 
parte printre alții, Toma Ilie, 
Gh. Lache, I. Militaru și I. 
Petrov.

în caț de timp nefavorabil 
reuniunea va fi programată 
de la aceeași oră în sala Com
binatului Poligrafic.

(Agerpres)

C. C. A. * Dinamo Pitești 2*1
Ieri în nocturnă pe stadio

nul Republicii echipa C.C.A. a 
dispus cu 2-1 (1-1) de Dinamo 
Pitești într-un joc restanță

contînd pentru 
categoriei A de 
marcat Tomes (2) 
Halagian.

(1-1)

campionatul 
fotbal. Au 

și respectiv

Ședință de comunicări 
a Ins: it ut ului 

de studii romino- 
souetice

Inșii

o-.-.ae ă r

34 de

ia puaLeaeJe Lastta- 
zîsă de stath. r:c~ ~tq mjh .x 
ce.
Au prezentat ape: comuni

cări conf. univ. AL. VIANU - 
„Tratativele dintre Rusia și 
Turcia din vara anului 1802 
cu privire la Principatele Ro
mîne" ; prof. DAMIAN P. 
BOGDAN — „Date noi despre 
munca științifică a lui Ion 
Bogdan în Rusia1* ; GH. UNC 
— „Greva politică din 21 iulie 
1919“.

Au participat cercetători 
științifici ai Institutului de is
torie al Academiei R. P. Ro- 
mîrie și Institutului de istorie 
a Partidului, cadre didactice 
și studenți din învățămîntul de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii.

(Agerpres)

-----•-----

Informație
în ultima vreme, Institutul 

de igienă și sănătate publică 
al R.P. Romîne a editat nu
meroase broșuri, îndrumătoa
re metodice, albume ilustrate 
etc., într-un tiraj total de a- 
proape trei milioane de exem
plare, care au fost difuzate 
gratuit unităților medicale și 
populației.

Materialele tipărite sînt de
stinate atît cadrelor medico- 
sanitare din întreprinderi, cir
cumscripții sanitare orășenești 
și sătești, cît și părinților.

(Agerpres)

★
Dinamo Kiev, cîștigătoarea 

campionatului unional de fot
bal pe anul 1961, a primit vi
zita echipei suedeze Hammar- 
by (Suedia) care întreprinde 
un turneu în U.R.S.S. Fotba
liștii din Kiev au cîștigat cu 
scorul de 1-0 (1-0) prin punc
tul marcat de Lobanovski.

★
Joi la Tbilisi echipa de fot

bal Petrolul Ploiești a întîlnit 
puternica formație locală Di
namo. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul 
de 4-2 (3-0).

★
în meci retur contînd pen

tru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal echipa Real Madrid 
a învins cu scorul de 9-0 (5-0) 
echipa Odense (Danemarca). 
Primul meci fusese de aseme
nea cîștigat de echipa Real cu 
3-0.

lor sovietici" a vorbit PETRE 
IONESCU. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfătu
im popular raional „L V. Sta- 

’.:n“. în sala de festivități a 
sfatului.

Numeroase femei au audiat 
referințele „Femeia sovieti

ci mamă si educatoare1*, ți- 
r._-A de CORNELIA FLEȘE- 
3U, secretar al Comitetului 
rajocal de femei „23 August**, 
i. „Femeia sovietică, luptătoa- 
:• pcc: U cemcU;m“.
expusă ce prof. MIC OLGA.

Un mare număr de siderur- 
Mtt. «BBtructori și alti oa- 
meri ai nondi din orașul Hu- 
sadosa an aaccttat cu viu in- 
•-ec-es expunerea făcută joi 
xupl-aruază la Clubul side- 

rir avixd ca temă ..Via- 
opera lui Lomonosov**. 
Hunedoara, Petroșeni, 

Brad, Orăștie, Alba Iu- 
în alte localități din ra-

U «i
La

Deva.
La și
giunea Hunedoara au fost 
ggr.rate 250 manifestări

vului de muncă de la Depoul 
de locomotive Moscova-Triaj. 
Despre tradițiile de luptă re
voluționară a feroviarilor so
vietici de la acest depou și 
despre dezvoltarea și moder
nizarea transporturilor fero
viare în U.R.S.S. a vorbit ins. 
MARIN ROȘU, directorul ad
junct al Direcției regional® 
C.F.R. Timișoara.

Peste 3.200 muncitori, func
ționari. colectiviști si cadre di
dactice din regiunea Suceava 
au participat la întilnirile cu 
oameni ai muncii care au vi
zitat recent Uniunea Sovieti
că. Cu acest prilej, ei au vor
bit despre impresiile culese în 
marea țară a constructorilor 
comunismului.

La cele 400 conferințe, sim
pozioane, seri literare și alte 
manifestări care au avut loc 
pînă acum la cluburile mari
lor întreprinderi și căminele 
culturale din regiunea Brașov 
cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice au participat 
peste 200.000 oameni ai mun
cit

Mult interes a stimit in ora- « 
sele și satele brașovese Feeti- 
raku filoBcku sovreric.

Agerpro»

(Urmare din pag l-a)

să-l aibă cercul zootehnic, 
care, ca și anul trecut, va fi 
condus de tovarășa profesoa
ră Elena Petrache, de la 
Școala profesională agricolă 
Mizil. Sectorul zootehnic s-a 
dezvoltat mult prin cumpăra
rea de noi animale. Organi
zația U.T.M, a recomandat 
recent încă cinci tineri care 
să lucreze la ferma de vaci. 
Aceștia au nevoie de cunoș
tințe multe. Lecțiile trebuie 
să fie expuse în mod clar, să 
fie urmate de demonstrații 
practice la grajd, de experien
țe la casa-laborator.

Dar sarcina principală a or
ganizației de bază U.T.M. în 
perioada cursurilor va fi aceea 
de a face ca aceste lecții să 
fie cît mai temeinic însușite 
de tinerii colectiviști, să ur
mărească foarte îndeaproape 
învățătura, seriozitatea pe 
care o acordă fiecare studiului 
agrozootehnic. Pentru aceasta 
fiecare membru al comitetului 
organizației U.T.M. va răs
punde de mobilizarea, frecven
ța și bunul mers la învățătură

Biblioteca Uzinelor „7 Noiembrie” din Capitală, cunoaște o bogată activitate. Biblioteca posedă 18.000 de volume și 
este vizitată zilnic de peste 50 de cititori care vin să împru mute cărțile preferate.

Foto : AGERPRES

!
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al tinerilor din unul din sec
toarele de producție ale gos
podăriei. Ei vor fi ajutați di
rect de șefii de echipă și de 
cîte 2-3 utemiști, numiți de 
comitetul organizației U.T.M. 
Periodic, vom analiza în adu
nări generale U.T.M. felul în 
care tinerii participă la învă- 
țămîntul agrozootehnic și cum 
își însușesc lecțiile, cum apli
că în practică cele învățate. 
Cu acest prilej îi vom popu
lariza pe tinerii fruntași pre
cum și rezultatele acestora în 
producție, luînd în același 
timp atitudine hotărîtă împo
triva celor care absentează sau 
nu-și însușesc cele ce li s-au 
predat. Membrii comitetului 
U.T.M., șefii de echipe tineri, 
vor participa cu toții la aceste 
cursuri. De asemenea, îi vom 
sprijini pe lectori în asigu
rarea condițiilor bune de pre
dare a lecțiilor și organizarea 
studiului. Ne vom îngriji ca 
sala de predare, să fie bine 
amenajată, să procurăm din 
vreme broșurile, materialul 
bibliografic recomandat pen
tru studiu.

în ceea ce privește organi
zația noastră U.T.M., sintem 
hotărîți să facem tot ce este 
necesar pentru ca în această 
iarnă învățămîntul agrozoo
tehnic să se desfășoare în 
condiții cît mai bune, în pri
mul rînd prin asigurarea par
ticipării la cursuri a tuturor 
tinerilor colectiviști, prin mo
bilizarea lor la însușirea te
meinică a cunoștințelor pre
date, astfel incit să poată de
pune o muncă calificată, să 
ajute mult mai mult la spori
rea producțiilor agricole vege
tale și animale.

La cinematograful 
PATRIA

continuă să ruleze 
cu succes 

filmul sovietic

„Cer senin
dis+ins cu Marele 

premiu 
la cel de al doilea 
Festival international 

al filmului 
de la Moscova—1961

Biletele s-au pus în vînzare 
pentru toate spectacolele ce 
au loc pînă duminică 29 oc

tombrie, inclusiv.



VIITORUL APARȚINE COMUNISMULUI!
Oamenii muncii salută cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S

Contemporani
ai unei epoci

mărețe
5ute de oameni ai muncii 

din Pașcani s-au întîl- 
nit în sala de festivi

tăți a Atelierelor de reparat 
material rulant din localitate. 
Aci, în cadrul unui însuflețit 
miting ei au salutat lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. Mitingul a fost des
chis de către tovarășul A- 
drian Nichifor, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid. 
A luat apoi cuvintul tov. 
Gheorghe Ivan, prim-secretar 
al Ccynitetului raional de 
partid Pașcani. El a subliniat 
importanța istorică excepțio
nală a Congresului construc
torilor comunismului.

Au vorbit apoi rind pe 
rînd muncitorul Mihai Iorgu 
și muncitoarea Cantoriu Ca- 
tinca de la Ateliere, profeso
rul Nicolae Buruiană, direc
torul școlii medii din oraș și 
Vasile Scurtoaia, președintele 
gospodăriei colective din sa
tul Lunca Pașcani. In cuvin
te calde, izvorite din inimă, 
vorbitorii și-au exprimat ad
mirația pentru realizările ob
ținute de către popoarele 
Uniunii Sovietice și pentru o- 
biectivele mărețe cuprinse în 
Programul construcției des
fășurate a comunismului.

— Ca și ceilalți tineri din 
patria noastră — a spus prin
tre altele tînăra Cantoriu Ca- 
tinca — noi tinerii din Paș
cani urmărim cu atenție, cu 
mare bucurie lucrările celui 
de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Sintem cu toții im
presionați profund de măre
țele realizări obținute de că
tre popoarele Uniunii Sovie
tice precum și de grandioase
le obiective ale Programului 
construcției comuniste în 
U.R.S.S. Bucuria și mîndria 
pe care fiecare rind al ra
poartelor prezentate la Con
gres de către tovarășul N. S. 
Hrușciov o trezește in inimile 
noastre este mare. N'u numai 
pentru că sisiem contempo
ran; acestei mnunaie epoci 
dar fi peacra as ia ;.9-.:ko«m 
cate radicală de Coagresul al 
XXII-lea al PXT.U-S. aoi ce
dam perspectiva mir.unată a 
propmuu. nosiru ctitor. îm
preună cu întregul popor ne 
vom spori eforturile pentru a 
traduce in fapte sarcinile de- 
săvirșirii construcției socialis
mului în patria noastră sta
bilite de Congresul al III-lea 
al Partidului Mun'citoresc Ro
min".

In încheiere a fost adoptat 
textul unui mesaj prin 
oamenii muncii 
:rtmsmit *a 
Congresului 
P.CUS.

care 
din Pașcani 

inflădrat salut 
al XXII-lea al

C- SLAVIC

S P E C T

Izvor nesecat 
de învățăminte

«■ntr-o atmosferă de pu- 
I ternic entuziasm, sute 
* de oameni ai muncii 

din întreprinderile și institu
țiile orașului Brăila s-au reu
nit la un miting consacrat lu
crărilor celui de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Deschizind mitingul, 
rășul Istrate Cambur, 
secretar al Comitetului 
nesc de partid Brăila, a rele
vat însemnătatea internațio
nală a Congresului P.C.U.S., 
marea însemnătate a ra
poartelor tovarășului Hrușciov 
și noului Program al P.C.U.S., 
a documentelor Congresului.

„Pentru fiecare dintre noi 
— a arătat în cuvintul său 
Moise Nicolae, inginer la Uzi
nele de utilaj greu de con
strucții — lucrările Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. 
sînt un izvor nesecat de în
vățăminte. Grandioasele pers
pective deschise de Programul 
P.C.U.S. ne însuflețesc pentru 
înfăptuirea cu succes a sarci
nilor trasate de Partidul Mun
citoresc Romîn“.

Sudorul Vasile Perfil de la 
Șantierul naval „1 Mai“ a 
subliniat în cuvintul său că 
în lumina documentelor Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., fiecare om al mun
cii din țara noastră vede în- 
căodată, cu deosebită limpe
zime, marile responsabilități

tova- 
prim 

orășe-

ce le revin în construcția 
cialismului, „Muncind neobo
sit pentru înflorirea patriei 
noastre — a arătat vorbitorul 
— noi ne îndeplinim totodată 
îndatorirea internaționalistă 
de a aduce o contribuție cît 
mai mare la întărirea siste
mului mondial socialist, la 
efortul comun pentru dobîn- 
direa victoriei socialismului în 
întrecerea pașnică cu capi
talismul".

Muncitoarea Maria Nicu- 
lescu de la Fabrica de con
fecții Brăila a arătat în cu- 
vîntul ei că lupta pentru con
struirea societății comuniste 
înseamnă lupta pentru feri
cirea omului, pentru pace: 
„Cu cît va fi mai puternică 
Uniunea Sovietică, cu cît vor 
fi mai puternice toate țările 
socialiste — a spus vorbitoa
rea — cu atît cauza păcii va 
fi mai bine apărată".

Participanții la miting au 
ovaționat 
U.R.S.S. 
unitatea

Colonialism ul

in Comitetul nr, 4

folosit de 
numi coio-

să fie definitiv lichidat!
Intervenția reprezentantului R. P. Romine

îndelung pentru 
și P.C.U.S., pentru 
lagărului 

pentru triumful 
în lume.

în aclamațiile 
participanților 
citire mesajului 
dresat de oamenii muncii din 
Brăila celui de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

socialist, 
cauzei păcii

puternice ale 
s-a dat apoi 
de salut a-

T. OANCEA

„Cubanii văd cu multă simpatie 
mersul înainte ai poporului romîn“

Declarațiile unor oaspeți din Cuba 
care ne-au

După o vizită de aproape 3 
săptămîni în țara noastră, fă
cută la invitația Comitetului 
național pentru apărarea păcii, 
dr. RENEE POTTS, ziaristă și 
scriitoare, membră în Comite
tul Executiv al Mișcării parti
zanilor păcii din Cuba, și dr. 
FERNANDO G. > CAMPOA
MOR, scriitor și ziarist, mem
bru in Consiliul național al 
r-.ișcfcii partizanilor păci: din 

au părăsit joi Capitala, 
de plecare, oaspeții 

cubani au avut o conv 
cu redactori ai Agenției 
ne de presă „Agerpres" și ai 
Radioteleviziunii.

Am fost foarte impresionată 
de varietatea vieții culturale 
din Romînia, de frumusețea 
muzeelor care conțin. o mul
țime de tezaure de artă, măr
turii ale istoriei bogate a po
porului romin — a spus prin
tre altele dr. Renee Ports. Am 
'iul aici un popor harnic. Pct 
să vă spun că ia momentul de 
față in Cuba, a și in țara dv„ 
in industrie, agricultură, in 
artă, toți oamenii muncesc 
pentru a-și asigura prezentul

Cuba

C
>4

LE

vizitat tara

orbire 
romî-

și a-și îmbunătăți viitorul, 
pentru a apăra pacea.

Dr. Renee Potts s-a referit 
apoi la hotărîrea scriitorilor și 
artiștilor cubani, manifestate 
recent și în cadrul unui con
gres. de a-și pune întreaga lor 
forță creatoare în slujba a- 
părării revoluției cubane, a 
consolidării păcii in lume.

Am cunoscut marile cuceriri 
pe care le-a ciștigat poporul 
romin de ci nd are puterea in 
mină, a declarat dr. FERNAN
DO G. CAMPOAMOR. Cubanii 
văd cu multă simpatie mersul 
înainte al poporului romin. In 
Cuba, tractoarele fabricate Ia 
Brașov deschid drumuri noi 
care fac să crească speranțele 
cubanîlor.

(Agerpres)

Pe șantierul noii uzine 
de anvelope de la 

Popești Leordeni

A fost depășit planul 
de construcții 

și montaje

TEATRE
Romeo și Julieta, 19,30 : Tea

trul de Operă și Balet al 
R.P.R. ; Apus de soare, 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Tar- 
tuffe, 19,30: (sala Studio); An
tonia și Cleopatra, 19,30: Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru); Cîntă privighetorile, 
20: (sala Studio); Cum vă pla
ce, 19,30: Teatrul Lucia Sturd- 
za Bulandra (sala „Matei 
Millo"); Menajeria de sticlă, 
19,30: (sala „Filimon Sîrbu“); 
Hoții și vardiștii, 19,30: Tea
trul Muncitoresc C.F.R. — 
Giulești : Celebrul 702, 19,30 :

Teatrul de Comedie ; Vînt de 
libertate, 19,30 : Teatrul de 
Stat de Operetă; Scrisori de 
dragoste, 20: Teatrul pentru 
tineret și copii (sala C. Miile); 
Doi la aritmetică, 18: (sala 
Libertatea) ; Revista 62, 20 ; 
Teatrul Satiric-Muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy); Lozul cel 
mare, 20 : Teatrul Evreiesc de 
Stat; Albă ca zăpada 16: Tea
trul „Țăndărică" (sala Orfeu); 
Drag mi-i cîntecul și jocul, 17: 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S.; Pantomimă pe 
apă, 20 : Circul de Stat.

CINEMATOGRAFE
Festivalul Filmului Sovietic: 

Munca ; Cer senin : Patria, E- 
lena Pavel, înfrățirea între 
popoare ; Umbre albe : Sala 
Palatului R.P.R., V. Alecsan- 
dri, Gh. Doja, Al. Sahia, 23 
August, Popular ; Aproape de 
soare : Ilie Pintilie ; Două vieți 
— seria I-a : București; învie
rea : Republica, I. C. Frimu, 
V. Roaită, Miorița ; Evdochia : 
Magheru. Arta ; Alexandr 
Nevski: Lumina, Unirea, Dru
mul serii, B. Delavrancea ; El 
Hakim : M. Gorki; Leon Gar
ros își caută prietenul : Cen
tral, I. L- Caragiale ; Dama 
cTe pică: Victoria; Ciclu de 
filme documentare ; Timpuri 
Noi ; Raidul vărgat: 13 Sep
tembrie ; Prichindelul : Tine
retului ; Visul spulberat : Cul
tural ; Cerul Balticei (ambele 
serii): 8 Martie ; Piticul vră
jitor : Grivița ; Cinei cartușe : 
Al. Popov, Olga Bancic; 
Spectatori în ofsaid : Flacăra, 
Donca Simo, Libertății, A. 
Vlaicu ; Lumină Ia fereastră; 
T. Vladimirescu ; Familia 
Miannard: Moșilor; Ziua unei 
artiste și Din toamnă pină în 
primăvară : M. Eminescu ; A- 
vionul pleacă la ora 9 : 8 Mai; 
Patru în potop — dimineața, 
Viraj în noapte — după amia
ză ; Volga; Bădăranii: N. Băl-

cescu ; Tracul unui actor: C. 
David, Floreasca ; Pescarii din 
arhipelag : G. Coșbuc ț Toată 
lumea ride cîntă și dansează :
16 Februarie ; S-a furat un 
tramvai: G. Bacovia ; Gene
vieve : 30 Decembrie.

de 
p' anvelope „Danubiana" 

de la Popești Leordeni 
s-a terminat recent montarea 
utilajelor stației de încercare 
a anvelopelor și a depozitului 
de negru de fum. în fază fi
nală se află și montajul din 
secția de amestec. Continuă, 
de asemenea, instalarea utila
jelor și a agregatelor în cele
lalte sectoare. Pînă în prezent 
au fost montate 90 la sută din 
utilajele sosite pe șantier, pla
nul lucrărilor de construcții și 
montaje fiind depășit.

Montorii intensifică acum 
ritmul lucrărilor pentru a re
uși ca încă în cursul acestui 
trimestru să înceapă probele 
mecanice a utilajelor din unele 
secții.

Paralel cu lucrările de mon
taj, pe șantier se desfășoară o 
intensă activitate în vederea 
asigurării unor condiții aptime 
de lucru pe timpul iernii. 
Pentru muncitorii care vor lu
cra în această importantă uni
tate chimică se ridică o can
tină a cărei construcție se a- 
propie de sfîrșit.

(Agerpres)

Pe șantierul noii uzine 
anvelope

NEW YORK 26. — De la tri
mișii speciali Agerpres la 
O.N.U., C. Răducanu și C. A- 
lexandroaie : In Comitetul al 
4-lea al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile în 
legătură cu raportul prezentat 
delegaților de Comitetul pen
tru problemele informațiilor 
din teritoriile neautonome (a- 
cesta e termenul 
O.N.U. pentru a 
niile — na.).

Dat fiind faptul 
țiile folosite de acest comitet 
au fost furnizate în exclusivi
tate de metropole, de puterile 
administrante, raportul redă o 
imagine intenționat denatura
tă asupra mizeriei și suferin
țelor popoarelor care încă mai 
gem sub jugul colonial.

Luînd cuvintul la dezbateri, 
reprezentantul R. P. Române, 
Stanciu Stolan, a demascat 
manevrele menite să amine 
cit mai mult timp eliberarea 
popoarelor subjugate de qolo-

că informa-

nialiști. Puterile coloniale — 
a spus Stanciu Stolan — caută 
forme mai moderne care să le 
permită menținerea domina
ției lor.

Delegatul romin a amintit 
apoi că există situații cînd. 
datorită politicii „dezbină și 
stăpinește" practicată de me
tropole, mai avem de-a face 
cu o serie de teritorii care au 
devenit sau sint pe cale de a 
deveni independente, insă din 
care au fost rupte părți din 
teritoriul lor și pe care statele 
coloniale continuă să le stă
pânească. Este vorba de situa
ția din 
Samoa americană și alte t 
lorii.

In încheierea cuvîntuiui său, 
delegatul romin a subliniat că 
guvernul romin a simpatizat 
și sprijinit întotdeauna miș
carea de eliberare națională 
din festele și actualele colonii. 
Noi socotim că problema care 
se pune acum nu este aceea

de a discuta despre măsuri^ 
căi sau date pină Ia care să 
se asigure aplicarea Declara
ției cu privire la independen
ța țărilor coloniale. Esențialul 
este ca această Declarație să 
se aplice imediat, necondițio
nat și radical. Cu hotărîrea 
fermă de a trece de la vorbe 
la fapte. Organizația Națiuni
lor Unite poate și trebuie să 
contribuie ca anul 1962 să 
marcheze un moment 
hotar intre două 
acest sens, delegația

Somalia franceză
i

Manevre colonialiste
și eșecuri inevitabile

r^resa olandeză relata in 
I ultimele zile cu lux de 

amănunte despre crearea 
teritoriul Irianului de 
a așa-zisului „Comitet 

" ■ de 
ultimă oră ale colonialiștilor 
olandezi în vederea creării a- 
cestui „comitet național" nu 
sint altceva decit încercări 
disperate de a perpetua la in
finit dominația lor asupra 
unui teritoriu ce aparține Re
publicii Indonezia.

Metodele barbare folosite 
de „civilizatorii" olandezi îm
potriva băștinașilor de pe a- 
ceastă insulă ridicați impo-

pe
vest ... . . 
național". Mașinațiunile

„guvern indepen-eventual _
dent". Au fost duse activități 
de culise pentru a institui 
eventual tutela O.N.U. asupra 
acestei insule. In prezent s-a 
ajuns la formula unui „stat de 
sine stătător", adică a unui 
stat-marionetă, condus după 
bunul plac al colonialiștilor.

In acest scop colonialiștii 
olandezi au hotărît ca terito
riul Irianului de vest să pri
mească la 1 noiembrie a.c. de
numirea de Papua Barat (Pa
pua de vest) iar locuitorii săi 
să fie numiți oficial papuași. 
Cu aceeași emfază, presa o- 
landeză a anunțat că „Papua

triva colonialismului au rea
dus fn atenția opiniei publice 
mondiale această problemă 
mult dezbătută.

*
Irianul in totalitatea lui 

este o insulă uriașă, cu o su
prafață de 829.000 km*. Partea 
răsăriteană a insulei se afli 
sub tutela Australiei. Cea a- 
puseană. avind o suprafață de 
413.000 km pătrați, a fost ră
pită Indoneziei de către colo
nialiștii olandezi. In anul 
1951, după ce Olanda a recu
noscut suveranitatea Indone
ziei, guvernul olandez a de
clarat că va menține Irianul 
de vest sub ocupație numai... 
un an. Dar de atunci și pînă 
in prezent nu numai că O- 
landa nu a manifestat vreo 
dorință de a retroceda res
pectivul teritoriu Indoneziei 
ci a inclus această insulă, 
care nu-i aparține, în compo
nența regatului Olandei.

De ce se cramponează colo
nialiștii de acest teritoriu ?

Subsolul Irianului de vest, 
bogat în petrol, minereuri de 
aur, de fier, cărbune, nichel, 
uraniu, platină și altele, este 
acaparat de marile monopo
luri olandeze și americane. In 
ultima vreme Olanda a fost 
nevoită să permită exploata
rea coloniei nu numai de că
tre capitalul monopolist ame
rican ci și de către cel vest- 
european. Valul persecuțiilor 
si teroarei împotriva patrioți- 
lor care luptă pentru elibera
rea Irianului de vest este dez
lănțuit cu tot mai multă furie.

Zadarnic însă. Forțele pa
triotice acționează acum in 
unități de partizani atît în re
giunile muntoase cit și în prin
cipalele așezări. In dorința de 
a-și păstra pozițiile, colonia
liștii au luat unele măsuri în- 
cercînd în grabă să găsească 
elemente trădătoare pentru un

Barat" va avea un drapel, imn 
și stemă proprii.

Această înscenare consti
tuie, de fapt, o nouă încerca
re a autorităților coloniale de 
a masca adevăratul sens al 
politicii olandeze față de Iria
nul de vest. Scopul urmărit de 
guvernul Olandei este de a 
împiedica prin orice mijloace 
restituirea Irianului de vest 
Republicii Indonezia. Dar ase
menea manevre sint sortite 
eșecului, în zilele noastre cînd 
colonialismul este sortit piei- 
rii.

Ministrul de externe al Indo
neziei, Subandrio, a declarat 
unor corespondenți de presă că 
„lupta pentru Irianul de vest 
a intrat într-o fază finală și 
decisivă". „In scurtă vreme — 
a declarat Subandrio — guver
nul indonezian va proceda la 
rezolvarea problemei eliberării 
Irianului de vest cu sau fără 
participarea Olandei".

G. GACIU

4.000 de tineri japonezi membri ai Ligii Tineretului Democrat au demonstrat recent 
împotriva politicii reacționare a guvernului japonez 
In fotografie • Un aspect din timpul demonstrației

de 
epoci. In 

romînă 
sprijină propunerile cuprinse 
in memorandumul prezentat 
de Uniunea Sovietică cu pri
vire la punerea in practică a 
Declarației privind lichidarea 
imediată a colonialismului.

Cuvintele reprezentantului 
romin și-au atins ținta demas- 
clnd fără menajamente crime
le odioase săvârșite de colonia
liști în diferite țări ale lumii. 
Aceasta reiese și din faptul că 
reprezentanții Portugaliei, An
gliei și Franței, au Încercat 
să-l întrerupă in timpul cuvîn- 
tării sale, susținind că abor
dează probleme care nu figu
rează în discuție. Ripostând 
prompt la aceste încercări de 
a tulbura atmosfera ce dezba
teri in comitet. Stanciu 
ian a spus: Regret că 
sint și delegați care nu 
de acord cu mine, insă 
nouă nu ne place și nu 
tem de acord cu colonialismul.

Luînd cuvintul in același 
sens și protestând împotriva 
intervențiilor delegaților pu
terilor colonialiste, reprezen
tantul Guineei a declarat: 
Comitetul s-a întrunit să dez
bată problema colonialismului 
și este inadmisibil să 
trerupt un vorbitor 
cînd vorbește despre 
din colonii.

----- •-----
Consiliul de Securitate 

a recomandat 
primirea R.P. Mongole 

in O. N. U.
NEW YORK 26 (Agerpres). 

TASS transmite : La 25 oc
tombrie Consiliul de Securita
te al O.N.U. a hotărît să reco
mande Adunării Generale pri
mirea Republicii Populare 
Mongole in rindurile membri
lor O.N.U.

De asemenea, Consiliul de 
Securitate a adoptat hotărîrea 
de a recomanda Adunării Ge
nerale primirea 
în O.N.U.

Sto- 
mai 
sint 
nici 
sin-

fie în
tocmai 

situația

Maurîtaniei

Fotografia de mai sus înfățișează o imagine din timpul 
demonstrației soțiilor minerilor de la minele de fier de la 
Aubrives-Villerupt (Franța). Ele s-au solidarizat cu minerii 
care au declarat grevă și s-au baricadat în galeriile minelor 
in urma intențiilor patronilor de a închide minele și a-i 

lăsa pe drumuri

Zilele culturii romînești 
in franța

PARIS 26 Corespondentul 
Agerpres transmite : — Mani
festațiile din cadrul „Zilelor 
culturii romînești in Franța", 
organizate pe baza Protocolu
lui de schimburi culturale ști
ințifice și tehnice dintre Fran
ța și Romînia, se bucură de o 
largă apreciere din partea o- 
piniei publice.

Expoziția de pictură romi- 
nească de la Paris este vizi
tată zilnic de un mare număr 
de parizieni și străini.

Marea sală a Palatului de 
festivități din Strasbourg a 
găzduit miercuri seara orches
tra simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", sub 
conducerea dirijorului Mircea

Basarab șl avind ca solist pt 
pianistul Valentin Gheorghiu,

Presa din localitate a publi
cat numeroase cronici elo
gioase la adresa măiestriei 
muzicienilor romini.

k
Cu ocazia prezenței la Paris 

a unui grup de oameni de Ști
ință și cultură romini și a or
chestrei Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", precum și 
in cinstea inaugurării expozi
ției de pictură ți sculptură ro- 
mineaseă, ministrul R. P. Ro
mine la Paris, Constantin Mi
cuță, a oferit o recepție în 
seara zilei de 26 octombrie, in 
saloanele legației. Recepția s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Un avertisment categoric
Nota guvernului R.D.G. adresată guvernului S.U.A. 
în legătură cu provocările de graniță ale trupeior 

Berlin ale S.U.A.de ocupafie din
BERLIN 26 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : într-o notă 
remisă ambasadorului S.U.A. 
la Praga, guvernul R.D.G. a 
avertizat guvernul S.U.A. că 
„poartă întreaga răspundere 
pentru consecințele ce decurg 
de pe urma provocărilor de 
graniță ale trupelor sale de 
ocupație din Berlin". Nota se 
referă la atacurile trupelor de 
ocupație americane din Ber
linul occidental care s-au pe
trecut de la 22 octombrie la

Puternică manifestare a tortelor 
democratice din Grecia

GRANDIOSUL MITING DE LA PIREU AL FRONTULUI AGRAR 
GENERAL DEMOCRATIC

ATENA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 oc
tombrie, în orașnl Pireu — 
al doilea oraș ca mărime din 
Grecia — a continuat pînă 
seara tîrziu grandiosul miting 
electoral al Frontului agrar 
general democratic din Grecia 
(P.A.M.E.). Piețele și străzile 
centrale ale oralului erau li
teralmente inundate de toren
tul de oameni. In ciuda pu
ternicelor cordoane poliție
nești, care au înconjurat locul 
unde s-a ținut mitingul, zeci 
de mii de locuitori ai Pireului 
s-au adunat la miting pentru 
a-și afirma sprijinul energic 
față de programul electoral al 
P.A.M.E.

în cadrul mitingului a luat 
cuvintul I. Passalidis, președin
tele E.D.A., și alți doi condu
cători ai acestui partid — A. 
Brillakis și I. Papatlimitriu, 
precum și L. Spais, fost ad
junct al ministrului de Război.

Ei au cerut alegătorilor să 
voteze Ia apropiatele alegeri 
parlamentare împotriva can- 
didaților partidului reacționar 
E.R.E. — apărătorul interese
lor oligarhiei și puterilor stră
ine, partidul foamei, șomaju
lui, războiului rece, care a 
transformat Grecia intr-o bază 
de agresiune împotriva țărilor 
socialiste.

punctul 
ret de 
strasse, 
cum se ___ ____
prezintă „provocări 
premeditate în toate amănun
tele- și care „urmăresc in 
mod clar scopul de a declanșa 
un conflict armat".

Guvernul R.D.G. atrage cu 
toată seriozitatea atenția gu
vernului S.U.A, asupra faptu
lui că numai datorită calmu
lui organelor de pază a fron
tierei ale R.D.G, s-a evitat o 
agravare a situației. Guvernul 
R.D.G. cere cu fermitate gu
vernului S.U.A. să tragă la 
răspundere și să pedepsească 
cu severitate pe cei răspunză
tori de aceste incidente.

„Guvernul R.D.G. așteaptă, 
de asemenea, ca guvernul Sta
telor Unite ale Americii să la 
de îndată toate măsurile ne
cesare pentru a se împiedica 
repetarea unor- asemenea ac
țiuni care primejduiesc pa
cea", se spune în notă.

„Guvernul Statelor Unite 
ale Americii știe prea bine că 
el nu are nici un drept pe te
ritoriul Republicii Democrate 
Germane, inclusiv al capitalei 
sale. Guvernul R.D.G. este to
tuși. gata, pînă la încheierea 
unui tratat de pace, să acorde 
cetățenilor străini în civil, 
care staționează în Berlinul 
occidental, autorizația de in
trare in capitala R.D.G. dacă 
voy prezenta acte de identi
tate".

de control al frontie- 
la Berlin—Friedrich-
atacuri care — după 
spune în notă. — re- 

militare

Se clatină o dictatură...
n vara acestui an 
Trujillo, dictato
rul Republicii Do
minicane, Trujillo 
care a iost timp 
de mai bine de

30 de ani lacheul prea plecat 
al imperialiștilor americani 
și-a dat obștescul siîrșit sub 
gloanțele unui grup de ad
versari politici. Stăpînii săi 
au vărsat lacrimi adevărate. 
Cîțiva senatori americani au 
declarat atunci că moartea 
sîngerosului tiran este o 
„pierdere ireparabilă pen
tru S.U.A.“, că „un bastion 
împotriva comunismului” a
căzut.

Se știe că Trujillo și iami- 
lia sa acaparaseră cea mai 
mare parte a bogățiilor țării. 
Trei sferturi din producția 
națională ‘ era sub controlul 
său, 60.000 de dominicani 
erau salariați ai săi, el sin
gur era scutit de impozite. 
Averea sa era de-a dreptul fa
buloasă, fiind considerată 
unică în lume : 800 milioane 
dolari.

In timp ce Trujillo împreună 
cu monopoliștii nord-ameri- 
cani care-1 susțineau acumu
lau profituri peste profituri, 
imensa majoritate a dominica
nilor duceau o existență dintre 
cele mai mizere. Foametea 
bîntuia atît la orașe cît și la 
sate. In momentul morții lui 
Trujillo două treimi din ță
rani nu aveau pămînt iar 35— 
40 la sută erau șomeri. Un 
pumn de exploatatori (0,7 la 
sută din numărul total al 
populației) dețineau peste 40 
la sută din suprafața cultiva
tă iar 14 la sută din numă
rul familiilor încasau 75 la 
sută din venitul național.

Cum s-a putut menține la 
putere atîta vreme un astiel 
de personaj odios ? Prin 
teroare. Puterea sa se baza 
pe o armată numeroasă,

perfect înarmată, și patru 
poliții pe care dictatorul 
le mînuia în chip abil, opu- 
nîndu-le una alteia. Opozițio- 
niștii sau cei bănuiți a fi 
opoziționiști cît și agenții se- 
creți care știau prea multe 
despre unele afaceri murdare, 
erau împușcați sub pretextul 
„fugii de sub 
câți de vreun 
drum, etc.

Și cu toate 
shington-ul nu 
ciare ori de cîte ori se ivea 
prilejul că regimul lui Tru
jillo, alături de regimurile lui 
Cian-Kai-și, Li Sîn Man și 
Ngo Dinh Diem reprezintă un 
„model de democrație".

Cînd demonstranții au tîrît 
pe

escortă", 
vehicul

cal
pe

Wa-

Faptele 
la aceste în-

acestea
se siia să de-

străzile Seul-ului bustul

spre democrație ? 
răspund negativ 
trebări.

La puțin timp < 
rea la putere a < 
gim dominican, 
Central al Partidului 
list din Republica Dominica
nă aprecia astfel situația din 
țară : „în prezent puterea se 
află în miinile unui grup de 
bandiți sîngeroși care au co
laborat cu Trujillo. Imperialis
mul american vrea să men
țină tirania, să sprijine tru- 
jillismul iară Trujillo și să 
continue să domine întreaga 
situație din Republica 
nicană”. La rîndul său 
tetul de conducere al 
cării pentru eliberarea 
blicii Dominicane"

după instala- 
actualului re- 
i. Comitetul 

Socia-

Domi- 
comi- 
„Miș- 
Repu- 

declara :

Ce se întâmplă în Republica Dominicană
dictatorului sud coreean, 
cercurile conducătoare din 
S.U.A. au deplîns „blîndețea” 
lui Li Sîn Man, datorită căreia, 
chipurile, s-a produs mișca
rea care l-a răsturnat. In ca
zul lui Trujillo au făcut pu
țină variație. După cum se 
știe în urma morții acestuia 
puterea a fost acaparată de 
o juntă dictatorială compusă 
din complicii lui Trujillo. 
„Noua” conducere dominicană 
a declarat dragoste pe viață 
monopoliștilor nord-ameri- 
cani, iar aceștia, buni ia ini
mă, au acceptat-o. Odată în
cheiată această afacere, 
Washington-ul s-a grăbit să 
facă reclamă juntei dictato
riale, prezentînd-o drept „de- 
mocratică“.

Cum se prezintă în realitate 
lucrurile ? S-a schimbat oare 
ceva după căderea lui Tru
jillo ? Se orientează junta de 
la conducerea țării cît de cît

„Dispariția fizică a dictato
rului Leonidas Trujillo nu 
schimbă cu nimic statutul po
litic al Republicii Dominicane. 
Aparatul tiraniei continuă să 
existe și oamenii lui TrujUo 
își mențin controlul asupra 
guvernului. Teroarea dom
nește în întreaga țară".

Evenimentele din ultimele 
zece zile confirmă întru totul 
aceste aprecieri. -Republica 
Dominicană este în prezent 
teatrul unor puternice mani
festații și acțiuni antiguverna
mentale. Acum cîteva zile ti
nerii dominicani au pus stă- 
pînire pe mai multe străzi din 
centrul capitalei pe care 
le-au declarat „teritoriu li
ber”. Aici ei s-au baricadat 
și au rezistat atacurilor poli
ției, fiind înarmați cu bucăți 
de fier, pietre, lemne și alte 
obiecte. Poliția a deschis fo
cul. Se semnalează patru 
morțf și numeroși răniți. în 
aceeași zi un grup de mari-

naii au 
similară 
de los 
oraș ca 
Dominicane. Tot în acest oraș 
la 25 octombrie mii de per
soane au manifestat pe străzi 
împotriva regimului dictato
rial. Demonstranții au scan
dat „Libertate, libertate 1” 
și au rupt semnele indica
toare de pe străzi care pur
tau numele lui Trujillo. Con
comitent pe străzile capitalei 
sute de femei au demonstrat 
cerînd libertate pentru deți- 
nuții politici, iar medicii au a- 
nunțat că vor declara grevă 
în cazul cînd abuzurile po
liției vor continua.

In fața mîniei poporului 
junta militară își intensifică 
represiunile iar membrii fami
liei Trujillo fuq unul cîte unul 
din țară. După soția fostului 
dictator, la 24 octombrie au 
fugit din țară generalii Jose 
Arismendi Trujillo Molina și 
Hector Trujillo Molina, frați ai 
defunctului asupritor.

Situația juntei dictatoriale de 
la conducerea țării se în
răutățește zi de zi. Indi
ferent dacă vor mătura sau 
nu de la putere actualul 
guvern, mișcările care au loc 
în prezent în Republica Do
minicană demonstrează clar 
că regimul de după Trujillo 
nu se deosebește cu nimic de 
cel al fostului dictator. Sin
gura deosebire este aceea 
că de unde Trujillo s-a men
ținut la putere peste trei de
cenii, actualul guvern, în 
noile condiții internaționale, 
cînd popoarele Americii La
tine au in față exemplul lu
minos al Cubei revoluționare, 
va avea o existență cu mult 
mai scurtă.

întreprins o acțiune 
în orașul Santiago 

Cabaleros, al doilea 
mărime al Republicii

ION D. GOIA



LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
Ședința din dimineața zilei de 26 octombrie
MOSCOVA 26 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 26 octom
brie au continuat lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. Congresul continuă 
dezbaterile pe marginea Ra
portului de activitate al -Co
mitetului Central, proiectului 
de Program al P.C.U.S. și Ra
portului de activitate al Co
misiei centrale de revizie.

Primul vorbitor în ședința 
de dimineață a Congresului, a 
fost Camille Sylvestre, secre
tar general al Partidului Co
munist din Martinica. El a de
clarat că comuniștii din Mar
tinica tind spre crearea unui 
front MÎticdlonialist. Oamenii

muncii participă activ la miș
carea de eliberare națională.

„Știm, a spus Camille Syl
vestre, că lupta noastră va fi 
încununată de victorie, deoa
rece de partea noastră se află 
toate forțele democratice, in
clusiv cele din Franța“. Vor
bitorul a subliniat că revo
luția cubană constituie un 
exemplu pentru toate țările 
din bazinul Mării Caraibilor 
și din America Latină.

în aplauzele furtunoase ale 
asistenței, Camille Sylvestre a 
transmis Prezidiului Con
gresului mesajul de salut al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Martinica.

l!n document
dintre cele mai importante 

ale secolului nostru
în proiectul noului Program 

al P.C.U.S. și în rapoartele lui 
Nikita Hrușciov popoarele au 
găsit răspuns la problema cea 
mai arzătoare care le frămân
tă — problema menținerii 
păcii, a declarat în cuvîntarea 
sa de salut Samuil Mikiinis, 
secretar-general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Izrael.

S. Mikunis a subliniat uria
șa influență moral-politică pe 
care o exercită Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. asupra 
oamenilor muncii din toate ță
rile. Congresul ajută partidul 
nostru, a spus vorbitorul, în 
lupta împotriva politicii vici
oase a guvernului Ben Gurion, 
care a transformat Izraelul 
într-o anexă a politicii agre
sive a N.A.T.O.

Mikunis a relevat că dele
gația P.C. din Izrael aprobă 
întrutotUl critica adusă condu
cătorilor Partidului Muncii 
din Albania, care s-au cufun
dat în mocirla naționalismu
lui, s-au depărtat de linia în
tregii mișcări comuniste sta
bilită de comun acord. Aceas
ta este o cale periculoasă pen
tru Albania și pentru poporul 
albanez — a spus el.

Samuil Mikunis a înfierat 
cu mînie politica cercurilor 
guvernante ale țării sale, care 
cochetează cu militariștii vest- 
germani. „Poporul nostru a 
arătat prin acțiunile sale că el 
nu va fi niciodată de partea 
militarismului german".

Un document dintre cele 
mai importante ale secolului 
nostru, astfel a denumit Pro
gramul P.C.U.S. Fuad Nassar, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Iordania.

Subliniind importanța Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. 
ca „punct de cotitură în lupta 
întregii omeniri pentru pace, 
în mișcarea ei pe calea socia
lismului și comunismului" 
Nassar a declarat că Partidul 
Comunist din Iordania spriji
nă în întregime poziția le
ninistă a P.C.U.S. față de 
conducătorii Partidului Mun
cii din Albania.

Vorbind despre dominația 
regimului terorist din Iorda
nia, Nassar a declarat că po
porul iordanian continuă lupta 
eroică pentru eliberarea pa
triei sale de sub jugul im
perialismului și al reacțiunii. 
Partidul Comunist din Iorda
nia, a subliniat vorbitorul, 
înalță steagul acestei lupte de 
eliberare. Noi luptăm, de ase
menea, a spus Nassar, pentru 
prietenia cu Uniunea Sovie
tică și cu toate țările socia
liste.

Nimic nu poate stinge lu
mina pe care o răspîndește 
noul Program al P.C.U.S., a 
spus George Jackson, pre
ședintele Comitetului Național 
al Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă.

Salutînd Congresul al XXII- 
lea, Jackson a subliniat că în

viitor oamenii își vor aminti 
despre acest Congres „ca des
pre congresul care a trasat 
calea spre societatea comu
nistă, societatea ce dă omului 
totul".

Noi știm, a spus vorbitorul, 
că nici o forță de pe pămînt 
nu poate împiedica Uniunea 
Sovietică să devină tot mai 
puternică.

Arătând că capitalul străin 
pătrunde tot mai mult în 
Noua Zeelandă, că povara cri
zei apasă cu imensa sa greu
tate pe umerii oamenilor 
muncii, George Jackson a ex
clamat : „Vom continua lupta 
întotdeauna, întotdeauna 1“ (cu 
aceste cuvinte cu mulți 
ani în urmă Maorii, populația 
băștinașă a Noii Zeelande, i-a 
întîmpinat pe colonialiștii en
glezi n.r.).

în cuvîntarea sa de salut 
Edgar Wcug, secretar general 
al Partidului Muncii din Elve
ția, a caracterizat noul Pro
gram al P.C.U.S. drept o pu
ternică armă în mîinile parti
delor comuniste și muncito
rești din țările capitaliste.

Subliniind că imperialiștii 
încearcă să atragă definitiv 
Elveția în blocul agresiv 
N.A.T.O., Edgar Woog a spus: 
„în aceste condiții partidul 
r.ostru luptă pentru menține
rea independenței țării". El a 
arătat că Elveția, țară mică, 
pe care nu o amenință nimeni, 
cheltuiește în scopuri militare 
peste 40 la sută din buget. 
„Vom face tot ce ne stă în pu
tere , pentru a zădărnici inten
țiile criminale ale ațîțătorilor 
ia război și pentru a aduce o 
contribuție, după puterile 
noastre, la cauza menținerii 
păcii".

Arătînd că isteria antico
munistă capătă în Elveția 
forme grotești, vorbitorul a 
amintit de interzicerea turne
ului violonistului sovietic Da
vid Oistrah. „Muzica lui este 
decretată propagandă comu
nistă".

Partidul nostru ar dori să 
sublinieze că pînă și popoarele 
cele mai îndepărtate de voi 
urmăresc cu atenție excepțio
nală ceea ce face poporul so
vietic, întrucât ceea ce se pe
trece în Uniunea Sovietică 
este un tablou viu al propriu
lui nostru viitor, a spus Pierre- 
Justin, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Guadelupa.

Nici urmăririle judiciare, nici 
sentințele, nici confiscarea 
publicațiilor noastre nu pot 
stăvili lupta pe care o ducem 
pentru un viitor mai bun al 
poporului nostru, a declarat 
Pierre-Justin.

Comuniștii din Guadelupa 
sânt credincioși principiilor 
unității partidelor comuniste 
și muncitofești pe baza marx- 
ism-leninismului. El a rostit 
cuvinte de salut în cinstea 
prieteniei frățești a popoare
lor din întreaga lume.

a adăugat că S.U.A. reprezintă 
principala sursă a pericolului 
de război.

După ce a subliniat că capi
talismul monopolist de stat, 
care tinde spre . dominația 
mondială, acționează sub stea
gul „anticomunismului", O. 
Kuusinen a spus că acest lu
cru nu este original; Germa
nia hitleristă se proclamase și 
ea salvatoare a lumii de co
munism.

Steagul negru al „anticomu
nismului" a fost ridicat nu 
numai împotriva țărilor socia
liste, a spus O. Kuusinen. Sub 
camuflajul lui se ascunde și 
lupta împotriva mișcării de e- 
liberare națională a popoare
lor, sub camuflajul lui S.U.A. 
încearcă să-și consolideze po
zițiile în economia și politica 
țărilor în care pătrunde capi
talul monopolist american.

Vorbitorul a subliniat că 
N.A.T.O. reprezintă expresia 
cea mai concentrată a politicii 
imperialismului american. Cu 
ajutorul sistemului N.A.T.O.

toasă din țările Europei occi
dentale, a spus Kuusinen, ca
lifică tot mai mult politica gu
vernelor acestor țări ca o po
litică de trădare a intereselor 
naționale. Vorbitorul a arătat 
că este o trădare , a intereselor 
naționale reînarmarea Germa
niei occidentale de către o 
serie de puteri occidentale.

Otto Kuusinen și-a expri
mat deplina solidaritate cu 
condamnarea aspră la Congres 
a activității grupului fracțio- 
nist antipartinic. El a arătat 
că acest grup n-avea nici un 
fel de platformă. Referindu-se 
la rolul lui Molotov în grupul 
antipartinic, Kuusinen a spus 
că „partidul nu are nevoie de 
un asemenea speculant po
litic incorigibil și înrăit".

Ca internaționaliști prole
tari, a continuat O. Kuusinen, 
nu putem trece sub tăcere ac
tivitatea scizionistă a condu
cătorilor Partidului Muncii 
din Albania. El a subliniat că 
„acțiunile conducătorilor alba
nezi fac jocul imperialiștilor", 
încurajarea comportării lor ar

că. în istoria construcțiilor 
energetice, a subliniat Șkolni
kov, nu există un alt caz în 
care o hidrocentrală electrică 
de asemena proporții să fie 
construită într-un timp atît 
de scurt.

Pe șantierul de construcție 
a hidrocentralei de pe Volga, 
a subliniat Șkolnikov, s-a fo
losit tehnica cea mai moder
nă. în această ordine de idei

el a relatat despre fapta 
nedemnă a revistei americane 
„Life", care a inserat un foto
montaj în care, pe fundalul 
hidrocentralei de pe Volga, 
sînt înfățișate un cal cu o că
ruță, iar în explicația respec
tivă se afirmă că o asemenea 
„tehnică" ar fi fost folosită la 
construirea centralei electrice.

Referindu-se la dezvoltarea 
agriculturii în regiunea Sta-

lingrad, Alexei Șkolnikov a 
comunicat că datorită valori
ficării terenurilor virgine și 
înțelenite, a îmbunătățirii 
structurii suprafețelor cultiva
te și a unei serii de alte mă
suri, recolta globală de cerea
le s-a dublat în decurs de 
patru ani.

Practica a confirmat, a spus 
Șkolnikov, că în regiunea Sta
lingrad se poate cultiva cu

succes porumb pentru boabe. 
Semănăturile cu această cul
tură se extind neîncetat.

Veli Ahundov, care a pre
zidat ședința, a comunicat că 
pe adresa Congresului al 
XXII-lea au sosit mesaje de 
salut din partea partidelor co
muniste din San-Marino, Lu
xemburg și Paraguay, precum 
și din partea Partidului Mun
cii din Guatemala.

Ședința din
ședința de după-amiază a 

prezidată de Dinmuhamed Ku
naev, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ka- 
zahstan.

Mohammed Harmel, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Tu
nisia a salutat Congresul din 
partea acestui partid. El a de
clarat că cel care dorește în- 
tr-adevăp să-și apere țara îm
potriva colonialismului și a 
urmărilor lui, să apere suve
ranitatea ei, știe din experien
ță că Uniunea Sovietică este 
un aliat de nădejde.

după amiaza zilei de 26 octombrie
a spus lakub Demir, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Turcia. El a subliniat 
că în noul Program al P.C.U.S. 
este zugrăvit în mod concret 
viitorul 
omeniri, 
adăugat 
sună ca

lakub
teritoriul Turciei se transfor
mă într-o citadelă militară a 
N.A.T.O. și a imperialismului 
american. în numele poporu
lui turc, el a mulțumit guver
nului sovietic pentru faptul 
că a făcut cunoscute opiniei

luminos al întregii 
Pentru imperialiști, a 
el, acest program ră- 
un marș funebru. 
Demir a subliniat că

turi a tuturor națiunilor și na
ționalităților din U.R.S.S.

în dezvoltarea sa, R.S.S.A. 
Tatară se bizuie pe ajutorul 
frățesc al tuturor popoarelor 
sovietice și, în primul rînd, al 
marelui popor rus — a spus 
Fiodor Tabeev.

Victoria deplină a socialis
mului în U.R.S.S. a confirmat

că națiunile pot ajunge la ade
vărata înflorire nu prin izo
lare, ci pe calea apropierii și 
întăririi prieteniei dintre ele.

Gheorghi Nalivaiko, directo
rul Institutului de cercetări 
științifice agricole din Altai, a 
vorbit despre căile pentru fo
losirea cîț mai eficientă a 
fiecărui hectar de pămînt.

Carte a vieții

»

Ne însuflețesc idealurile 
coniiiidsjisuSu!

Acad. Nikolai Semionov, 
președintele Consiliului de 
conducere al Societății unio
nale pentru răspîndirea cu
noștințelor politice și științifi
ce, a subliniat în cuvîntarea 
sa că oamenii de știință so
vietici sînt fericiți și mîndri 
că în noul Program al P.C.U.S. 
se dă o apreciere atît de înal
tă rolului științei în progresul 
societății sovietice. „Știința 
găsește în comunism patria 
sa“, a declarat el.

Marele om de știință, lau
reat al Premiului Nobel, a în
credințat Congresul că știința 
sovietică va cuceri supremația 
în toate domeniile cunoașterii. 
„Pe noi ne însuflețesc idealu
rile comunismului".

Acad. Semicnov a vorbit 
despre principalele direcții de 
dezvoltare a științei sovietice, 
care cunoaște astăzi un puter
nic avînt.

Vorbitorul a scos în eviden
ță atracția deosebită a mase
lor largi pentru cunoștințele 
științifice. El a apreciat a- 
ceasta ca una din realizările 
importante ale orânduirii so
vietice. Societatea unională 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor politice și științifice, care 
se bucură de recunoașterea 
poporului, s-a transformat în 
cei 14 ani de activitate într-o 
organizație de masă care gru
pează 1.200.000 de oameni. în 
1960 acești propagandiști activi 
ai cunoștințelor au ținut zece 
milioane de conferințe.

Acad. Semionov a relevat 
necesitatea de a se dezvolta 
creația maselor pe tărîm ști
ințific și tehnic-științific.

Noul Program al P.C.U.S. 
este mîndria noastră și o 
mare bucurie pentru întregul 
popor sovietic, a declarat Otto

Kuusinen, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secre
tar al Comitetului Central. El 
a amintit că încă în cel de-al 
patrulea deceniu s-au făcut 
două încercări de a elabora 
proiectele unui nou program al 
partidului, dar acestea au fost 
„încercări atît de anemice" in
cit nici chiar Stalin n-a socotit 
posibil- să le prezinte membri
lor Biroului Politic. în acea 
vreme, a subliniat el, nu exis
tau premisele necesare pentru 
elaborarea programului de 
construire a societății comu
niste.

Otto Kuusinen s-a oprit a- 
supra unei serii de teze din 
noul Program al P.C.U.S. care 
prezintă o valoare deosebită 
pentru dezvoltarea continuă a 
învățăturii marxist-leniniste. 
Printre aceste teze el a citat 
în special problemele privind 
căile de creare a bazei tehni- 
ce-materiale a comunismului, 
colhozurile ca școală a. comu
nismului pentru țărănime, 
transformarea celor două for
me ale proprietății obștești în 
proprietatea unică comunistă.

Cu deplină aprobare, a sub
liniat O. Kuusinen, întîmpină 
partidele marxist-leniniste fră
țești tezele noului Program al 
P.C.U.S. cu privire la căile 
variate de trecere a diferitelor 
țări la socialism, cu privire 
la caracterul epocii contem
porane, la posibilitățile de 
dezvoltare necapitalistă a ță
rilor care și-au dobândit re
cent independența.

Referindu-se la faptul că ca
pitalismul monopolist s-a tran
sformat în capitalism monopo
list de stat O. Kuusinen a ară
tat că astăzi mai mult ca ori
când imperialismul pune în 
primejdie pacea pe pămînt. El

bolșevici delegați la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.Conducători ai P.C.U.S. și guvernului sovietic printre vechi
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S.U.A. au sfărîmat, de parcă 
ar fi izbit cu berbecele, porțile 
țărilor capitaliste din Europa 
pentru a lăsa drum liber pă
trunderii capitalului american 
în aceste țări.

Oamenii cu judecată sănă-

însemna „renunțarea la apăra
rea coeziunii lagărului socia
list".

Sentimentele noastre priete
nești pentru poporul albanez, 
a .subliniat Kuusinen, rămân 
neschimbate.

Experiența Bizertei, 
niat Harmel, a arătat 
largi populare din 
cine sînt dușmanii lor și cine 
sînt adevărații lop prieteni. El 
și-a

a subli- 
maselor 
Tunisia

Construcții de o amploare 
fâră precedent

Veniamin Dîmșiț, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
stat al planificării al U.R.S.S. 
a subliniat în cuvîntarea sa 
că în ultimii ani construcțiile 
au devenit în Uniunea Sovie
tică una din cele mai mari 
ramuri industriale în care lu
crează peste șase milioane și 
jumătate de oameni.

El a subliniat influența 
binefăcătoare a restructurării 
conducerii industriei și con
strucțiilor asupra dezvoltării 
construcțiilor capitale și de 
locuințe în țară. . Niciodată 
pînă acum amploarea con
strucțiilor nu a fost atît de 
mare.

O amploare nemaiîntâlnită 
au căpătat-o construcțiile de 
locuințe. La sfârșitul primilor 
trei ani ai septenalului (1959— 
1961) suprafața totală a locu
ințelor construite va fi de 250 
milioane m.p. (întregul fond 
de locuințe în Rusia țaristă se 
cifra la 180 milioane m.p.).

Veniamin Dîmșiț a expus a- 
mănunțit sarcinile industriei 
de construcții în perioada con
strucției desfășurate a comu
nismului.

Președintele
Securității de 
lîngă Consiliul 
al U.R.S.S. Aleksandr Șelepin, 
a subliniat că activitatea sub
versivă a serviciilor de spio
naj imperialiste, îndeosebi a 
celui american, se activizează. 
„Peste tot se văd urmele A- 
genției centrale de investigații 
a S.U.A., a spus el. Berlinul 
occidental a fost transformat 
într-un centțu al activității de 
spionaj împotriva R.D.G. și a 
U.R.S.S.

Aleksandr Șelepin a arătat 
că pentru rețeaua ramificată 
a serviciului de spionaj ame
rican se cheltuiesc anual trei 
miliarde dolari. Uniunea So
vietică și 
liste sînt ' 
serviciilor 
liste. Ele 
spioni sub

„Organele Comitetului secu
rității de stat își concentrea
ză principalele forțe pentru 
curmarea acțiunilor duse de 
serviciile de spionaj dușmă
noase", a declarat Șelepin.

Referindu-se la activitatea 
criminală a grupului antiparti-

Comitetului 
stat de pe 
de Miniștri

celelalte țări socia- 
ținta principală a 
de spionaj imperia- 

trimit în U.R.S.S. 
i masca de turiști.

nic zdrobit de partid, Șele
pin a citat fapte noi care do
vedesc că participanților la 
acest grup le incumbă răspun
derea personală pentru supri
marea unor activiști de sea
mă ai P.C.U.S. și statului so
vietic.

A sosit timpul, a declarat 
Șelepin, de a trage la răspun
dere pe linie de partid pe 
participanții la grupul anti
partinic care se mențin pe ve
chile poziții.

Aleksandr Șelepin a ridicu
lizat zarva antisovietică din 
Occident și, în special, a pre
sei burgheze care răspîndește 
născociri, potrivit cărora dis
cuția cu privire la grupul an
tipartinic desfășurată la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
ar dovedi că în partid ar 
exista o fisură, că ar avea loc 
o pretinsă încălcare a unită
ții P.C.U.S.

Răspunzînd la aceste năs
cociri, Șelepin a spus că parti
cipanții la grupul antiparti
nic, zdrobit din punct de ve
dere ideologic și organizato
ric, nu prezintă nici cel mai 
neînsemnat pericol pentru 
partid. „Aceste cadavre poli
tice nu prezintă nici măcar o 
umbră de pericol". Vorbim 
despre ei, a declarat Șelepin, 
numai pentru a scoate încă o 
dată le iveală activitatea lor 
criminală și a arăta ce în
semnătate a avut pentru țară 
zdrobirea grupului antiparti
nic.

Aleksandr Șelepin a rapor
tat Congresului că în cadrul 
organelor securității de stat au 
fost lichidate total încălcări
le legalității socialiste care au 
avut loc în perioada cultului 
personalității. „Acest lucru a 
fost curmat și a fost curmat 
pentru totdeauna".

în țara noastră, a subliniat 
vorbitorul, este respectată în 
prezent, mai mult ca oricînd, 
în conformitate cu constituția 
U.R.S.S., inviolabilitatea per
soanei.

în aplauzele furtunoase ale 
delegaților și oaspeților la 
Congres, Aleksandr Șelepin a 
declarat că „acțiunile spioni
lor și ale altor dușmani ai sta
tului vor fi pedepsite și de 
acum înainte cu toată severi
tatea legilor sovietice".

exprimat recunoștința 
față de poporul sovietic pen
tru ajutorul acordat 
nilor în legătură cu 
nea imperialistă de la

Evenimentele de la 
a declarat Harmel, au arătat 
că interesele Africii sînt in
compatibile cu cele ale Occi
dentului imperialist.

Vorbitorul a arătat că te
zele teoretice din Programul 
P.C.U.S. cu privire la căile de 
dezvoltare a țărilor care și-au 
obținut nu de mult indepen
dența, nu pot să nu trezească 
interesul tuturor oamenilor 
progresiști din Tunisia.

Sîntem și noi de părere — 
a spus el — că prin acțiunile 
lor conducătorii Partidului 
Muncii din Albania aduc pre
judicii mișcării comuniste in
ternaționale.

Congresul al XXII-lea al 
partidului marelui Lenin des
chide cea mai strălucită filă 
din istoria societății omenești,

tunisie- 
agresiu- 
Bizerta. 
Bizerta,

publice planurile, elaborate 
de cercurile agresive cu pri
vire la nimicirea unor întregi 
regiuni ale Turciei în caz de 
război.

în Turcia ia amploare miș
carea maselor largi populare 
pentru făurirea unei Turcii 
independente, neutre și demo
cratice, a declarat Demir.

Șeful delegației Partidului 
Comunist din Birmania, a de
clarat că planul construirii so
cietății comuniste in Uniunea 
Sovietică este un pian gran
dios și fără precedent. El a 
subliniat că poporul sovietic 
se poate mîndri pe bună drep
tate cu acest plan.

Șeful delegației birmane 
și-a exprimat convingerea că 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. va întări și mai mult 
unitatea și solidaritatea miș
cării comuniste internaționale 
și, în primul rînd, unitatea 
lagărului socialist. El a sub
liniat că Partidul Comunist 
din Birmania va respecta cu 
fermitate principiile unității 
și solidarității mișcării comu
niste mondiale, pe baza mar- 
xism-leninismului.

Piotr Pospelov, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., directorul Institutu
lui de marxism-leninism de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S., a de
clarat că proiectul noului Pro
gram al P.C.U.S. a intrat nu 
numai în patrimoniul poporu
lui sovietic ci și în cel al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, al tuturor oa
menilor progresiști din lume. 
„Carte a vieții — așa denu
mesc Programul partidele co
muniste și muncitorești".

El a subliniat că Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. a de
venit un for mondial al fră
ției. Programul provoacă ad
versarilor comunismului o 
frică animalică în fața pers
pectivei reale a înaintării o- 
menirii pe calea comunismu
lui.

In această perioadă de 
răscruce, a spus Pospelov, s-au 
găsit oameni care se opun Pro
gramului nostru. Este vorba 
de conducătorii Partidului 
Muncii din Albania, este vor
ba de Molotov principalul 
ideolog al grupului antiparti
nic.

Amintind de recenta scri
soare adresată de Molotov, Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
Piotr Pospelov a spus că Mo
lotov se pronunță în prezent 
împotriva concluziei atît de 
importante a P.C.U.S. cu pri
vire la posibilitatea preîntâm
pinării războiului în condiții
le actuale. El se pronunță îm
potriva tezei coexistenței paș
nice, demonstrind astfel cît 
s-a îndepărtat de marxism-le
ninism.

După părerea lui Molotov, a 
continuat Pospelov, reiese că 
prin război comunismul și-ar 
putea cîștiga noi adepți. Or, 
acesta este lucrul pe 
atribuie comunismului 
nii săi cei mai înrăiți.

Citind declarații ale 
nin, Piotr Pospelov 
Tocmai a

care îl 
dușma-

lui Le- 
a spus: 

acela 
carp considera că contradicți
ile dintre- socialism și capita
lism pot fi soluționate prin în
trecere economică pașnică. 
Prin însăși forța exemplului 
său, comunismul influențează 
dezvoltarea istorică și atrage 
de partea sa noi și noi mili
oane de oameni.

Piotr Pospelov a subliniat că 
Molotov a întreprins un atac 
direct împotriva 
fundamentale ale

ninismului. Molotov se pro
nunță împotriva lui Lenin, se 
rupe de marxism-leninism.

Piotr Pospelov a apreciat ca 
justă propunerea unor delegați 
ca Molotov, Kaganovici, Ma
lenkov, să fie excluși din 
P.C.U.S. și și-a exprimat con
vingerea că Congresul al 
XXII-lea va sprijini în unani
mitate această propunere.

Referindu-se la acțiunile 
conducătorilor Partidului Mun
cii din Albania, vorbitorul a 
relevat că ei alunecă tot mai 
mult în mocirla naționalismu
lui, încalcă brutal principiile 
internaționalismului proletar. 
Sperăm că comuniștii albanezi 
și poporul albanez își vor da 
seama în ce periculoasă mo
cirlă antirevoluționară sînt 
trași de conducătorii Partidu
lui Muncii din Albania.

Vorbind despre activitatea 
institutului de marxism-leni- 
nism pe care-1 conduce, Piotr 
Pospelov a relatat că în fon
durile institutului există a- 
proximativ 6.000 de documente 
ale lui Marx și Engels și peste 
30.000 de documente ale lui 
Lenin.

Vorbitorul a reamintit că au 
fost editate mari lucrări știin
țifice, printre care Istoria răz
boiului civil și Istoria Mare
lui Război pentru Apărarea 
Patriei. El a spus că lucrarea 
Marele Război pentru Apă
rarea Patriei, în șase volume, 
va fi terminată în 1963.

S-a început elaborarea unei 
Istorii a P.C.U.S. în mai multe 
volume, primul volum urmînd 
să apară în 1963. Această lu
crare științifică marxistă va fi 
editată la a 50-a aniversare a 
Puterii Sovietice.

Alexei Adjubei, redactor șef 
al ziarului „Izvestia", a subli
niat că membrii grupului an
tipartinic fracționist, în spe
cial Molotov, s-au opus con
tactelor directe ale conducăto-

sov

problemelor 
marxism-le-

in urma vizitelor condu câtor-. - 
lor sovietici în străinătate, 
prestigiul internațional al 
U.R.S.S. crește. „Aceste călă
torii constituie un model de 
fermitate și suplețe în politi
ca externă sovietică".

Adjubei s-a referit în spe
cial la vizita făcută de N. S. 
Hrușciov în Statele Unite la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

In fața noastră se deschid
noi îtînerariî cosmice

Marile succese ale muncii
pașnice a poporului sovietic

Ultimul a luat cuvîntul în 
ședința de dimineață Alexei 
Șkolnikov, prim-secretar al 
Comitetului regional Stalin
grad al P.C.U.S. Referindu-se 
la activitatea grupului anti
partinic fracționist, el a spri
jinit părerea celorlalți vorbi
tori că Molotov, Kaganovici și 
Malenkov nu au ce căuta în 
partid.

Regiunea Stalingrad, a că
rei industrie a fost distrusă 
total în timpul celui de-al 
doilea război mondial, este

astăzi un mare centru indus
trial, a spus Șkolnikov. Volu
mul producției globale a de
pășit de 6 ori nivelul antebe
lic. El a crescut de la înce
putul septenalului (1959) cu 62 
la sută.

A fost construită înainte de 
termen cea mai puternică hi
drocentrală electrică din lu
me, de pe Volga, care poartă 
numele Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. Ea a produs 
pînă acum 14 miliarde de ki- 
lowați/ore de energie electri-
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tJriașă contribuție la întărirea 
unității mișcării comuniste 

internaționale
Salutînd Congresul, șeful 

delegației Partidului Comunist 
din Malaya a declarat că po
porul malayez este ferm ho- 
tărît să învingă în războiul ce 
i-a fost impus de colonialiști.

El a amintit că acest război 
continuă de 13 ani. Monopo- 
liștii cer capitularea Partidu
lui Comunist din Malaya. De 
aceea, a 
Partidul 
lăya nu 
decît să 
triva colonialiștilor.

Sîntem convinși că victoria 
va fi de partea poporului ma
layez, a arătat vorbitorul.

Șeful delegației comuniștilor 
malayezi și-a 
vingerea că 
XXII-lea va 
contribuție la 
ții mișcării comuniste 
naționale.

La Ccngres s-a dat 
apoi telegramei de salut 
Partidului Comunist din 
publica Sud-Africană.

Proiectul de Program 
P.C.U.S. și rapoartele prezen
tate de N. S. Hrușciov la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
sînt un exemplu de dezvoltare 
creatoare a marxism-leninis- 
mului — a spus Ruiz Gonza
les, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Bolivia.

Salutînd Congresul în nume
le comuniștilor bolivieni, Gon
zales a subliniat că hotărârile 
Congresului vor exercita o 
uriașă influență în sensul în
tăririi continue a unității miș
cării comuniste internaționale.

Ruiz Gonzales s-a declarat 
de acord cu poziția Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
față de conducătorii Albaniei.

El a. spus în continuare că 
în lupta lor bolivienii sînt în
suflețiți de revoluția cubană. 
„Lupta eroică a poporului Cu
ban este un izvor din care pot 
sorbi toate popoarele".

Fiodor Tabeev, prim-secre
tar al Comitetului regional al 
P.C.U.S. din R.S.S.A. Tatară, 
și-a exprimat convingerea fer
mă că sarcinile trasate de

spus șeful delegației, 
Comunist din Ma- 
are altă alternativă 
continue lupta împo-

exprimat
Congresul 

aduce o 
întărirea

con- 
al 

mare 
uciită- 
inter-

citire 
a 

Re

al

Programul P.C.U.S, cu privire 
la transformarea industriei so
vietice în cea mai puternică 
industrie din lume vor fi în
deplinite. Caracterul realist al 
acestor sarcini este confirmat 
de nivelul actual de dezvol
tare a economiei țării.

Tabeev a vorbit despre dez
voltarea economiei naționale 
în R.S.S.A. Tatară, a cărei 
bază o constituie industria pe
trolului. El a comunicat între 
altele, că R.S.S.A. Tatară a de
pășit de 1,5 ori S.U.A. în ce 
privește nivelul productivității 
muncii în industria petrolului.

Succesele R.S.S.A. Tatare, a 
continuat el, constituie rezul
tatul înfăptuirii politicii leni
niste în problema națională, 
a politicii de efalitate în drep-

Prietenii mei cosmonauți se 
pregătesc în vederea unor noi 
zboruri, în fața noastră se des
chid 
spus 
man

In 
asistenței, 
Congresului al XXII-lea. Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
și lui Nikita Hrușciov perso
nal, salutul înflăcărat 
ților cosmonauți.

Printre delegații la 
Gherman Titov este 
tînăr comunist. El consideră 
drept cea mai înaltă distincție 
faptul că din rîndul candidați- 
lor de partid, a fost primit 
înainte de termen în partid, 
după zborul la bordul navei 
cosmice „Vostok-2“, și că apoi 
a fost ales delegat la Con
gres.

Vorbind despre succesele re
marcabile ale Uniunii Sovieti
ce Titov a arătat că socialis
mul este „rampa de lansare de 
pe care își iau zborul navele 
cosmice".

noi itinerarii cosmice, a 
pilotul cosmonaut Gher- 
Titov.
aplauzele furtunoase ale 

Titov a transmis

al pilo-

Congres 
cel mai

Amintind că de pe un sate
lit artificial american au fost 
aruncate în Cosmos 350 mili
oane de ace metalice, Gher
man Titov a declarat că cos- 
monauții sovietici protestează 
împotriva unor asemenea ac
țiuni. Aceasta nu contribuie la 
cucerirea pașnică a Cosmosu
lui, a spus el adăugind : „Vom 
zbura în Cosmos în pofida a- 
cestor diversiuni".

Piloții cosmonauți sovietici, 
a declarat în încheiere Titov* 
sînt întotdeauna gata să înde
plinească orice nouă misiune 
trasată de partidul comunist și 
guvernul sovietic.

Cu aceasta ședința de după- 
amiază a Congresului a luat 
sfîrșit.

Congresul a mai primit te
legrame de salut din partea 
Partidului Comunist din Ir
landa de Nord, a Partidului 
Socialist din Nicaragua și a 
Ligii muncitorești irlandeze.

Lucrările Congresului al 
XXII-lea vor continua vineri.

In aceste zile de neuitat
XXII-lea al 

se desfășoară 
perspectivele 

luminoase pe care le deschide — 
creează noi energii, este un nese
cat izvor de entuziasm. Faptele 
demonstrează aceasta. Numeroși 
comsomoliști din capitala Uniunii 
Sovietice pleacă spre nenumăra
tele construcții ale comunismului. 
tată răspunsul tinerei generații la 
chemarea pe care tovarășul Nikita 
Hrușciov a adresat-o comsomoliș- 
tilpr și tinerilor sovietici.

Serghei 
al C.C. al 
vînful său 
Congres 
despre participarea tinerilor 
opera de construcție a comunismu
lui, despre rezultatele minunate ob
ținute în întrecerea în cinstea Con
gresului de către sutele de mii 
de tineri de pe pămînturile desțe
lenite, de către comsomoliștii din 
fabrici și uzine, de pe marile 
șantiere de construcții.

Tamara Suhaciova lucrează de 
8 ani la fabrica „Parițskaia Komu- 
na" din Moscova. A intrat ca 
muncitoare necalificată. A termi
nat școala tehnică și a devenit 
maistru de schimb ; iarăși a în-

ongresul al 
P.C.U.S. care 
la Kremlin,

Pavlov, prim-secretar 
Comsomolului, în cu

la cel de-al XXII-lea 
al P.C.U.S. a vorbit 

la
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Vătaf și a devenii inginer. împre
ună cu prietena ei, comsomolista 
Lidia Vorobiova, Tamara a hotă
rî! să plece pe una din construc
țiile comunismului.

Un nou grup de comsomoliști 
din Moscova a părăsit Capitala 
plecînd în direcția lujno-Sabalinsk 
la un important șantier al septe
nalului.

Zilele acestea pleacă un alt 
grup din care fac parte tineri de

Corespondeniă 
telefonică din Moscova

la Uzinele „Lihaciov". In cererea 
lor adresată Comitetului orășenesc 
al Comsomolului, Vladimir Gali- 
|in, Anatoli Graciov, Serghei Pa- 
valișin au scris : 
chemarea partidului, ca 
la apelul
Hrușciov, al Congresului P.C.U.S., 
rugăm să fim trimiși pe una din 
construcțiile comunismului".

Entuziaștii tineri din Moscova 
pleacă pe traseele septenalului : 
la combinatul metalurgic din Si
beria apuseană, la Krasnoiarsk, în

„Ca răspuns la 
răspuns 

lui Nikita Sergheevici

Kazahsfan și Ural, peste tot unde 
e nevoie de munca avînfată a ti
neretului.

Acum cîteva zile luînd cuvîntul 
la Congres, Piofr Demicev, dele
gat al organizației de partid a 
orașului Moscova, vorbea despre 
faptul că într-unul din cvartalele 
Moscovei va începe curînd mon
tajul caselor din prefabricate vo
luminoase care se prezintă sub 
forma unor... apartamente întregi.

Și iată că zilele acestea pe 
străzile Moscovei a trecut un ca
mion uriaș care remorca un ase
menea apartament, unul din pri
mele apartamente produse la Uzi
na de materiale de construcții, 
care este astăzi numită pe drept 
cuvînf „fabrica de case".

Prefabricatul acesta are două 
camere mari, luminoase, cu du
lapuri în perete. Toate lucrările 
de finisare exterioară au fost exe
cutate la fabrică.

lată încă una din miile și miile 
de realizări ale poporului sovietic 
închinate celui de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

AL. STARK

Moscova, 26 octombrie 1961
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