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Ieri a avut
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncit

Ședința Consiliului de Stat
al R. P. Romine
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• Terminarea 
în scurt timp 
a ogoarelor!

• Nici o brazdă
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cu greșuri

e o parte și de alta a dru
mului — tarlale întinse. 
Grîul a răsărit uniform în 
rînduri drepte și dese. 
Convorbirea începută la 
sediul stațiunii cu tovară
șul Gheorghe Goran, direc

torul S.M.T. Slobozia, continuă aici, pe 
teren, la gospodăria colectivă din co
muna Gheorghe Lazăr, regiunea Bucu
rești.

— Iată, acesta-i grîul semănat de me
canizatorii din brigăzile conduse de 
Nicolae Dobre și Dumitru Fătu — spune 
dînsul. Antrenate în întrecerea socia
listă, aceste brigăzi au fost fruntașe 
la însămînțări. Cele 1 350 de hectare cu 
grîu au fost puse sub brazdă în timpul 
optim : pînă la 20 octombrie. Calitatea 
— se vede. Toate lucrările au primit 
la recepționare calificativul „foarte 
bine".

— Da, așa este, confirmă tovarășul 
Nicolae Andrei, Erou al Muncii Socia
liste, președintele gospodăriei, care ne 
ieșise în întîmpinare de cîteva minute.

Aflăm că întrecerea continuă. Obiec
tiv principal — arături adînci de toam
nă pe fiecare palmă de teren. întrecerea 
are un caracter mai larg. Iată de ce. 
Tinerii colectiviști de aici desfășoară o 
acțiune importantă : fertilizarea solului 
pe 300 de hectare. Rezervele de gunoi 
din platforme nu ajung însă pentru a- 
ceastă suprafață. Dar tinerii au avut o 
inițiativă bună : din curțile oamenilor 
ei adună toate rezervele de îngrășă
minte. In stare proaspătă Ie duc direct

pe tarlale. Inginerul colectivei, Con
stantin Ducuță, le-a explicat lucruri 
noi, interesante :

— în toamna aceasta punem sub 
brazdă gunoiul și în stare proaspătă. 
Putem fertiliza astfel suprafețe mult 
mai mari. Tot în acest scop, vom mai 
aplica acum o altă recomandare nouă: 
pe fiecare hectar aplicăm cîte 15 tone, 
adică doze moderate.

„Lecția" a fost bine venită. Acum ti
nerii știu : o căruță bine încărcată are 
800—1 000 de kilograme. Deci, pe fie
care hectar, la distanțe egale, se des
carcă 15—16 căruțe. însoțitorii de ate
laje, cîte doi, trei tineri, îl împrăștie 
uniform. în urma lor intră tractoarele 
și trag brazde adînci.

Pentru ca lucrarea să se termine pînă 
Ia 10 noiembrie pe toate cele 500 hec
tare, pe zece tractoare lucrează și 
schimbul de noapte. Grupele U.T.M. 
din cele două brigăzi desfășoară o vie 
activitate. In fiecare seară se fac scur
te analize asupra desfășurării întrece
rii. Problemele cele mai viu discutate: 
imprimarea unui ritm intens de lucru a- 
tîj în schimbul unu, cît și în schimbul 
doi și asigurarea unei calități corespun
zătoare a arăturii (cu accent pe adînci- 
me și încheierea capetelor).

Să luăm și un alt exemplu. Mecani
zatorii din brigada lui Ion Negoiță au 
de executat la G.A.C. din comuna Scîn- 
teia arături adînci de toamnă pe 640 de

NICOLAE BARBU

La 25 octombrie a.c., a avut loc 
la Palatul Republicii, ședința Con
siliului de Stat al R P. Romîne.

Au luat parte tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat, Ion ~ 
Maurer, Ștefan Voitec 
Bunaciu, vicepreședinți 
liului de Stat, Grigore 
secretarul Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer, Ion Creangă, 
Constantin Daicoviciu, Martin 
Isac, Athanase Joja, Roman Mol
dovan, Mihail Ralea, Ludovic Ta
kacs, Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, 
membri ai Consiliului de Stat.

La ședința Consiliului au luat 
parte de asemenea, generalul de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate, George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și generalul locotenent 
Ion Ioniță, adjunct al ministrului 
forțelor armate.

Consiliul a ratificat Tratatul de 
la Moscova privitor la interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, in Cosmos și sub 
apă, semnat de Guvernul R.P. Ro
mîne la 8 august a.c.

Consiliul, examinînd apoi unele 
propuneri referitoare la îmbunătă
țirea activității Consiliului de Mi-

Gheorghe 
și Avram 
ai Consi- 
Geamănu,

niștri, a numit pe tovarășii Gogu 
Rădulescu și Constantin Tuzu în 
funcția de vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri și a adoptat de
cretele pentru reorganizarea Mi
nisterului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, prin înființarea 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și a Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, și pentru nu
mirea tovarășilor Ion Marinescu în 
funcția de ministru al industriei 
metalurgice, Gheorghe Rădoi în 
funcția de ministru al industriei 
construcțiilor de mașini și Victor 
Ionescu în funcția de ministru al 
Comerțului exterior.

în continuare au fost adoptate 
mai multe decrete privind rezolva
rea unor probleme de stat și ob
ștești. Printre acestea figurează 
decretul pentru extinderea reduce
rii serviciului militar în termen 
la 2 ani pentru toate armele.

Consiliul a mai aprobat o serie 
de acte normative prin care au 
fost afectate terenurile necesare 
construirii sau extinderii a nume
roase obiective industriale, econo
mice și social-culturale, printre 
care Uzinele Hidroelectrice Bu- 
huși, Racova, Gîrleni și Bacău 1, 
Centrala hidroelectrică Bacău II, 
fabrica de ciment și var de la Bîr-

sești (Tg. Jiu), uzina de aluminiu 
de la Slatina, combinatul de celu
loză și hîrtie din orașul Dej, fa
brica de oxigen Suceava, fabrica 
de pîine, de mare capacitate, din 
București, fabrica de bere de la 
Mărgineni Bacău etc. ; moderni
zarea de noi tronsoane pe drumu
rile naționale Suceava-Siret, Timi- 
șoara-Moravița-Frontieră, Caran- 
sebeș-Hațeg, Orșova-Caransebeș, 
Petroșeni-Hațeg-Simeria, Ilia-Arad, 
Brașov-Sighișoara, Vaslui-Iași, Ca- 
racal-Rm. Vîlcea, Sovata-Odorhei 
etc. ; construirea unor drumuri fo
restiere în lungime de peste 200 
km, construirea a 514 blocuri pentru 
locuințe în diferite orașe din țară, 
cu aproximativ 34 550 apartamen
te, din care 80 blocuri cu 9 785 
apartamente în București, precum 
și a numeroase alte obiective cul
turale, sociale și sanitare, printre 
care noi școli totalizînd 268 săli 
de clasă, noi cămine studențești 
cu peste 1 000 locuri, hoteluri, res
taurante, cantine, cinematografe, 
cămine culturale, policlinici, dis
pensare medicale, băi publice, ali
mentări cu apă potabilă, comple
xul de
(Brașov) etc.

Consiliul a rezolvat apoi lucră
rile curente.

ateliere pentru invalizi

Utilaje moderne—productivitate sporită
Colectivele de muncă de 

la Uzina de pompe, Uzina 
de mecanică 
ca de mase 
Capitală, au 
cest an o deosebită atenție 
creșterii productivității 
muncii. Pînă în prezent, 
majoritatea măsurilor luate 
în acest scop au fost apli
cate în practică. Cele mai 
multe dintre ele se referă 
la mecanizarea operațiu
nilor grele, la introducerea

fină și Fabri- 
plaatice, din 
acordat în a-

în producție a unor utilaje 
moderne etc.

Astfel, la Uzina de pom
pe, au fost date în exploa
tare 7 poduri rulante, ceea 
ce a dus Ia 
peste 300 la 
Iui necesar 
de ridicare 
operații efectuate manual.

Modernizarea utilajului 
a stat și în atenția colecti
vului Uzinei de mecanică 
fină. în ultimul timp, aici 
a fost realizat un dispozi-

reducerea cu 
sută a timpu- 
unor operații 
și transport,

tiv pentru manevrat ma
trițe grele, a fost moder
nizată o mașină de șlefuit 
cu bandă de șmirghel.

Datorita aplicării măsu
rilor luate, în primele trei 
trimestre, planul de creș
tere a productivității mun
cii a fost îndeplinit în 
proporție de 102,68 la sută 
la Uzina de pompe, 101,97 
Ia aută la Uzina de meca
nică fină și 108,2 la sută 
la Fabrica de mase plas-

e cîțiva ani, o dală 
cu primele luni ale 
toamnei, cînd ver
dele Deltei începe 
să se îmbrace 
aramă, și stuful 
sună 

brațele Dunării 
salt, într-o veritabilă și 
cunoscută campanie, o 
rată flotă compusă din 
chere, bacuri, ceamuri 
transport, șalupe rapide 
leargă cu 15 mile pe oră, 
tancuri pentru combustibil și 
bărci ușoare pentru a strînge 
bogățiile vegetației Deltei ză
mislite într-un an de zile. Del
ta n-apucă să adoarmă, cînd 
primește o nouă viață. De o 
parte și de alta a canalelor nou 
create începe secerișul de toam
nă și de iarnă care [ine pînă 
la primul zbor al primăverii. 
Anul acesta campania de 
recoltare în Deltă a început cu 
două luni mai devreme, pen
tru a se putea recolta cea mai 
mare cantitate de stuf: 300 000 
de tone.

Și iată acum mobilul acestei 
bătălii: pentru fabricarea unei 
tone de celuloză sînt necesari 
5,5 metri cubi de lemn de răși- 
noase care ocupă 3,2 hectare de 
pădure. Aceeași cantitate se 
poate obține însă din 4,9 tone 
de stuf recoltat de pe o supra
față de numai 0,4 ha stufăriș. 
Deci, un hectar de stuf e de 
7—8 ori mai bogat în celuloză 
decît aceeași suprafață de pă
dure. înmulțiți aceste cantități 
cu imensele stufării ale Deltei 
care se întind pe 270 000 de

în 
își 
pe 
a-

săbiile, 
pornesc la 

nemai- 
adevă- 
remor- 
pentru 
care a-

împăduriri

de tofflinnă

APROVIZIONĂRI
PENTRU IARNA

(Agerpres)

(Agerpres)

specii repede crescătoare, de 
mare valoare economică.

I. OȚELEANU 
tehnician

Universitate 
muzicală 
pentru 

sfudenfi

O întîlnire interesanta

(Continuare în pag. a IV-a)

în Deltă
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C.P., e-

urmat școli de 
învățat taineie 
s-au tăcut îne

cate-

stufului a adus 
numai în viața 

într-a oamenilor 
cei

în- 
pas.

au 
au
și
Din această

greutățile au fost 
succesiv, pas cu 
ambiție, exista elan, e- 
conștiința răspunderii: 

din

Brigada de tractoare care lucrează pe ogoarele 
gospodăriei colective din Răcari, regiunea 
București, se îndreaptă cu semănătorile spre 
sediul taberei de cîmp. După însămînțări, me
canizatorii continuă să lucreze intens la ogoa

rele adinei de toamnă.

Din inițiativa colectivului de 
conducere al Casei pionierilor din 
orașul Brăila, cu sprijinul comite
tului orășenesc U.T.M., la olubul 
sindicatului Uzinei de utilaj greu 
„Progresul" a fost organizată 
recent o intilnire între pionieri 
și inovatori. Cei peste 600 de pio
nieri. corpul didactic al Casei 
pionierilor, precum și instructo
rii de pionieri prezeuți în sală

au ascultat cu viu interes expu
nerea tehnicianului Ion Smeu 
din partea cabinetului tehnic al 
uzinei și a maistrului Niță Con
stantin, inovator de frunte.

Vorbitorii au relevat aspecte 
interesante din activitatea munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor, realizările privind introduce
rea tehnicii noi în procesul de 
producție.

La sfîrșitul acestei întilniri 
pionierii au oferit reprezentanți
lor uzinei, flori. A urinat apoi fil
mul „Doi din altă lume".

Casa de cul- 
a studenților 

deschis vi- 
seara cursu- 
Universității 

pentru

In raza ocoalelor silvice 
Căiuți, Văratic, Pipirig și altele 
din regiunea Bacău au început 
împăduririle de toamnă. In cî- 
teva zile au fost însămînțate cu 
brad peste 100 ha, reprezentînd 
50 la sută din plan.

Silvicultorii din regiune, care 
în primăvară au efectuat plan
tări și însămînțări pe o supra
față de 7 000 ha, și-au propus 
să extindă în această toamnă 
împăduririle pe încă aproape 
400 ha. Pe terenurile situate în 
Lunca Moldovei și a Șiretului, 
pe care se fac în această toam
nă împăduriri, vor fi plantate 

o

In vederea bunei 
aprovizionări pen
tru iarnă a popu
lației din regiunea 
București cu canti
tăți tot mai mari de 
cartofi, varză, ceapă 
și alte legume, în 
unitățile comerciale 
s-au făcut diverse 
pregătiri. Au fost 
pregătite spațiile de 
depozitare și mate
rialele necesare în- 
silozării cartofilor, 
s-au pregătit amba
lajele și s-au luat 
măsurile pentru a- 
sigurarea mijloace
lor de transport a 
legumelor la locu
rile de depozitare

In această toam
nă, în regiune vor fi 
insilozate pentru 
cantinele, șantierele 
și centrele muncito
rești, sau desfăcute 
populației, peste 
17 000 tone legume, 
cu circa 10 la sută 
mai mult față de a- 
nul trecut.

Pînă la această 
dată au fost depozi
tate sau desfăcute 
pe piețe aproape 
4 000 tone cartofi, 
peste 1 300 tone cea
pă, 300 tone varză, 
peste 2S0 tone fruc
te, în total circa 
7 000 tone legume și 
sînt create condiții 
pentru asigurarea

întregii cantități 
planificate.

Pentru 
deservire 
lației, pe 
tățile de 
existente 
ființate centre 
în mai multe locali
tăți și s-a extins, 
de asemenea, deser
virea la domiciliu a 
solicitatorilor pe ba
ză de comandă.

Măsuri corespun
zătoare pentru o 
bună aprovizionare 
s-au luat și în sec
toarele de încălță
minte, textile și ar
ticole metalo-chi- 
mice.

mai buna 
a popu- 

lingă uni- 
des facere 

au fost în
noi

i acestui 
de loco- 
pe care-l 

Ion Bîră, 
Popa, sau 

Mesa,

Bun organizator al locului 
de muncă, stăpîn pe mese
rie, tânărul strungar Ion Un- 
gureanu, din secția a 11-a pre
lucrătoare a Uzinei metalur
gice din Bacău, este apre
ciat de întreg colectivul sec
ției pentru calitatea bună a 
pieselor pe care le execută

IA
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imtneața 
mecanic 
motivă, 
cheamă i 
sau Ion 
Alexandru 
începe la fel ca t1 

ieri, ca și alaltăieri, ca tot
deauna.

Iată, zorii prind să incendie
ze palid acoperișurile. Lumina 
stinsă a sfîrșitului de noapte 
desenează în culori moi, de a- 
cuarelă, silueta de linii a car
tierului ceferiștilor, casele în
conjurate de grădini din par
tea de miazăzi a Craiovei.

O casă de ceferist, nouă, cu 
grădină tânără de dalii, crăițe 
și viță. Fereastra e deschisă, 
înăuntru, pe masă, un ceasor
nic tip C.F.R., cu o locomoti
vă pe cadran, țîrîie disperat. 
O mină de bărbat îl oprește. 
Liniștea zorilor e atât de desă- 
vîrsită Sucit auzi parcă tic- 
tac-ul. într-o insesizabilă, dar 
reală accelerare, ca un comen
tariu muzical la o secvență de 
film.

Iată și omul. A ieșit în prag, 
îmbrăcîndu-și din mers ves
tonul de ceferist. Coboară scă
rile. aruneînd o privire grădi
nii, apoi își potrivește chipiul 
si pornește în lungul străzii,

amestecindu-se în fluviul 
oamdni al dimineții.

II vom regăsi, un sfert 
ceas mai tîrziu, la „mișcarea" 
Depoului C F.R. de lingă gara 
Craiovei. Ocolește halele, dar 
iată-l ocolind și locomotivele, 
negrele locomotive „Pacific" 
cu abur, lingă care-și așeza 
popasul vină mai ieri; se în
dreaptă spre parcul cel nou de 
locomotive, noile locomotive 
Diesel electrice, elegante, su
ple, moderne, cu linii elansa- 
te. de nave, cu lacul albastru 
scinteind orbitor in lumina 
crudă a zorilor.

Din clipa aceasta, ziua lui 
Ion Bîra. sau Ion Popa, sau 
Alexandru Mesa, nu mai sea
mănă aproape deloc cu zilele 
de pînă mai ieri...

fr
...Dar înainte de a pleca la 

drum cu mecanicul, însoțin- 
du-l pe meleagurile țării, de-a 
lungul unei zile ale cărei ore 
se rotesc de la o vreme altfel, 
proiectând culori inedite în 
peisajul calendaristicii tradi
ționale a muncii feroviare, să 
refacem, pe scurt, un alt drum, 
istoricul acestei noi profesii, 
istoricul celui mai tînăr colec
tiv al depoului craiovean.

Era în primăvara în care, la

La 
tură 
s-au 
neri 
rile 
muzicale 
studenți.

Despre însem
nătatea acestei in
stituția în educa
rea estetico-muzi- 
cală a studenților 
bucureșteni a vor
bit Mircea Ange- 
lescu, președintele 
Consiliului Uniu
nii asociațiilor 
studenților din 
București. Univer
sitatea muzicală 
pentru studenți a 
luat ființă sub e- 
gida Conservato
rului „Ciprian Po
rumb escu“ și a 
Casei de cultură 
a studenților, în 
scopul propagării 
cunoștințelor este- 
tico-muzicale

(Agerpres)
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șantierul 
cultural 

al Hidro 
centralei

Pași energici...

Electroputere"-Craiova, 
mai tînăr sector al uzinei, așa- 
numitul sector „L.D.E", se an
gajase ca pînă la finele anului 
să dea tării primele locomoti
ve Diesel electrice. O coinci
dență (să fip ■numai o simplă 
„coincidență" ?) care se cu
vine semnalată de la-nceput : 
exact în ziua in care, la „Elec
troputere", muncitorii de 
„L.D.E." se adunau 
miting-fulger, salutând 
pe cala montajului a 
nave albastre de 2 100 
xact atunci. în ziua și la ora 
aceea, la Depoul C.F.R. al o- 
rașului începea o adunare lăr
gită a comuniștilor, avind pe 
ordinea de zi un singur punct: 
desemnarea mecanicilor de 
locomotive care urmau să se 
califice ca „dieseliști". Colecti
vul întreg era chemat să-și 
spună părerea, să aleagă din
tre fruntașii vîrstnici și tineri 
pe cei mai bunt conducători de 
locomotive, mai maturi în pro
fesie. mai apți pentru o învă
țătură ce se vestea complexă 
și grea.

Au fost aleși — după aprin
se dezbateri soldate cu voturi 
prin ridicare de mîini — zece 
inși, printre care și cei citați 
la începutul reportajului nos-

tru. oameni mai mult tineri, 
deși cu stagiu vechi în produc
ție, și trimiși la școala de „die- 
seliști" din Brașov.

Eveniment care inaugura o 
istorie. Cei zece, stâlpii între
cerii socialiste din depou, se 
trezeau astfel, brusc, ucenici. 
Părăseau, și mu pe încetul, ci 
printr-o rapidă transmutare 
de planuri, un drum al muncii 
și al vieții pe care pășiseră 
calm și solid, ani în șir, ple- 
cind spre o meserie cu 
coordonate, alte condiții 
lucru, și, mai ales, cu altfel 
exigențe.

Exigențe ne care fiecare 
le-a impus, de-a lungul luni
lor de ucenicie, pe o altă treap
tă. mai înaltă ca în ajuln. „Un
de duce scara aceasta ?“ se în
trebau. cu neliniștită uimire, 
cei zece. Scara îi ducea spre 
cabina noii locomotive, expre
sie a tehnicii ultramoderne. 
Această nouă locomotivă 
(încă în curs de montaj la „E- 
lectroputere") trebuia să con- 
stitue. pentru ei, nu un dat. 
pe care să-l mânuiască fără 
să-l înțeleagă, ci un spațiu fa
miliar. descifrat pînă la ulti
mul amănunt ; deci, uriașa 
navă albastră cu o putere de 
2 100 C.P., (sala cazanelor, bu-

năoară — poate fi asemuită 
liniștit, fără riscul hiperbolei, 
cu o redutabilă centrală elec
trică) — trebuia cunoscută pe 
toate dimensiunile, stăpînită 
cu principiile mecanicii și 
lectrotehnicii, dominată 
calculul logaritmic. Lucru 
loc simplu, deloc ușor.

Dar 
frînte 
Exista 
xista
exista, necunoscută celor 
jur, o fremătătoare si origina
lă întrecere sui-generis, în 
care deoparte erau ei, cei zece 
mecanici, iar de cealaltă parte 
uzina în care se făurea loco
motiva electrică. („In fiecare 
seară — povestește Ion Bîră, 
cu un surîs tineresc, ca un e- 
cou al vechii ambiții, fluturîn- 
du-i pe fața smeadă, prematur 
ridată — în fiecare seară, a- 
colo. la Brașov, deschideam 
radio-ul si căutam prin toate 
ziarele. Unde vedeam cuvîntul 
„Craiova", mă opream și-mi 
bătea inima ; n-o fi vreo veste 
despre montajul locomotivei la 
Electroputere ?“). Acolo, la ,,E- 
lectroputere", la „L.D.E ", sute 
de oameni, ei înșiși elevi, alter. 
nînd orele de producție cu cele 
de studiu, erau în plină desfă-

șurare a operațiilor de „mon
taj electric", extrem de com
plexe.

La „Electroputere", în ate
lierul de construcție a carose
riei locomotivei, pornea, răs- 
pîndindu-se cu repeziciune în 
toată uzina, o importantă ini- 
țiativă a calității („Toate ope
rațiile executate ireproșa
bil !"), în timp ce mecanicii 
craioveni din Brașov, aflați în 
preajma examenelor, subscriau 
unei chemări similare, privind 
tot calitatea, pe care o lansa
se Sîrboiu Marin: „Nici o notă 
sub 9“ I Cele două părți ale o- 
riginalei întreceri, constructo
rii si mecanicii, n-aveau știre, 
în momentul acela, unii despre 
inițiativele altora; gîndurile, 
biruind distanța, se întâlniseră, 
porneau de la aceleași premi
ze. fiindcă nu se putea să nu 
se-ntîlnească.

Evenimentele care s-au scurs 
sting aceste culori, covîrșin- 
du-le cu bogăția noilor fapte. 
Ciclul de montaj al primei lo
comotive Diesel electrice a fost 
de 8 luni; în prezent, prim pro
movarea continuă a tehnicii

hectare și veți vedea că într-a- 
devăr, în cel mai nou pămînt al 
țării s-au descoperit comori noi 
care se iroseau cîndva și că
rora le-a fost dat să fie scoase 
la lumină în zilele noastre. Ele 
înseamnă cărți, ziare, caiete, 
mătase, îmbrăcăminte, diferite 
obiecte.

Exploatarea 
schimbări nu 
Deltei, dar și 
ei. Pentru că aproape toți 
care lucrează azi pe tractoare, 
cei care mînuiesc recoltoarele 
și se numesc într-un simplu cu- 
vînt stuficultori. au fost cîndva 
pescari.

Pescarii 
calificare, 
motoarelor 
canizatori. 
gorie fac parte comunistul Dit- 
cov Simion și Pavel Parîba, de 
la coloana a 9-a a unității Rus
ca și numeroși alții. Nu le-a 
venit de loc ușor la vîrsta lor 
să învețe noua meserie. Dar 
s-au avîntat cu toată vigoarea 
în cucerirea Deltei. Un fapt e 
c‘t se poale de semnificativ: 
amîndoi recoltează zilnic de 
două ori și chiar de două ori 
și ceva mai mult decît canti
tățile prevăzute în plan.

Alături de oameni ca aceștia, 
a apărut deja o generație nouă 
de stuficultori, care n-au mai 
tiecut prin această metamor
foză pentru a ajunge la noua 
profesie. Meseria de stuficullor 
a stîrniț interes și astfel tinerii 
au trecut direct de pe băncile 
școlii, în școala de calificare a 
T.A.V.S.-uIui. Printre aceștia se 
numără și Tudor Stoica, un tî
năr de 19 ani, utemist, prîslea 

Rusca. E 
un entu- 
cîte ceva 
Ditcov și 
tonele de

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a IV-a)

coloanei a 9-a de la 
cel mai tînăr, dar e 
ziast. Zi de zi învață 
de la Parîba și de la 
rezultatele se văd în 
stuf recoltate, care sînt încă o 
dată mai multe decît prevede 
planul.

Dltcov, Parîba, Stoica sînt 
trei oameni din generații dife
rite, cu biografii diferite, dar 
care alcătuiesc un profil nou, a- 
cela de mecanizator. în Delta 
Dunării.

GEORGE MIHAESCU



heile Argeșului ispitesc la ascensiune. Stîncile înalte emană tărie. In 
culori de toamnă ard fantastic pădurile, apele Argeșului lunecă 
repezi, tremurătoare și par albe, rotite oglinzi, răscolite adine de 
vuietul pichamerelor și al vibratoarelor înfipte în ciment. De unde 
începe această frumusețe ? De la fiecare constructor al hidrocentra
lei, de la fiecare lot ; Oești, Rotunda, Corbeni, Aref, muntele de sub 
cetățuie, Valea Iui Stan, barajul, Valea cu pești, Cumpăna — o hartă

imensă, desfășurată pc zeci de kilometri, pe toate văile munților Argeșului.
Și unde continuă această frumusețe ? Pe scenă, în cîntec, în poezie, și pretutin

deni, în inima lor, a celor cîteva mii de constructori: mineri, betoniști, dulgheri, 
constructori de drumuri și viaducte, mecanici, electricieni. Asemenea vastă rami
ficație de preocupări solicită intens reporterului puterea de a relata-o dar o de
pășește.Lăsăm, de aceea cuvîntul unor reporteri deosebit de activi — brigăzile 
artistice de agitație. Repertoriile acestora ca, de altfel, repertoriul tuturor formații
lor artistice, conțin 
vreme în amintirea 
fapt începutul unui

impresii și date semnificative, statornicite pentru multă 
constructorilor. Pentru unii din ei aceste date înseamnă de 
drum pasionant.
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rigada de agitație de la clu
bul Corbeni a fost prima for
mație artistică a hidrocentra- 

| lei. Ea a luat ființă la scurt 
timp după deschiderea șan- 

' tierului și, ca un reporter fe
bril a consemnat în cîntec

cele mai semnificative evenimente care 
marchează istoria de pină acum a hidro
centralei, Și iată : s-au deschis șantierele, 
au venit constructorii cu macarale și 
pichamere, cu vibratoare și agregate mo
derne, de înaltă tehnicitate. Unii veneau 
direct de la Bicaz, aveau o îndelungată 
experiență de muncă, știau ce înseamnă 
șantierul. Alții nu erau localnici sau ve
neau din alte părți. Trebuiau să învețe 
însă, să se califice în această muncă. La 
școala experienței celor de la Bicaz mulți, 
foarte mulți au deprins să lucreze cu 
pichamerul și vibratorul. Pentru început 
brigada de agitație a consemnat toate 
acestea : cum Ion Ionescu, șeful unei bri
găzi de mineri care la Bicaz escavase 
zeci de mii de metri cubi de stîncă a ve
nit la Argeș cu toți „băieții" lui, și de-aici, 
a trimis o scrisoare unui tînăr prieten 
din satul său, Constantin Pascal, și l-a 
chemat pe șantier. Constantin Pascal a 
venit și a învățat mineritul în brigada 
lui Ion Ionescu. L-a învățat repede și 
bine, incit ortacii din brigadă îi aduc 
numai cuvinte de laudă. Și parcă numai 
el merită stima celor din jur? Iosif Gelu, 
fiu al unor ciobani oe păstoreau pe văi
le Zănoagei și ale muntelui Ghițu, la au
zul pichamerelor de la Argeș a coborît 
pe șantier. S-a înscris la cursurile de 
mecanici și învață să mînuie utilaje și 
mașini. Și asemenea lui, peste trei sute 
de tineri care învață meserie pe șantier 
sînt de prin împrejurimi. în munca și 
viața lor șantierul a deschis orizonturi 
adinei. Brigada de agitație de la Corbeni, 
pe atunci singura formație artistică a 
șantierului, n-a obosit să-și completeze 
repertoriul mereu, de la spectacol la

spectacol, să oglindească ceea ce s» pe
trecea în jur.

în îmbogățirea repertoriului, în alcă
tuirea textelor colectivul de textieri a 
fost îndrumat de membri ai comitetului 
U.T.M., de maiștri, care le furnizau date, 
aspectele cele mai interesante din viața 
șantierelor. Tinerii care făceau parte din 
brigada artistică de agitație simțeau, 
prin sprijinul ce li se acorda, prin fap
tul că se analiza activitatea brigăzii, că 
fac un lucru util, eficient. Deci, preocupa
rea comitetului U.T.M. de activitatea 
acestor artiști amatori entuziaști s-a do
vedit pe deplin mobilizatoare.

După ce șantierul se organizase, își 
formase oamenii, îi pregătise și încă îi

amatori Virgil Cociu, Moise Pereț, Sanda 
Petrița și alții au desfășurat și o muncă 
de propagandiști, de animatori și organi
zatori în același timp, în scopul creării 
unor formații asemănătoare la nivelul 
fiecărui lot de muncă. Și treptat — prin 
generalizarea experienței dobîndite de 
brigada de la Corbeni, comitetele și bi
rourile U.T.M. din celelalte loturi de 
muncă, au trecut la orearea a noi brigăzi, 
ajungîndu-se la numărul de 8, care s-au 
alăturat primei. „Reporterii speciali" ai 
șantierului s-au înmulțit. Acum, cind o 
preocupare de seamă a conducerii Hi
drocentralei este ridicarea muncii schim
bului de noapte la nivelul celei din 
schimbul de zi, comitetele și birourile

„Reporterii speciali'‘ 
ai șantierului

pregătea pentru o nouă etapă de muncă, 
după ce a început efortul plenar pentru 
escavarea știricii de la barajul viitor, 
pentru deschiderea de drumuri în munți, 
pentru instalarea macaralelor, brigada 
de agitație și-a sporit și ea contribuția, 
și-a mărit numărul spectacolelor, și-a 
mărit numărul artiștilor amatori. Urca o 
nouă treaptă. Cind a fost nevoie — în
drumată și ajutată permanent de comi
tetul U.T.M. — brigada s-a împărțit în 
două ; apoi s-au alcătuit trei formații și 
au plecat în turnee la mai multe loturi. 
Dar activitatea ei nu s-a iimitat la spec
tacole și pregătirea programului. După 
spectacole, pe șantiere sau la cluburi, în 
sălile culturale și la dormitoare, artiștii

U.T.M.. în colaborare cu comitetele sindi
cale îndrumă și ajută brigăzile de agita
ție să-și îmbunătățească conținutul pro
gramelor, să comunice experiența frun
tașilor, metodele dor, să ilustreze in re
pertorii graficul „la zi" al întrecerii. Ele 
se află deci pe o nouă treaptă a evolu
ției. în programul brigăzilor de la Cor
beni, Cernat, Vîlsan, Rîul Doamnei — 
„Asaltul orelor", „De vorbă cu normato- 
irul", „Raid pe melodii", „In reflector", 
sînt denumiri sugestive ale unor auten
tice rubrici operative, permanentizate în 
activitatea brigăzilor de agitație. Și prin 
intermediul brigăzilor de agitație expe
riența bună a muncii minerilor din 
schimbul de noapte 'de la Topologu, de

la Baraj, a circulat, mobilizator, pe întreg 
șantierul.

Ar mai fi de vorbit despre dociumenta- 
trea colectivelor de creație ale brigăzilor, 
despre participarea lor la consfătuirile 
de producție. Fapt este că sporirea necon
tenită a numărului brigăzilor (la Hidro
centrală există acum 9 și încă alte cîteva 
în curs de formare), calitatea unora din
tre programele lor au dus la creșterea 
prestigiului și operativității acestora, au 
atras după sine nașterea unui proces viu 
de transmitere a experienței uneia, acti
vității celeilalte. Brigăzile de agitație au 
intrat astfel î,n circuitul muncii culturale 
de pe șantier. Pentru realizarea acestei 
vaste activități comitetele și birourile 
U.T.M., comitetele sindicale, au desfășu
rat o muncă permanentă pentru popu
larizarea experienței celor mai bune, 
pentru extinderea acestor formații artis
tice.
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HIDROCENTRALEI RE PE ARGEȘ
Formațiile artistice

in circuit

■
 oale nicăieri mal mult ca Pe 
un mare șantier, brigada ar
tistică nu are rolul unui re
porter entuziast și fervent, 
care transmite experiența din- 
tr-un colectiv altora, aliate 
la distante măsurate în mulți 

kilometri. Se creează, prin acest perpe- 
tuum schimb de experiență — nu numai 
între brigăzi dar și intre celelalte forma
ții, de dansuri, orchestre, de teatru, ins

trumentiști, grupuri de recitatori etc. — o 
vastă rețea de comunicație în care fie
care participant se socotește mereu în 
Întrecere cu celălalt și deci stimulat să se 
prezinte din ce în ce mai bine.

Unul din importantele rezultate ale a- 
cestei întreceri este, desigur, constituirea 
de noi formații, la diferite ioturi și spo
rirea numărului de membri ai celor exis
tente lașa că, dacă in momentul de față 
numărul artiștilor amatori este de peste 
două șute, peste puțin timp va depăși trei 
sute, ș.a.in.d.). Minerii de la Topologu au 
hotărît de curind să-și formeze și ei o bri
gadă de agitație. Eugenia Pavel, bobina
toare la auto-ateliere — Corbeni este ani- 
matoarea unei noi formații de teatru, ea 
însăși ,,descoperită” recent de colectivul 
brigăzii. Poposind nu demult printre con
structorii din Topologu, formațiile de la 
Corbeni au descoperit aici tineri dornici 
să participe la mișcarea artistică de ama
tori. Lucrul s-a petrecut pentru că, odată 
ajunși acolo tinerii din Corbeni, după 
spectacol (brigadă, dansuri, soliști) l-au 
invitat pe spectatori la o discuție despre 
calitatea programului dar și despre posi
bilitățile nevalorificate de la Topologu. 
In felul acesta și-a propus biroul U.T.M. 
de la Corbeni să ajule și pe tinerii de la 
Topologu. Dintr-un interesant și sugestiv 
grafic .aflăm că, de exemplu, numai intr-o 
lună și jumătate brigada de agitație de la 
Auto-ateliere a dat șapte spectacole în 

șapte săli culturale, fiind prevăzute, în 
continuare, alte opt cu noul program ce se 
pregătește acum. Mai departe. Premiera 
noii formații de teatru din Corbeni a avut 
loc de curind la clubul din Căpățlneni, cu 
piesa „Partea leului”, urmînd să dea o se
rie de reprezentații la celelalte loturi. 
Noul program al brigăzii, tot de la Cor
beni, acum aflat în repetiție va fi vizio
nat in premieră de minerii din Topologu.

Iată, așadar, o riguroasă planificare — 
alcătuită de comitetul U.T.M. și sindical 
— a acestei intense „circulații artistice ', 
menită să răspundă nevoii de frumos a oa
menilor și în același timp să stimuleze o 
largă participare.

In tr'adiția colaborării dintre două punc
te ale marelui șantier, Căpățlneni și Cor
beni,, a intrat o interesantă metodă de lu
cru, Periodic — mai precis, trimestrial — 
pe una din scenele celor două cluburi are 
loc o autentică trecere in revistă a tutu
ror formațiilor artistice de amatori, un 
concurs local transformat în festivitate cu 
largă rezonanță care atrage mii de spec
tatori. Pe lingă aspectul sărbătoresc dat 
de amploarea acestei acțiuni, ea are și o 
funpție practică, de lucru. Cu acest prilej 
un juriu, format din membri ai comitetu
lui U.T.M. și activiști culturali pricepuți 
selecționează și repartizează formațiile 
pentru următorul schimb de experiență, 
repartizare trecută apoi în amintitul plan 
comun. Această întrecere artistică perma
nentă constituie un stimulent pentru artiș

tii amatori, pentru atragerea unui număr 
mare de tineri, O experiență semnificati
vă in acest sens s-a evidențiat la Rotunda 
unde, după repetate deplasări ale orches
trei de muzică populară a Atelierului-auto, 

nu demult tinerii constructori au inaugu
rat Înființarea propriei lor formații.

Seri de odihnă
în munți

■
U ai sus de Căpățlneni, urcind
I albia Argeșului, munții se 

despică în două: ținînd Ar
geșul pe dreapta, ajungi sus, 
la baraj și dincolo de el, Ia 

II Valea cu pești, la Cumpăna.
Pe stingă Argeșului, pătrunzi 

în valea lui Stan. Aici, între munți, lo
cuiesc peste 200 de tineri, mineri, meca
nici de la lotul mecanic, de la Baraj. 
Printre ei l-am cunoscut pe Ion Bălan, 
membru în comitetul U.T.M. pe hidrocen
trală, venit aici la Argeș printre cei din
ții. Tofi care ne vorbiseră despre el ni-l 
apreciaseră în același iei. Tovarășul Anton 
Francisc, secretarul comitetului de partid, 
ne spusese : ,,Foarte bun muncitor, sufle
tul activității cultural-artistice de la Va
lea lui Stan. Participind activ, fiind exem
plu personal în muncă și în activitateg 
culturală, așa înțelege Ion Bălan îndepli
nirea sarcinilor de membru in comitetul 
U T.M. . Biografia mecanicului Ion Bălan 
ne pune in fața unor date semnificative, în 
măsură să justifice ceea ce auzisem des
pre el. Brigadier pe șantierul Cerna-Jiu, 
după terminarea căii ferate forestiere tre
ce, împreună cu o brigadă de 60 de tineri, 
la Bicaz (de loc e din Moldova, de pe 
lingă Bîrlad). De-acolo, prins de frumu
sețea aspră a marilor construcții, iată-l la 
Argeș, stabilit de la început în Valea lui 
Stan, in mijlocul multor tineri cunoscuți 
de la Bicaz.

„Venisem aici, pe Argeș — își aminteș
te el — cu tradiția serilor noastre de pe

Cerna-Jiu, și de la Bicaz, cu deprinderea 
de a (răi tot timpul împreună cu tovară
șii mei, nu doar in locul unde lucrez și în 
timpul de lucru, ci și în orele de odihnă". 
Dar obișnuința și deprinderea asta nu era 
formată la toți, nu devenise încă o preo
cupare a întregului colectiv. „Vă amin
tiți — se adresează apoi electricianului 
Gheorghe Duță, mecanicului Mihai lo- 
nescu — cum am pregătit prima „seară 
cultural-distractivă” aici, la Valea lui 
Stan ? Eu — se întoarce spre noi — a- 
veam rol de prezentator deși, de fapt, pa
siunea mea o constituie dansurile popu
lare. O vreme, la serile noastre tinerii 
veneau invitați. Le scriam frumos pe bu
căți egale de carton: „Tovarășul... este 
invitat să participe Ia seara distractivă 
care va avea loc la club”. Cu timpul, n-a 
mai fost nevoie de invitații. Organi
zam concursuri ghicitoare, întrebări 
distractive, întreceri de dans, recenzii 
„ilustrate” cu lecturi (mai ales versuri), 
„15 minute pe harta șantierului nostru” și 
alte acțiuni interesante la reușita cărora 
au participai cu mult entuziasm membrii 
formațiilor artistice. Intr-o seară, la una 
din aceste obișnuite seri distractive, în 
sală au intrat șase oameni, șase zidari, o 
echipă împreună cu șeful ei, Vasile Un- 
gureanu. Peste o săptămînă artiștii ama
tori de la Valea lui Stan își sporiseră 
numărul cu 6 fluierași talentați, echipa 
de zidari a lui Ungureanu. Membrii co
mitetului U.T.M. s-au străduit să găseas
că forme de convingere și atragere a ti

nerilor la munca culturală, au fost ei în
șiși exemple de animatori ai manifestă
rilor culturale, au întreprins activități in
teresante care au contribuit, prin perma
nentizarea lor, la mărirea numărului artiș
tilor amatori, al formațiilor artistice”.

Multe din serile verii care acum s-a to
pit în arama toamnei ’au lăsat amintiri de 
neuitat.

„Dacă ascultați, 
și piatra cîntă!“ 
■ a dimensiunile muncii coti-

‘diene faptul pe care vi-1 re
latăm acum dezvăluie un sens 
profund. Pentru foarte mulți 
tineri care au venit aici, șan
tierul hidrocentralei a însem
nat revelația propriilor lot 

pasiuni pentru cultură și artă. Și iată, 
intr-o scrisoare adresată redacției ziaru

lui „Făclia hidrocentralei”, tînărul con
structor Nicolae Soceanu mărturisește: „Nu 
am mai scris niciodată poezii. Dar m-au e- 
motionat diminețile de pe Argeș și m-a 
impresionat efortul constructorilor. Și mă 
bucur că, alături de ei toți, îmi aflu și eu 
puterea. Ceva m-a îndemnat să citesc mul
tă poezie și să încerc și eu să scriu. Vă 
trimit, de aceea, această încercare a mea 
„Dimineața la Cernat” și vă cer îndru
mări".

Nicolae Soceanu a aflat răspunsul fiind 
Îndrumat spre cercul literar al șantierului, 
alături de alți tineri constructori. Aici se 
poartă — după cite am aflat — discuții in
teresante deșpre poezie, despre literatură 
în genere. Din păcate la asemenea discu
ții numărul participanților este mult prea 
mic, iar în afara comentariilor asupra pro
priilor lor creații nu se organizează alte 
activități de către membrii cercului lite
rar (seri de poezie, montaje, concursuri li
terare ele.). Actualii membri ai cercului 
nu au atras alți tineri talentați în rindu- 
rile lor, așa incit cercul literar care ar 
putea fi un „laborator metodic”, un pro
pagandist colectiv și ingenios al poeziei, 
al literaturii, rămine — deocamdată — 
un nucleu foarte restrîns (vreo 10 tineri) 
cu eficientă minimă in munca culturală a 
șantierului.

Există pe șantier și un cerc de pictură, 
— cercul plastic. Minerul Dumitru Panai- 
tescu, tehnicianul Ion Tăbăcaru, planifica- 
toarea Rozalia Covaci și încă vreo cîțiva 
tineri se intilnesc aici și își confruntă 
portretele desenate de ei, peisa
jele conturate. Fără a avea In mijlocul 
lor vreun specialist, acești tineri cu aju

Marginalii la o ședință de lucru

■
 m participat la o ședință de 

lucru a comitetului U.T.M.

pe hidrocentrală, în care se 
analiza activitatea culturală 
pe șantier. Am ascultat infor
mările prezentate de Luca 
Pavel și Constantin Stoica, 

secretari ai comitetelor U.T.M. pe două 
șantiere. Informările au fost completate 
în discuții cu exemple din toate cele 29 
organizații de bază U.T.M. ale hidrocen
tralei. S-au propus în această ședință de 
lucru a comitetului U.T.M. cîteva măsuri 
și anume : extinderea schimbului de ex
periență între formațiile artistice de ama
tori, în scopul activizării celor cu activi
tate mai puțin susținută (exemplu, for
mațiile de la Șantierul-uzină) și al atra
gerii a noi tineri în componența forma
țiilor, al înființării a noi formații artis
tice; sprijinirea mai atentă a brigăzilor 
artistice de agitație în alcătuirea unor 
texte în care să fie popularizați cei mai 
buni constructori, metodele lor de muncă 
(s-a arătat că „actualitatea" textelor nu 
este „la zi”, că rămîn în urma muncii de 
pe șantier, că pentru remedierea acestei 
deficiențe este necesară alcătuirea — la 
fiecare brigadă — a unui colectiv mai 
mare de textieri care să îmbunătățească 
repertoriul brigăzilor „din mers", în așa 
fel incit, spectacolele să se prezinte con
secutiv cu introducerea de noi texte în 
programele brigăzii).

S-a stabilit, de asemenea, ca expe
riența tinerilor din loturile Valea lui 
Stan și Baraj în organizarea serilor cul- 
tural-distractive să fie extinsă ia toate 
loturile, la Oești, Rotunda, Corbeni, Că- 
pățîneni, unde sînt rămîneri în urmă în 
această privință.

De asemenea, s-a explicat pe larg în 
această ședință modul cum au organizat 
tinerii din Corbeni „întîlnirile cu eroii 
cărților" în scopul ca o asemenea formă 
de popularizare a cărții, atractivă, inte

torul manualelor, al literaturii de specia
litate, al unuia dintre ei „mai inițiat în tai
nele picturii” au participat pînă acum Io 
40 de lecții (prezentate de către mai mulți 
dintre ei) au studiat cărți, însoțind totoda
tă studiul cu aplicații practice. Dar și Ia

acest cerc numărul participanților este 
foarte mic. Nu pentru că nu s-ar mai afla 
forțe pe șantier, ci pentru că nu a existat 
nici din partea lor, dar nici din partea co
mitetelor U.T.M. preocupare pentru popu
larizarea acestui cerc, pentru că nu s-au 
organizat expuneri despre pictură, despre 
artiști celebri etc.

Am întîlnit pe șanlier și tineri pasio
nați de muzică. Constantin Alupoaiei (pri
mul benist ai Bicazului), fratele său mai 
mic, Mihai, electrician la macaraua funicu- 
larului cîntă la acordeon, clarinet, vioară. 
Ei l-au ajutat și pe Ion Bălan să descifreze 
notele muzicale, să chite la acordeon, chi
tară, clarinet, să se pregătească intr-un cu- 
vint pentru a deveni un priceput instructor 
cultural. Pasionat de muzică s-a dovedit și 
Nicolae Vizitiu — secretarul biroului 
U.T.M. de la Rotunda. Și la celelalte loturi 
de muncă se află asemenea tineri talen
tați. Pasiunea lor n-a găsit însă forme or
ganizate de inițiere în tainele muzicii.

Organizarea unor cercuri de prieteni ai 
muzicii, teatrului, picturii, filmului, care 
să cuprindă un mare număr de tineri este 
pe deplin realizabilă. Mai multă preocu
pare și pasiune, mai mult spirit organi
zatoric, din partea comitetelor și birourilor 
U.T.M. ar fi putut asigura deja formarea 
acestor cercuri a căror eficiență în edu
carea estetică este cunoscută.

„.Călătorind pe Valea Argeșului l-am in- 

resantă, care dă posibilitatea cuprinderii 
unui mare număr de tineri în pregătire, 
să fie folosită de către toate organizațiile 
de bază în activitățile de la cluburi șl 
sălile culturale, alături de simpozioane, 
seri de recenzii, serate literare, montaje, 
procese literare, seri de poezie etc.

Ședința comitetului U.T.M. în care s-a 
analizat activitatea culturală pe șantier 
a stabilit numai cîteva măsuri privind 
continua îmbunătățire a acesteia. Din 
raidul întreprins s-au desprins cu clari
tate și alte aspecte ale muncii culturale 
de masă care trebuie să fie în atenția co
mitetelor și birourilor U.T.M. Mai întîi, 
faptul că pe șantier nu există decît în 
forme timide și neconcludente pentru 
posibilitățile de aci cercuri din diverse 
domenii ar trebui să constitue o preocu
pare imediată. Discuțiile cu tinerii la 
fiecare lot de muncă, depistarea celor 
mai bine pregătiți, preocuparea și indica
rea materialului bibliografic, asigurarea, 
deci, a bazei materiale necesare, vor tre
bui să preceadă înființarea unor cercuri 
de prieteni ai filmului, muzicii, picturii, 
teatrului. La cluburi să se ia măsuri pen
tru deschiderea unor „cursuri de dans" 
care pot fi conduse de cei mai buni dan
satori ai formațiilor de dans de pe șan
tier, de instructorii acestor formații. Co
mitetul U.T.M., în colaborare cu comitetul 
sindicatului, vor trebui să solicite mai 
mult sprijinul formațiilor profesioniste 
din orașul Pitești (Teatrul de stat, de es
tradă) ca și al formațiilor amatoare de la 
Palatul culturii care au o experiență mai 
vastă. Prezenta acestora pe șantier (în 
perioada de iarnă la cluburi chiar și pre
zenta uinor grunuri mai restrînse de ar
tiști) ar avea un puternic rol stimulator, 
ar constitui un exemplu practic . pentru 
activitatea culturală de Ia hidrocentrală. 
Organizarea unor întîlniri ale artiștilor 
profesioniști cu amatorii, de asemenea, 
ar fi menită să ducă la îmbunătățirea ca
lității spectacolelor artiștilor amatori. 

tîlnit pe tînărul geolog Mlhal Șereșei, în- 
cercînd stînca cu ciocanul său. Parcă 
asculta atent rezonanța munților.

— Cîntă?
— Dacă ascultați, șl piatra cîntă I 
Era in răspuns și sensibilitate, și gin

gășie, dar, mai întîi pasiune. Pasiunii 
tinerilor constructori, cercurile de care a- 
mințeam, organizate nu numai la nivelul 
șantierului, ci la fiecare iot de muncă, 
i-ar răspunde metodic, multilateral.

Colocviu cu eroii 
cărților

B
cena clubului din Corbeni.
Decor: două mari coperți. Un 
fascicol de lumină se așterne 
pe titlu, Citim: „Rîul as
cuns”. Se deschid coperțile, 
dintre pagini apar eroii căr
ții, interpretați de tineri mun

citori de pe șantierul hidrocentralei. Și 
eroii și interpreții au o trăsătură comună : 
sînt constructori. Unul dintre ei se apro
pie de microfon și rostește o invitație: 
„Să discutăm despre noi I". Bibliotecara 
prezintă cartea. Apoi, eroii vorbesc des

Deși în munca cu cartea s-au născut 
cîteva inițiative valoroase ele nu s-au 
permanentizat încă și nu au fost genera
lizate. Prezentarea de către tinerii din 
Corbeni a modului de organizare a ,,în- 
tîlnirilor cu eroii", urmată de un exem
plu practic, în fața activiștilor culturali 
de pe șantier ar contribui la populariza
rea unei asemenea acțiuni model.

Este cu totul nefiresc (dacă avem în 
vedere pasiunea tinerilor pentru lectură) 
faptul că pe unele șantiere (la puțul Cor
beni, Aref, Rotunda) nu există nici un 
purtător al insignei „Prieten al cărții". 
Constituirea comisiilor, prelucrarea regu
lamentului', distribuirea cărților, orga

nizarea unor discuții periodice asupra 
cărților citite, participarea la acțiuni di
verse în munca cu cartea, pregătirea unor 
manifestări (simpozioane, montaje, seri 
de poezie etc.) cu tinerii ce vor fi înscriși 
la concurs trebuie să preceadă discuția 
finală pentru obținerea insignei „Prieten 
al cărții".

Pentru continua lărgire a orizontului 
cultural-științific al tinerilor constructori 
este necesar ca la cluburi, în sălile de 
lectură, săli culturale, să .aibă loc mai 
multe conferințe, simpozioane, seri de în
trebări și răspunsuri, seri ale profesiilor, 
concursuri pe diferite teme etc.

Toate aceste activități vor trebui rigu
ros planificate de comitetele U.T.M. în 
colaborare cu comitetele sindicale de pe 
șantiere. In perioada de iarnă — cind 
se pot organiza mai puține activități 
în aer liber (activități la care putea fi 
cuprins un număr mare de tineri), cînd 
centrele muncii culturale devin cluburile 
și sălile culturale (aici participanții vor 
fi mai puțin numeroși) — va trebui ca 
în cît mai multe seri să fie organizate ac
tivități simple, atractive, fără a dura în 
desfășurarea lor multe ore, dar care să 
aibă un bogat conținut educativ.

pre ei. Unde s-au cunoscut, în ce împreju
rări de muncă și viață, care sînt gînduri- 
le și sentimentele lor, într-un cuvînt se 
caracterizează reciproc. Acest mod de pre
zentare solicită opiniile spectatorilor. La 
un moment dat colocviul lor se transformă 
într-un concurs de recitări și de data a- 
ceasta nu se întrec eroii cărții, ci Cornel 
Ciobanu, tehnicianul Virgil Cociu, minerul 
Ion Oprea, mecanicul Ion Oros și alții. Mai 
departe, cei de pe scenă adresează sălii în
trebări : „Care este poetul preferat ? Ce 
poezii știi pe dinafară din opera sa ?”

Iată, o foarte interesantă seară lite
rară. Prin diverse forme — unele 
din ele desfășurate la dormitoare, cum ar 
fi lecturile în grup, recenziile și se
rile literare, altele în sălile culturale ale 
fiecărui lot, îndeosebi concursurile ghici
toare — cartea parcurge un drum sigur 
spre înțelegerea fiecăruia. Apoi, ea pătrun
de statornic în bibliotecile personale — 
ale lui Aristide Chiriloiu, Paul Nica, Jan 
Călin și mulți alții.

Dar drumurile cărții spre cititor sînt 
multiple...

...La dormitorul din Corbeni. Cîțiva ti
neri cu brațele încărcate cu cărți, le °' 
șează pe o masă improvizind astfel un 
stand. Nu se citește o recenzie și totuși 
cărțile încep să fie cunoscute. Despre una, 
răsfoind-o ușor, vorbește bibliotecara. Din 
alta, un volum de versuri, cineva citește 
o poezie, două, trei. In jurul altuia, un tî
năr inginer, s-au strîns repede ceilalți. 
Fără nici o greutate, discuțiile începute 
astfel trec de la un subiect la altul, se 
discută despre literatură, știință, tehnică. 
La asemenea „înlîlniri informative” se 
nasc inițiative, se pregătesc acțiuni mal 
largi desfășurate apoi în sălile culturale 
sau Ia club.

...Din nou despre serile în dormitoare. 
De data aceasta vă propunem însă ca 
mijloc de transport... lungimile de undă 
ale stației de radioamplificarea Corbeni. 
Așadar, stația Corbeni — emite. Recep
ționează : Căpățlneni, Oești, Rotunda — 
loturile șantierelor hidrocentralei. In dor
mitorul 208 cititorii bibliotecii au întrerupt 
discuțiile. Se transmite recenzia unei noi 
cărți: „Cordovanii”.

Deocamdată, doar prezentarea recen
ziei. Dar o intensă putere de recepție, iz- 
vorîtă din pasiune, va confrunta rezulta
tele lecturii a sute de cititori cu impresii
le primului: bibliotecara. Și, este aproape 
sigur, în curind o nouă carte își va lansa 
eroii pe scenă, la lumina reflectoarelor, și 
ei vor angaja dezbateri cu sute de specta
tori.

...Recapitulînd semnificațiile imaginilor 
descrise pînă aici, cititorii vor Înțelege că 
experiența valoroasă a tinerilor construc
tori (trebuie să precizăm că „întîlnirile 
informative” și originala confruntare cu 
eroii cărții „Să discutăm despre noi” — 
au izvorît din sugestiile tinerilor) este re
zultatul eficienței maxime pe care o au 
formele deosebit de interesante utilizate 
de ei în acțiunea de popularizare și cu
noaștere profundă a cărții.

Planurile de activitate culturală sînt 
deocamdată alcătuite unilateral (se pune 
accentul mai mult pe formații artistice), 
nu au o perspectivă clară, activitățile 
programate se succed de multe ori într-o 
ordine întîmplătoare 1 Ele vor trebui re
văzute în funcție de posibilitățile de cu
prindere a tinerilor, de spațiul existent 
pentru desfășurarea activităților cultu
rale. Mai multă atenție va trebui acor
dată acțiunilor la nivelul loturilor de 
muncă.

Practica muncii de pînă acum' a dove
dit că tinerii au de multe ori inițiative 
interesante, frumoase. Mai multă recep
tivitate la sugestiile tinerilor, populariza
rea celor mai frumoase inițiative în mun
ca culturală a celor care le-au între
prins ar contribui, desigur, la stimularea 
tinerilor. Pentru a răspunde cît mai bine 
cerințelor tinerilor, pentru a veni în în- 
tîmpinarea dorințelor lor este necesară 
o consultare mai largă a acestora, solici
tarea propunerilor lor, care să fie înmă- 
nunchiat.e apoi cu atenție în planurile de 
activități culturale ale comitetelor U.T.M. 
alcătuite în colaborare cu comitetele sin
dicale.

Experiența bună dobîndită în unele 
activități, cunoașterea exactă a posibili
tăților de organizare a altora noi, îmbu
nătățirea muncii în unele domenii (mun
ca cu cartea, activitatea cercurilor), cu
prinderea unui număr mai mare de ti
neri la activitățile desfășurate — nu 
numai ca spectatori ci și ca organizatori, 
o mai intensă activitate la nivelul lo
turilor de muncă va duce, desigur, la con
tinua îmbunătățire a muncii cultural- 
educative pe șantierul Hidrocentralei de 
pe Argeș.

Pagină realizată de 
C. STĂNESCU 
A. I. ZAlNESCU
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conținutul
invățămîntului politic II IM

i de octombrie. O- 
rele 15. După ter
minarea 
bului, în 
săli aflate 
în incinta 
dernelor hale ale 

Complexului de industrializa
re a lemnului — Suceava, își 
încep activitatea două din 
cercurile politice U.T.M. : 
pentru tinerii din sectorul 
mașini 1, pregătire 2, tapițerie 
și finisaj, cercul 
noaștem patria 
(propagandist Ion Hăvărnea- 
nu) ; pentru tinerii de la sec
țiile finisaj, montaj și tehnic- 
administrativ, cercul „Trăsă
turile moralei socialiste în 
rindul tinerei generații” (pro
pagandist Viorel Dologa).

în ambele cercuri partici
pă un mare număr 
cursanți; cei i 
caietele de note, atenți, 
dese dorința de a învăță cît 
mai multe lucruri noi. Ambii 
propagandiști se arată dornici 
să expună cît mai bine te
mele, să transmită tinerilor 
cunoștințe esențiale, să-i aju
te în aprofundarea ideilor.

Și totuși între cele două 
cercuri a existat o deosebire 
esențială. în primul cerc 
avînd tema referitoare la 
șezarea, frumusețile și bogă
țiile patriei — propagandistul 
a explicat fiecare idee pe în
țelesul tinerilor, a folosit ca 
material ajutător harta R. P.R. 
și mai ales s-a preocupat ca, 
în mod organic, să facă o le
gătură cu viața și preocupă
rile tinerilor.

Spre deosebire, în cercul 
consacrat problemelor mora
lei socialiste, expunerea a fost 
făcută la un nivel inaccesibil 
tinerilor, cu ■ mulți termeni 
greoi și cu totul nelegată de a- 
titudinea tinerilor cursanți, 
fără nici o referire la viața și 
preocupările colectivului de 
utemiști ai complexului. Cum 
este însă posibil ca într-o 
lecție de morală și în mod 
special despre morala comu
nistă, să nu se facă nici o 
referire concretă la atitudinea 
și comportarea tinerilor ? In
teresul tinerilor pentru expu
nerile făcute, eficiența lec
țiilor au fost desigur foarte 
diferite de la un cerc la altul.

Pornind de la exemplul 
acestor două cercuri am adre
sat mai multor propagandiști 
care au condus cercuri politice 
U.T.M. și în anul care a trecut, 
și au de pe acum o bună ex
periență, și unor membri ai 
comitetului U.T.M. de la Com
plexul de industrializare a 
lemnului întrebarea c „Cum a- 
sigurați legătura învățămîntu
lui politic U.T.M. cu viața, cu 
practica?". Iată răspunsurile 
pe care le-am primit:

BUDA EUGEN, muncitor 
la fabrica de plăci fibrolem. 
noase: „Sînt propagandist la 
cercul : „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă" de la schimbul 
B. Din experiența propagan
diștilor fruntași am putut în
țelege cît de important este 
ca propagandistul 
că bine situația 
sarcinile ce revin 
modul în care se 
ele. Noi avem ca 
obținem la plăcile fibrolem
noase dure 50 la sută calita
tea I. Iată de ce voi urmări 
ca cercul politic să-și aducă 
într-o măsură cît mai mare 
contribuția la mobilizarea tu
turor tinerilor pentru a satis
face aceste cerințe ale pro
ducției. între alții ne vom 
ocupa de Mihai Părăscuță, 
un tînăr care dovedește încă 
nepăsare în muncă, insuficien
tă preocupare față de calitate, 
în cercul politic vom arăta că 
asemenea comportare este con
trarie atitudinii socialiste față 
de muncă, atitudine ce carac
terizează marea majoritate a 
tineretului din complexul nos
tru. Spre a obține rezultate cît 
mai bune vom căuta să organi
zăm cu cursanții și acțiuni 
educative în timpul liber".

CHIRCAN HARITON, mun
citor, mecanic la fabrica de 
mobile: „Cred că o verigă 
principală în legarea învăță- 
mîntulul politic de practică 
este cunoașterea temeinică 
de către propagandist a tine
rilor din cercul politic pe care

schim- 
două 
chiar 

mo-

„Să ne cu- 
socialistă"

de
mai mulți cu
* vă-

a-

să cunoas- 
producției, 

tinerilor și 
achită de 
obiectiv să

maistru, fa- 
„Din cercul 

Statutului 
conduc fac

îl conduce. In cele mai multe 
cercuri politice propagandiștii 
sint tineri care lucrează cot la 
cot cu cursanții lor; îi cunosc 
așadar cît se poate de bine din 
muncă și din întreaga lor 
comportare. în cercul politic 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă" pe care îl conduc 
sînt tineri cu care lucrez îm
preună la fabrica de mobilă. 
Pe Victor Hrebenciuc, lăcă
tuș — ventilație și Florian 
Barna, lăcătuș la echipa de 
revizie îi cunosc ca pe tova
răși a căror pildă de muncă 
însuflețită și atitudine tovă
rășească poate fi dată tuturor 
cursanților. Nu-i cunoaștem 
însă suficient de bine pe 
cursanții de la fabrica de 
plăci fibrolemnoase. De aceea 
am discutat cu cîțiva utemiști 
mai vechi rugîndu-i să mă a- 
jute în cunoașterea cursanți
lor. Am putut astfel să cunosc 
tinerii, să aflu unele din preo
cupările și dorințele lor, anu
mite probleme de muncă și 
personaje, de care propagan
distul nu trebuie să fie 
străin".

DĂNILĂ ION, 
brica de placaje : 
de studiere a 
U.T.M. pe care-1
parte 20 de tineri din schim
bul C. Aș vrea să accentuez 
asupra importanței ca propa
gandistul să urmărească lega
rea organică, firească a lec
țiilor cu practica.

Sînt deopotrivă greșite în a- 
cest sens atît tendința de a 
trata problemele în mod ab
stract. general cît și aceea de 
a transforma cercul politic în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
sau într-o consfătuire de pro
ducție. Iată un exemplu de fe
lul în care procedez, fără a a- 
vea pretenția că este ideal. La 
prima lecție din acest an, 
despre Partidul Muncitoresc 
Romîn, m-am preocupat să în
fățișez tinerilor tradițiile glo
rioase ale partidului, să-i ajut 
să înțeleagă în ce constă rolul 
său 
este 
a fi 
sînt 
proprii comunistului și în a- 
ceastă lumină am privit pro
pria noastră activitate. Evident 
că în sprijinul acestor idei am 
adus numeroase exemple de 
comuniști din complexul nos
tru, care prin munca și viața 
lor sînt o adevărată pildă pen
tru tineret.

Cunosc foarte bine exemplul 
pozitiv al unor cursanți cum 
sînt Găbinat Constantin, Ono- 
frei Gheorghe sau Seserman 
Măria, evidențiați în produc
ție, disciplinați, participant) 
activi la munca pentru reali
zarea unor produse de calita
te ; cunosc, de asemenea, și de
ficiențele unor tineri ca Alexa 
Ioan sau Lungu loan care u- 
neori mai lipsesc din produc
ție, Sirețki loan și Lungu Mi
hai care nu dau întotdeauna 
atenție calității și alții. La lec
țiile următoare, în care vom 
vorbi despre îndatoririle ute- 
miștilor, despre sarcinile orga
nizației de bază U.T.M. — se 
înțelege că voi folosi toate a- 
ceste exemple. Dar eficiența 
educativă a cercului politic 
trebuie să fie urmărită nu nu
mai prin discutarea concretă a

conducător, cit de mare 
cinstea și răspunderea de 
membru de partid, care 
acele trăsături de caracter

unor asemenea atitudini 
prin legarea întregului curs, 
a tuturor cunoștințelor, de 
problemele comportării tineri
lor, de activitatea lor în pro
ducție, în organizație".

MIHĂLĂCHIUȚĂ MIHAI, 
secretar al comitetului U.T.M. 
al C.I.L. ; 
mîntului politic, 
noștințelor teoretice 
tică, este o problemă 
ocupă îndeaproape 
U.T.M. Noi am luat 
necesare pentru a se evita lip
surile manifestate în anul tre
cut. în acest an s-au organizat 
în complexul nostru 20 de 
cercuri politice U.T.M. care 
cuprind peste 500 de tineri. 
Ceilalți 150 de tineri din orga
nizația noastră fac parte din 
învățămîntul de partid și de 
stat. Toți propagandiștii au 
fost instruiți la cursurile de 10 
zile organizate de Comitetul 
regional U.T.M. Suceava. O 
deosebită atenție am dat-o or
ganizării cercurilor pe schim
buri, bunei selecționări și re
partizări pe formele de învă- 
țămînt a cursanților (deși în 
această privință mai avem u- 
nele deficiențe), procurării de 
materiale didactice ajutătoare 
— hărți, panouri, fotomontaje 
și grafice — abonării tinerilor 
la „Scînteia tineretului" și 
„Tînărul leninist”, programării 
de acțiuni educative comune : 
vizite la muzee, vizionări de 
spectacole, cicluri de conferin
țe, reuniuni etc. Pînă acum 
s-au deschis 18 cercuri poli
tice, ținîndu-se în cele mai 
multe și prima lecție. Pînă la 
sfîrșitui lunii comitetul nostru 
U.T.M. intenționează 6ă orga
nizeze și o consfătuire cu pro
pagandiștii în care să se discu
te concluziile cu privire la des
fășurarea primei lecții. Noi ne 
gîndim să organizăm și alte 
schimburi de experiență între 
propagandiști. Am stabilit, de 
asemenea, ca membrii comite
tului U.T.M. să răspundă fie
care de cîte un cerc sau două, 
să participe la expuneri și con
vorbiri, să ajute concret pro
pagandiștii și cursanții.

★
Există, așadar, o experiență 

bună în asigurarea unui bogat 
conținut învățămîntului politic 
U.T.M. Pentru a nu se repeta 
greșelile făcute și de care am 
amintit la început, este nece
sar ca această experiență să fie 
generalizată. Măsurile stabilite 
de comitetul U.T.M. sînt bune. 
Este bine însă ca în afara aces
tora să se ceară mai mult aju
torul propagandiștilor de par
tid, să se organizeze ore de 
consultații pentru cursanți. în 
alte organizații U.T.M. s-a do
vedit cît se poate de eficace 
metoda ca periodic în fața pro
pagandiștilor să țină expuneri 
secretarul U.T.M. în legătură 
cu sarcinile concrete ce stau 
în fata organizațiilor U.T.M. 
în perioada respectivă; specia
liști din întreprindere care să 
vorbească despre anumite pro
bleme concrete ale producției 
etc. Aceasta va da posibilita
tea nrocagandiștilor să fie în
totdeauna în actualitate, să a- 
sigure o legătură firească în
tre cele studiate în cerc și sar
cinile concrete care stau îtn 
fata tinerilor.

M. FLORIAN

„Eficacitatea învăță- 
legarea cu- 

de prac- 
care pre- 
comitetul 
măsurile

Noile construcții de locuințe 
din str. Republicii din Ploiești

Foto : AGERPRES

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA EMINENTULUI 
SAVANT ROMÎN PROF. DR. GilEORODE MARINESCU

Vineri dimineața a avut loc în 
sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne ședința solemnă consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea eminentului savant ro
mân prof. dr. Gheorghe Mari
nescu.

La ședința organizată de Aca
demia R. P. Romîne, Ministerul 
învățământului, Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale și 
Uniunea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă au 
luat parte academicieni, profesori 
universitari, cercetători științi
fici, medici, studenți din întreaga 
țară, precum și oameni de știin
ță din alte țări.

Acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Romîne, 
a deschis ședința, subliniind că 
Academia R. P. Romîne cinstește 
memoria lui Gheorghe Marinescu, 
savant cu renume mondial, pa
triot luminat, unul dintre cei mai 
iluștri reprezentanți ai săi.

A luat apoi cuvîntul acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămân
tului, care a arătat că profesorul 
Gh. Marinescu a fost una dintre 
personalitățile proeminente ale 
științei și culturii românești, a că
rei activitate științifică și peda
gogică prodigioasă și multilate
rală, desfășurată timp de peste 4 
decenii, i-a creat un renume 
mondial. Evocarea personalității 
și operei științifice și didactice a 
lui Gh. Marinescu este expresia 
înaltei prețuiri pe care patria 
noastră o acordă marii sale fi
guri progresiste.

în cuvîntul său, prof. dr. Voi- 
nea Marinescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mîne, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, a relevat me
ritele savantului în combaterea

teoriilor idealiste în biologie și 
medicină și a subliniat că viața 
și activitatea sa constituie o pildă 
mereu vie pentru cadrele medi
cale sanitare în opera de îmbu
nătățire continuă a stării de să
nătate a poporului nostru.

Acad. Șt. S. Nicolau, președin
tele secției de științe ptedicale a 
Academiei R. P. Romîne, a evo
cat figura savantului, profesoru
lui și patriotului Gheorghe Ma
rinescu, pe care l-a cunoscut 
personal.

Luînd cuvîntul, prof. dr. Marin 
Voiculescu, din partea Uniunii 
Societăților de Științe Medicale 
din R. P. Romînă a vorbit apoi 
despre munca de organizator și 
animator al activității științifice 
din țara noastră a profesorului 
Marinescu, despre activitatea sa 
in diferite societăți științifice de 
peste hotare.

Din partea Institutului medico- 
farmaceutlc din București a luat

au luat 
adjunct 
medical 
Henner,

cuvântul acad. Grigore Benetato, 
care a evocat neobosita activita
te didactică la catedra de neuro
logie a Facultății de medicină pe 
care a înființat-o și a condus-o, 
crescând numeroase generații de 
studenți și fondând școala româ
nească de neurologie.

Din partea oaspeților 
cuvîntul Yan I, director 
științific al Institutului 
din Pekin, acad. K.
membru al Academiei Cehoslova
ce de Științe, președintele Socie
tății cehoslovace de neurologie, 
vicepreședinte al Federației mon
diale de neurologie, prof. K. 
Leonhard (R.D.G.), prof. E. Her
mann (R. P. Polonă), prof. A. 
Jus (R. P. Polonă), membru în 
Comitetul internațional de psi
hiatrie, prof. P. Juhasz (R. P. 
Ungară), acad. S. A. Sarkisov, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe medicale a U.R.S.S., prof. 
E. V. Smidt, directorul Institu-

tului de neurologie din Moscova, 
prof. V. M. Bancikov, președin
tele Societății unionale de neu
rologie și psihiatrie (U.R.S.S.), 
prof. I. Ristici, (R. S. F. Iugo
slavia), care au adus omagiul lor 
memoriei marelui savant român, 

în continuare au fost făcute 
o serie de comunicări privind 
viața și opera țui Gheorgbe Ma
rinescu. Dr. N. Vasilescu a vor
bit despre „Gheorghe Marinescu, 
profesorul, medicul și omul’', 
acad. A. Kreindler, despre „Ope
ra științifică a lui Gheorghe 
Marinescu”, și prof. dr. State 
Drăgănescu despre „Gheorgbe 
Marinescu, fondatorul școlii neu
rologice din țara noastră”.

în cursul după-amiezii au în
ceput lucrările Reuniunii neuro
logice, organizată cu acest prilej, 
în cadrul căreia au fost prezen
tate comunicări științifice ale 
cercetătorilor romini și din alte 
țări.

(Agerpres)

Forțelor Armate ale R.P.R
Ministrul Forțelor Armate, 

general de armată Leontin Să
laj an, a oferit vineri seara, în 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei, un cocteil cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii, Populare Romîne.

Au luat parte Florian Dănă- 
lache, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R., Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R., 
Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. ai U.T.M., Ion Cozma, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, adjuncți ai miniștri
lor forțelor armate și afaceri
lor interne, generali activi și în 
rezervă, ofițeri superiori.

Au participat atașați militari 
de pe lîngă misiunile diploma
tice acreditate în R. P. Ro
mînă.

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, în 
unități și instituții militare, la 
casele ofițerilor și cluburile 
de garnizoană au avut loc adu
nări. Au fost ținute conferințe 
despre semnificația acestei 
zile, subliniindu-se activitatea 
P.M.R. pentru făurirea și con
ducerea Armatei noastre popu
lare, succesele pe care le-au 
obținut militarii în pregătirea 
de luptă și politică.

Vineri seara, posturile noas
tre de radio și televiziune au 
transmis emisiuni consacrate 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne. în cadrul emisiunilor 
au vorbit la televiziune gene
ralul locotenent Ion Ioniță, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, iar la radio generalul- 
maior Ion Gheorghe.

(Agerpres)

Adunarea generală a Grupului 
Național Romîn al Uniunii interparlamentare

Vineri, 25 octombrie, a avut 
loc la sediul Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, adu
narea generală a membrilor 
Grupului național romîn din 
Uniunea interparlamentară.

Adunarea a ascultat darea de 
seamă asupra lucrărilor celei 
de a 52-a Conferințe interpar
lamentare, care a avut loc în
tre 12—21 septembrie a.c.

Belgrad, și asupra activității 
desfășurate de delegația Grupu
lui la această Conferință.

Au luat cuvîntul acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale și depu
tății prof. Stanciu Stoian, Barbu 
Solomon, Zoe Rigani, acad. Ho- 
ria Hulubei, Mircea Rebreanu 
și prof. Constantin Dinculescu. 

(Agerpres)

Marea pasiune
pentru știință• •

I nteresul și dragostea 
cu care poporul nos
tru întîmpină astăzi 
acest impresionant 
centenar sînt reflec
tarea acelei prețuiri 
adinei cu care sînt

înconjurați, în anii puterii popu
lare, reprezentanții de frunte ai 
științei și culturii romînești.

Cu trei decenii în urmă, cînd 
profesorul în vîrstă de 70 de ani 
era sărbătorit de elevii săi, ne
mulțumirea împotriva indiferen
ței regimului burghez față de 
munca de creație, de cercetare 
științifică se făcea auzită în 
cuvintele participanților. Erau 
atunci amintite din nou sără
cia dureroasă a laboratoarelor, 
lipsa celor mai elementare instru
mente de investigație. Unul din 
ziarele vremii a însemnat atunci, 
cu o bună previziune a viitorului, 
următoarele: „Profesorul Mari
nescu va mai fi sărbătorit o dată: 
cîud vom avea o societate care-și 
va găsi mulțumirea sufletească în 
contemplarea adevăraților oameni 
mari ai țării, care au servit prin 
geniul lor știința și prin caracte
rul lor adevărul”. Trăim astăzi 
această adevărată aniversare, cu 
care prilej zeci de oameni de 
știință romini și străini s-au a- 
dunat la București pentru a săr
bători pe marele savant.

Gh. Marinescu a fost unul din 
acei oameni de știință îndrăzneți 
care au realizat idei minunate.

Sesizarea noului, a primordia
lului — iată ceea ce caracteri
zează, în linii mari, activitatea 
creatoare a marelui savant romîn. 
Aceste însușiri i-au adus adesea 
una din acele mîndrii modeste 
ale omului de știință : prioritatea 
în problemele de specialitate. 
Profesorul Marinescu a avut a- 
ceastă bucurie de a crea noul.

In 1909 i-a fost tipărit tratatul 
său asupra celulei nervoase •— 
două volume de peste o mie de 
pagini — primul tratat din lume 
de acest fel. Existența acestui 
tratat a fost inventariată în ma
rile biblioteci de specialitate din 
lume. Profesorul american M. L. 
Barr arăta, în 1951, că „nu e per
mit nici unui cercetător de astăzi, 
lucrînd în neuroanatomie, să nu 
cunoască strălucita și meticuloasa 
lucrare făcută în Europa acum 
aproape o jumătate de secol”. 
Această constatare explică apa
riția relativ recentă a unei ediții

în limba engleză a tratatului lui 
Gh. Marinescu asupra celulei ner
voase. Pentru a vedea și mai bine 
importanta acordată acestei lu
crări, chiar de la apariția sa, tre
buie să amintim că profesorul 
Soury de la Sorbona îi scria lui 
Marinescu: „în prelegerile mele 
de histologie fină a sistemului 
nervos adesea te cites întîi pe 
dumneata și apoi pe Cajal, Camp
bell și pe ceilalți”.

In 1896, la un an numai după 
descoperirea razelor X, prof. Ma
rinescu realizează (cu ajutorul fi
zicianului Dragomir Hurmuzescu) 
primele radiografii din lume la 
bolnavii cu acromegalie.

Ochiul lui Marinescu este poate 
primul ochi omenesc ce a văzut 
celula nervoasă vie la microscop.

Cînd, prin 1885, un student să
rac batea la ușa „laboratorului” 
profesorului Petrini — Galați, 
nimeni nu ar fi bănuit în firava 
înfățișare a lui Marinescu ener
gia creatoare neobosită de 
Va fi capabil. Pasiunea sa 
tru știință îl împingea să 
de masă și odihnă, privind 
suri întregi la microscop, cu
vrăjită uimire a descoperirii unui 
nou uniuers, O idee, un nume de 
cercetător, indicarea unei metode 
noi de lucru deveneau pentru el 
obligații în informarea cit mai 
exactă asupra celor auzite. In că
măruța „bibliotecii” Societății 
studenților în medicină, Mari
nescu citește cu ardoare toate 
publicațiile sosite, își ia note, în
vață continuu. Mai tîrziu, la Pa
ris, îi „sperie” pe toți prin munca 
sa îndirjită, prin efortul deosebit 
de a-și lărgi orizontul, cultura sa 
generală.

Iată de ce, în mărturisirile sale, 
el a justificat cu patetism pasiu
nea sa pentru știință: „Sensul 
vieții nu e de a te lăsa dus ci de

care 
pen- 
uite 
cea- 
acea

a lucra <ru puterea inițiativei, 1 
lărgi orizonturile aceatui unîver» 
care ne pasionează pe toți. Un 
om care înțelege aceste lucruri 
nu se poate odihni pînă 1« 
moarte”.

Lucra ordonat, cu meticulozi
tate, făcînd numeroase însemnări, 
îmbinînd previziunea, corectitudir 
nea în lucru. Firul ideilor era ur
mărit cu rigoare} efortul creator 
era generat de o puternică seta 
de cunoaștere. Cerea și colabora
torilor săi aceeași argumentare 
bine închegată, însușirea adincă 
a problemelor,

Adresîndu-se, în 1929, studen
ților din orașul Rosario din Ar
gentina savantul romîn spunea: 
„Să munciți ordonat! Să fiți 
punctuali! Să nu lucrați nici o 
dată fără un plan dinainte gin- 
dit !... „Să fiți solidari în servi
ciul cauzelor nobile .**. Era o con
tinuare a sfaturilor adresate stu
denților din Romînia: „Cultivați 
știința cu entuziasm!.,. Cercetați 
instituțiile de cultură, bibliotecile 
și laboratoarele..**

„Viața este un mare dar al 
naturii — spunea adeseori prof, 
Gh. Marinescu — dar adevărata 
fericire este să faci bine țării și 
poporului tău*.

Prin cuvînt și prin faptă, praf. 
Gh. Marinescu a sădit adine ace
ste idei în inimile celor apropiați. 
Decenala trudă a savantului 
pentru creșterea unei generații de 
cercetători in domeniul neurolo
giei a dat rod bogat.

Elevii profesorului Marinescu 
continuă astăzi opera marelui 
înaintaș adueîndu-și din plin 
contribuția la rezolvarea unor 
probleme de prim ordin pe car» 
le pune știința silelor noastre.

Dr. P. TEODORESCU

co
de

Congresul a adoptat o serie 
de concluzii privind dezvolta
rea igienei și protecției muncii 
în țara noastră.

• între 21 și 25 octombrie a a- 
vu,t loc tn Capitală șe.minarul de 
lingvistică matematică organizat de 
Comisia de lingvistică matematică 
a Academiei R. P. Romîne.

La seminar au participat acade
micieni, profesori universitari, ma
tematicieni și lingviști din tara 
noastră. Au luat parte, de aseme
nea .specialiști din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară.

(Agerpres)
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Karelov

din 
cele

linia de atac 
următoarea 

Hajdu,

a doua, 
a avut 
componentă : 
Constantin, Martolache, 
Seredai, Crăiniceanu.

1
în 

partidei cu 
Danemarcei, 

avea loc la

Echipa olimpică a 
Iugoslaviei a sosit !n 
Capitală în cursul zilei 
de ieri. Oaspeții au 
fost întîmpinați de re
prezentanți ai U.C.F.S., 
Federației de iotbal, 
sportivi șl ziariști.

Europenele" la volei

stăzi, la București 
și Constanja, încep 
finalele campiona
telor europene de 
volei pentru 
rile 1—8.

Rezultatele 
serii au fost, în genere, 
așteptate. S-au calificat echipe
le favorite, deși, uneori, c.u 
destule emoții. La Cluj, de pU" 
dă, n-a lipsit mult ca să se în
registreze o surpriză, intr-ade
văr. dacă formajia U.R.S.S. 
fi pierdut Ia R.D. Germană cu 
1—3 în Ioc de 2—3, ea nu 
mai fi fost prezentă în turneul 
pentru primele locuri, avînd un 
setaveraj inferior. Putin sconta
tă, de asemenea, victoria Un
gariei asupra Cehoslovaciei, 
multiplă campioană a lumii și 
a Europei. Băieții antrenați de 
Porubski confirmă forma deo
sebită din acest sfîrșit de se
zon. anuntîndu-se pretendent! 
Berioși la supremația continen
tală.

In Capitală, revelația seriei a 
fost, neîndoielnic, echipa Olan
dei, Pe lîngă frumoasele com
portări din meciurile cu Polo
nia și Finlanda, coechipierii lui 
Tinkhof au reușit să zmulgă un 
set gazdelor — și încă de o ma
nieră categorică. De altfel, și în 
competifia feminină sportivele 
de lîngă Marea Nordului s-au 
dovedit la înălțime, îndreptă
țind certe speranțe de viitor.

Preliminariile concursului fe
minin au scos în evidentă buna 
pregătire a reprezentantelor 
noastre, victorioase cu 3—1 a- 
supra voleibalistelor din R. D. 
Germană. Nădăjduim că acest 
succes nu va fi dezmințit în ca
drul finalei unde, după ma-

Dețliu
rea favorită U.R.S.S., lupta pen
tru următoarele locuri este des
chisă oricărui rezultat.

Despre turneul final de la 
București, rezervat formațiilor 
masculine, se poate spune de 
pe acum că va prilejui o dispu
tă acerbă, al cărei deznodămînt 
e greu de prevăzut. Majoritatea 
pronosticurilor înclină către e- 
chipa R.P. Romîne, datorită a- 
tît valorii sale recunoscute, cît 
și faptului că beneficiem de a- 
vantajul terenului. Desigur, toți 
iubitorii sportului de la noi din 
țară sînt unanimi în dorința de 
a vedea înaltul titlu intrînd în 
posesia formației-gazdă. Pentru 
aceasta, însă, este necesar ca 
băieții să-și mobilizeze toate 
forțele, să facă apel la toate cu
noștințele tehnice și tactice, 
luptând pînă la ultima picătură 
de energie de la un capăt ia 
altul al fiecărei întîlniri. Așa 
cum a demonstrat cu prisosință 
meciul de joi, cu Olanda, într-o 
asemenea întrecere nu există 
partide „dinainte jucate'’.

In săptămîna decisivă, care 
începe astăzi, drumul spre pri
mul loc este deschis fiecărei e- 
chipe calificate în turneu] final.

Există o singură modalitate 
de a depăși această veritabilă 
elită a voleiului european: ju- 
cînd fiecare meci, fiecare set Si 
fiecare minge cu maximum de 
seriozitate și dîrzenie. Băieții și 
fetele care apără culorile R. P. 
Romîne, la București și Con
stanța, se vor dovedi — sîntem 
siguri — Ia înălțimea dragos
tei și încrederii cu care-I urmă
rește, în aceste zile, întreaga 
suflare sportivă din patria noas
tră.

Succes, dragi prieteni f

DE POLISPORTIV
Concursul pentru cucerirea 

insignei de polisportiv cunoaște 
în aceste zile o largă participare 
a tinerilor hucureșteni. în mari 
asociații sportive : „Autobuzul** 
„Gloria", ca și a Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii“ sînt 
organizate întreceri model, care 
au ca principal obiectiv organi
zarea și desfășurarea exemplară 
a fiecărei probe prevăzută în re
gulamentul concursului insignei 
de polisportiv.

Vă prezentăm, în fotografiile 
noastre, pe tinerii Dumitru Nico- 
lae (muncitor la Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii") și Elena 
Molea, elevă la Grupul școlar poli
grafic „Dimitrie Marinescu”, pre- 
zenți la startul unei întreceri mo
de] desfășurată zilele trecute pe 
terenul sportiv al Casei Scînteii,

Foto t EMIL GOJOCARU

• Duminică, 
dionul „23 August", cu 
Începere de la ora 15, 
echipa olimpică de fot- 
bal a tării noastre sus
ține un meci amical cu 
echipa olimpică a Iu
goslaviei. Acest loc 
constituie și un bun 
criteriu de verificare a 
fotbaliștilor noștri 
vederea 
echipa 
care va 
3 noiembrie in Capi
tală.

In vederea jocului de 
duminică, selecționabi- 
lii noștri s-au antrenat 
cu echipa Metalul 
București, de care au 
dispus cu scorul de 
8—1 (5—0) prin punc
tele marcate de Țlrcov- 
nicu (3). Dridea (2), 
Seredai (2) și Hatdu. 
A jucat formația : Dat- 
cu (Suciu), Popa (Grea- 
vu), Nunwelller III (Pe- 
tescu), Greavu (lvan), 
Petru (Nunwelller IV), 
Kozska, Plrcălab, Con
stantin, Dridea, Țîrcov- 
nicu, Ha] du. Jn repriza

• Echipa bucureș- 
teană de fotbal Progre
sul și-a început turneul 
în R.P. Bulgaria, ju- 
cînd în orașul Kusten- 
dil cu formația locală 
Lewski. Fotbaliștii ro
mini au câștigat cu 
2—1 (2—1). La Gabro
vo, Dinamo Pitești a

terminat nedecis (2—2) 
cu Czardafon 
litate.

din loca-

• La Kiev 
șoară cel de 
campionat de 
Ion modern al cluburi
lor sportive militare 
din țările socialiste. 
După două probe (scri
mă și tir) la individual 
conduce Ferenc Torok 
(R.P. Ungară) cu 1 860 
puncte, urmat de Alber 
Mokeev (U.R.S.S.)
1 748 puncte. Proba de 
tir a fost cîștigată de 
Mokeev cu 196 puncte. 
Concurentul romîn 
Țintea a ocupat 
5 — 190 puncte.

Clasamentul pe 
pe : 1. U.R.S.S. 
puncte î 2. R.P. Ungară
2 720 puncte ) 3. R.D. 
Germană 2 620 puncte i 
4. R.P. Romînă 2 540 
puncte ; 5. R.P. Bulga
ria 2 520 puncte.

(Agerpres).

• La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală s-a des
chis o expoziție de fotografii 
„Din viata constructorilor 
munismului", organizată 
Consiliul general A.R.L.U.S.

La deschiderea expoziției 
luat parte Marin Florea
nescu, vicepreședinte al Consi
liului general A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
Constantin Prisnea vicepreșe
dinte al Comitetului de radio
difuziune și televiziune, acti
viști ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești.

• Vineri, în sala mică a Pa
latului R. P. Romine, au luat 
sfîrșit lucrările primului Con
gres național de igienă și pro
tecția muncii.

Numeroși oaspeți de peste 
hotare au relevat buna orga
nizare a congresului și rolul 
lui în dezvoltarea colaborării 
științifice între diferitele țări.

• Cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de ]a nașterea lui Giu
seppe Verdi, Filarmonica de 
Stat din Botoșani a prezentat 
vineri în sala Teatrului de Stat 
din localitate un „Festival Ver
di”. Și-au dat concursul artista 
poporului Zenaida Pally șl ar* 
tistul emerit Garbis Zobian, 
care au interpretat arii și duet® 
din unele dintre cele mai cu« 
noscuta opere ale marelui con» 
pozitor italian.

Vizionați săptămîna viitoare 
pe ecranele Capitalei
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(Urmare din pag. I)

noi, prin ridicarea specializării 
constructorilor, acest ciclu este 
de 3 luni si jumătate, graficul 
lui continuind să înregistreze 
zilnic scăderi simțitoare, in a- 
ceeași perioadă, celor zece me
canici ai începutului u s-au a- 
dăugat alții și alții, oameni 
mai în vîrstă și mulți oameni 
tineri. O scoală de „dieseliști" 
s-a înființat chiar aici, la Cra
iova, pregătind, pînă astăzi 162 
de mecanici și peste 100 mon- 
tatori-însoțitori. Marin Sîrbo- 
iu, vechiul mecanic, nu-și mai 
îmbracă vestonul de „dieselist" 
decît rar, în ocazii solemne, la 
sărbători și consfătuiri, deși *1 
perie în fiecare seară cu sta
tornică grijă, punîndu-l la în
demână pe spătarul scaunului, 
Ungă masa pe care-si sună 
tie-tac-ul ceasornicul cu un 
„Pacific" minuscul zugrăvit Ve 
cadran. Sîrboiu a schimbat 
pupitrul locomotivei cu cel al 
profesorului: e profesor la 
școala de „dieseliști". L-am 
văzut într-una dim aceste di
mineți, inițiindu-i în secretele 
navei pe cei 31 de mecanici 
din anul /; era dimineață, de
vreme. la ora tind zorii îngină 
încă lumina fluorescentă, și 
Marin Sîrboiu, trecînd, de la 
prelegerea saturată de cifre, la 
un moment (bin^r ales pedago
gic de descrețire a frunților, 
povestea, cu un surîs care-i 
flutura tinerește pe fața smea
dă. ridată :

— In fiecare seară, acolo, la 
Brașov, deschideam aparatul 
de radio și căutam prin toate 
ziarele. Unde vedeam cuvîntul 
„Craiova", mă opream și-mi 
batea inima : n-o fi vreo veste 
de la „Electroputere", despre 
locomotivă ?...

★

...Dar învățătura fusese numai 
w pas — e drept, cel mai de 
seamă — în continuarea noii 
generații de mecanici feroviari. 
Al doilea pas a fost practica 
diurnă a muncii, exercitarea 
noii profesii, capitol nu mai 
puțin palpitant și plin de ne
prevăzut, înscriind date ine
dite în biografia de muncă și 
viață a eroilor noștri.

Stau de vorbă cu Alexandru 
Mesa. Abia a tras locomotiva 
la rampă. însoțitorul, un tînăr 
oacheș, folosește răgazul cură- 
țind cabina cu aspiratorul de 
praf. Garnitura, lungă de a- 
proape un kilometru, e încăr
cată cu minereu pentru Reșița. 
Cite mii de tone de minereu 
a dus Mesa, pină astăzi, fur
nalelor ? Cu locomotiva sa, cea 
de-a 40-a locomotivă făurită 
de „Electroputere", a parcurs 
peste 150 000 kilometri. Dar în 
caietul de bord, dacă citești 
printre rînduri, vei descoperi 
nu numai succesele sale, ci și 
pe ale tinerilor mecanici pe 
care i-a pregătit, succesele lui 
Ghiță Filorea, Dumitru Jderu, 
Gheorghe Ulmeanu, Constan
tin F. Popescu, Oprea Aposto- 
lache...

„Abia urcasem pe locomoti
ve, eram la primele noastre 
curse, calificam la rindul nos
tru alți mecanici — povesteș
te Mesa — cînd a-nceput iar
na, o iarnă a draicu, cu furtuni 
și cu viscole"... Mecanicii de 
locomotive sînt, ca și marinarii, 
veșnic cu ochii pe cer, și iarna 
despre care povestește Mesa 
avea să pună la aspru examen 
iscusința proaspeților cirmaci 
de nave albastre: „Mi-aduc 
aminte, era o zi să n-alungi un 
dine din casă; te orbea visco
lul, nu vedeai la doi pași. Toc
mai venisem din tură, fusesem 
de noapte, și acum, dimineața, 
plecau la drum doi dintre me- 
canicii-ucenici pe care-i cali
ficam, Ghiță Florea și Gheor
ghe Ulmeanu. Din cauza vifo
rului, la tot momentul era pri
mejdie de flambare... Cum să 
se descurce băieții, se întreba 
Mesa, dacă se va arde, să zi
cem, vreo bobină, ceva 1 Nu că 
iar fi fost frică de accidente,

doar una din caracteristicile 
esențiale ale noii locomotive 
este tocmai aceasta: imposibi
litatea oricăror accidente, 
funcționarea mașinii oprin- 
du-se automat în caz de a- 
varii. Dar o bobină arsă, dato
rită procentului de electricitate 
de sub cerul acelei zile de vi
for, ar fi dus la intirzieri, un 
minut, poate două, s-ar fi fă
cut băieții de ris, s-ar fi întu
necat cinstea depoului... Mesa 
trebuia să se culce, era obosit 
după noaptea de vifor înfrun
tată pe tren, dar nu putea să 
doarmă, se gindea mereu la cei 
doi. I-a așteptat în gară, seara, 
apoi, nerăbdător, a luat-o pe 
calea ferată, scrutînd întuneri
cul; își consulta ceasul din 
clipă-n clipă; iată și clipa tind 
trenul trebuia să sosească, dar 
zarea era mai departe întu
necată, pustie, se auzea numai 
vintul. S-a întors in fugă la 
gară. Greșise; nu văzuse bine, 
clipa sosirii era încă departe. 
Si cind trenul a sosit fără nici 
o întîrziere, a urcat dintr-un 
salt scara cabinei: „Ei, cum a 
fost ?“ Cei doi erau calmi, ri- 
deau, neliniștea fusese numai 
a lui, a „profesorului" lor: da, 
intr-adevăr, se arsese o oare
care bobină, la un contactor, 
dar ce-i cu asta ? (Nu, nu opri
seră, nu telefonaseră după aju
tor, ci unul dintre ei o repa
rase din mers...)

Lingă noi, martor al poves
tirii lui Mesa, e un alt meca
nic dieselist din prima pro
moție, Ion Bird, de asemenea, 
fruntaș, de asemenea, iscusit 
profesor și pedagog.

„Ia povestește — îl îmbie 
Mesa — cum l-ai crescut pe 
Georgescu"... Biră face un gest 
de apărare cu mîinile: nu, Mi
hai Georgescu, pînă mai ieri 
mecanic pe o locomotivă cu 
abur, azi montator — însoți
tor pe Diesel, a crescut sin
gur, prin propria-i muncă, 
prin propriile-i merite. „Totuși 
— insistă Mesa — unii dintre 
noi nu ne grăbeam deloc să-l 
calificăm, deși-l vedeam cum 
i se scurg ochii spre diesele... 
N-aveam încredere în el"... Cu 
un gest scurt, Biră reașează 
datele pe solul lor real: lucrul 
cel mai important nu e ăsta. 
Lucrul cel mai important este 
că Mihai Georgescu însuși își 
pierduse încrederea în el I Tre
cuse printr-o intîmplare care-l 
dezonorase în ochii colegilor — 
din neglijența sa se rupsese, 
odată, o garnitură, altminteri 
pagubă ușor reparabilă, dar a 
cărei umbră îl apăsa. De unde 
pină atunci anunțase tuturora 
intenția de a-și depune candi
datura ca „dieselist", după în- 
timplarea cu pricina nici vorbă 
nu mai fusese de asta; Mihai 
umbla prin depou cu capu-n 
pămint. Biră a dat să se apro
pie de el, dar atitudinea celui
lalt respingea, îți îngheța vor
ba pe buze. Biră, totuși, nu s-a 
lăsat, „știam că drumul lui, 
pină la urmă, tot la diesele o 
s-ajungă, și de ce atunci să 
nu-l scurtăm?" S-a dus la 
conducere, a obținut ca Geor
gescu să fie dat în grija sa, și, 
în cîteva luni, l-a calificat 
montator. „Prindea repede me
seria, asta i-a redat încrede
rea. E drept, o vreme, chiar 
stăpîn pe meserie, încă mai 
umbla cu capu-n jos, dar un 
om care lucrează pe diesele e, 
cum s-ar spune, cineva; i-am 
și spus-o : măi, băiatule, tu lu
crezi acum la un pupitru elec
tronic, în fața unui geam de 
cristal; privește și tu ca omul, 
spre soare’’...

'ir
Mecanicul de locomotivă pri

vește spre soare.
îmbrăcat în halat albastru, 

în rimă cu eleganța cabinei, 
lingă pupitru cu aparate stră
lucitoare și glastre de flori (nu 
lipsește nici telefonul!), câr
maciul navei albastre, stăpîn 
pe tehnica modernă a epocii, 
este, practic, omul unei alte 
profesii, născută ca atîtea al
tele în anii puterii poporului.
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Cu prilejul Zilei Forțelor Armate
ale R. P.

MOSCOVA 25 Coresponden
tul Agerpres transmite :

Cu ocazia zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romine, colone
lul loan Trofin, atașat militar 
al R. P. Romîne la Moscova, a 
oferit vineri după-amiază un 
cocteil în saloanele Ambasadei. 
La cocteil au luat parte mare
șalul R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., mareșalul 
A Greciko, comandantul su
prem al Forțelor Armate Unite 
ale Statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, generalul 
de armată A. Epișev, șeful 
Direcției politice generale a ar
matei și flotei maritime mili
tare sovietice, mareșalii M. Za
harov. K. Verșinin, P. Rotmi- 
strov și alți mareșali și gene
rali ai Forțelor Armate Sovie
tice, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe al U.R.S.S.

PEKIN. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Atașatul 
militar al R. P. Romine în R. P. 
Chineză, colonelul Marin So- 
rescu, a oierit o recepție vineri 
seara cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale R. P. Romine.

Au fost de față generalul 
Huan Șu-cen, locțiitor al mini
strului apărării naționale al 
R. P. Chineze, generalul lan 
Cen-u, șef adjunct al statului 
major general a! Armatei popu
lare chineze de eliberare, și 
Țzen Iun-țziuan, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, 
generali și alți ofițeri superiori.

BELGRAD 25 (Agerpres). —■ 
La 24 octombrie atașatul mili
tar al R. P. Romîne la Belgrad, 
colonel Gheorghe lăută, a 
oferit un cocteil cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne. Au fost prezenți gene
ralii colonel Kosta Nadj, Dre- 
ciko Manola, Gojko Nicolici și 
Pavle Ilici, precum și alți gene
rali și ofițeri superiori iugo
slavi, funcționari superiori din 
Secretariatul de Stat pentru A- 
facerile Externe al R.S.F. Iugo
slavia,

BUDAPESTA 20 — Cores
pondentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, locote- 
nent-colonel Macavei Alexan
dru, atașat militar al R. P. Ro
mîne la Budapesta, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil.

Au participat general-maior 
Uszta Gyula, prim-locțiitor ai

Romîne
ministrului apărării naționale 
al R. P. Ungare, general-maior 
Borbandi Janos, general-maior 
Kaszas Ferenc, general-loco- 
tenent Koteles Jeno, locțiitori 
ai ministrului apărării națio
nale al R. P. Ungare, generali, 
ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Un
gare.

SOFIA 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 25 oc
tombrie locotenent-colonel Ni- 
colae Pleșa, atașatul militar al 
R. P. Romîne în R. P. Bulgaria, 
a oferit în saloanele ambasadei 
un cocteil cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale R. P. Romîne.

Au participat locțiitorii mi
nistrului apărării populare, ge
neral locotenent Ivan Vracev, 
general locotenent Avgust Ka- 
bakeiev, general locotenent 
Slavcio Trînski, șeful marelui 
stat major, general locotenent 
Atanas Semerdjiev, Dimo Di- 
cev, șeful secției de politică 
externă și relații internaționa
le a C.C. al P.C. Bulgar, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, gene
rali, ofițeri ai armatei popu
lare, reprezentanți ai presei 
bulgare.

Siberia în transformare : Hidrocentrala din Muruakansk con
struită Intr-un ținut cu zăpezi veșnice

Sesiunea O. N. U.
NEW YORK 25 (Agerpres).— 

La 24 octombrie a fost difuzat 
delegaților la cea de-a 18-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. un proiect de rezoluție 
comun prezentat de Republica 
Populară Română, Italia și Ja
ponia, referitor la raportul a- 
nual prezentat de Agenția In
ternațională pentru Energia 
Atomică.

Discuțiile asupra proiectului 
de rezoluție vor avea loc în 
Adunarea Generală la 30 oc
tombrie a.c.

NEV YORK 25 (Agerpres). — 
In Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea politicii 
de apartheid promovată de gu
vernul Republicii Sud-Afrioane.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor din ziua de 24 octom
brie Tesfae Gabre-Egzi, repre
zentantul permanent al Etio
piei la O.N.U., a declarat 
că vina pentru creșterea pu
terii militare a R.S.A. re
vine puterilor vest-europene, 
care continuă să livreze acestei 
țări armament și muniții, „agrâ- 
vînd prin aceasta situația și așa 
destul de periculoasă din
R. S.A.”. Reprezentantul perma
nent al Etiopiei la O.N.U. a 
chemat guvernele Angliei,
S. U.A., Franței, Belgiei, Italiei, 
Japoniei, Olandei și R.F.G. să 
îndeplinească rezoluțiile Consi
liului de Securitate și ale Adu
nării Generale a O.N.U. cu pri
vire la R.S.A.

Interviul acordat
de tovarășulJ

A. Bîrlădeanu 

ziarului „Pravda“
MOSCOVA. — Ziarul Prav

da" publică sub titlul „Se în
tăresc relațiile economice din
tre țările frățești" interviul 
acordat de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, despre rezul
tatele celei de-a 9-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., care și-a încheiat re
cent lucrările la Moscova,

Recent, In cadrul campaniei e- 
lectorale din Grecia a avut loc 
inaugurarea centrului electoral 
din Atena al Partidului E.D.A. 
Cu acest prilej a fost organiza
tă o întrunire la care au luat 
parte mii de membri și sim- 
patizanți ai E.D.A. Participanții 
la întrunire au fost atacați de 
poliție sub pretextul „restabili

rii circulației".
fotografie: Aspect de la 

întrunire

PE SCURT • PE SCURT •
WASHINGTON. — La 25 oc

tombrie, la Washington a avut 
loc festivitatea înmînării pre
miului „Atomul pentru pace" 
savantului sovietic V. I. Vex- 
ler și savantului american Ed
win McMillan. Cei doi fizi
cieni au descoperit și elaborat 
în 1944 principiul autofazării 
la accelerarea particulelor ele
mentare, principiu care se află 
la baza funcționării accelera
toarelor de mare putere din 
zilele noastre.

LONDRA. — Institutul Gallup 
pentru sondarea opiniei publice 
a organizat în rîndurile cititori
lor ziarului „Daily Telegraph", 
un sondaj, rugîndu-i să răspundă 
la întrebarea „Pentru cine ar 
vota dacă mîine ar avea loc ale
geri generale7'. Dintre cei în
trebați 49 la sută s-au pronunțat 
pentru laburiști, iar 38 la sută 
pentru conservatori.

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Herald Tribune" publică 
rezultatele unei anchete efectuate 
de Institutul american Gallup 
pentru sondarea opiniei publice, 
iu legătură cu extinderea relații
lor comerciale dintre S.U.A. ți 
U.R.SS. „Neiv York Herald Tri
bune" subliniază că rezultatele 
acestei anchete sînt o mărturie 
a dorinței majorității americani
lor ca în relațiile comerciale din
tre Vest și Est să se înlăture 
îngrădirile existente.

NEW YORK — La 25 octom
brie, președintele R. S. F. Iu
goslavia, I. B. Tito, a părăsit 
Statele Unite, îndreptîndu-se 
spre Europa. Președintele Tito 
a încheiat, în acest fel, vizi
tele făcute în Brazilia, Bolivia, 
Chile, Mexic și S.U.A.

BONN. — La 25 octombrie se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a sosit la Bonn.

In cursul zilei de 25 octom
brie, Dean Rusk s-a întîlnit cu 
cancelarul vest-german Ludwig 
Erhard, cu fostul cancelar, Kon
rad Adenauer, și cu ministrul de 
externe vest-german G. Schroe
der.

CHICAGO. — La Chicago a fost 
creat „Comitetul național de luptă 
pentru anularea legii McCarran". 
După cum se știe, legea McCar
ran" adoptată de Congresul ameri
can la 23 octombrie 1950, este în
dreptată în primul rînd împotriva 
Partidului Comunist din S.U.A. In 
fruntea comitetului se află perso
nalități ale vieții publice america
ne, printre care Harold Urey, lau
reat al premiului Nobel.

RABAT. >—• 'Agenția France 
Presse relatează că la 25 octom
brie autoritățile marocane au 
arestat pe primul secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Maroc, 
Yata, și pe Abdesselem 
quia, membru al Biroului 
tic al P.C. din Maroc.
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întrecerea mecanizatorilor
(Urmare din pag. I) 

hectare. Pînă acum s-a execu
tat această lucrare pa 230 de 
hectare. E o viteză bună de lu
cru. Ea nu se realizează însă în 
dauna calității. De pildă, cînd 
șeful de brigadă și brigadierul 
de cîmp au constatat că tracto
ristul Ion Spînu a lăsat locuri 
nearate la capătul tarlalelor, 
grupa U.T.M. a intervenit ime
diat, punînd în discuția tineri
lor mecanizatori această situa
ție. Utemiștii și-au manifestat 
dezaprobarea și totodată sur
prinderea față de această lipsă 
de grijă a lui Spînu, deoarece 
el se numără printre fruntașii 
brigăzii. O suprafață prost a- 
rată, oricît de mică ar fi aceas
ta, duce la îngreunarea pregă
tirii terenului în primăvară și 
în ultimă instanță, la pierderi 
de recoltă. Cel criticat a înțeles 
acest lucru și a refăcut lu
crarea. manifestând de atunci o 
deosebită grijă față de calitatea 
arăturilor.

La G.A.C. Bucu, Amara, Fun
data și în alte părți există a- 
ceeași preocupare pentru ferti
lizarea solului și terminarea 
arăturilor adîncl de toamnă. 
Sînt de arat cîte 200—300 de 
hectare în fiecare din aceste 
gospodării. Buna organizare a 
muncii, felul în care sînt urmă
rite graficele de producție, fac 
ca viteza de lucru să fie depă
șită zilnic cu 10—15 hectare. 
Pornind de la aceste constatări 
i-am pus tovarășului director 
Goran o întrebare :

— Ce plan de arături adinei 
aveți și ce măsuri au fost luate 
pentru efectuarea lor la timp ?

— Am amintit că pînă la 10 
noiembrie, dacă zilele vor fi 
bune, terminăm. In raza noastră 
de activitate, pe terenurile a 
nouă gospodării colective, avem 
de executat peste 9 000 de hec

tare de arături. Am planificat 
să realizăm la ogoare o viteză 
zilnică de lucru de 254 de hec
tare. Am asigurat schimbul doi 
pe 50 de tractoare. In primele 
zile de la terminarea însămînță- 
rilor — 20—24 octombrie — vi
teza planificată a fost depășită 
cu 20—25 de Ijectare. Am cău
tat să nu facem deplasări inu
tile. Se lucrează acolo unde sînt 
terenuri eliberate și unde se în
corporează în sol cantități de 
îngrășăminte naturale în doze 
moderate. Avem toate condiții
le ca în 18—20 de zile să ter
minăm toate arăturile.

S*au stabilit și alte măsuri 
concrete în acest scop. La fie
care brigadă s-au dus stocuri 
tampon de piese de schimb. Cu 
ajutorul atelierului mobil, care 
se deplasează zilnic la 3—4 bri
găzi, se înlătură operativ defec
țiunile. S-au depozitat, de ase
menea, la sediul brigăzilor, can
titățile necesare de combustibil 
pe toată perioada de lucru.

în privința condițiilor de via
ță și de muncă ale mecanizato
rilor un sprijin prețios primesc 
mecanizatorii din partea condu
cerilor gospodăriilor colective. 
Li se aduce hrană caldă la 
cîmp, lemne pentru foc etc. La 
Gheorghe Lazăr, Amara și în 
alte părți au fost repartizați 
cîte 2—3 colectiviști care aduc 
în brazdă apă pentru alimenta
rea motoarelor. Tot aici, defec
țiunile mici la tractoare se înlă
tură cu ajutorul colectiviștilor 
de la atelierele de fierărie. Ase
menea măsuri înlesnesc munca 
mecanizatorilor, le dau posibili
tatea să folosească bine timpul 
de lucru. Așa cum am văzut, la 
brigăzile de la Gheorghe Lazăr 
și în alte părți graficul întrece
rii socialiste confirmă că se lu
crează cu toată capacitatea 
tractoarelor.
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La 6 OOO m Înălțime

Un grup de 12 alpîniști fran
cezi q reușit să urce pentru 
prima oară vîrful Chacra- 

raju-est, masiv înalt de 6 000 de 
metri, în Anzii peruvieni. Ascen
siunea, deosebit de periculoasă, 
a fost filmată 
ei.

tru tineret", «criitorl lovieticl șl 
lucrători al editurii „Tînăra Gar
dă” au avut întîlniri cu cititorii 
din diferite regiuni ale Uniunii So
vietice.

Noi cutremure ia Skoplje

pe tot parcursul

Centenarul lui Calmette

a fost sărbătorit

Aii 
Bur- 
Poli-

r a Paris <_ __ _f.
/ j centenarul nașterii lui Al

bert Calmette care, îm
preună cu Guerin, a descoperit 
vaccinul B.C.G. împotriva tuber
culozei.

După cum transmite agenția
Taniug, instrumentele sta
ției seismologice de la 

Skoplje au înregistrat în zorii 
zilei de 24 octombrie, două noi 
cutremure de pămînt, unul de 
gradul 3, iar celălalt de gradul 
2. Potrivit agenției, în regiunea 
Skoplje, caro a suferit mari dis
trugeri oa urmare a puternicu
lui cutremur de la 26 iulie, au

reprezentații oare au fost văzute 
de 4 325 000 de spectatori.

Rolul profesorului Higgings a 
fost jucat succesiv de trei actori, 
iar acela al Elizei Doolittle, de 
patru artiste. Recordul este de
ținut de actorul Elaine Garreau, 
care a apărut în toate spectaco
lele, interpretînd șapte roluri di
ferite.

Descoperirea unul teatru 
antic

Recent, celebrul actor Charlie Chaplin a participat la un 
spectacol al Circului National de la VEVEY (Elveția). După 
spectacol. Chaplin a purtat o discuție amicală cu clovnii cir

cului, care i-au oferit, conform tradiției, un braț de fîn.
Foto A.S.L.—LAUSANE

4 utoritățile libaneze au anun-
| țat că, în cursul săpături

lor arheologice efecluute 
la Saida (orașul antic fenician 
Sidon) a fost descoperit un tea
tru antic. Această descoperire a 
fost făcută în urma lucrărilor 
care au început acum un an pe 
colinele fostei cetăți Saida. După 
cum transmite agenția France 
Presse, primele săpături promit 
alte descoperiri arheologice im
portante.

Ochi de maimuță 
transplantat unui om

Chirurgul Pisak Sunswat 
la spitalul Siriraj
Ban 
un 
In

de 
din 

igkok a transplantat cu 
ochi de maimuță unei 
cadrul unei conferințe 
pacienta a declarat că

succes 
femei.
de presă,
nu mai vedea cu ochiul stîng de
trei ani, și că după operație a 
început să vadă perfect.

Săptămină cărții 
pentru tineret

Epidemie de tifos 
în Yemen

I n întreaga Uniune Sovietică 
s-a desfășurat tradiționala 
săptămină a cărții pentru ti

neret. Această săptămină se orga
nizează In fiecare an în Uniunea 
Sovietică, in a doua jumătate a 
luni; octombrie, de către Uniunea 
Scriitorilor șl editura „Tînăra Gar
dă", în această editură apar anual 
pină la 365 cărți noi, intr-un tiraj 
total de 29—30 milioane exemplare. 
Cu prilejul „săptămînii cărții pen-

foit înregistrate pînă acum 377 
cutremure, dintre care unul de 
gradul 9, 14 de gradul 5, 30 de 
gradul 4, 83 de gradul 3 etc.

2 000 de spectacole

omedia muzicală „My fair 
lady”, inspirată după „Pig- 
malyon" de Bernard Shaw, 

își menține afișul la Londra de 
peste cinci ani și jumătate. In a- 
cest timp au avut loc 2 000 de

Biroul Organizației 
a Sănătății pentru 
de răsărit a Mării

Mondiale 
regiunea 

Meditera- 
ne a anunțat că in Yemen a izbuc
nit o epidemie de tifos. Numai în 
localitatea Sanhan din provincia 
Sanaa au fost înregistrate. în curs 
de o săptămină, 120 de cazuri de 
tifos, din care 35 mortale.

Organizația Mondială a Sănătății 
a luat măsuri pentru ajutorarea 
populației din Yemen.
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Partidul Comunist din Maroc 
nu este recunoscut în mod ofi
cial de legile țării, fiind nevoit 
să-și desfășoare activitatea in 
semilegalitate.

HANOVRA. — După cum trans
mit agențiile occidentale de presă, 
la minele de fier Ilseder Huette 
din apropierea localității Peine 
(Hidesheim) din R.F.G. a avut lo< 
o catastrofa minieră. Ca urmare a 
unei prăbușiri de teren, apefe unui 
bazin de acumulare din apropiere 
s-au revărsat în galeriile minei 
unde se găseau 120 de mineri. Po
trivit agenției France Presse, nu
mai 71 dintre aceștia au reușit să 
se salveze cu ajutorul ascensoare- 
lor și prin galeriile laterale de le
gătură. Ceilalți 49 mineri au fost 
blocați de ape și, după cum trans
mit agențiile occidentale de presă, 
există puține șanse de a mai ti 
salvați.

ALGER. — La 25 octombrie s-a 
deschis la Alger primul Congres 
al țăranilor care lucrează în sec
torul naționalizat ut agriculturii 
din Algeria. La lucrările congresu
lui participă aproape 2 500 de de
legați din întreaga lată. Delegații 
la congres vor examina timp de 3 
zile probleme legate de Înlăturarea 
greutăților din agricultură pentru 
sporirea veniturilor țăranilor.

LEOPOLDVILLE. — în urma de
cretării stării excepționale, la Leo
poldville au fost arestați Andre 
Boboliko, secretar general al Uniu
nii generale a oamenilor muncii 
din Congo, Alphpns Kithima, se
cretar general al Confederației 
Sindicatelor libere din Congo, și 
Remy Siwa, secretar al Federației 
generale a oamenilor muncii con
golezi. Ei sînt acuzați de „atentat 
la siguranța statului". Cei trei li
deri urmează să fie judecați de că
tre un tribunal militar.

In ciuda măsurilor represive lua
te de către autorități, greva func
ționarilor publici declarată la 23 
octombrie în sprijinul revendicări
lor lor cu privire la sporirea sala
riilor continuă.

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția France 
Presse, o rachetă balistică a- 
mericană de tipul „Pershing" a 
explodat la cîteva secunde 
după ce fusese lansată de la 
centrul de experiențe de la 
Fort Wingate (New Mexico).

MIAMI. — Biroul de informa
ții meteorologice din Miami a a- 
nuuțat în seara de 24 octombrie 
că .uraganul ,,Ginny” a crescut în 
intensitate și, după ce a bintuit 
timp de două zile asupra Ocea
nului Atlantic, se îndreaptă din 
nou spre Florida și Georgia. Uu 
avion meteorologic, care urmă
rește uraganul, a anunțat că vi
teza vînlului atinge 140 km 
pe oră.

TEHERAN. — După cum relatea
ză ziarul „Keihan", din cauza unor 
ploi torențiale care au căzut în 
ultimele zile in Iran, rîurile s-au 
revărsat provocînd mari inundații. 
Ca urmare a inundațiilor 30 de 
persoane au pierit. Se Înregistrea
ză numeroși răniți.
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Yiiita delegației parlamentare
romîne

Trimi- 
Mircea

vineri,

BRUXELLES 25. — 
sul special Agerpres, 
Ionescu, transmite: 

în cursul. zilei de 
membrii grupului parlamentar
român pentru relații de prie
tenie Romînla-Belgia din Ma
rea Adunare Națională, în 
frunte cu acad. Ștefan Milcu, 
președintele Comitetului de 
conducere al grupului, au vi
zitat regiunea din sudul țării, 
cunoscută pentru peisajele sale

Convorbirea lui N. S. Hrușciov 

cu un grup de ziariști
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 

TASS N. S. Hrușciov a primit 
la 25 octombrie la Kremlin un 
mare grup de participant la 
cea de-a treia Reuniune Mon
dială a Ziariștilor.

A avut loc o convorbire cal
dă, prietenească, care a du
rat mai mult de două ore. La 
ea au participat peste 50 de 
ziariști cunoscuți din nume
roase țări ale Europei, Asiei, 
Africii șl Americii.

Saiutînd pe ziariști, N. S. 
Hrușciov a scos în evidență 
rolul lor uriaș în viața publică. 
Misiunea ziariștilor democrați, 
a declarat el, este de a aduce 
o contribuție demnă la cauza 
progresului social al omenirii, 
ia lupta pentru pace, pentru 
eliberarea națională a tuturor 
popoarelor de sub jugul colo
nial.

Apoi N. S. Hrușciov a răs
puns la numeroase întrebări.

Ziariștii au mulțumit cu căl
dură primului ministru sovie
tic pentru convorbirea sinceră 
și cordială.

Declarațiile lui
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat ziarului 
„Izvestia”, A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
sovietice la cea de-a 18-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U., 
a declarat că actuala sesiune se 
desfășoară sub semnul unei anu
mite destinderi a încordării in
ternaționale. Referindu-se la im
portanța Tratatului privitor Ja 
interzicerea parțială a experien
țelor cu arma nucleară, A. A. 
Gromîko a declarat că acest în
ceput bun este continuat și că 
rezoluția Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la interzicerea 
plasării pe orbită a obiectelor a- 
vînd la bord arma atomică con
stituie „un nou pas în direcția 
destinderii încordării internațio- 
na le .

Răspunzând la o întrebare

Ziaristul din Kenya, V. Nia- 
vanda a declarat că popoarele 
Africii dau o apreciere înaltă 
ajutorului prietenesc dezinte
resat al Uniunii Sovietice. El 
a declarat, de asemenea, că 
ziariștii progresiști din Africa 
sprijină întrutotul Tratatul de 
la Moscova ca fiind un acord 
internațional încheiat în inte
resul întregii omeniri.

Ziaristul Madanmani Dik- 
șit, din Nepal a relevat preo
cuparea Uniunii Sovietice, a 
lui N. S. Hrușciov pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre 
toate țările și popoarele, inclu
siv țările și popoarele mici ale 
Asiei și Africii.

A luat apoi cuvîntul Hono- 
rio Muntos, președintele Uniu
nii ziariștilor din Cuba. El a 
numit ajutorul acordat de 
U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste Cubei „un exemplu de 
internaționalism proletar, da 
solidaritate și umanism".

întâlnirea a prilejuit o nouă 
manifestare a solidarității zia
riștilor progresiști din toate 
țările.

A. A. Gromîko

pitoreșiti. Deputății romîni 
s-au oprit în localitățile Bas- 
togne și Roche.

Guvernatorul adjunct al pro
vinciei Luxemburg, Alfred 
Arnold, a oferit o masă în 
cinstea delegației romîne. La 
masă au luat parte, Edmond 
Machtens, președintele grupu
lui parlamentar belgiano-ro- 
mîn, alți deputați și senatori, 
personalități ale vieții politice 
și economice din această pro
vincie.

Președintele grupului parla
mentar belgiano-romîn, gu
vernatorul adjunct al provin
ciei Luxemburg și Ion Pas, 
membru al delegației romîne, 
au toastat pentru prosperita
tea celor două țări, pentru co
laborare între toate țările lu
mii, pentru pace și progres 
social.

Eforturi pentru
reglementarea conflictului

algero-marocan

a
•

O.N.U. A. A. Gromîko a spus : 
„Deocamdată este prematur «ă 
facem un bilanț, dar dacă este să 
vorbim despre lipsuri, trebuie să 
ne referim în' primul rînd la 
starea de lucruri în ce privește 
dezarmarea”.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a subliniat că schimbul 
de păreri sovieto-american care 
s-a desfășurat paralel cu ședințe
le Adunării Generale a O.N.U. a 
avut „o rezonanță internațională 
egală chiar cu cea a lucrărilor 
sesiunii”.

în încheiere, A. A. Gromîko a 
declarat că Uniunea Sovietică „va 
face ca și pînă acum, tot ce de
pinde de ea, pentru rezolvarea 
problemelor internaționale ur
gente”.

despre perspectivele sesiunii
18-a a Adunării Generale

I
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RABAT 25 (Agerpres). — 
Eforturile care se depun în ve
derea reunirii unei conferințe 
pentru reglementarea pașnică 
a conflictului algero-marocan 
par să se apropie de un rezul
tat favorabil. Intr-.adevăr, vi
neri dimineața se anunțase în 
mod oficial că Marocul și Al
geria au consimțit să ia parte 
la o conferință la cel mai înalt 
nivel care urma să aibă loc 
în Libia. Guvernul libian a fă
cut, însă, cunoscut vineri 
după-amiază că nu poate, din 
motive cu caracter material, 
organiza această conferință la 
Tripoli.

Agenția France Presse, ci
tind surse oficiale marocane, 
relatează că guvernul Marocu
lui a sugerat guvernului alge- 
rian, prin intermediul împăra_ 
tului Etiopiei, Haile Selassie, 
convocarea unei conferințe la 
nivelul miniștrilor de externe.

Aceeași agenție relevă că 
guvernul Republicii Mali a re
înnoit vineri după-amiază pro
punerea sa de a convoca la 
Bamako o întîlnire între regele 
Marocului Hassan al II-lea și 
președintele Republicii Alge
riene, Ben Bella. Potrivit pro
punerii Republicii Mali, la în
tîlnire nu ar urma să participe 
alți șefi de state. Guvernul al- 
gerian a acceptat această pro
punere, în timp ce guvernul 
marocan nu a dat încă un răs
puns.

La frontiera algero-maro- 
cană continuă ciocnirile mili
tare.
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