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Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă

în ziua de 27 octombrie 1961 
avut loc Plenara lărgită a Con-a .

siliuiui Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R. P. Romînă.

La lucrările Plenarei au partici
pat membrii Consiliului U.A.S.R., 
membrii Comisiei Centrale de 
Cenzori, activiști din secțiile C.C. 
al P.M.R., activiști ai C.C. al 
U.T.M., reprezentanți ai Ministeru
lui Învățămîntului și Culturii, ai 
Ministerului Agriculturii și ai altor 
ministere, 
stituții de 
tiviști ai 
c»etari ai 
președinți 
lor studenților din centrele uni
versitare și din marile institute, 
redactori ai publicațiilor de tine
ret și sfudenți.

conducători ai unor in- 
învățămînt superior, ac- 
Consiliului U.A.S.R., se-
comitetelor U.T.M. și 
ai consiliilor asociații-

Plenara a dezbătut munca des
fășurată de asociațiile studenjilor 
după cea de-a lll-a Conferință a 
U.A.S.R. și sarcinile pentru îmbu
nătățirea muncii politico-educative 
și profesionale în rîndul studenți
lor în anul universitar 1961—1962, 
ce revin asociațiilor potrivit hotă- 
rîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie a.c.

în urma acestor dezbateri, la 
care au luat parte un mare nu
măr de membri ai Consiliului 
U.A.S.R., precum și invitați, ple
nara a aprobat în unanimitate ra
portul prezentat, sarcinile ce de
curg și măsurile ce trebuie luate 
de către asociațiile studenților în 
acest an universitar.

Se extinde mecanizarea muncii
De la o oră, la cîteva minu

te... Astfel a fost redus tim
pul de executare a unor piese 
pentru combine și pentru alte 
mașini agricole, în turnătoria 
Uzinelor ..Semănătoarea", ca 
rezultat al extinderii continue 
a mecanizării muncii.

în ultimii ani și alte tumă-
Tineiele Drevan Maiia și 
Vilh Hanelore de la între
prinderea „Textila roșie” 
din Brașov muncind cu 
dragoste la mașina de 

tricotat
Foto: S. NICULESCU

Cursuri de ridicarea 
calificării 

profesionale

te
F

..Ades 
din București, „Libertatea-- 
Sibiu și în alte unități produ
cătoare de bunuri de consum 
din țară au fost deschise noi 
cursuri de scurtă durată pen
tru calificarea muncitorilor. 
Lecțiile, predate de ingineri, 
tehnicieni și maiștri, sînt le
gate de specificul profesiuni
lor respective și sint însoț 
de demonstrații practice 
schimburi de experiență.

Cursurile sint frecventa» 
de un mar»» număr de mun
citori. La Tabrica de confec
ții și tricotaje din Bucul ești, 
de pildă. își ridică calificarea 
acum 230 de muncitoare, la 
„Postăvăria romînă" — 190 de 
țesători și finisori, la între
prinderea „Dorobanțul_-Plo- 
iești — 180 de filatori, țesători 
și finisori, la Fabrica „Porțe- 
lanul“-Cluj — 110 turnători și 
decoratori de ceramică etc.

Pînă acum au fost calificați 
în cadrul acestor cursuri de 
scurtă durată din întreprin
deri circa 5.000 de muncitori, 
de 3,5 ori mai mulți decît în 
1960.

Peste 2.800 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și creatori 
de modele din întreprinderi 
ale industriei bunurilor de 
consum și-au ridicat, de ase
menea, calificarea în cadrul 
unor cursuri speciale cu scoa
terea din producție.

(Agerpres)

Tinără Ioana Sandu de la 
Țesătoria de in și cînepă 
din Capitală dă numai 
țesături de bună calitate.

Foto : AGERPRES

în peg. a 2-a

Viața culturală 
a tineretului

Lucrările agricole de toamnă
v f ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ Bsă fie terminate la timp I

La recoltatul porumbului
Depunînd eforturi susținute, 

colectiviștii de la G.A.C. „Al 
Il-lea Congres al P.M.R.“ din 
satul Umbrărești, raionul Bu- 
joru, regiunea Galați, se apro
pie de sfîrșit cu recoltatul po
rumbului. Pînă în ziua de 22 
octombrie ei au recoltat 248 
ha de porumb din totalul de 
262 ha. Rezultate bune au ob
ținut colectiviștii din Umbră
rești și la însămînțări 
din planul de 330

Rămași în

Numeroase gos
podării agri
cole colective 

din raionul Hațeg 
și-au organizat bine 
munca în campania 
însămînțărilor de 
toamnă. De exem
plu, gospodăriile co
lective din Livadia, 
Ponor, Valea Lupu
lui și altele au fo
losit pe lîngă trac
toarele S.M.T. și a- 
telajele proprii lu
crând fără întreru
pere de dimineață 
pînă seara tîrziu. 
Datorită acestui fapt 
în aceste gospodă
rii agricole colecti
ve au fost însămân
țate toate suprafe
țele planificate. în 
unele gospodării a- 
gricole colective 
însă însămînțările 
au rămas mult in

unde 
ha s-au

urma

realizat peste 260, precum 
la arături unde au fost reali
zate 356 ha din planul de 370. 
Numai în ziua de 22 octom
brie colectiviștii din Umbră- 
rești au semănat grîul pe o 
suprafață de 50 ha și au arat 
alte 20 ha. în toată activitatea 
lor se vede hotărârea de a 
termina în cel mai scurt timp 
cu muncile urgente din cam
panie.

și

T. OANCEA

cu însămîntările
urmă. Pe 
raion 
agricole colective au 
însămînțat pînă la 
26 octombrie doar 
3015 ha din cele 
6525 ha planificate. 
Gospodăriile colec
tive din Chitid, 
Demsuș. Peșteanu 
și altele mai au de 
însămînțat mari su
prafețe

Care sînt cauzele 
acestei situații ? în 
primul rînd, condu
cerile acestor gos
podării nu au orga
nizat judicios for
țele de muncă de 
care dispun. De vi
nă însă sînt și o 
parte din mecaniza
torii de la S.M.T. 
Orăștie. Din cele 38 
de tractoare care 
lucrează pe raza ra
ionului, zilnic sta-

întregul 
gospodăriile

ționează cîte 5-6 
tractoare din cauza 
defecțiunilor, iar a- 
telierele mobile nu 
sint operative în re
medierea defecțiu
nilor. Brigăzile de 
tractoriști nu lu
crează în schimburi 
ziua și noaptea în 
această perioadă 
cînd însămînțările 
sînt mult rămase în 
urmă.

Un sprijin susți
nut este necesar și 
din partea organi
zațiilor U.T.M. Ele 
au datoria să-i mo
bilizeze pe toți tine
rii colectiviști la 
muncă pentru ca a- 
ceștia 
zenți 
mai 
de ei.

să fie pre- 
acolo unde e 
mare nevoie

Un exemplu bun

Se înoptase de-a binelea cînd 
tractoristul Gheorghe Cea- 
ușu de la S.M.T. Comișani, 

raionul Tîrgoviște a anunțat:
— Peste o oră tractoarele nu 

vor mai putea lucra. Tarlaua unde 
arăm este plină de coceni.

Vorbele tractoristului Gheorghe 
Ceaușu, au fost ascultate cu aten
ție de colectiviștii care se mai 
aflau încă la lucru, pe o tarla 
vecină, la recoltatul cartofilor.

Intr-adevăr, tractoarele nu pu
teau fi lăsate la capătul brazdei 
într-o asemenea noapte ca aceea, 
cu cer senin și lună plină.

N-o să stăm cu mîinile în stru 
Chiar acum o să mergem acolo, 
a zis comunistul Petre Băleanu, 
colectivist la G.A.C. „Drumul bel
șugului".

— Hai să pornim la lucru că 
e tîrziu. Cine vrea să mai mear
gă? Deodată se auziră mai multe 
voci. Mergem și noi. Ion Ivan, 
Costache Ion, Zdravcu Constantin, 
Ivan Nicolae, Costache Marin, 
Băleanu Paraschiva, Marin Vasi- 
lica, Nicolae Alexandrina, Ivan 
Venera și alții au și pornit la 
treabă. In numai 6 ore, terenul cu 
coceni a și fost eliberat. Trac
toarele au început să duduie din 
nou. Trei hectare de teren au arat 
tractoriștii din schimbul de noap
te. Cînd luna a început să pă
lească și zorii s-au ivit alți tracto
riști au intrat în schimbul de zi.

AUREL PREDA 
corespondent voluntar

LAL ROMULUS
Tntîrzierea 

poate fi recuperată
Gospodăria agricolă colecți

ei din satul Ghermănești, ra
ionul Bîrlad, și-a propus ca în 
toamna aceasta să însămînțeze 
cu grîu suprafața de 230 hec
tare. Folosirea judicioasă a po
sibilităților și forțelor de care 
gospodăria dispune ar fi putut 
face ca însămînțările să fie 
gata încă de la 20 octombrie. 
Nu s-a întîmplat însă așa. La 
26 octombrie aici abia erau în- 
sămințate 140 de hectare. Pînă 
la aceeași dată, mai erau de 
arat încă 40 hectare. Am în
trebat pe tovarășul Gheorghe 
Burcă, președintele colectivei, 
pe tinără Maria Radu, tehni
ciană agronom a gospodăriei 
și pe Stelian Galan, șeful bri
găzii a doua de tractoare de 
la S.M.T. Zorleni care sînt 
cauzele răminerii în urmă. Pre
ședintele a ridicat din umeri, 
tehniciană a motivat că „nu 
plouă", Stelian Galan a răs
puns : sîntem de vină și noi 
mecanizatorii, pentru că nu fo
losim la maximum fiecare oră 
bună de lucru. Sînt însă de 
vină și tovarășii din condu
cerea gospodăriei.

Și are dreptate. Tractoarele 
repartizate să lucreze aici o 
bună bucată de timp nu au 
putut lucra, din cauză că nu 
a fost eliberat terenul de cul
turile tîrzii.

Această rămînere în urmă a 
însămînțărilor poate fi recupe
rată. Se cere însă din partea 
conducerii gospodăriei colecti
ve să acționeze urgent.

C. SLAVIC

(Agerpres)

ucenicilor să le însușească cu 
mai multă ușurință.

torii din țară au fost moder
nizate. Anul acesta, de exem
plu, indicii de mecanizare în 
turnătorii a crescut față de 
anul trecut, în medie cu 15 la 
sută la prepararea amestecu
rilor și la executarea formelor 
de turnare.

PRACTICA ÎN PRODUCT

n Școala profesio
nală de ucenici a 
Fabricii de rul
menți din Bîrlad 
se pregătesc vii
torii muncitori 

ecesari fabricii, nou- 
Combinat siderurgic de la 

Galați și altor unități indus
triale. Peste 500 de ucenici își 
însușesc meseria în condițiile 
tehnicii noi, sub îndrumarea 
celor mai competenți 
maiștri și muncitori. 
Conducerea fabricii 
acordă o deosebită 
grijă organizării și 
desfășurării instruirii 
practice a ucenicilor. 
Și este firesc. Prac
tica în producție 
reprezintă elementul 
ză in formarea viitorului 
muncitor, în însușirea de către 
acesta a unei înalte calificări, 
în dezvoltarea atitudinii socia
liste față de muncă, față de 
bunul obștesc, în educarea 
trăsăturilor muncitorului îna
intat.

structori. La Bîrlad, hala în 
care a fost amenajat atelierul 
— școală este dotată cu utilaje 
care satisfac în bună măsură 
necesitâfile unei pregătiri te
meinice a ucenicilor. Strun
guri. mașini de găurit, apara
te de sudură și altele dau po
sibilitate ucenicilor să lucreze 
efectiv la mașini, șă deprindă 
mînuirea și folosirea lor co
rectă. Ucenicii au, de ăseme-

Profesori — muncitorii 
cei mai buni

Cum este organizată practica 
în producție a ucenicilor 

de la școala profesională din Bîrlad

de ba- lă, unelte rece

Primul contact cu meseria 
aleasă, cu munca prac
tică, ucenicul îl ia în 

atelierul de instructaj al șco
lii.

Pregătirea ucenicilor care 
fac practică în atelierul-școală 
depinde, pe de o parte, de mo
dul în care este înzestrat ate
lierul cu mașini și unelte ne
cesare, iar pe de altă parte, de 
îndrumarea calificată pe care 
trebuie s-o asigure maiștrii-in-

nea. la î 
sare cu care să lucreze și apa
ratele de măsură.

Alături de actualul atelier 
se profilează o nouă clădire.

— Este viitorul atelier-șcca- 
lă, ne explică tovarășul Petrea 
Haralambie, directorul școlii, 
în curînd ne vom muta în 
noul atelier în care vor fi con
diții și mai bune de practică. 
Atelierul este compus din pa
tru hale cu încălzire centrală, 
luminate fluorescent. Este do
tat cu mese de lucru și min- 
ghine noi. în anul viitor utila
jele necesare pentru instruirea 
practică a elevilor se vor com
pleta cu noi strunguri, cu ma
șini de frezat orizontal etc.

Conducerea fabricii a repar
tizat atelierului-școală un nu
măr de maiștri bine pregătiți. 
Aceștia se află continuu în 
rîndul ucenicilor, le predau 
cunoștințele pe operațiuni, 
conform programei analitice, 
metodă care dă posibilitatea

Succese 
ale constructorilor 

de locuinfe
Aproape în fiecare zi din 

acest an în orașele și centrele 
muncitorești ale țării au fost 
date în folosință noi blocuri 
de locuințe.

Constructorii din regiunea 
Brașov, de exemplu, au înăl
țat de la începutul anului 
peste 1.500 de apartamente, 
întreaga lor activitate s-a des
fășurat sub lozinca „Să con
struim apartamente conforta
bile și la un preț de cost 

1 redusă Constructorii din a- 
| ceasta regiune urmează 
I mai dea în folosință pînă la 
I sfirșitul anului încă 760 
| apartamente.
1 Oameni muncii din regiu- 
□ nea Crișana au primit în a- 
'i cest an aproape 1.700 de apar- 
1 tamente confortabile și de 
1 bună calitate.
j Au fost date recent în folo- 

■ sință noi blocuri de locuințe 
3 în orașele Iași, Bîrlad și Paș- 
ț câni. De la începutul anului 
1 in regiunea Iași s-au construit 
] peste 1.000 de apartamente cu 
' aproximativ 150 mai multe 
I decît în întreg anul trecut, iar 
i alte 600 de apartamente se 
( află in prezent în construcție.

In urma îmbunătățirii mun
cii de proiectare, introducerii 
metodelor noi de lucru și mai 
bunei folosiri a mijloacelor 
mecanizate, costul unui apar
tament dat în folosință în a- 
ceastă regiune a fost scăzut, 
deși a fost mărită suprafața 
locuibilă și îmbunătățit mult 
confortul.

(Agerpres) I

să

de

Foto : N. STELORIAN

Cîțiva membri ai brigăzii de tineret din secția croit a fa
bricii de încălțăminte „Partizanul” din Bacău, brigadă 

fruntașă pe oraș.

Ucenicii anilor II, III și IV 
fac practică în fabri
că alături de mun

citori. Legătura nemijlocită 
cu producția are un mare 
_____ efect educativ. Uce

nicul are posibilita
tea să cunoască în
deaproape probleme
le pe care le ridică 
producția, să spriji
ne direct înfăptuirea 
lor.

Conducerea fabricii,
organizația U.TAL au sprijinit 
școala în repartizarea ucenici
lor pe lîngă muncitorii frun
tași, care se ocupă cu dragoste și 
interes de pregătirea schimbu
lui de mîine. Acesta este un 
lucru esențial în pregătirea și 
desăvârșirea pregătirii ucenici
lor. Lucrând alături de cei mai 
buni muncitori, ucenicii înva
ță din experiența lor, își însu
șesc trăsăturile înaintate ale 
acestora. Cîte lucruri n-are de 
pildă, de învățat ucenicul Lun- 
gu Mihai din anul HI B de 
la strungarul Iancu Bușilă, 
care are 33 de ani de experien
ță în muncă.

Fabrica este nouă, iar cea 
mai mare parte din muncitori 
sînt tineri. Cu toate acestea 
mulți tineri muncitori au o 
bogată experiență în muncă. 
Cei mai buni dintre fruntași 
cum sînt Gheorghe Clapa. Va- 
leriu Alexandru, Gheorghe 
Bej an au primit deci sarcina 
să se ocupe de practica uceni
cilor. Ei îi ajută să cunoască 
și să mânuiască cele mai mo-

In laboratorul de științe 
naturale al Școlii de 7 ani 

nr. 136 din Capitală.
Foto : GR. PREPELIȚA

6.680.000 lei 
economii

Colectivul de muncitori, in
gineri yi tehnicieni de la
Fabrica de țevi din ora

șul Roman a reușit ca in pri
mele 9 luni ale acestui an 
producă în afara sarcinilor 
plan 1.728 tone țeava și 
realizeze totodată economii 
valoare de 6.680.000 lei.

frumoasele rezultate 
merită evidențiate 

de producție ale ti- 
conduse de maiștrii

să 
de 
să 
în

Pentru 
obținute, 
brigăzile 
neretului 
Petrică Neteș și Gheorghe 
Goldan precum și tinerii Ion 
Pițigoi, Mihai Burlacu, Ion 
Munteanu și alții.

EMIL AVĂDANI 
laminorist(Continuare în pag. a 3-a)

In scopul îmbunătățim 
procesului tehnologic

Printre alte mă
suri aplicate în 
practică anul acesta 
la Combinatul si
derurgic din Hune
doara — menite să 
îmbunătățească pro
cesul tehnologic — 
se înscrie și ridica
rea temperaturii ae
rului introdus în 
furnale. în acest fel 
furnaliștii au reușit 
să grăbească topi
rea metalului și tot
odată să economi
sească. în medie, la 
fiecare tonă de fon
tă elaborată cite 25 
kg de cocs. Aseme
nea măsuri care 
contribuie la mai 
buna gospodărire a

materiilor prime și 
la creșterea produc
ției de metal s-au 
aplicat și 
secții 
natului. Ca urmare 
a preocupării pen
tru reducerea siste
matică a cheltuieli
lor de producție, 
siderurgiștii hune- 
doreni, care au în
deplinit angajamen
tul anual de econo
mii încă de la sfâr
șitul lunii august, 
au obținut în lunile 
septembrie și 
tombrie 
zări în 
meniu.

Pînă 
mai îndeplinit

în alte 
ale combi-

oc-
noi reali- 

acest

gajamentele anuale 
privind realizarea 
de economii peste 
plan prin aplicarea 
unor procedee noi 
în producție, mi
nerii din bazinul 
carbonifer Valea 
Jiului, colectivele 
întreprinderilor din 
industria locală a 
regiunii Hunedoara, 
Fabrica de tricotaje 
din Sebeș și altele, 
în primele trei tri
mestre din anul a- 
cesta întreprinde
rile industriale din 
regiunea Hunedoa
ra au realizat eco
nomii suplimenta
re în valoare de 
43.178.000 lei.

Pregătiri 
pentru noul 

sezon de odihnă
Stațiunile de odihnă Sovafa, 

Borsec, Tușnad și Lacul‘Roșu din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au terminat din vreme pre
gătirile pentru noul sezon de 
odihnă. A fost asigurat combusti
bilul necesar încălzirii vilelor, iar 
cantinele s-au aprovizionat cu le
gume, zarzavaturi și fructe în can
tități mai mari decît anul trecut. 
Recent au sosit aici primele gru
puri de oameni ai muncii din se
zonul actual de odihnă. în pe
rioada 
mează 
aceste 
soane.

In acest an în stațiunile din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
și-au petrecut concediile de odihnă 
sau medicale peste 72.000 de 
oameni ai muncii, cu peste 10.000 
mai mulți decît anul trecut. In 
același timp, alte 42.000 de per
soane, venite în excursii, au fost 
găzduite în cabanele de pe lîngă 
aceste stațiuni.

octombrie-decembrie ur- 
să-și petreacă concediul în 
stațiuni peste 3.000 de per-

acum
LIDIA POPESCU

tind de vorbi la 
Podoleni in regiu
nea Bacău cu 
Dumitru Poițelea 
despre ploaie, des
pre porumb, și 

despre alte lucruri la ordinea 
zilei pentru el și pentru toți 
colectiviștii deopotrivă cu el, 
am ajuns în cele din urmă, nici 
eu nu mai știu cum, să vorbim 
despre familia lui tinără. Mai 
precis el mi-a depănat poves
tea simplă, foarte simplă, a 
unei căsnicii obișnuite dintre 
doi colectiviști tineri. Și toc
mai pentru că este atît de 
simplă, atît de omenească, po
vestea aceasta merită să o 
reproduc aici dacă nu pentru 
altceva, atunci pentru exem
plul vieții sigure și liniștite pe 
care o oferă gospodăria colec
tivă unei familii tinere.

Dumitru Poițelea venise din 
armată. Se gindea acum să-și 
rinduiască viața intr-un fel. 
să se așeze trainic în sat prin
tre oamenii gospodari. Aveau 
acasă două hectare și jumă
tate de pămînt, casa bătrî- 
nească și, înainte de armată, 
el începuse să-și ridice o casă

pentru viața lui viitoare, cînd 
va avea familie, copii.

S-a tot gindit cu ce să în
ceapă. Să se însoare și apoi să 
se apuce să lucreze cele două 
hectare și jumătate de pă- 
mint ? Era și asta o cale. O 
cale știută de mult. Bă
trânul Poițelea, tatăl lui Du
mitru, a ținut toată viața la 
petecul acesta de pămînt ca să 
aibă de unde să-i dea fiului 
cind s-o însura partea lui de 
moștenire.

Dar mai există și altă cale. 
Dumitru Poițelea de mult se 
gindea la ea. Putea să intre 
în gospodăria colectivă. Asta 
i se părea mai ispititor. Văzu
se multe locuri în ultimii ani. 
A văzut pe unde a fost multe 
gospodării colective și și-a dat 
seama că aici oamenii trăiesc 
bine, sint foarte mulțumiți.

Dumitru Poițelea n-a insis
tat să-mi explice de ce era 
convins că pentru el era bine 
să intre in gospodărie. „Parcă 
dumneata nu știi ? Umbli atîta 
prin țară și-ai văzut mai mul
te ca mine". In sfirșit. El a

ales această cale. A făcut ce
rerea, s-a înscris, adunarea 
generală l-a primit. Apoi s-a 
gindit la însurătoare. Eugenia 
nu era colectivistă și părinții 
ei încă nu se gindiseră să se 
înscrie.

Ei nu prea roiau să-i de-a 
nici fata dacă el s-a înscris în 
gospodărie. Ziceau : „Cum o 
să trăiți voi fără pămint ?“

Și erau tare îndărătnici bă
trînii.

Asta l-a pus pe gînduri.
Cum să nu se însoare cu 

Eugenia ? Dacă se gîndește la 
casa lui viitoare, la familia 
lui, întotdeauna și-o închipuie 
în casă, ca nevastă a lui, pe 
Eugenia. Naiba știe ? Ține 
prea mult la ea. Dumi
tru s-a apucat să-i convingă 
pe bătrîni. Mergea în fiecare 
zi pe la ei și le povestea ce 
știa el mai bine despre gospo
dăria colectivă, le vorbea des
pre colectiviștii din sat, des
pre viața lor. Bătrînii încli
nau.

Eugenia și Dumitru au ho
tărât să se căsătorească. S-au 
căsătorit și gata. Și-au spus

așa : „O să facem noi doi cum 
e mai bine. Acolo la gospo
dărie e locul nostru. Mai tîr
ziu or să-și dea și bătrînii 
seama".

La 15 ianuarie, au început 
să lucreze amindoi la gospo
dărie. Alcătuiau o tinără fa
milie de colectiviști.

Dumitru Poițelea a fost nu
mit atunci conductor de ate
laj — o muncă importantă și 
care lui Poițelea i-a plăcut. 
I-au plăcut lui și oamenii cu 
care lucra in brigadă. A lu
crat 
toată vara. Eugenia lucra și 
ea la cimp intr-o echipă cu 
mai multe fete și neveste de 
seama ei și era mulțumită. 
Munca era destul de ușoară și 
chiar lucra cu plăcere, pentru 
că se obișnuise cu echipa, cu 
veselia și glumele oamenilor 
de la cîmp.

Viața lui de familie a înce
put, așa cum v-am spus, fără 
griji, fără zbucium. De la în
ceput și-au pus nădejdea în 
munca aceasta la gospodărie 
și toate planurile lor de viitor 
au fost legate de Cîștigul care 
îl așteptau de la gospodărie. O 
parte din acest cîștig l-au pri-

așa toată primăvara și

mit ca avansuri și de fiecare 
dată s-au bucurat. Și-au ter
minat casa, au împodobit-o cu 
ce mai era nevoie și trăiesc 
in ea liniștiți.

Acum, Dumitru Poițelea lu
crează la brigada de construc
ții. Conducerea gospodăriei s-a 
gindit si-l repartizeze acolo 
pentru că el se pricepe și la 
zidărie și la dulgherit și gos
podăria are acuma multă trea
bă cu oameni ca el. Se con
struiește mult.

Mîine se împart avansurile. 
Poițelea de fapt venise pe la 
sediu tocmai ca să afle cit are 
el de primit. Trebuie să știe 
asta pentru că... are el planu
rile lui.

De primit are mult de pri
mit și dacă era vesel cind am 
făcut cu el cunoștință asta era 
tocmai pentru că omul surî- 
dea în sine pentru cîștigul bun 
ce i se dă de la gospodărie 
pentru munca lui.

A făcut pînă acum 300 de 
zile-muncă singur. Pînă la

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a 3-a)



lU-SC CĂMINUL CULTURA!
UTATEA SATULUI

clă-este drum de 
direa albă și nouă 
a căminului cul
tural din comuna 
Cîndești, raionul 
Cislău, se află 
colectivă. Cît egospodăria 

ziua de mare forfota muncii 
nu încetează aici nici o clipă. 
Doar odată cu Lăsarea serii, 
în curtea gospodăriei colec
tive dispare freamătul de 
peste zi.

In •chimb, peste drum, la că
minul cultural, animația abia 
acum începe. Se aprind lumi
nile, din sat încep să sosească 
grupuri, grupuri, tineri și 
vîrstnici. S-au obișnuit să vină 
la cămin pentru că zilnic în 
program e prevăzută cel puțin 
o manifestare culturală.

Oamenii se grăbesc spre in
trare. în sala mare de festivi
tăți iau loc pe bănci. Expune
rea din acea zi „Cum va ară
ta gospodăria noastră peste 
trei ani"—ținută de învățătorul 
Alexandru Prahoveanu — a 
stârnit interesul tuturor. Cu 
creta la tablă, tînărul învăță
tor le-a arătat oamenilor cum 
și în ce fel vor ajunge colecti
viștii din Cîndești să ridice 
valorea zilei-muncă. în fața 
colectiviștilor și individualilor, 
deopotrivă, a fost înfățișat ta
bloul dezvoltării și consolidă
rii gospodăriei colective. A- 
ceasta a avut darul să-i sti
muleze ne colectiviști în efor
turile lor de zi cu zi, iar pe 
cei care se mai află încă pe 
margine, să vadă că drumul 
belșugului este numai G.A.C.

Conferințele ținute la cămi
nul cultural i-au atras pe co
lectiviștii și țăranii indivi
duali din Cîndești, pentru că 
ele au răspuns totdeauna pro
blemelor care îi interesau mai 
mult la un moment dat. Con
ferințe cum au fost „Sectorul 
zootehnic — o comoară a co
lectiviștilor", „Cum au reușit

colectiviștii din Cîndești să 
obțină producții mari La hec
tar" expuse pe înțelesul tutu
ror, însoțite de planșe șl sche
me la tablă și mai ales de 
cifre și exemple concrete din 
realizările obținute de colecti
viști, au lămurit mal temei
nic priii 
colectivă 
pe micul 
țăranului

Colectivul de con
ducere al căminului 
cultural (director O- 
prea Ionescu) se preo
cupă ca și activita
tea artistică să răs
pundă acelorași pro
bleme : majoritatea 
cântecelor, dansurilor, poe
ziilor, pieselor de teatru, 
monologurilor și dialoguri
lor sânt strâns legate de 
problemele cele mai impor
tante ale satului, aflat în plină 
dezvoltare socialistă. E renu
mit și cunoscut în toate satele 
vecine „Cîntecul belșugului", 
izvorît din realitatea satului 
Cîndești sau „Hora colecti
viștilor din Cîndești", dans cu 
temă inspirat din munca 
țăranilor colectiviști. Prin 
piesele „Cel din urmă" și 
„Vlaicu și feciorii lui", artiștii 
amatori din echipa de teatru 
au adus în discuția tutui'or 
problema atât de importantă a 
construirii socialismului și în 
satul lor. Pe lîngă aceste două 
piese, cu sprijinul profesorilor 
Ana Popescu și Elena Vîncău, 
pornind de la exemple concre
te — s-au prezentat o serie de 
scenete, dialoguri și monolo- 
guri în centrul cărora stau 
aceleași probleme importante 
— creșterea și consolidarea 
gospodăriei colective, atrage
rea tuturor oamenilor din sat 
în marea familie socialistă. De

ce este gospodăria 
superioară muncii 
petec de pămînt al 
individual.

mult succes s-a bucurat una 
din scenete în care, prin mij
loace artistice convingătoare, 
artiștii amatori le-au arătat 
tuturor că anul trecut colecti
viștii din Cîndești, contractând 
produse cu statul au obținut 
peste 500.000 lei, bani care 
i-au ajutat sâ-și dezvolte mult 
sectorul zootehnic și, totoda
tă, să-și sporească Veniturile 
personale.

mal mulți sânt acei care cer să 
intre în gospodăria colectivă, 
își găsește explicația și în 
munca polltico-eulturală pe 
care o desfășoară necontenit 
și căminul cultural.

— In toamna aceasta, ne 
spunea tovarășul Oprea Io- 

dlrectorul căminului

Din activitatea culturală a tinerilor 
din comuna Cîndești, raionui 

Cislău

lor sînt

Problemele brigăzii artistice 
de agitație, al căror conținut 
e inspirat din cele mai actuale 
preocupări ale oamenilor din 
sat se bucură, de asemenea, 
întotdeauna de mult succes. 
„Viața nouă la Cîndești", 
„Crește și înflorește gospo
dăria noastră", „Despre bune 
și despre rele" — sînt numai 
cîteva din temele programe
lor prin care membrii brigăzii 
artistice de agitație au scos 
in evidență sucesele colecti
viștilor, i-au evidențiat pe cei 
mai harnici dintre ei.

In sat activitatea culturală 
este concepută ca parte in
tegrantă a muncii politice pe 
care, sub conducerea organi
zației de partid, organizația 
U.T.M., activul căminului cul
tural o duc în scopul demon
strării superiorității agricul
turii socialiste. Faptul că tot

nescu,
cultural, colectiviștii din co
muna noastră au obținut pro
ducții cu mult mai mari de

cât cele planificate. 
Pregătim acum pro
grame artistice pe 
care le vom da cu 
ocazia împărțirii pro
duselor. Sperăm că 
succesele gospodăriei 
colective, ps care 

vom evidenția și în 
vor 
cei

noi le 
activitatea artistică, îi 
lămuri deplin și pe 
care încă n-au venit alături 
de noi, în marea familie a 
colectiviștilor.

Se poate aprecia că activi
tatea culturală desfășurată de 
căminul cultural din 
este orientată pe
pala problemă a
— transformarea 
cialistă. Dar 
vitate ar putea fi și mal 
bogată, și mai interesantă. 
Organizația 
nînd toți tinerii la cămin, 
ar putea aduce o contribuție 
mai substanțială dacă ar con
sulta tinerii, cerîndu-le păre
rea asupra programului zilnic, 
ar ține seama 
lor, ar alcătui împreună cu

Cîndești 
princi- 
satului 

lui 
această

so-
acti-

U.T.M., antre-

de Sugestiile

colectivul căminului asemenea 
acțiuni care să-i intereseze pe 
toți. Astfel, mulți tineri ar 
vrea să se întâlnească cu pre
ședintele gospodăriei, cu ingi
nerul, cu colectiviști fruntași, 
să discute despre experiența 
lor înaintată. Iată propuneri 
concrete pentru programul 
zilnic. In ele să fie prinse 
mai multe seri tematice sau 
de întrebări și răspunsuri, or 
seri de calcul organizate după 
o vizită sau două cu grupuri 
de tineri necolectiviști la gos
podărie. Asemenea acțiuni ar 
avea o eficiență sporită, ar 
interesa mai mult tinerii. Pro
gramul zilnic al căminului, 
care acum este monoton prin 
repetarea de la o săptămână 
la alta a acelorași teme, tra
tate tn același fel, ar capta în
treaga atenție dacă ar cu
prinde manifestări cât mai di
verse, în forme atractive. In
formări politice pe principalele 
probleme de politică internă 
și internațională urmate întot
deauna de discuții, seri litera
re pentru tineret, concursuri 
pe teme de muncă, de etică 
nouă, socialistă — iată doar 
cîteva manifestări culturale 
care nu numai că ar îmbogăți 
programul, dar ar face ca ac
tivitatea de la cămin să răs
pundă pe deplin tuturor pro
blemelor care interesează oa
menii din comună, ar con
tribui și mai mult la sporirea 
activității desfășurate pentru 
transformarea socialistă a sa
tului.

D. COSTINESCU

În prag de iarnă
în comuna Crisfinaști

t n comuna Cris- 
/ Unești,. raionul

Dorohoi, cămi- 
culturdl este 
La început, 

: cum e și fi- 
lipseau Unele 

Mobilierul 
complet, 

încă 
pen- 

pavoazare și 
Acestea, 

n-au 
activita-

țiul
nou. 
după 
resc, 
lucruri, 
nu era 
mai trebuiau 
multe lucruri 
tru i 
altele, 
bineînțeles, 
stînjenit 
tea. Dar dacă în pe
rioada de vară 
multe acțiuni se pu
teau organiza în 
aer liber, la arii, 
acolo unde mun
ceau tinerii, acum, 
în prag de iarnă, 
întreaga activitate 
trebuie să se desfă
șoare la cămin.

Ca orice bun gos
podar — colectivul 
de conducere al că
minului cultural, a- 
vînd permanent 
sprijinul organiza- 
ției'de partid, a în
ceput să ia din vre
me măsuri pentru 
ca activitatea in 
perioada iernii să

se desfășoare în 
cele mai bune con
diții. In primul rină 
au fost construite 
șase sobe de tera
cotă în sala de fes
tivități, în bibliote
că, în sdla de lec
tură — înloculndu- 
se sobele de tablă 
care nu încălzeau 
suficient. De ase
menea, s-au asigurat 
cantitățile 
necesare, 
spectacole 
zestrată 
scaune.

In ultimul 
comitetul comunal 
U.T.M. se preocupă 
îndeosebi de înfru
musețarea interio
rului căminului cul
tural. Peste 20 de 
utemiști, băieți și 
fețe, au fost antre
nați să ajute la pre
gătire. Au spălat 
geamurile, aii aran
jat perdelele, au 
confecționat nume
roase fotomontaje 
pe care le-au așe
zat in interiorul că
minului cultural.

Căminul

de lemne 
Sala de 
a fost în- 
cu 200

timp

cultural

din Cristinești în 
momentul de față a 
devenit clădirea cea 
mai mare și mai 
aspectuoasă din co
mună. Astfel, prin 
condițiile create cit 
și prin aspectul său 
căminul 
o a doua 
rănilor

Pentru 
tatea la 
răspundă 
rilor oamenilor, ti
neri ca și vîrstnici, 
să-i intereseze pe 
fiecare în parte, 
s-au luat de pe 
acum măsuri. Țăra
nii întovărășiți din 
comună își vof în
cepe în curînd o 
altă Viață - in gos
podăria colectivă pe 
care o vor inaugu
ra. Brigada artisti
că de agitație ca și 
celelalte formații 
artistice de la că
min pregătesc acum 
noi programe în 
care vor vorbi des
pre viața nouă din 
gospodăria colec
tivă.

A. cARtINTU

ta deferii 
casă a ță- 
muncitori. 
ca activi- 
cămin sd 
preocupă-

în comuna Corunca

Clădit* spațioasă, cu o 
frumoasă sală de spec
tacole, cu sală de lec

tură și sport, înzestrat cu tot 
ce este necesar desfășurării 
unei variate activități cultu
ral-educative, căminul cultu
ral din Corunca, raionul Tg. 
Mureș, a devenit locul îndră
git în care tineretul vine să-și 
petreacă timpul liber.

Acum, în prag de iarnă, sub 
conducerea organizației de 
partid, colectivul de conducere 
al căminului cultural, în cola
borare cu comitetul comunal 
U.T.M. au luat măsuri pentru 
întocmirea planului de activi
tate. Se definitivează planul 
de conferințe, programul vii
toarelor joi ale tineretului, se 
îmbogățește repertoriul for
mațiilor artistice. Astfel, ar
tiștii amatori din formațiile 
de teatru își învață rolurile

din cele trei piese care vâr fi 
puse în scenă în curînd.

Dar dacă in privință pro
gramului cultural-educativ 
pentru perioada de iarnă au 
început să se ia unele măstlri, 
în privința amenajării localu
lui sânt unele lipsuri. în pre
zent activitatea este stânjenită 
pentru că una din săli — și 
anume cea de sport — a fost 
transformată în depozit de ce
reale. Oare nu s-a găsit în 
toată comuna un alt loc pen
tru depozitarea cerealelor 7 
Tinerii ar juca șah, tenis de 
masă dar sala este ocupată 
de saci cu grîu, de un trior 
și de... cantități mari de praf. 
Pentru ca activitatea
desfășoare în bune condiții 
conducerea căminului 
ral trebuie să ia urgente mă
suri de amenajare corespun
zătoare a căminului.

să se

cultu-

ȘT. NECANIȚCHI

Biblioteca centrală raio
nală din Giurgiu «sta frec
ventată de un mare număr 
de cititori. La dispoziția 
lor se află un număr de a- 

proape 38.000 volume.

Foto : M. SANDU

Tinerii muncitori din sectorul mecanic-șei al Uzinei de utilaj chimic și petrolier dlu Ca
pitalei în timpul pauzei au posibilitatea să ia de la biblioteca uzinei cele mai noi cărți 

ale autorilor sovietici, apărute în traducere romînească.
Foto : AGERPRES

Ce așteptam
Ia clubul nostru

îngrijită cu 
fnîirtile ubui 

priceput, 
afrage 

Venit

e aleea 
guși de 
grădinar 
un panou 
privirea celui 
la Fabrica „Adesgo 

asupra popularizării programului 
clubului întreprinderii.

Confruntîhd programul clubului 
pe luna octombrie cu evenimen
tele interne și internaționale im
portanta ale acestei luni, constaji 
că programul clubului este anco
rat în actualitate. De pildă, Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, tradi
ționala sărbătoare a poporului 
nostru, i-au fost dedicate: o expo
ziție de cărți avînd ca temă Ma
rea Revolujie Socialistă din Oc
tombrie, o conferință despre fe
meia sovietică și o seară de poe
zie urmată de dans. „Joia tinere
tului" din 19 octombrie a găz
duit, de asemenea, o șezătoare 
literară intitulată „Viața și activi
tatea marelui Lenin".

Forma atractivă a concursurilor 
nu a fost nici 
nizîndu-se un 
pe feme din

Sărbătorirea 
nij a coincis 
alt eveniment 
crsrile istorice ale 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
ferința intitulată 
om", pe marginea 
P.C.U.S., a popularizat 
nifesf co

Luna

Dacă adăugăm că în cadrul clu
bului își desfășoară repetițiile și 
formațiile artistice aie fabricii (e- 
chipa de dansuri, orchestra, bri
gada artistică de agitație și for
mația de teatru) și că tot aci își 
are sediul biblioteca cu cele 6.400 
volume și 750 cititori activi, pu
tem afirme că am făcut un fur de 
orizont asupra activității culturale 
de la Fabrica „Adesgo". In cen
trul acestei activități se silă clu
bul. Să vedem deci care sini pă
rerile tinerilor muncitori 
programul acestui club.

In primul rînd o opinie unani
mă : clubul Să înscrie ta 
zență activă în viața culturală a 
fabricii. Și aceasta se datorește 
mai ales faptului ca programul 
clubului răspunde diverselor preo
cupări și cerințe ale masei largi 
de muncitori. Opiniile tinerilor au 
fost raportate la programul bine 
echilibrat, variaș și atractiv al clu
bului pe ultima lună. De aceea ce
rințele și suges: e 
tineri le-au exprii 
noastră asupra pre 
lui doved 
existente 
gența cu 
tivifatea 
crederea 
d i cată pe

De piid 
le ia 
:ă pr

unei participări intense la viața 
culturală din fabrică, dar in ace
iași timp căutlnd să nu neglijeze 
căminul familial, tinerele se văd 
uneori in impas ; cum iă le îm
bine ? Și in această privință clu
bul are nelimitate posibilități ca 
tinerele muncitoare din fabrică să 
participa cu întraaga familie la 
club. Astfel, se vor realiza mai 
lesne și dezideratele personale 
aia fiecăreia, cît ți dorinja una
nimă de a se cunoaște mai în
deaproape, de a se împriefeni, 
de a se distra împreună. Și su
darea colectivului pe baza trai
nice a tovărășiei și priefeniei este 
una din importantele sarcini ale 
clubului. Această problemă o a- 
vea în vedere și tovarășa Mun- 
teanu Liliana, membră in comite
tul U.T.Mo care ne-a vorbit des
pre necesitatea organizării unor 
aejiuni dedicate prieteniei, poli
teții, dragostei. Despre dragoste, 
despre închegarea familiei ne-a 
vorbit și tovarășa Lulea Maria — 
muncitoare

— Eu ți 
tor tot in 
cunoscut.
ceea ce 
teme a familiștilor, clubul 
multe posibilităfi de explorare l

Mulți tineri s-au referit la felul 
cum îți găsesc răspuns în ca
drul activității clubului, proble- 

:ajiei estetice. Ei ne-au 
înorie desp-e succe- 

tirserri membri 
ce le d -e-se e 

a—Dar
se neur*
-câni eAucr-e» 

Zrr £ nd «- 
«rsrer <a‘og-afu.ur In ce
drul clubului, ei au sub net că 
ar dori ca filmul să joace un rol 
mai activ în educarea tineretului. 
Tinerii care frecvehieâză în număr 
mare cinematograful ar dori să ia 
parte activă la discuții pe mar
ginea unor filme din viața tinere
tului, Ei vor să se depășească 
faia simplei vizionări. Tovarășa 
Zamfirescu Magdalena sugeră, de 
asemenea, că clubul să Se ocupe 
organizat și de educația muzicală.

Ce se desprinde din toate a- 
ceste opinii ? Că clubul trebuie 
Să aibă mereu în față cartea des
chisă a vieții fabricii. De aci tre
buie să-și extragă problemele pe 
care să le dezbată.

Programul actual conține ase
menea premize. El trebuie insă 
îmbogățit și adîncif. Și pentru 
conducerea clubului și pentru co
mitetul U.T.M. a! fabricii cerințele 
muncitorilor trebuie să fie un per
manent stimulent pentru o cît 
mai deplină eficacitate a muncii 
culturale.

despre

o pre-

ai cârtii

„Tatu 
Progra

Foto : O. PLECAN

«sc ac-

e e ce

seara la club lomfirești, se numără și Iulian 
Anghel, Petre Tale. Doru Sile 
și alții.

Elevii din ultimul an al

Tineri ajutînd la pregătiri
le pentru iarnă ce se fac 
în prezent la căminul cul
tural „Gh. Doja” din Pu- 
chenii Moșneni, regiunea 

Ploiești.

Dîfuzori 
voluntari

Calomfirești, raionui Alexan
dria. E pauză. PE ușă au in
trat cîțiva elevi cu 
încărcate de cărți. Sînt 
rii voluntari. în școală 
cetățenit obiceiul de a 
ma echipe de difuzori
tari care aduc colegilor cărțile 
solicitate. Acum elevii clasei 
a Vll-a studiază operele lui 
Mihail EminescU. Difuzorii vo- 

•i s-au interesat din timp

brațele 
difuzo- 
s-a in
se for- 
volun-

D upâ o zi de muncă, petre
cută lingă turlele son
delor do pe createle dea

lurilor, saU în parcurile de 
rezervoare, petroliștii schelei 
de extracție Țiclerii se întâl
nesc în fiecare seară la club. 
Unii își aleg cartea preferată 
adîncindu-se în lectură, alții 
joacă o partidă de șah sau 
participă la diverse alte acti
vități ce se organizează aci.

Fondul de cărți al bibliote
cii, care se ridică la circa 6.000 
volume, asigură celor peste 
850 de cititori cărțile prefera
te din orice domeniu de acti
vitate.

Bibliotecarul Constantin lor- 
gulescu este mereu în mijlo
cul cititorilor. El prezintă tine
rilor săi cititori cărțile nou a- 
părute, discută despre cele ci
tite, caută să afle preferin
țele fiecăruia. Fișa de cititor 
a mecanicului Mihai Popescu 
constituie o bună carte de vi
zită. El a citit pînâ acum cele 
mai multe cărți. Nici Flaugiu 
Constantin, sondor, nici Bar- 
dac Aurelian, electrician, nu 
s-au lăsat mai prejos. în ulti
mul timp ei au citit peste 30 
de volume fiecare.

Discuțiile interesante care 
se leagă în fiecare seară în
tre cititori asupra cărților pre
ferate dovedesc pasiunea pen
tru citit a petroliștilor 
Schela Țicleni.

Șaslll medii de artă plas
tică din capitală lâ o oră ELENA DUMITRU 

elevă

ea neglijată, orga- 
concurs-ghicitoare 

literatura sovietică. 
Lunii marii 

in acest an 
important 

celui

la secția finisaj :
cu soțul meu, munei- 

fabrica noastră, ne-am 
la ciub. Și cred că în 

privește tratarea vastei
are

re-coton esre a 
terat tehnic. Vom mai cita confe
rința ,,Condițiile create de regimul 
democrat-popular mișcării 
de masă", ținută da uri 
al sportului, filme, recifale 
io și balot.

sportive 
maestru 
de can-

la Fabrica „Adesgo ) propunea 
întîlniri cu pedagogi în cadrul 
clubului. Iar tlnărâ muncitoare Du
mitru Mariâ, de la secția finisat 
ciorapi și în același timp, elevă 
in clasa a IX-a la liceul setai, pro
punea clubului o dezbatere 
marginea 
timpului 
nioase a 
învățătura 
raia. Caracteristic 
tii este convingerea că transpune
rea lor în practică în cadrul clu
bului va servi educației colectivu
lui. Tineri ca tovarășa Dumitru 
Maria, care este elevă la liceul 
seral, membră în echipa de dan
suri și în cea de volei, mai sînt 
mulți în fabrică. Și ei fac toate 
acestea pentru că îndrăgesc și 
învățătura și arta și jportul. De 
aceea nici nv-și pun problema re
nunțării la vreuna din aceste preo
cupări. Își pun însă problema în
gemănării acestora în așa fel în- 
cît interesele lor și cele ale co
lectivului să fie bine armonizate.

Aceeași problemă se pune și 
cu tinerele mame. Simțind nevoia

GHEORGHE LUPU 
sondor

Foto : N. STELOR1AN

r. SLAVESCU

ionul

uminica 
ruinului 
rnuna 
Bacău,

pe 
folosirii judicioase a 
liber, împletirii armo- 

muncii în producție cu 
și activitatea cultu- 

acestor Suges-

trecută sala că- 
cultural din co- 
Mătgineni, ra- 
a devenit neîn-

Cenaclul „G. Coșbuc"La cercul de citit
grup de
pe una

seară. Un 
tineri de 
din ulițele satului 
se îndreaptă spre 
casa în care se 
ține de obicei cer

cul de citit. Aici îi primește 
tînărul profesor Gheorghe 
Marcu. Cu toții se simt de-ai 
casei. Schimbă citeva cuvinte 
despre treburile ce le mai au 
de terminat acum în campa
nia agricolă de toamnă încep 
să discute și despre principale
le probleme interne și interna
ționale 
Membrii
nici să
Obținute 
goarele 
mele 
liticii 
la cerc, colectiviști și întovără
șiți, vor să cunoască cît mai 
multe lucruri din experiența 
bună a altor gospodării colec
tive din țară, să le aplice și 
la ei. întrebările puse, co-

reflectate în presă, 
cenaclului sînt dor- 
cunoască realizările 
în uzine, 

patriei, cit și ulti- 
evenimente 
externe. Participanții

ps o-

ale ■ po-

mentariile făcute după termi
narea lecturii presei îi ajută 
să înțeleagă mai bine conținu
tul celor citite, să-și îmbogă
țească cunoștințele.

In comuna Celar, raionul 
Caracal sînt 42 cercuri de ci
tit, Sub îndrumarea comitetu
lui comunal de partid activi
tatea acestora este organizată 
în așa fel îneît să răspundă 
principalelor probleme din 
viața satului.

Nu puține au fost serile cînd 
în cercurile de citit din co
mună s-au discutat probleme 
legate de viața în gospodăria 
colectivă, de metodele înain
tate de muncă de aici, despre 
foloasele dezvoltării sectoru
lui zootehnic, despre felul cum 
e gospodărit Satul etc.

La cercul de citit, condus de 
profesorul Gheorghe Marcu, 
de pildă, unde vin și tineri 
care lucrează la ferma zoo
tehnici a gospodăriei colec
tive, s-a început un studiu sis-

tematic despre creșterea și în
grijirea științifică a animale
lor. Brigadiera zootehnistă Ma- 
ria Mitrică răspunde de fer
ma de vaci a gospodăriei. Ea 
se ocupă permanent de califi
carea tinerilor. Tinerii îngri
jitori de animale care vor să-și 
cunoască bine meseria, să știe 
cit mai multe lucruri în acest 
domeniu, și-au exprimat do
rința să discute și la cercul de 
citit probleme legate de munca 
lor. A fost invitată la cerc în 
mai multe rînduri și briga
diera zootehnistă. După Citeva 
lecții teoretice întreg cercul de 
citit s-a deplasat la ferma 
gospodăriei colective. Aici au 
Urmărit cu atenție felul cum 
se mînuiește aparatul de muls, 
felul cum se păstrează cură
țenia în grajd și hrănirea ra
țională a animalelor. Astfel 
prin legarea cunoștințelor teo
retice primite la cerc de mun
ca practică tinerii s-au con
vins o dată mai mult că munca 
In sectorul zootehnic estg o ac
tivitate frumoasă ț. creatoare

dacă e făcută cu pricepere, eu 
știință.

In cercul amintit, ca de alt
fel in toate celelalte cercuri 
din comună se recomandă ti
nerilor cărțile cele mai potri
vite legate de munca fiecă
ruia. Dar acest lucru nu e su
ficient. Tinerii, e drept, citesc 
multe opere din literatura 
noastră contemporană, din 
literatura sovietică. Dar o dez
batere asupra 
discuție despre 
într-o anumită 
unui erou sau 
din carte, i-ar ajuta pe tineri 
să aprofundeze mai bine con
ținutul cărților, să tragă în
vățăminte pentru propria lor 
activitate. In cercul de citit 
astfel de discuții ar stimula, pe 
de o parte, gustul pentru lite
ratură și ar contribui totodată, 
la formarea și dezvoltarea con
științei colectiviste a tinerilor 
participant!.

celor citite, o 
comportarea 

împrejurare a 
altul îndrăgit

M. GIHȚUIJCA

Program închinat prieteniei 
romino-sovietice

S-a încetățenit în 
tradiția Universită
ții „C. I. Parhon" 
din București ca la 
fiecare început de 
an universitar ce
naclul literar „G. 
Coșbuc", intr-un ca
dru festiv, să-și 
reia activitatea.

înființat în urmă 
cu 10 ani, cenaclul 
„G. Coșbuc" a dat 
literaturii noastre 
poeți, prozatori și 
critici de un real 
talent artistic. Ope
rele multora dintre 
ei a apărut deja în 
volume. E suficient 
să amintim numai 
de tînărul și regre-

ta tul nostru N. La

anii din urmă 
multe talente tine
re s-au afirmat și 
au găsit un sprijin 
serios în activitatea 
cenaclului universi
tății bucureștene. 
Muncind asiduu și 
cu dragoste, oglin
dind veridic realita
tea zilelor noastre, 
membrii cenaclului 
își îndreaptă aten
ția spre viața noas- 
stră nouă, spre 
munca entuziastă a 
poporului pentru 
desăvârșirea con
strucției socialiste

în patria noastră 
dragă.

Reluîndu-și acti
vitatea cenaclul „G. 
Coșbuc" își 
ne, printre 
ca în anul 
să scoată o 
tă de versuri și pro
ză, să coordoneze 
activitatea unor ce
nacluri literare de 
pe lingă cîteva uzi
ne și instituții din 
Capitală, să menți
nă o legătură strîn- 
să cu cenaclurile 
literare din celelal
te centre universi
tare.

propu 
altele, 
acesta 

plache

CINCA stelian

căpătoare. Au vault aici tineri 
și vîrstnici pentru a luat parts 
la programul artistic pregătit 
pentru ei. de către elevii șco
lii pedagogice din orașul Ba
cău șj închinat Lunii priete
niei romîno-sovietice.

Corul școlii, dirijat de pro
fesorul Ion Fazlă, a interpre
tat cîntece revoluționare pre
cum și melodii populare ro- 
mînești și sovietice. De un 
deosebit succes s-au bucurat 
soliștii Jana Toma, Clemența 
Ene, Ionel Novac, Cornelia 
Conovalenco.

Programul s-a încheiat cu 
un exercițiu de gimnastică 
executat de un grup de 
din anul I și II. Elevii 
pedagogice din Bacău 
prezenta noi programe
tice pe scenele căminelor cul
turale din raionul și orașul 
Bacău.

eleve 
școlii 

vor 
artis-

EUGEN TEIRĂU 
elev



I »

Tir
ba poligonul Tunari a con

tinuat vineri întîlnirea inter
națională de tir dintre echi
pele masculine ale cluburilor 
militare C.C.A. București și 
Vorwarts Berlin (R. D. Ger
mană). Reprezentantul clubu
lui C.C.A., Iosif Sirbu, a ocu
pat primul loc în proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, cu un rezultat de 1143 
puncte. Proba de talere arun
cate din șanț a revenit tot 
unui țintaș romîn, Gh. Enache, 
cu 191 puncte. Proba de pistol 
calibru mare s-a încheiat cu 
victoria lui G. Wehle (Vor- 
warts) cu 553 puncte. La a- 
ceastă probă, echipa C.C.A., 
totalizind 2234 puncte, a sta
bilit un nou record republi
can.

întrecerile competiției con
tinuă astăzi, iar mîine va 
putea fi cunoscută echipa câș
tigătoare.

Baschet
în cel de-al cincilea meci 

din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în R. P. Poieni, 
echipa EiuscuLni ce baschet

scorul de W M vV-33) echipa 
AZS Pcxnar- Cei nx bum 
jucători ai ecr..oei remise au
fost Popescu și PoporicL

Poveste simplă de familie
ra mc face

L*a are de find.
403 de zile 

îmi r.Kmc ocru 
ra pnmi 1200

(Urmară din pag l-a)

sfirșitul anului 
cel yuț-.n 100. P. 
Pentru aceste 
munci el ta pr 
6400 leu Apoi 
de kg de griu, 
rumb, S3 kg de zahăr, 200 kg 
cartofi, furaje ți ale produse. 
Mai sint apoi ți rilele-muncă 
pe care le-a făcut Eugenia. Ea 
a lucrat pînă acum trei-patru 
luni. De atunci n-a mai lu
crat. A avut concediu de naș
tere. Dar va avea și ea destul 
de primit. Socotelile pe care 
ți le face acum Poițelea îi dau 
motive să fie mulțumit. Ba 
încă foarte mulțumit. Și-a dat 
acum seama că va primi mai 
mult decît se aștepta. Planu
rile lui de viitor se îmbogă
țesc. Voia să-ți ia mobilă, a- 
parat de radio, și să insta
leze lumină electrică în casă. 
Acum ar putea să-și ia ți bi
cicletă și are s-o ia, că-i tre
buie. Dacă stai și te gindești 
ca să-ți poți face într-Un an de 
zile aceste lucruri, din munca 
ta, asta înseamnă mult.

Gospodăria individuală, nu 
i-ar fi dat putința să rea
lizeze atîtea lucruri într-un 
an. Poițelea știe bine ce poate 
să facă un om cu petecul lui 
de pămînt.

Ar fi fost mai bine dacă ră- 
mînea în afara gospodăriei, cu 
bucățica lui de pămînt 7 N-ar 
fi fost.

Nici măcar n-a trecut un an 
întreg ți iată că de acum șl-a 
făcut un rost, și-a terminat 
Casa care altfel ar mai fi aș
teptat mult și bine. Poate încă 
un an sau doi. De la început 
viața lui de familie s-a înche
gat mai ușor decît se aștepta. 
Eugenia s-a dovedit că ține și 
ea la el și se înțeleg bine. E, 
ca să spunem așa, o dragoste 
trainică. In familia lor s-a 
ivit acum și copilul pe care 
l-au așteptat și le-a umplut 
casa de bucurie. Dănuț are si 
crească bine, are să aibă tot 
ce-i trebuie.

E bine !
El, Poițelea, e foarte mulțu

mit, pentru el ți pentru fami
lia lui.

ANUNȚ
Se face cunoscut că ter

menul de predare a afișe
lor pentru concursul cu 
tema „Rolul, importanța și 
avantajele economisirii la 
C.E.C." organizat de Uni
unea Artiștilor Plastici din 
R.P.R., în colaborare cu 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, s-a prelungit 
pină la 10 noiembrie a.c.

Afișele se depun la Cen
trala C.E.C. București, Ca
lea Victoriei nr. 13.

In orașul Medgidia a fost data în folosință o nouă școală
Foto ; AGERPRES

Atletism
In orașul Drogobîci, de lingă 

Lvov, s-a desfășurat un con
curs atletic al școlarilor din a- 
ceastă regiune. Un rezultat 
promițător a obținut elevul 
Igor Matveev, în vîrstă de 16 
ani, care a sărit la înălțime 
2,03 m.

★
Atletul maghiar Z. Nagy a 

stabilit un original record la 
aruncarea greutății... cu am
bele mîini, probă tradițională 
în sportul maghiar și care a 
figurat chiar și în programul 
primelor ediții ale Jocurilor 
Olimpice. Nagy a aruncat cu 
mîna dreaptă 17,40 nij iar cu 
stînga 14,58 m, totalizind ast
fel 31,98 m (cea mai bună per
formanță mondială).

Fotbal
Astăzi de la ora 15, pe sta

dionul Dinamo din Capitală, 
are loc meciul de fotbal dintre 
echipele Dinamo Obor și Chi
mia Făgăraș, contînd pentru 
campionatul categoriei B. Du
minică dimineața de la ora
10.30 tot pentru campionatul
cat 3 se pe stadionul

Roșie" rfost CAM)
Știind B—c.jreșri și

Forul Coiestanța.

In optimile de finală ale 
competiției de fotbal „Cupa

Pentru mai tîrziu, pentru 
anul viitor, pentru anii urmă
tori. Poițelea ți-a făcut ți alte 
planari. Familia lui ra trebui 
ti triiaaci din ce in ce mai 
bine, să se bucure din plin âe 
mați. Gospodăria colectivă se 
va dezvolta...

Da. Viața familiei lui este de 
acum legată de dezvoltarea 
gospodăriei colective. Din a- 
cest punct de vedere, n-are de 
ce si fie îngrijorat. Treburile 
merg bine. Producțiile mari 
din anul acesta, veniturile ob
ținute arată că averea lor ob
ștească crește. S-au cumpărat 
animalele care au și început 
să producă și încă vreo 150 de 
juninci vor intra în producție 
la iarnă. Pentru următo
rii ani se prevede o sporire a 
acestor venituri. Chiar graj
dul la care lucrează el acum 
este Unul din mijloacele de 
bază cu ajutorul cărora vor 
spori aceste venituri.

Și toate astea nu sint niște 
lucruri străine lui. Ele sint 
legate strîns de viața tinerei 
lui familii.

Dumitru Poițelea surîde în 
sinea lui.

Cu o seară în urmă, acasă, 
i-a spus nevesti-si, Eugenia:

— Auzi tu Eugenie, mai ții 
minte ce ne spuneau bătrînii 
tăi 7 Ziceau : „Ce fel de viață 
o să duceți voi, cum o să vă 
aranjați voi casa 7 N-o să 
aveți nici un căpătîi!“ Parcă 
nu-i chiar așa!...

— Nu știau oamenii ce poate 
gospodăria colectivă — i-a răs
puns Eugenia.

Și avea femeia dreptate.

Practica
(Urmare din pag l-a)

derne mașini, îi deprind să a- 
plice cele mai înaintate meto
de de lucru. Sub îndrumarea 
muncitorilor-instructori, uce
nicii învață să lucreze după 
desene tehnice, să execute 
piese cu precizie de microni, 
să-și întocmească schițele pie
selor respective cu întregul 
proces tehnologic.

— Ucenicii nu rămîn la ace
leași mașini, ne explică tova
rășul Dumitriu Andrei — mai
stru coordonator (au fost nu
miți doi maiștri coordonatori 
care să îndrume și să urmă
rească practica elevilor în 
uzină). Elevii fac practică la 
toate tipurile de mașini. în a- 
cest fel ei vor fi cu adevărat 
bine pregătiți. Absolvind școa
la, actualii Ucenici nu vor mai 
avea nevoie de așa-zisa peri
oadă de acomodare, ci încă 
din primele zile vor putea să 
lucreze cu randament sporit 
la toate tipurile de mașini, să 
le mînuiască cu pricepere. 

cupelor", echipa italiană Fio
rentina a învins cu 3-1 forma
ția austriacă Rapid Viena.

Box
Duminică dimineața, de la 

ora 10, în sala Combinatului 
Poligrafic va avea loc întîlni
rea de box dintre echipele 
Voința București și C.S.M. Si
biu. Meciul contează pentru 
„Cupa F. R. Box".

Tenis de masă
în anul 1962 campionatele 

internaționale de tenis de 
masă ale R. S. Cehoslovace se 
vor desfășura între 26 și 28 
ianuarie. La actuala ediție au 
fost invitați să participe 40 
de jucători și jucătoare de 
peste hotare.

Hochei
La palatul Sporturilor din 

Moscova au început meciurile 
campionatului unional de ho
chei pe gheață. Aripile Sovie
telor Moscova a învins cu 4-2 
pe Himik Voskresensk, iar Di
namo Moscova cu 7-3 pe Tor
pedo Gorki.

Manifestări culturale
Manifestările consacrate Lu

nii prieteniei romino-so vie- 
t^e atrag zilnic mii și mii de 
oameni ai muncii din orașele 
și satele țării

La Casa prieteniei rornino- 
sovietice din Capitală a avut 
loc conferința „Rolul științei 
în construcția societății co
muniste", ținută de acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Cadre didactice, studenți, 
elevi, oameni ai muncii, au 
ascultat cu mult interes con
ferința „Succese ale cinemato
grafiei sovietice la festivalu
rile internaționale din 1961", 
ținută la facultatea de științe 
juridice din Capitală de Marin 
Stanciu. director general ad
junct al cinematografiei.

★
Timișoara. — Cu prilejul vi

zitei pe cate o face în țara 
noastră, prof. L. A Trisveat- 
ski, doctor în științe tehnice, 
șef de catedră la Academia a- 
gricolă „Timireazev" din Mos
cova, a conferențiat la Institu

Informație
In sala Lectoratului S.R.S.C. 

din Capitală a avut loc, vi
neri după-amiază, un simpo
zion cu tema „Biochimia în 
slujba vieții".

Au luat cuvîntul acad. Gr, 
Benetato, profesorii universi

în producție — baza pregătirii ucenicilor
Printr-un astfel de sistem de 
organizare a practicii școala a 
crescut de-a lungul anilor nu
meroși muncitori fruntași cum 
sint Gica Boțoroga, Diaconaș 
Veronica, Tomescu Geta, Do- 
softei Ani ca. Din cei 60 de ab
solvenți din acest an 99 la 
sută și-au îndeplinit și depă
șit din prima lună sarcinile de 
plan.

Problema instruirii prac
tice a ucenicilor pre
ocupă în mod deose

bit organizația U. T. M. din
fabrică. Ucenicii de azi vor 
fi mîine muncitori. încă
de pe băncile școlii ei trebuie 
să-și însușească o temeinică 
pregătire, trebuie cultivate la 
aceștia trăsăturile înaintate ale 
muncitorului zilelor noastre. 
Cine dacă nu organizația 
U.T.M. din fabrică poate face 
mai bine acest lucru ? în a- 
ceastă privință se poate spune 
că organizația U.T.M. are de- 
acum o experiență intere
santă.

Pricepere și sîrguință
r~t ilele acestea, în sala 

mare a cabinetului teh
nic al Centrului școlar 

forestier din Capitală, a fost 
mai multă animație ca de obi
cei. Un colectiv format din 
profesori ți elevi, așezau in 
ordine machetele executate de 
elevi, în perioada de practică.

Machetele dovedesc multă 
dragoste pentru frumos. Aici 
și-au dat intîlnire lucrările 
elevilor de vîrste și pregătiri 
diferite. Se găsesc lucrări exe
cutate de elevii anului I al șco
lii profesionale ți de cei ai 
școlii tehnice de maiștri. Fie
care lucrare dă dovadă de o 
înaltă însușire a cunoștințelor 
teoretice și practice căpătate 
de elevi în anii de școlarizare. 
Să ne oprim la citeva. Iată pa
noul care înfățișează tehnolo
gia substanțelor de finisaj 
pentru instrumente muzicale. 
Este executat cu pricepere ți 
sîrguință de către elevul Po
pescu Ioan din anul II al șco
lii profesionale ; alături este 
o machetă care reprezintă Fa
brica de plăci aglomerate din 
lemn de la Brăila, cu întregul 
său proces tehnologic, execu
tată de elevii Pricop Tudose ți 
Chirof Traian.

GHEORGHE FEERARU 
elev

Sah
La 26 octombrie a avut loc 

în localitatea Vmiacika Banja 
(Iugoslavia) deschiderea ofi
cială a celui de-al 5-lea tur
neu al candidatelor la titlul 
mondial de șah. La acest tur
neu, care va dura pină la 28 
noiembrie, participă 18 șahiste 
din 11 țări ale Europei, Asiei 
și Americil. Arbitrul princi
pal este Z. Stancev (R. P. Bul
garia). Uniunea Sovietică are 
cel mai mare număr de parti
cipante 5 : Zvorîkina, Borisen
ko, Volpert, Gaprindașvili, Za- 
tulovskaia. R. P. Romină este 
reprezentată de maestrele in
ternaționale Alexandra Nico- 
lau și Elisabeta Polihrohlade. 
Celelalte concurente sint ur
mătoarele : Karakas (R. P. 
Ungară), Heemskerk (Olanda), 
Hundaurer, (R. P. Mongolă), 
Konarkowska (R. P. Polonă), 
Gresser și Line (S.U.A.), Chau- 
de de Silan (Franța), Rinder 
(R. F. Germană), Karrasko de 
Budinici (Chile), Lazarevici, 
Nedelkovici (Iugoslavia).

tul agronomic din Timișoara 
despre „Dezvoltarea agricultu
rii sovietice pe baza proiectu
lui de Program al P.C.U.S".

★
Constanța. — V. N. Stepa

nov, profesor la aceeași acade
mie, a vizitat joi G.A.C. „în
frățirea" din Topraisar, pre
cum și centrul școlar agricol 
de la Poarta Albă unde a fă
cut o expunere despre dezvol
tarea agriculturii sovietice.

Vineri, oaspetele s-a întîl- 
nit cu cercetători de la stați
unea experimentală agricolă 
Valu lui Traian și stațiunea 
experimentală zootehnică Pa- 
las.

★
Craiova. — Consiliul regio

nal A.R.L.U.S. și filiala Cra
iova a Societății de științe na
turale și geografie au organi
zat, la Institutul agronomic 
din localitate, un simpozion 
pe tema „Noutăți științifice 
sovietice în sistematica vege
tală, fiziologia vegetală, zoo
logie și geografie".

(Agerpres)

tari Simion Ceriu și Ion Mes- 
robeanu, membri ai delegației 
care au participat la cel de-al 
V-lea Congres internațional de 
biochimie de la Moscova.

(Agerpres)

Ca și pînă acum, și în viitor, 
atenția principală va trebui să 
fie îndreptată spre dezvolta
rea pasiunii, a dragostei pen
tru meseria aleasă. Comitetul 
U.T.M. din fabrică a sprijinit 
organizația U.T.M. din școală 
în inițierea unor acțiuni inte
resante mai ales cu ucenicii 
din primul an. Absolvenții 
fruntași cum sînt rectificatorii 
Nicolae Angheluță, Gica Boțo
roga și Mihai Vizțtiu le-au 
vorbit ucenicilor despre munca 
lor, despre condițiile bune de 
muncă din fabrică. Ucenicii 
au vizitat fabrica cu secțiile 
sale strălucind de curățenie, 
au făcut cunoștință cu rul
menții și cu făuritorii acestora. 
Membrii comitetului și birou
rile U.T.M. țin o strînsă legă
tură cu conducerile secțiilor 
și sectoarelor, participă la șe
dințele în care se discută felul 
în care se desfășoară activita
tea practică a ucenicilor, con
trolează cum și ce anume lu- 
creaizâ si

Comitetul U.T.M. din fabri-

S. HRUȘCIO/: Am depus și depunem 
toate eforturile pentru a exclude războiul 

din viața societății omenești
Pentru înfăptuirea acestui 
program avem nevoie de pace. 

Noi știm că pacea și liniștea 
popoarelor nu pot fi cerșite a- 
gresorilor prin propovăduirea 
iubirii și a toleranței. La ame
nințările cu războiul sîntem 
nevoiți să răspundem prin în
tărirea capacității de apărare a 
țării noastre, altă soluție nu

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : — Șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hruș
ciov, a trimis o scrisoare de 
răspuns lui Kivame Nkrumah, 
președintele Republicii Gha
na, la scrisoarea in care a- 
cesta își exprimă neliniștea in 
legătură cu faptul că Uniunea 
Sovietică este nevoită să efec
tueze explozii experimentale 
cu arma atomică și arma cu 
hidrogen. Kwame Nkrumah a 
scris că nimic nu poate aduce 
un folos mai mare decît înce
tarea în întregime a experien
țelor de către toate puterile 
care au reluat experiențele. 
„In interesele omenirii, cerea 
el, vă rog să inaugurați a- 
cest lucru". Calea spre rezol
varea problemei încetării ex
periențelor nucleare trece prin 
rezolvarea problemei dezar
mării generale și totale, se 
spune în scrisoarea de răspuns 
a lui N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov Subliniază 
din nou că Uniunea Sovietică 
s-a decis să reia exploziile ex
perimentale după îndelungi 
reflectări și cu durere în 
inimă.

Imaginîndu-ne mai bine de
ci t alții ce înseamnă războiul, 
și mai cu seamă războiul mo
dern Cu folosirea armei ra* 
cheto-nucleare, serie N. S. 
Hrușciov. noi am depus și de
punem toate ejorturile pentru 
a exclude războiul din viața 
societății omenești, pentru a 
obține încheierea unui acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Din păcate 
insă deocamdată aceste efor
turi nu au fost încununate de 
succes.

N. S. Hrușciov amintește că 
Statele N.A.T.O. nu numai că 
amenință Uniunea Sovietică 
cu războiul dar mai spun că

0 nouă acțiune arbitrară 
împotriva lui Manolis Glezos

ATENA 27 (Agerpres). — Prese 
din Atena relatează despre o 
nouă acțiune arbitrară a autori
tăților grecești împotriva eroului 
național al Greciei, Manolis Gle
zos.

Se știe că după ce i-a fost res
pinsă cererea de anulare a sen- 
tinței pronunfate de tribunalul mi
litar in așa-numiful „proces de 
spionai" înscenat lui Manolis Gle
zos pentru activitatea sa democra- 
ticăj'eroul național al Greciei a 
înaintat regelui Greciei o cerere 
de grațiere și punere în libertate. 
Chiar și ordinele existente în Gre
cia prevăd că guvernul trebuie 
să prezinte neintîrziaf regelui a- 
semenea cereri pentru soluționa
rea lor.

Tsirinfanis, ministrul de Justiție 
al guvernului de tranziție din Gre
cia, care a fost creat pe perioa
da alegerilor parlamentare, a de
clarat reprezentanților presei că 
guvernul nu a dat curs cererii lui 
Glezos din „considerente politi

că. organizația U.T.M. din 
școală au la îndemînă și alte 
posibilități pentru a sprijini și 
mai mult pregătirea viitorilor 
muncitori, atragerea lor în 
marele și puternicul colectiv 
al fabricii. în anul care vine 
mulți ucenici, devenind mun
citori calificați, vor răspunde, 
alături de întregul colectiv, de 
realizarea planului de produc
ție, de calitatea produselor. Nu 
este, de aceea, rău dacă încă 
de pe acum ucenicii ar fi și 
mai strîns legați de proble
mele pe care le ridică proce
sul de producție. în limita 
timpului șl a programului a- 
ceștia pot fi invitați la consfă
tuiri de producție, la cele ale 
brigăzilor. Se pot organiza cu 
ei discuții, consultații în legă
tură cu problemele ridicate de 
procesul de producție, li se 
poate recomanda spre studiu 
literatura tehnică, pot iniția 
concursuri pe meserii.

Comitetul U.T.M. din școală 
șl cel din fabrică au o bogată 

acest război va fi un război 
termo-nuclear.

Noi nu putem să nu ținem 
seamă, menționează N. S. 
Hrușciov, de faptul că Uni
unea Sovietică este încercuită 
de baze militare americane. 
iar aceste baze se întăresc în 
prezent. Revanșarzii vest-ger- 
mani cer tot mai insistent 
arma nucleară pentru Bundes- 
wehr.

In afară de aceasta, puterile 
N.A.T.O. doresc ca noi să re
nunțăm la întărirea forțelor 
noastre armate, la perfecțio
narea lor. Dacă am proceda 
astfel, acest lucru s-ar întoarce 
împotriva tuturor oamenilor 
cinstiți care doresc intr-adevăr 
pace și blestemă războiul. A- 
cest lucru s-ar întoarce atit 
împotriva noastră cit șf împo
triva celor care cheamă Uni
unea Sovietică si nu slăbească 
eforturile in domeniul întăririi 
picii.

Am declarat nu o dată că 
dorim să luăm loc la masa 
tratativelor împreună cu pute
rile occidentale ș> să obținem 
cit Se poate mai repede regle
mentarea pașnică a problemei 
încheierii definitive a capito
lului celui de-al doilea război 
mondial. Dar dacă puterile oc
cidentale nu vor dori acest lu
cru, vom fi nevoiți tă semnăm 
totuși tratatul de pace pe care 
il reclamă interesele întăririi 
păcii în Europa, și il vom 
semna.

Poporul sovietic și popoarele 
celorlalte țări socialiste, ocu
pate cu munca pașnică crea
toare, nu au nevoie de război. 
Am proclamat acest lucru în 
fața întregii lumi de la tri
buna Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. care va adopta un 
măreț Program de construire 
a comunismului în U.R.S.S.

ce' deoarece „apreciază că M»- 
nolis Glezos nu este un infractor 
de drept comun".

După cum se știe, opinia pu
blică greacă și mondială duce o 
luptă neobosită pentru eliberarea 
lui Glezos, adresind regelui Gre
ciei numeroase cereri ca acesta 
să fie pus în libertate. Alarmate 
din pricina acestei lupte, autori- 
tăjile au recurs la acțiuni arbitrare 
căutînd să amine la infinit exami
narea „cazului Glezos" pentru 
a-i prelungi detenjiunea.

Mai multe ziare ateniene amin
tesc că aceleași autorități care, 
In pofida cererilor opiniei publice 
grecești și mondiale nu consideră 
eliberarea lui Glezos și a altor 
patrioți greci „o problemă ur
gentă", au dat dovadă de o neor 
bișnuită promptitudine și rapidi
tate atunci elnd a fost vorba de 
eliberarea și amnisfiereă lui Mer
ten și a altor criminali de război 
hitleriștl.

experiență în educarea dragos
tei și respectului față de mun
că, față de meseria aleasă. în 
anii care au trecut, și îndeo
sebi în anul școlar 1960-1961, 
sub conducerea și la indicația 
comitetului de partid, au fost 
organizate acțiuni interesante. 
Muncitori fruntași au vorbit 
ucenicilor despre experiența 
dobîndită în cucerirea titlului 
de fruntaș, au fost organizate 
consfătuiri cu ucenicii și ab
solvenții inovatori, întîlniri 
etc. Această experiență trebuie 
însă să fie mai bine folosită. 
Subliniem acest lucru pentru 
că deocamdată, măsuri con
crete pe această linie nu 
fost stabilite.

Munca educativă, împreună 
cu asigurarea celor mai bune 
condiții de practică vor per
mite școlii, fabricii să crească 
muncitori destoinici, capabili 
să înfăptuiască cu succes sar
cinile care stau în fața între
prinderii, să ridice mereu mai 
sus prestigiul mărcii de fa
brică.

avem.
Guvernul sovietic a declarat 

deja în repetate rînduri că este 
gata să semneze tratatul cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală în condițiile ce
lui mai strict control inter
național. Sintem gata să fa
cem acest lucru chiar acum.

Scrisori analoage de răspuns 
au fost trimise de N. S. Hruș
ciov primului ministru al Ja
poniei, H. Ikeda, împăratului 
Etiopiei, Haile Selassie, lui 
J. Collins, fruntaș al vieții pu
blice din Anglia, unui grup de 
laburiști englezi (B. Castle, 
Ungoed-Thomas Și alții) și 
omului de știință american 
L. Pauling.

Zilele culturii rcmînești în Franca
PARIS 27 — Co-espondantul 

Agerpres transmite : Ccntin-jindu-și 
manifestările în cadrul „Zilelor 
culturii romînești în Franfa", Or
chestre simfonică a Filarmonicii 
de sfat „George Enescu" a dat, în 
seara Silei de 27 octombrie, în 
sala Pleyel, cea mai mere sală de 
concerte din Paris, al doilea con
cert în Franfa.

Sub conducerea dirijorului Geor-

Lucrârsle Admirării
Generale a O. N. LL

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— La 26 octombrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat 
în unanimitate rezoluția pre
zentată de Ceylon, Congo (cu 
capitala la Leopoldville), Ci
pru, Ghana, India, Nepal, 
Togo, Tunisia, R.A.U. și Vene
zuela în care se cere anche
tarea amănunțită a împreju
rărilor în care și-a găsit moar
tea Hammarskjoeld și persoa
nele care l-au însoțit.

In cursul dezbaterii rezolu
ției, reprezentanții Indiei, Tu
nisiei, Ghanei, Togo, Ciprului, 
Marocului au subliniat că 
Hammarskjoeld și persoanele 
care l-au însoțit au pierit în 
împrejurări suspecte. Repre
zentantul Republicii Togo a a-

BERLIN 27 (Agerpres). — 
Autoritățile militare ameri
cane din Berlinul occidental 
continuă să organizeze provo
cări la granița de sector cu 
Berlinul democrat. In după-a-

O mașină americană înso
țită de un convoi înarmat 
încalcă în mod ilegal gra

nița R. D. Germane

f>j> jreurflZl TZnîif’J' sniri
NEW YORK 27 (Agerpres). 

- TASS: în librăriile și 
chioșcurile din New York a a- 
părut o carte cu o copertă ro
șie — textul integral al proiec
tului de Program și al proiec
tului de statut al P.C.U.S. în 
limba engleză editat într-un 
mare tiraj de editura „Bel
mont Books". Opinia publică 
americană manifestă un uriaș 
interes față de aceste docu
mente. Proiectul de Program 
al P.C.U.S. este editat în Sta
tele Unite pentru a treia oară. 
Prima dată el a fost publicat 
sub formă de anexă la ziarul 
„New York Times", iar apoi 
editat de „Crosscurrents 
Press".

ACCRA 27 (Agerpres). — 
La Accra s-a anunțat In mod 
oficial câ guvernul Ghanei a

R. P. Mongolă 

a fost primită membră 

a O. N. U.
NEW YORK 87 (Agerpres). 

La 27 octombrie, în ședința 
plenară a Adunării Generale, 
Republica Populară Mongolă 
a fost primită în Organizația 
Națiunilor Unite.

—©—

Silviu Brucan 
a vorbit 

la televiziunea 
americană

NEW YORK. — în cadrul 
unui program transmis joi 
seară dc postul de televiziune 
Columbia Broadcasting Sys
tem, în legătură cu părerile 
unor delegați prezenți la sesi
unea O.N.U. asupra condițiilor 
de lucru in New York ale di- 
plomaților străini, a vorbit din 
partea delegației R. P. Romi
ne tovarășul Silviu Brucan. 
Printre cei solicitați au fost, 
de asemenea, delegați din 
Ghana, India, R.A.U., Nigeria, 
Liberia și alții-

as Georgescu, orchestra a inter
pretat Simfonia I-a de Brahms, 
Suita I-a de George Enescu, Con
certul pentru pian și orchestră de 
Schumann — solist Valentin 
Gheorghiu, și poemul simfonic 
„Ucenicul vrăjitor" de Paul Dukăs.

Ca și la Strasbourg, concertul 
de la Paris s-a bucurat de un mare 
succes.

ratat că avionul in care ei Se 
aflau și care a fost atacăt nu 
avea nici un fel de escortă. 
Dă naștere la suspiciuni, a 
spus el, și faptul că avionul 
a pierdut, nu se știe din ce 
cauză, legătura prin radio cu 
aerodromul Ndola (Federația 
Rhodesia și Nyassaland).

Reprezentantul Angliei a 
declarat că autoritățile Fede
rației Rhodesia și Nyassaland 
au și început să cerceteze cit 
se poate de amănunțit împre
jurările în care și-a găsit 
moartea Hammarskjoeld. Dar, 
ținînd seama de părerea dele- 
gaților țărilor Asiei și Africii, 
el a acceptat efectuarea unei 
anchete internaționale.

occidental
miaza zilei de 26 octombrie 
ele au trimis din nou in Ber
linul democrat o mașină cu 
cetățeni civili escortată de cî- 
teva jeepuri militare. In je
epuri se aflau soldați ameri
cani înarmați. Convoiul de 
mașini militare a înaintat pe 
teritoriul Berlinului democrat 
aproximativ 300 metri și s-a 
reîntors în Berlinul occidental, 
lăsind în Berlinul democrat 
mașina cu persoanele civile. 
Funcționarii poliției populare 
au oprit mașina și au cerut 
pasagerilor să se reîntoarcă în 
Berlinul occidental sau să pre
zinte actele de identitate. A- 
mericanii au refuzat să se le
gitimeze.

In timpul acestei provocări 
la granița de sector din regi
unea punctului de control 
Friedrichsstrasse au fost tri
mise din nou 10 tancuri pre
cum și autocamioane militare 
americane. In seara aceleiași 
zile tancurile și autocamioa
nele blindate au fost retrase 
de la graniță.

•k
BERLIN 27 (Agerpres). — 

Militariștii vest-germani s-au 
dedat la o nouă provocare. A- 
genția A.D.N. anunță că în ul
timele zile s-au lansat din 
Germania occidentală pe teri
toriul R.D.G. baloane cu mani
feste cu conținut instigator. 
Baloanele lansate au fost des
coperite în regiunile R.D.G. si
tuate în apropiere de frontiera 
cu R.F.G.

—

hotărît să recunoască guvernul 
Republicii Congo, condus de 
Cyrille Adoula.

DAMASC. - Consiliul de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene a adoptat o lege care 
trece în sarcina președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Siriene înde
plinirea funcțiilor de președin
te al republicii în cursul pe
rioadei de tranziție.

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). 
După cum anunță agenfia Reuter, 
la 25 octombrie trupele O.N.U. 
au predat la Elisabethville jan
darmeriei lui Chombe controlul a. 
supra punctelor strategice impor
tante printre care postul de ra
dio, poșta centrală și un tunel 
pentru traficul automobilelor.



LUCRARILt CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
Ședința din dimineața zilei de 27 octombrie

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
TASS transmite : în ședința 
din dimineața de 27 octom
brie a Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., care s-a des
chis sub președinția lui Gri
gori Abramov, au continuat 
discuțiile pe marginea rapor
tului de activitate al Comite
tului Central, a raportului la 
Programul P.C.U.S. și a ra
portului de activitate al Comi
siei centrale de revizie.

Vladimir Kucerenko, pre
ședintele Academiei de Cons
trucții și Arhitectură a U.R.S.S.; 
și-a consacrat cuvîntarea pro
blemelor legate de construc
țiile de locuințe. Referindu-se 
la sarcinile trasate în proiec
tul de Program al P.C.U.S. în 
acest domeniu, el a arătat că 
în anii 1961-1970 Uniunea So
vietică va construi mai multe 
locuințe decît toate țările ca
pitaliste din Europa și S.U.A.; 
luate la un loc.

După ce a arătat că în ur
mătorii 10 ani Uniunea Sovie
tică urmează să lichideze lip
sa de locuințe, și că la sfîrși
tul acestui interval toate fa
miliile care locuiesc în apar
tamente inadecvate și supra
aglomerate vor primi aparta
mente noi, Vladimir Kuceren- 
ko a declarat: „Rezolvarea 
unei asemenea sarcini este 
peste puterile chiar și ale ce
lor mai bogate 
liste".

Referindu-se la 
al construcțiilor 
în U.R.S.S., vorbitorul a spus 
că în 1960, volumul construc
țiilor de locuințe a crescut cu 
100 la sută față de 1955, în 
timp ce în 17 țări din Europa 
capitalistă și în S.U.A. — nu
mai cu 3 la sută.

V. Kucerenko a comunicat 
că în 1955 în aceste țări s-au 
construit 3.250.000 de aparta
mente, iar în U.R.S.S. 1.500.000; 
în 1960 cifrele respective 
fost: 3.350.000 și 3.000.000 
apartamente.

Vorbitorul a subliniat 
în următorii 20 de ani este 
prevăzută înfăptuirea unui 
volum uriaș de lucrări de ur
banistică. în legătură cu a-

țări capita-

ritmul rapid 
de locuințe

au 
de

că

ceasta construcțiile industriale 
de case vor lua o extindere și 
mai mare.

El a arătat că marea indus- 
trei a elementelor de construc
ții din beton-armat, creată în 
ultimii ani în U.R.S.S., va cu
noaște o dezvoltare conside
rabilă.

Traficul de mărfuri în trans
porturile feroviare ale U.R.S.S. 
se va cifra în 1961 la 1.570 mi
liarde tone-km, ceea ce va 
depăși aproape de două ori 
traficul de mărfuri pe căile 
ferate din S.U.A., a declarat 
Boris Beșcev, ministrul Căilor 
de Comunicație.

Feroviarii sovietici, îndepli
nind cu succes sarcinile tra
sate de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., au schimbat radical 
profilul tehnic al transportu
rilor. Aproape jumătate din 
traficul de mărfuri se efec
tuează în prezent cu ajutorul 
locomotivelor electrice și Die
sel. (în 1955 — 14,1 la sută), 
în preajma Congresului a fost 
încheiată trecerea la tracțiu
nea cu locomotive electrice pe 
linia ferată cu cel mai intens 
trafic de mărfuri din lume, 
Moscova-Baikal, pe o distanță 
de circa 5.500 km. Acum tre
nurile parcurg această linie 
principală — cu 72 de ore mai 
repede — decît atunci cînd se 
folosea tracțiunea cu locomo
tive cu abur.

Boris 
că la sfîrșitul următorilor zece 
ani în U.R.S.S. vor exista 
45.000 km de căi ferate elec
trificate. în următorii zece 
ani va fi terminată electrifi
carea celor 
linii de cale 
trafic.

Vorbitorul 
ță însemnătatea rezolvării sar
cinii dezvoltării coordonate a 
tuturor felurilor de transpor
turi. El a arătat că, datorită 
creșterii extracției de țiței în 
țară, se va dezvolta în ritm 
accelerat construirea de con
ducte. Va crește viteza de 
mișcare, se vor folosi pe scară 
mai largă automatica și tele- 
mecanica în transporturi.

socialismului pentru acest 
respect față de bogățiile lor 
spirituale adevărate și pentru 
păstrarea lor vie pentru cei 
vii".

Literatura sovietică multi
națională, a spus Gribaciov, 
și-a adus aportul demn la 
construirea socialismului. Sar
cina scriitorilor sovietici este 
formulată limpede și precis

în programul partidului șl în 
rapoartele lui Nikita Hrușciov, 
de a descrie adevărul artistic 
al vieții noastre bogate, a crea 
tipuri de contemporani care 
construiesc cu îndrăzneală 
noua societate, transformă lu
mea și asaltează cerul.

„Literatura noastră contem
porană este capabilă să facă 
aceasta", a declarat Gribaciov.

Primul Ioc în lume
în construirea

de mari hidrocentrale
Noul Program al P.C.U.S. 

trasează sarcina de a se asi
gura un ritm precumpănitor 
al producției de energie elec
trică, a declarat Ignati Novi
kov, ministrul Construcției de 
centrale electrice al U.R.S.S. 
El a amintit că producția a- 
nuală de energie electrică tre
buie să fie ridicată pe întrea
ga țară, spre sfîrșitul urmă
torilor zece ani, pînă la apro
ximativ 900—1.000 de miliarde

Academiei de Arte a U.R.S.S., 
a declarat că oamenii de artă 
sovietici consideră că țelul lor 
constă în a crea o artă demnă 
de măreața epocă a construc
ției comunismului.

Arta plastică a intrat pe 
scară largă în viața poporului 
sovietic, ca un puternic to
rent, a spus Ioganson. Dova
da atracției poporului spre 
creația artistică este marea 
Expoziție unională a artiștilor

literaturii sovietice îi revine 
un rol complex și de răspun
dere în educarea omului nou.

Ocupîndu-se de eroul con
temporan al literaturii sovie
tice, A. Tvardovski a declarat: 
„Priviți congresul nostru — 
iată-i pe eroii zilei de asităzi. 
Orice om este erou al unei 
cărți — carte minunată, emo
ționantă. Dincolo de zidurile 
acestei săli asemenea eroi sînt 
milioane".

Nu există cinste mai înaltă, 
a spus cunoscutul poet sovie
tic, decît 
în acești 
sovietici 
scumpul 
că cuvîntul nostru veridic este 
necesar și drag oamenilor 
care luptă pentru 
umană, pentru pace 
nism.

Mihail Olșanski, 
Agriculturii al U.R.S.S., 
ocupat în cuvîntarea sa 
căile de folosire rațională a 
terenurilor, care permite să 
se sporească simțitor produc
ția la hectar a culturilor agri
cole pe toate suprafețele cul- 
tivabile din țară.

Vorbitorul a subliniat că în 
prezent o sarcină de mare im
portanță este munca organi-

de a fi conștient că 
ani istorici scriitorii 
se află alături de 
lor poipor și partid,

fericirea 
și comu-

ministrul 
s-a 
de

dintre state cu sisteme sociale 
diferite, au întărit forțele pă
cii în întreaga lume.

Referindu-se la recentele în- 
tîlniri ale reprezentanților opi
niei publice sovietice cu frun
tași ai vieții publice din țările 
occidentale, la care a luat 
parte și el, Komeiciuk a spus 
că în opinia publică din Occi
dent se constată, o serioasă 
cotitură. Provoacă o mare în
grijorare agravarea considera
bilă a situației internaționale 
și cursa înarmărilor din ță
rile occidentale.

Vorbitorul a relevat activita
tea importantă în favoarea 
păcii pe care o desfășoară 
mișcarea mondială a partiza
nilor păcii. în ultimul timp, a 
arătat el, în numeroase țări 
au apărut noi organizații, 
grupuri și mișcări care luptă 
pentru pace.

în numele opiniei publice 
sovietice, vorbitorul a expri
mat o caldă recunoștință re
prezentanților opiniei publice 
din Europa, Asia, S.U.A., Afri
ca, America Latină, Australia 
cu care reprezentanții opiniei 
publice sovietice s-au întîlnit 
și cu care, în ciuda deosebiri
lor de vederi, au găsit un lim
baj comun în lupta pentru co
existență pașnică, pentru prie
tenie între toate popoarele.

Vicepreședintele Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii 
a declart că partizanii păcii 
din Uniunea Sovietică vor 
continua și vor dezvolta con
tactele cu reprezentanții opi
niei publice mondiale, întrucît 
sînt încredințați că coexisten
ța pașnică, tratativele pașnice 
în problemele litigioase con
stituie singura cale spre lichi
darea războaielor.

După cuvîntarea lui Alek
sandr Korneiciuk, președintele 
ședinței de dimineață a Con
gresului, Grigori Abramov, a 
anunțat că prezidiul Congresu
lui a primit o propunere de a 
se încheia dezbaterile în legă
tură cu raportul de activitate 
al Comitetului Central, rapor
tul cu privire la Programul 
partidului și raportul de 
activitate al Comisiei Centrale 
de Revizie. La dezbateri la 
care au fost înscriși 279 de 
participanți la Congres au 
luat cuvîntul 70 vorbitori.

Congresul a hotărît în una
nimitate încheierea dezbate
rilor.

Președintele, a anunțat că 
Congresul a primit mesaje de 
salut din partea partidelor co
muniste _din Honduras, 
kistan, 
partide.

Pa-
Tailanda și a altor

Beșcev a comunicat

mai importante 
ferată de mare

a scos în eviden-

O mare contribuție la teoria 
marxism - leninismului

Mihail Efremov, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Celeabinsk al P.C.U.S., a arătat 
că rapoartele lui Nikita 
Hrușciov la Congresul al 
XXII-lea reprezintă o mare 
contribuție la teoria marxism- 
leninismului, ridicînd-o pe o 
nouă treaptă.

„Acum, noi vedem mai lim
pede și mai bine conturate 
trăsăturile zilei noastre de 
mîine — ale comunismului, 
noi știm cum vom trăi în co
munism, cum vom fi“ — a 
spus vorbitorul.

M. Efremov a declarat că 
pe fondul marilor realizări ob
ținute în toate domeniile vie
ții după cel de-al XX-lea Con
gres al P.C.U.S., acțiunile 
grupului antipartinic apar 
„deosebit de jalnice și mișe- 
lești, trădătoare față de popor 
și partid". Ei au acționat, a 
spus Efremov, împotriva a tot 
ceea ce a dus la înflorirea ne
maiîntâlnită a țării noastre. 
Acum la noi totul e incompa
rabil mai bine decît pînă la 
Congresul al XX-lea.

M. Efremov a sprijinit pro
punerea delegaților care au 
luat cuvîntul la Congres de a 
exclude din partid pe Molo
tov, Malenkov, Kaganovich

Mihail Efremov a declarat 
că oamenii muncii din regiu
nea Celeabinsk, ca și întregul 
popor sovietic, aprobă cu căl
dură proiectul noului Program 
al partidului, linia politică și 
uriașa muncă practică a Co
mitetului Central. ,

Vorbind despre dezvoltarea 
economiei naționale în regiu
nea Celeabinsk (Ural), care 
deține primul loc în țară în 
ceea ce privește producția de 
metale feroase 
Efremov a 
date : anul 
industrială 
să crească 
comparație 
de oțel — cu 48 la sută, lami
nate — cu 54 la sută, țevi — 
cu 320 la sută, ciment — cu 
282 la sută, energie electrică 
— cu 56 la sută.

în acest an au fost date în 
exploatare 70 mari obiective 
industriale, printre care două 
agregate de mare capacitate, 
un laminor și un slebing.

Mihail Efremov a asigurat 
pe delegați la Congres că 
planul septenal de dezvoltare 
a tuturor ramurilor economiei 
naționale din regiunea Celea
binsk va fi îndeplinit înainte 
de termen.

și țevi, M. 
citat următoarele 
acesta producția 

globală urmează 
cu 56 la sută în 
cu 1955, producția

U, R, S* S» — patrie a culturii
contemporane

judecători 
viitorului 
conștiința 
sovietică, 
nostru a

„în fața oricăror 
ai prezentului și 
putem declara cu 
curată că cultura 
pe care partidul
orientat-o spre idealurile co
munismului, creează și a creat 
pe omul nou, bogat din punct 
de vedere spiritual, dezvoltat 
în mod armonios — omul cu 
o mare", a declarat poetul și 
publicistul Nikoiai Gribaciov, 
redactor șef al revistei „Uniu
nea Sovietică".

După ce a subliniat că arta 
și literatura constituie o armă 
puternică și încercată în lupta 
pentru mințile oamenilor, pen
tru făurirea . societății noi, 
Gribaciov s-a ocupat de ma
rea răspundere a scriitorilor 
sovietici și de rolul lor în edu-

carea oamenilor sovietici în 
spirit comunist.

Socialismul, Țara Sovietică 
a devenit o adevărată patrie 
a culturii contemporane, a 
spus Gribaciov. El a subliniat 
că U.R.S.S. ocupă primul loc 
în lume în ce privește edita
rea de cărți. în Uniunea So
vietică operele lui Mark 
Twain apar mai complete și 
în tiraje mai mari decît în 
America, operele lui Balzac — 
într-un număr mai mare decît 
în Franța, ale lui Shakespeare 
și Dikens — într-un număr 
mai mare decît în Anglia.

Va veni o zi, a spus vor
bitorul, și poate că această zi 
nu este chiar atît de departe, 
cînd popoarele din occidentul 
capitalist de astăzi „vor mul
țumi foarte mult oamenilor

Ședința

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : în ședința 
din după-amiaza zilei de 27 oc
tombrie Congresului al

Conducători ai P.C.U.S. la tribuna Prezidiului Congresului

kWh, iar spre sfîrșitul celui 
de-al doilea deceniu (1980) — 
pînă
kWh. în al doilea deceniu se 
va termina în linii mari elec
trificarea întregii țări.

După cum a comunicat 
I. Novikov, în decurs de 20 
de ani se vor constrții 
U.R.S.S. 180 hidrocentrale și 
200 mari termocentrale, apro
ximativ 260 centrale electrice 
de termoficare.

După ce a subliniat că pro
ducția de energie electrică va 
crește în ritm susținut și în 
proporții mari în toate repu
blicile unionale, vorbitorul a 
spus printre altele că pînă 
în 1970 producția de energie 
electrică în Siberia răsăritea
nă urmează să crească de 11 
ori, iar pînă în 
de ori.

Principalul — 
este construirea 
trale cu 
1.200.000 și 2.400.000 kW.

în prezent în Uniunea So
vietică sînt în curs de con
strucție 62 hidrocentrale și 
112 termocentrale.

Ignati Novikov a citat prin
tre cele mai mari realizări 
obținute de energeticienii so
vietici în ultimul timp pune
rea în funcțiune cu un an 
înainte de termen a hidrocen
tralei „Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S." de pe Volga, pu
nerea în funcțiune cu doi ani 
înainte de termen a hidro
centralei de la Kremenciug în 
Ucraina. în aplauzele furtu
noase ale delegaților, vorbito
rul a anunțat că astăzi se 
pune în funcțiune primul hi- 
droagregat al hidrocentralei de 
la Bratsk din Siberia, cea 
mai mare din lume. Al doi
lea agregat identic de 225.000 
kW va fi pus în funcțiune în 
noiembrie.

„Uniunea Sovietică a ocu
pat pentru totdeauna primul 
loc în lume în ceea ce pri
vește cele mai mari hidro
centrale" — a declarat I. No
vikov.

Boris Ioganson, președintele

la 2.700—3.000 miliarde

în

1980 - de 40

a arătat el — 
de termocen- 

puteri de 600.000,

plastici amatori, care s-a des
chis în preajma Congresului 
în cea mai mare sală de 
expoziție din Moscova. Dez
voltarea impetuoasă a activi
tății artiștilor amatori, a sub
liniat vorbitorul, va îmbogăți 
și va face mai rodnică arta 
artiștilor de profesie.

Președintele Academiei de 
Arte a constatat că în ultimii 
ani un rol mereu crescînd în 
dezvoltarea culturii artistice 
îl au artiștii tineri, educați de 
școala artistică sovietică in 
spiritul celor mai bune tradi
ții progresiste ale artei t uni
versale și artei sovietice mul
tilaterale.

Vorbitorul a comunicat că 
artiștii sovietici intenționează 
să pregătească pentru cea de-a 
50-a aniversare a Revoluției 
din Octombrie (1967) o mare 
expoziție de lucrări care vor 
constitui un „monument artis
tic închinat oamenilor și fap
telor primului septenal".

Scriitorul Aleksandr Tvar
dovski, redactor șef al revis
tei „Novii Mir“, a denumit 
perioada care a trecut de la 
Congresul al XX-lea al 
P.C.US. : perioada înnoirii 
spirituale a literaturii sovie
tice. El a spus că literaturii 
i-au fost redați numeroși tova
răși de breaslă, care „și-au re- 
dobîndit numele în literatură".

Pentru mulți dintre noi, a 
arătat A. Tvardovski, această 
cotitură ideologică nu a fost 
de loc simplă și ușoară. Dar 
aceste dificultăți ce apar inevi
tabil in mintea și starea de 
spirit a celor din mediul nos
tru literar au fost înlăturate, 
a constatat el.

Totodată, vorbitorul a subli
niat că literatura sovietică nu 
a profitat 
condițiile 
dezvoltării 
al XX-lea

Alexandr Tvardovski a sub
liniat că cititorul sovietic, în 
mod organic nu suportă arti
ficialul în ceea ce este princi
pal, esențial. El a adăugat că

încă din plin de 
favorabile create 
sale de Congresul 
al partidului.

zatorică în sectorul agricol, 
afolosirea pe scară largă 

experienței înaintate.
M. Olșanski a relatat des

pre marile experiențe care se 
efectuează la stațiunile de în
cercare a soiurilor din țară, 
despre realizările selecțione
rilor sovietici în obținerea 
unor soiuri de mare produc
tivitate de grîu, porumb, floa- 
rea-soarelui și de alte culturi 
agricole.

Ministrul Agriculturii a ară
tat că recenta reorganizare a 
organelor de conducere a agri
culturii s-a dovedit rodnică.

Scriitorul Alexandr Kornei- 
ciuk, vicepreședinte al Comi
tetului sovietic pentru apăra
rea păcii, a subliniat că toți 
oamenii cinstiți din lume nu 
pot să nu vadă că comunis
mul și pacea sînt noțiuni in
separabile. Programul P.C.U.S. 
aduce întregii omeniri pacea, 
adevărata prietenie și bunele 
sentimente ale tuturor oame
nilor sovietici.

Vorbitorul a subliniat că 
teza Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S., potrivit căreia în 
condițiile actuale nu există o 
inevitabilitate fatală a războa
ielor, precum și teza cu pri
vire la necesitatea coexisten
ței pașnice și a colaborării

XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
partidului, a rostit cuvîntarea 
de încheiere a dezbaterilor la 
rapoartele prezentate.

Participanții la Congres au 
primit cu o furtună de ovații 
cuvintele sale de încheiere : 
„Forțele noastre, forțele socia
lismului mondial nu au fost 
niciodată atât de puternice ca 
acum. Noul Program deschi
de în fața partidului și po- 
poruiui nisi lunuDoosc,
cele mai atrăgătoare perspec
tive. Soarele comunismului 
răsare deasupra țării noastre ! 
Să facem totul pentru ca prin 
munca noastră plină de abne
gație să apropiem ziua cînd 
acest 
lumina 
prinse 
patrii ! 
forțele,
șevică cauzei triumfului 
munismului! Sub conducerea 
gloriosului partid leninist, îna
inte spre victoria comunismu
lui !“.

în sala Palatului Congrese
lor din Kremlin ovațiile furtu
noase nu contenesc multă vre
me. Se scandează ..Trăiască 
comunismul!“, „Glorie parti-

soare va inunda cu 
sa întinderile necu- 

ale minunatei noastre 
Să ne consacrăm toate 
întreaga energie bol- 

co-

din după-amiaza
de 27 octombrie

dului comunist!“. Se aud 
urale.

în numele delegațiilor orga
nizațiilor de partid din Mos
cova, din Leningrad, din Sta
lingrad și ale altor organizații 
de partid regionale și de ținut 
din Federația Rusă, precum și 
al delegațiilor partidelor co
muniste din Ucraina, Bieloru- 
sia, Kazahstan, Uzbekistan și 
Gruzia se face propunerea de 
a se aproba în întregime și în- 
trutotul linia politică și acti
vitatea practică a Comitetului 
Central al P.C.U.S. în dome
niul politicii interne și exter
ne și de a se aproba conclu
ziile și propunerile cuprinse în 
raportul de 
al P.C.U.S.

Delegații 
XXII-lea au
mitate această propunere.

Congresul a alcătuit o comi
sie sub președinția lui Nikita 
Hrușciov în vederea pregătirii 
unei rezoluții ample pe mar
ginea raportului de activitate 
al C.C. și pentru examinarea 
amendamentelor și completă-

activitate al C.C.

la Congresul al 
adoptat în unani-

rilor la proiectul de Program 
al P.C.U.S.

A fost, de asemenea, apro
bat, în unanimitate, raportul 
de activitate al Comisiei cen
trale de revizie.

Emoționant a fost salutul 
adus Congresului de pionieri, 
în numele celor 17 milioane de 
membri ai organizației de pio
nieri din Uniunea Sovietică.

„Vom construi comunismul; 
nouă ne este dat să trăim în 
comunism !“ - aceste cuvinte 
ale pionierilor, care au salutat 
Congresul, au fost întâmpinate 
cu aplauze furtunoase.
. Elevi și eleve au oferit 

membrilor Prezidiului, delega- 
ților și invitaților la Congres 
cravate roșii de pionieri.

Cu aceasta, ședința din 
după-amiaza zilei de 27 octom
brie a Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., care a fost pre
zidată de Viktor Grișin, a luat 
sfîfșit.

Următoarea ședință a Con
gresului va începe sîmbătă 28 
octombrie, la ora 10.

din Moscova
- j

MOSCOVA 27 (Agerpresf. — 
In seara de 27 octombrie, tovară
șul Ion Ghec-ghe Maurer, a rostit 
o cuv'rrtare la postul central de 
televiziune din Moscova.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a relevat însemnătatea istorică ex
cepțională a Congresului pentru 
dezvoltarea socială a întregii ome
niri. Subliniind Înalta principiali
tate și spiritul leninist al lucrărilor 
Congresului, tovarășul Maurer a 
arătat că noul Program al partidu
lui este un strălucit document al 
marxism-leninismului creator, o 
contribuție deosebit de prețioasă 
la îmbogățirea tezaurului ideolo
gic al mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Congresul al XXII-lea — a ară
tat vorbitorul — la care participă 
delegați din 80 de țări prilejuiește

lup*» 
ome-

Ro.

o nouă manifestare a unității par
tidelor marxist-leniniste, a senti
mentelor de dragoste și rea>- 
rojtinfi a partidelor trățepi ifă 
ce Partidul Ccrr ur st a Unoru 
Sovietice, far călăuzitor în 
pentru viitorul luminos al 
niril.

Relevînd în continuare că
minia a devenit Intr-o scurtă peri
oadă istorică o țară industrială cu 
o agricultură înaintată, tovarășul 
Maurer a subliniat că poporul ro- 
mîn merge cu toate pînzele întinse 
spre obiectivul stabilit de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. — de- 
săvîrșirea construcției socialiste.

In încheiere, vorbitorul a trans
mis telespectatorilor și întregului 
popor sovietic urări de succes de
plin în realizarea grandiosului pro
gram al construirii comunismului.

Știința sovietica
• —în impetuoasa dezvoltare

Un grup de pionieri moscovit! salută Congresul
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cel mai 
Rapoar-

m citit 
viu interes 
tele prezentate de 
tovarășul N. S. Hruș
ciov la cel de-al 
XXII-lea Congres al 

P.C.U.S.
Rapoartele acestea, noul Pro

gram al P.C.U.S. reprezintă do
cumente istorice cu care se des
chide o pagină nouă, glorioasă în 
evoluția omenirii : construirea pri
mei societăți comuniste din lume.

încă din proiectul de Program 
elaboraf anterior și prezentat acum 
spre a fi dezbătut de Congres, am 
cunoscut că în fața științei sovie
tice stau sarcini de importanță 
covîrșitoare, deoarece în condi
țiile sistemului economic socialist 
progresul științei și tehnicii oferă 
posibilitatea de a folosi în modul 
cel mai eficace și cel mai rațio
nal bogățiile și forțele naturii în 
interesul poporului. De aceea dez
voltarea științei și introducerea 
realizărilor ei în economia națio
nală a Uniunii Sovietice va forma 
și pe viitor obiectul grijii deose
bite a P.C.U.S. iar aceasta va de
termina înflorirea fără precedent 
a științei în U.R.S.S. Citind proiec
tul de Program și Rapoartele to
varășului Hrușciov îți dai seama 
cu limpezime de însemnătatea 
mărețelor sarcini ce stau în fața 
științei, sovietice.

Procesul creării forțelor de pro
ducție ale comunismului implică 
înflorirea științei. De aceea, în 
proiectul de Program al P.C.U.S. 
se subliniază că accelerarea ma
ximă a progresului tehnico-științific 
este una din cele mai importante 
sarcini ale întregului popor so
vietic.

Noul Program prevede dezvol
tarea cercetărilor teoretice în pri
mul rînd în principalele ramuri

cu Acad. Eugen Macovschi
directorul Institutului de Biochimie 

al Academiei R.P.R.
ale științelor naturii, matematicii, 
fizicii, chimiei, biologiei. Progre
sul în domeniul acestor științe re
prezintă condiția necesară pentru 
avîntul și eficacitatea științelor 
tehnice, agricole și altele, atît de 
importante pentru dezvoltarea și 
creșterea puternică a forjelor de 
producție și a economiei țării.

In adevăr, electrificarea întregu
lui teritoriu al U.R.S.S., mecani
zarea complexă, automatizarea 
producției, chimizarea celor mai 
importante ramuri ale economiei 
naționale, folosirea energiei ato
mice în producție, perfecționarea 
mijloacelor de transport și de co
municații, implică cercetări teore
tice aprofundate privind studiul 
balanței energetice și de com
bustibil a țării, valorificarea opti
mă a surselor naționale de ener
gie, transformarea directă a ener
giei termice, nucleare, solare și 
chimice în energie electrică, 
elaborarea teoriei și principiilor 
de noi mașini și sisteme automa
te telemecanice, studierea proce
selor chimice noi, crearea unor 
materiale artificiale și sintetice de 
calitate superioară, descoperirea 
de noi substanțe necesare indus
triei, medicinei și agriculturii etc.

In fața științelor agricole stau 
problemele legate de mărirea re
coltelor și sporirea calității lor.

Asigurarea sănătății poporului 
și aprovizionării lui cu produse 
alimentare în condițiile cele mai 
bune, necesită cercetări multiple 
în întregul complex al științei 
biologice, importanță deosebită 
urmînd să fie acordată explicării 
esenței fenomenelor vieții, în ve

derea. stăpînirii și dirijării proce
selor vitale și mai ales a metabo
lismului și eredității organismu
lui. In fața științelor medicale stau 
probleme de descoperire a mij
loacelor de prevenire și biruire a 
unor boli.

Este evident, de asemenea, Că 
o importanță deosebită o au pro
blemele cuceririi spațiului cosmic, 
domeniu în care — ca și în multe 
alte domenii — Uniunea Sovie
tică ocupă primul loc din lume.

Realizarea legăturii strînse între 
cercetarea teoretică și problemele 
vieții practice în condițiile con
struirii comunismului reprezintă 
chezășia dezvoltării rodnice a ști
inței și integrarea ei deplină în 
munca constructivă a poporului, 
în practica construcției comuniste.

Minunatele perspective pentru 
dezvoltarea științei în U.R.S.S. sînt 
relevate în diferite capitole ale 
Rapoartelor prezentate de to
varășul Hrușciov, subliniindu-se 
totodată că epocalele realizări și 
grandioasele perspective ale știin
ței sovietice se daforesc faptului 
de mult cunoscut și anume : co
munismul dă cunoștințe tuturor, 
iar din cunoștințele maselor și 
din cultura lor el soarbe forță și 
încredere pentru înaintarea sa cu 
succes.

Intr-adevăr, numai în aceste 
condiții se poate ajunge la acea 
minunată îmbinare de forțe și de 
elan, care înving cu ușurință tot 
ce pare de neînvins și duce ști
ința pe culmi nemaiîntîlnite.

De aceea este plină de semni
ficație citarea de către tovarășul 
Hrușciov a cuvintelor consfructo-

rului de rachete Werner von 
Braun, care lucrează în America, 
cuvinte pronunfate după lansarea 
cu succes a primului sputnik de 
către U.R.S.S.: „Pe baza filozofiei 
lor rușii au creat un sistem ca
pabil să le asigure aceste succe
se. Din păcate sistemul 
permite să obfiriem 
succese ca Rusia".

Unele cifre publicate 
arată limpede faptul că 
științei sovietice s 
numărului mare de oameni 
lucrează în domeniul științei. 
U.R.S.S. există peste 350.000 de 
lucrători . științifici, aproximativ 
4.000 de instituții științifice și, 
ceea ce este deosebit de semnifi
cativ, în ultimii 5—6 ani a crescut 
mult numărul institufiilor științifice 
în republicile unionale.

Acum două luni cînd am vizitat 
Uniunea Sovietică cu ocazia celui 
de-al V-lea Congres Internațional 
de Biochimie, am avut ocazia să 
stau de vorbă cu mulți oameni de 
știință sovietici și cu mulți tineri 
cercetători. Am vizitaf numeroase 
institute de cercetări științifice, 
atît la Moscova și Leningrad cîf 
și la Kiev. Astfel am putut con
stata la fața locului nu numai do
tarea excepțională cu cea mai mo
dernă aparatură a instituțiilor ști
ințifice, dar și elanul deosebit cu 
care se lucrează acolo.

Sîntem siguri că știința sovieti
că nu numai că va 
succes grandioasele 
care îi stau în față 
construirii comunismului în U.R.R.S., 
dar va depăși mult în dezvoltarea 
sa prevederile actuale cuprinse 
atît în proiectul de Program al 
P.C.U.S., cîf și în Rapoartele 
prezentate de tovarășul N. S. 
Hrușciov la cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.
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