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Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Anii ce vor urma, anii desă
vârșirii construcției socialismu
lui, vor fi anii unui progres teh- 
nic nemaiîntîlnit în țara noa
stră. anii unei creșteri puter
nice a productivității muncii.

în Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. se 
spune că „ridicarea calificării 
muncitorilor la un înalt nivel 
tehnic, devine din ce în ce 
mai mult o sarcină centrală a 
construcției economiei -socia
liste".

Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi- 

V niștri ai R.P.R. cu privire la 
" ridicarea nivelului tehnic al 

producției, prevede 
în acest scop un 
program amplu de 
măsuri. Se va ridi
ca nivelul de meca
nizare a lucrărilor 
grele, se va intro
duce și extinde au
tomatizarea com
plexă a proceselor 
de producție în in
dustria siderurgica, energetică, 
phimică etc.

Este de la sine înțeles ca 
punerea în aplicare a acestor 
măsuri necesită din partea tu
turor muncitorilor, temeinice 
cunoștințe tehnice, profesiona
le și de cultură generală.

Pînă anul trecut, în secția 
noastră, aproape singura for
mă de ridicare a calificării au 

țfost cursurile de minim teh- 
nic. O vreme aceste cursuri 

**au fest folositoare. întrucit în 
" secție lucrau mulți tineri ne

calificați. absolvenți doar ai 
școlilor de 7 ani. Cu timpul, 
însă, majoritatea tinerilor 
care veneau in secție erau ab
solvenți ai școlilor profesio
nale, tineri care posedau cu
noștințe 
meseria.

eră deci ridicarea calificării 
lor profesionale, specializarea 
lor. La cursurile de minim 
tehnic însă, se predau lucruri 
deja cunoscute, de aceea ele 
au început să nu mai răspun
dă nevoilor celor mai arză
toare ale producției, să nu mai 
fie eficace.

Intr-o zi, la propunerea or
ganizației de partid, s-a orga
nizat o consfătuire cu toți 
munciiorii, maiștrii, tehnicie
nii și inginerii secției noastre, 
în care s-a discutat despre ne. 
cesitatea ridicării calificării 
profesionale, a înarmării mun- 
ci tarilor cu cunoștințe de cul
tură generală. Cîteva ceasuri 
s-au analizat cauzele pentru 
care in secție mai sint tineri

Puncte de vedere la tribuna 
experienței înaintate în ridicarea 

calificării profesionale a tineretului

termice, stăpîneau 
Problema principală

In curind
-pe ogoare

In aceste zile, la Stațiunea 
experimentală Băneasa de pe 
Ungă l.C.H.V. din București, 
48 de elevi fruntași ai centre
lor școlare tehnice și profesio
nale de pe lingă celelalte 12 
stațiuni din (ară au venit aici 
să se.^ specializeze. Intr-un 
program complex, eleata;! 
jjrin grija conducă:orilor de 
practici — cercetători « iun- 

•v îamlui — tint cuprinse lu- 
'crări de specialitate la cultura 
legumelor, viței de vie, pomi
lor fructiferi și a florilor. 
Odată pe săptămină, cîte un 
grup de elevi ai cîte unui cen* 
tru școlar ține un referat. De 
data aceasta e rîndul celor din 
lași. Vorbește despre con
strucția diferitelor tipuri de 
seră utemistul Arhip Nicolae. 
Explicații largi, amănunțite, 
dovedesc cunoașterea se
rioasă a noutăților și a mij
loacelor ieftine de construcție. 
Suceveanu Maria completea
ză referatul colegului cu ex
plicații despre cultura legu
melor in seră. Ochii ascultă’- 
lorilor urmăresc atenți de
monstrațiile referenților. No
tează, uneori zîmbesc șiret: 
aii probleme de ridicat, de fă
cut obiecții. Te simți parcă 
intr-un vast laborator unde se 
studiază intens, la nivelul cu
noștințelor agrotehnicii supe
rioare. Referatele s-au termi- 

h nat. Apoi atenția este con- 
F centrată la cuvintul candi- 
’ datei în științe agricole 

Nina Savinova, tovarăș de 
muncă al viitorilor specialiști. 
Nu e deloc de mirare să vezi 
că fiii de colectiviști, munci
tori agricoli, elevi ai școlilor 
tehnice și profesionale se 
bucură de îndrumarea unui 
candidat în științe. Lucrul a- 
cesta nu se mai cheamă ..pri
vilegiu". Prin grija partidului, 
învățătură, știința cea mai 
înaltă este transmisă oameni
lor muncii de pe 
Naftan Camelia va 
la C.A.C. Ceptura, 
lache Eufrosina la 
din Turnu Măgurele. Toți iși 
dau seama de răspunderea pe 
care o vor avea 
ge in producție și se pregă
tesc cu pasiune,

C.

r

ogoare, 
merge 
Ma.no- 

colectiva

cind vor mer-

cu seriozitate. 
STANESCU

Tînâra filatoare Rizoneta 
Daba de ia noua filatură de 
la Bumbocârîa din Jilava.

Foto: AGERPRES

muncitori ca Petre Nica, Ale
xandru Bodnaruc, Ioan Mara 
și alții care aveau rezul
tate slabe în muncă, fap
tul că în secție se mai 
dădeau rebuturi. A reieșit că 
una din cauzele principale era 
tocmai slaba lor pregătire 
profesională. necunoașterea 
problemelor noi ale tehnicii.

Muncitori: tineri și vîrst-
rci. au arătat in consfătuire 
eâ sin: dornici de a se perfec- 
ț ona. de a-și însuși 
înaintată.

— In secția noastră 
gineri. tehnicieni și 
b_ne pregătiți —spunea atunci 
Constantin Turcitu — care ori 
de cz:e ori le-am cerut ajuto
ra 1 ne-au îndrumat, ne-au aju
tat să ne descurcăm, sâ ne lă- 
xnurun o seamă de probleme. 
Cred că ar fi bine ca acest 
ajutor să fie mai organizat, 
ma£ substanțial. în felul a- 
cesta. cu experiența lor, vor 
putea contribui în mare mă
sură la ridicarea calificării 
noastre profesionale.

In consfătuire s-a născut o 
inițiativă deosebit de prețioa
să- inițiativă care a devenit 
cunoscută in întreaga țară: 
aceea ca secția noastră sâ se 
transforme in secție-școală, 
adxâ toți muncitorii bătrini 
sau tineri să învețe.

Ca profesori, s-au angajat 
să fie inginerii, maiștrii și 
tehnicienii secției- Secția- 
jccală și-a începu: activitatea 
anul trecut in luna ocxombne, 
iar cursurile s-au ținut o dată 
pe săptămină pentru fiecare 
schimb.

Problemele dezbătute în ca
drul cursurilor au înarmat pe 
tineri cu cunoașterea a tot ce 
e nou, înaintat în tehnica și 
tehnologia

tehnica

sint in- 
maiștri

I Hunedoara

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

învâțâtori 
tineri

Petru Vintilă

Anul XVI, seria D-a nr. 3475

ingi- 
sau

pro- 
s-au

noașterea noilor mașini șl u- 
tilaje, cu probleme de econo
mie concretă etc.

De pildă, pentru tinerii de 
la întreținere au fost predate 
de către mecanicul șef, ingi
nerul Șerban Gheorghe și e- 
nergeticul șef Emil Delabeta, 
lecții despre rezistența mate
rialelor, despre citirea dese
nului tehnic, despre oțeluri 
rezistente la uzuri mari etc.

Oțelarilor, turnătorilor, li 
s-a vorbit despre materialele 
refractare folosite în oțelărie, 
despre regimul termic, despre 
turnarea oțelurilor calmate și 
r.ecalmate etc. Lecțiile au fo6t 
însoțite de material didactic 
demonstrativ.

După fiecare lecție inginerii 
și tehnicienii au ur
mărit, cum aplică 
tinerii, la locul de 
muncă, cunoștințe
le acumulate. In 
felul acesta s-a rea
lizat o colaborare 
strinsă intre tinerii 
muncitori și 
neri. maiștri 
tehnicieni.

In afara cunoștințelor 
fesionale la secția-școală
predat și cunoștințe de cul
tură generală. Profesorii de 
Ia școala medie au ținui 
tinerilor oțelari 
istorie, geografie, anatomie, 
chimie, fizică, limbă romină.

Inițiativa aceasta s-a dove
dit a fi deosebit de eficace. 
Cursurile d:n cadrul secției- 
școală au fost frecventate de 
peste 400 de muncitori tineri 
și virstnici. Numai după cî
teva luni de la începerea 
cursurilor, in secție s-a născut 
un nou spirit de muncă. Ridi
carea calificării profesionale 
a stimulat inițiativa tineri
lor, i-a făcut să muncească 
cu mai mult interes, cu mai 
multă pasiune. Frecventiad 
secția-școală, tinerii au reușit 
să obțină indici superiori în 
utilizarea agregatelor. Ur- 
mind cursurile secției-școală, 
mulți tineri s-au ridicat în 
muncă. Gheorghe Pirva, de 
exemplu, a lucrat înainte ca 
muncitor necalificat. Azi a 
trecut să lucreze la cuptor ca 
topitor trei. Pînă anul acesta. 
Petre Nica era printre cei mai 
slabi turnători. îndrumat de 
organizația U.T.M., el a fost

lecții de

GHEORGHE STOICA 
teerefar cl orțaKiztției de 

partid, Oțelâna ar. 1

GHEORGHE ȘERBAN 
inginer

SERGIU COSTICA 
prim topitor
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Stringerea recoltei

Stiintu

Vacanța pionierilor 
și școlarilor craioveni

Peste 4.000 de pionieri si șco
lari din regiunea Craiova iși pe
trec in aceit an vacanța de vară 
în taberele organizate în diferite 
locuri pitorești din regiune ca : 
llovăț. Baia de Aramă. Stănețti, 
Aovaci sau in localități de mun
te din alte regiuni ale țârii, pre
cum și pe litoralul mirii.

Excursiile, concursurile cultu
rale ți sportive, focurile de ta
bără, spectacolele artistice etc., 
care nu lipsesc din programul 
de tabără, fac ca vacanța copii
lor si fie plăcută ți instructivă. 
In tabăra de la llovăț. de pilda, 
pionierii au participat zilele a- 
cestea la un concurs iniituh.t 
..De vorbă cu eroii preferați*. iar 
cei din tabăra de la Baia de A- 
ramă s-au întrecut in cadrul con
cursului sportiv „Cel mai 
din zece*.

in 23 gospodării agricole 
stat din regiune au fost organi
zate de asemenea tabere unde iși 
petrec o parte din vacanță peste 
2.000 de elevi din școlile medii. 
Organizați in brigăzi de muncă 
patriotici, elevii dau ajutor Ia 
buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de vara.

Pentru uiți 1.500 de elevi din 
școlile medii, profesionale și de 
meserii se vor organiza in curind 
excursii de cite 15 zile prin țară. 
Cu acest prilej elevii vor avea 
posibilitatea să cunoască frumu
sețile ți bogățiile patriei, locuri 
istorice, mari întreprinderi 
șantiere.

In regiunea Craiova numărul 
sondelor crește pe zi ce tre
ce. lată in fotografie un grup 
de mecanici montind o tur
bină care urmează să fie 

introdusă în puț.

Foto: P. POPESCU la timp!
otelului (Continuare în pag. 3-a) (Aterpres)
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In cceste zile, pe litoral
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Odată cu
JAȘl (de la cores

pondentul nostru )_
Organizindu-ți bine 

munca, colectiviștii 
din Berezeni. raionul 
Murgeai au recoltat 
într-o 
treaga 
36 ha 
dată după aceea l-an 
și treierat. Apoi, 
imediat, au trecut la 
recoltarea griului. 
Consiliul de con-

singură zi in- 
su pra'ață de 

cu orz. In-

secerișul
ducere al gospo
dăriei a organizat 
astfel lucrul ra in cel 
mult o rapt amină să 
poată stri.ige întrea
ga suprafață de griu. 
Organizația L.T.M. a 
luat măsuri de mo- 
bilizarp a tuturor 
utemițtilor ți tineri
lor la recoltat. In 
sprijinul colectiviști
lor au re.ul «i trei 
combine de laS.M.T.

arături
Bogdane ști încă din 
prima zi de lucru co
lectiviștii au secerat 
45 lia. Fruntași la 
seceriș sint candida
tul de partid Zahar ia 
Boghici. utemiștii 
Ștefan Paruschi, Ale- 
xu Paruschi ți I a- 
sile Rotaru. Conco
mitent cu recoltatul 
se fac araturi pentru, 
culturi duble.

Au terminat secerișul
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). — Antrenați 
intr-o însuflețită întrecere, ti
nerii colectiviști din satul Dăz- 
nățui. raionul Gura Jiului, au 
participat la recoltarea griu
lui și a celorlalte păi oase cu 
tot elanul lor tineresc. Orga
nizați in echipe de cosași și 
secerători. ei s-au străduit să 
lucreze cit mai mult, cit mai 
bine pentru scurtarea perioa
dei de recoltare, pentru evita
rea pierderilor prin scuturare.

O încetineală 
nejustificată

Aportul lor la terminarea se
cerișului pe cele 549 hectare 
pe care gospodăria le-a avut 
cultivate cu păi oase a fost 
mult apreciat de comuniști, de 
conducerea gospodăriei. Re
coltatul a fost terminat in 5 
zile in loc de 10, iar acum se 
dă lupta la ariile de treier și 
la transportatul și depozitatul 
griului in hambare. Cu acest 
prilej s-au evidențiat in mod 
deosebit tinerii din brigada 
comunistului Marin Dobre, 
care in 4 zile au recoltat griul 
de pe o suprafață de 115 ha. 
și s-au încadrat primii la a- 
riile de treier.

Cu cîtva timp în urmă, în
tr-o duminică eram la Baba- 
dag, orășelul dobrogean al că
rui peisaj citadin pare unui 
bucureștean a fi scos dintr-o 
fermecătoare pagină din 1001 
de nopți. Numai că orășelului 
acestuia vechi, în mijlocul 
căruia turnul ascuțit al gea
miei de piatră împunge cerul 
înalt întocmai ca o suliță 
aliotmană, i se potrivesc de 
minune noile și surprinzătoa
rele construcții de o moder
nitate frapantă : un magazin 
universal cu etaj și cu vitrine 
înalte de la parter pînă sub 
acoperișul plat, cu trotuarul 
lat în față și luminat de trei 
neobișnuite luminări fluores
cente, apoi o casă de cultură 
(mai bine zis un palat!), 
un... cinemascop și o grădină 
publică de o rară frumusețe 
și de o perfectă geometrie 
floreală.

De dimineață am luat 
parte la un examen original. 
Peste 200 de profesori și în
vățători din cuprinsul raio
nului dădeau colocviul la în- 
vuțămîntul ideologic. Nici nu 
bănuiam că voi fi părtaș și 
martor la niște întâmplări pe 
care chiar și cel mai norocos 
reporter dorindu-le nu le în- 
tîlnește așa de ușor. Am 
lost martor la modul stră
lucit în care trei din 
cei peste două sute de învă
țători au răspuns la examen, 
luind nota „foarte bine". 
Toți trei sint învățători la 
Fîntînele. Toți trei sînt de 
fel din Cogelac, fii de colec
tiviști. Primul Lungit Ion, 
are... 18 ani. lenciu Constan
tina și Died Florica au cîte 
20 de ani. Credeam că după 
colocviu n-am, să-i mai re
văd curind. Mă simțeam 
atras de înfățișarea lor ju
venilă și eu însumi în timpul 
examenului mi-am simțit ca 
și. ei. obrajii arzînd de erno- 
ț:e. După amiază m-am dus 
la casa raională de cultură 
unde avea loc faza raională 
a bienalei de teatru I. L. Ca
ra giale. Echipa de teatru 
amator a căminului cultural 
din Fîntînele se prezenta cu 
piesa Luciei Demetrius ,.O să 
fie nuntă mare". Cit de emo
ționat și de surprins am 
fost să bag de seamă că în 
echipa de la Fîntînele jucau 
și cei trei tineri, foarte tineri . 
învățători : Lungu lo-n, lenciu 
Constantina și Died Florica. 
Nu erau mai puțin emoțio
nați decit de dimineață la 
colocviu și, ca și atunci, ve
deam limpede că le ardeau 
obrajii. Trei învățători jucau 
într-o piesă alături de tine
rii colectiviști din Fîntînele. 
Cil de reconfortant era să-i 
iezi luptind pentru califica
rea în faza regională și cit 
de patetică mi se părea a fi 
tenacitatea cu care tinerețea 
lor se 
cărare
turală

Dar 
văd și a treia oară, în cursul 
nopții, în trenul care-i ducea 
acasă. Am nimerit în com
partimentul lor. Erau obosiți. 
Abia atunci, la miezul nopții, 
oboseala unei zile încordate 
îi biruise și dormeau toți 
trei, umăr lingă umăr, pur- 
tați de melodia sacadată a 
roților de tren.

Cit de mult aș dori să i 
mai revăd, în satul lor, la 
Fîntînele, în timpul unei 
lecții, să-i urmăresc încă o 
dată plini de emoție cum 
împărtășesc zecilor de elevi o 
scinteie din dragostea lor ci 
muncă și de viața, o fărrmă 
din înțelepciunea, seriozita
tea și pasiunea lor

afirma plină de inflă
ți fericire în viața cub 
a satului lor !
mi-a fost dat să-i re-

Acolo unde colectiva îți cere
Că sarcina trasată de or

ganizația de partid trebuia 
dusă la îndeplinire, îi era 
limpede secretarului U.T.M. în 
lunga discuție pe care o avu
sese cu o zi înainte cu secre
tarul de partid, i se clarifica
seră multe lucruri. Înțelesese 
pinâ la urmă de ce este ne
cesar ca cei mai buni utemiști 
și tineri să lucreze în secto
rul zootehnic al gospodăriei.

— Vezi tu măi Nica — îi 
spusese tovarășul Petre Ioni- 
țâ. secretarul organizației de 
partid — să lucrezi cu oame
nii nu-i un lucru ușor. Gos
podăria noastră e tînără. Oa
menii abia acum se deprind 
cu felu-ăsta nou de viață. 
Mulți au adus cu ei apucă
turi învechite, păreri gre
șite. O dovadă e și asta, că 
mulți oameni din gospodărie 
nu înțeleg de ce e neapărat 
nevoie să dezvoltăm sectorul 
zootehnic. Am pus acolo cîți- 
va oameni care crescuseră a- 
nimale și în gospodăria lor. 
S-au străduit să facă ceva, dar 
concepțiile astea vechi 
cam tras înapoi. Nu fac 
bă cu tragere de inimă, 
regulile noi, științifice, 
obișnuiți cu cele vechi.
văzut în ce situație a ajuns 
sectorul zootehnic. Avem vaci

i-au 
trea- 
după 
sînt 

Și-ai

de rasă Schwitz care au a- 
juns să dea lapte cit o ca
pră. Avem oi de rasă țigaie 
și luăm lînă și lapte de la ele 
ca de la te miri ce corcituri. 
Așa că uite la ce s-a gindit 
biroul organizației de partid: 
să trimitem în sectorul zooteh
nic niște băieți mai inimoși, 
cu dragoste pentru meseria 
asta, care să vrea s-o învețe, 
pentru că dacă nu învață se
rios să îngrijească animalele 
așa, după știință, nu se pot 
obține rezultate.

în noaptea aceea, după dis
cuția avută, Nica s-a frămin- 
tat mult. Luase în gînd pe 
fiecare tînăr în parte, și la 
urmă, totul i se păru limpe
de. A doua zi, însă, cind trecu 
la fapte, constată că treaba 
asta nu era deloc simplă.

Se duse dis-de-dimineață 
la Ana Stere, apoi la Costică 
Dinu și la vărul său, Vasile 
Nica. Pe toți aceștia ii știa 
băieți harnici, știa că toți 
crescuseră animale de mici 
copii. Ana Stere avea acasă 
o vacă de rasă Schwitz, care 
dădea zilnic 13—14 litri de 
lapte, pe care o îngrijea bine. 
Cînd le-a spus însă despre ce 
este vorba, mai toți au dat 
înapoi.

— Nu-i de mine la vaci, îi

spusese Dinu. Luați pe altul 
că eu n-am chef să-mi zică 
lumea văcar.

— Cu vacile astea nu facem 
noi mare lucru, spusese și Ana 
Stere. Muncesc la cîmp că a- 
colo e treabă serioasă. Nica a 
rămas și surprins și întristat 
după aceste răspunsuri. Și s-a 
gindit atunci să convoace în- 
tr-o ședință pe membrii bi
roului organizației U.T.M. Le-a 
povestit discuția avută cu se
cretarul organizației de par
tid, întîmplarea cu cei trei ti
neri cu care vorbise. Au dis
cutat mult. Pînă la urmă,- 
s-au codit și ceilalți doi mem
bri ai biroului. „Păi dacă n-au 
vrut, ce să le faci ?“

Nica a plecat acasă și mai 
amărît. Vasăzică nici cei doi 
membri ai biroului nu-1 înțe
legeau. Și, ambiționat de toa
te astea, s-a dus hotărît la 
secretarul organizației de par
tid și i-a spus :

— Tovarășe Ioniță, pînă a- 
cum nu prea vrea nici unul. 
Așa că m-am gindit să dau

eu primul exemplu. Am să 
lucrez ca îngrijitor la vaci. 
Poate că după mine vor veni 
și alții...

Și Nica a luat în primire 
imediat un lot de vaci. A în
ceput munca încordat, cu am
biție. Și-a pus în gind mai 
întii să facă ordine în grajd.

— Iote-te, mă, ziceau ceilalți 
îngrijitori care lucrau aici. A 
venit el să se grozăvească.

Nica muncea ursuz, pe tă
cute. A lucrat o zi, două, o 
săptămină. Dar nici unul din
tre tineri nu venea să ceară 
să lucreze aici, 
unii îl 
dere.
- Ce 

văcar ?
joace nimeni la horă. Nica se 
făcea însă că nici nu-i aude.

într-o zi, pe la sfîrșitul 
lui decembrie, anul trecut, la 
îndemnul organizației de par
tid, a avut loc o adunare ge
nerală deschisă a organizației

mai

mă 
Vezi

r

Din contră, 
luau și în derî-

Nica, te făcuși 
că n-o să te mai

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-a) 't

Pe ogoare, ritmul muncii 
accelerează pe zi ce trece, 
raionul Buzău însă lucrurile 
nu stau întocmai. In afară de 
G.A.S.-uri, în agricultura ra
ionului pe o suprafață de 12.000 
ha. se află cultivate orz și 
griu. Condițiile optime în care 
s-au semănat și întreținut a- 
ceste culturi, aplicarea unor 
metode superioare de lucrare 
științifica a pămîntului cu 
mijloace mecanizate modeme, 
au făcut ca în acest an pro
ducția de orz și griu în gos
podăriile colective să fie supe
rioară cu mult celei din anul 
trecut. La orz de pildă, media 
la ha. pe raion este de 
2.750 kg., iar la griu eva
luarea în lan arată o re
coltă medie de 2.000—2.200 kg. 
la ha. Totuși la griu acest 
spor de producție poate fi pe
riclitat. Și aceasta din cauza 
că ritmul de recoltare al griu
lui este nepermis de lent. 
Pînă acum, din suprafața de 
11.800 ha. cu 
tente în raion (în afară de

gnu exis

B. NICOLAE

(Continuare in pag. 3-a)

La Furnalul nr. 5 de la Hu
nedoara o noua șarja este 
gata. Maistrul comunist Ar- 
cadie Schwartz, care supra
veghează aparatele, arata 
că și de data asta brigada 
de tineret ce deservește 
furnalul a realizat o șarjă 

de calitate.

Foto : P. PAVEL



Mari perspective 
în fața chimiei romînești

În uriașa dezvoltare a ști
inței contemporane, în 
care apar mereu noi și 

noi compartimente ale cerce
tării științifice, chimia — ști
ința celor mai uimitoare 
transformări — rămine unul 
din cele mai interesante do
menii ale cercetării științifice 
— ne-a spus dr. ing. G. Mure- 
șan, director al ICECHIM.

Realizările chimiei sînt u- 
riașe, dar viitorul ei este ini
maginabil de strălucit. Multe 
dintre visele oamenilor de 
știință ce au trăit cu veacuri 
șl decenii în urmă devin rea
litate în zilele noastre numai 
și numai cu ajutorul chimiei. 
Gindiți-vă, de pildă, numai 
la materialele sintetice. Cine 
și-ar fi închipuit în urmă cu 
numai 20 de ani, uriașa dez
voltare pe care o vor lua a- 
ceste materiale, că le vom fo
losi pe scară largă, la fabrica
rea îmbrăcămintei, încălță
mintei și a multor altor obiec
te.

Pe toate planurile cercetării 
tehnicii, înccpînd de la pro
blemele progresului tehnic în 
Industria metalurgică pînă la 
asigurarea confortului casnic, 
chimiștii contribuie din plin la 
uriașul avint al tehnicii con
temporane. Nici un superlativ 
nu poate reflecta uriașa im
portanță a chimiei in econo
mia zilelor noastre.

Așa cum se sublinia în 
Raportul C. C. al P. M. R. 
prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la Congre
sul al Ill-lea al P.M.R., ma
rile combinate dotate cu tehni
ca cea mai modernă, care se 
înalță in prezent in diferite 
regiuni ale țării, permit fabri
carea in condiții economice 
optime a unei mari varietăți 
de produse chimice, necesare 
tuturor ramurilor industriale, 
agriculturii și producției de 
bunuri de larg consum.

în cadrul planului de 6 ani, 
industria chimică ocupă un 
Ioc de prim ordin, urmînd 
să-și mărească producția de
3,3 ori, prin alocarea unor
fonduri de investiții de circa
20 miliarde lei.

Acest măreț plan pe care
partidul l-a pus in fața in-
dustriei chimice din țara
noastră, deschide imense per-
spective de cercetare în fața
oamenilor de știință ce lucrea. 
ză în domeniul chimiei.

Vaste perspective stau în 
primul rînd în fața cercetăto
rilor în domeniul petrochi
miei, chemați să rezolve — pe 
baza resurselor naturale exis
tente în țară — producerea 
unui larg sortiment de chimi
cale necesare industriei și a- 
griculturii. Din acest punct de

Un proiect 
grandios

în Uniunea Sovietică se elabo
rează programul de stat de iri. 
gare a stepei Kulunda — una 
dintre cele mai mari regiuni a- 
gricole din Siberia de vest, care 
ocupă o suprafață de 13 milioa
ne hectare.

Această regiune vastă din par
tea de sud a șesului de vest si
berian, cu o suprafață egală cu 
aceea a Greciei, va fi irigată cu 
ape subterane.

A fost aprobat proiectul de iri
gare a unul sector experimental 
din stepă, cu o suprafață de 
aproximativ 1,5 mii hectare și 
schema răspîndirii în viitor a a. 
cestei experiențe in vederea iri
gării unei mari suprafețe din 
porțiunea secetoasă a stepei Ku
lunda. în viitorii 20 de ani se 
prevede să se irige o suprafață 
de 1.000.000 ha.

---------•----------  

într-unul din laboratoarele 
Institutului de endocrinolo

gie din Capitală.
Foto: S. VIOREL

Dr. ing. G. Murețan
Director al Institutului 
de cercetări chimice

vedere se pune în primul rînd 
în fața noastră, sarcina valo
rificării olifinelor (combinații 
chimice ce se găsesc în stare 
naturală în petrol, sau care 
pot fi obținute din petrol) ce 
ocupă un loc foarte important 
în industria maselor plastice.

In această direcție sîntem 
in curs de a pune la punct 
procesul tehnologic privind 
obținerea polietilenei, prolipro- 
pilenei. materii de bază pen
tru fabricarea unei largi 
varietăți de mase plastice, ma
terii pe care pînă in prezent 
nu le fabricam în țara noas
tră.

Sprijinind lupta pentru a sa
tisface în întregime nevoile 
interne de cauciuc noi vom 
obține izopreni in vederea ob
ținerii poliizoprenului, care 
este un valoros înlocuitor al 
cauciucului natural.

O atenție deosebită o vom 
acorda luptei pentru lărgirea 
varietăților de fibre sintetice. 
Fibrele sintetice trebuie să 
cucerească tot mai mult locul 
fibrelor naturale, deoarece în
sușirile lor sînt superioare. 
Lucrăm astfel în prezent la 
obținerea alcoolului polivinili- 
nic de o calitate corespunză
toare pentru fibre sintetice 
înlocuitoare de bumbac. Am 
pus de asemenea în funcțiune 
o instalație pentru fabricarea 
fibrelor poliesterice — cunos
cute publicului larg sub nu
mele de tergal.

Preocupările noastre nu se 
vor opri insă aici. In vederea 
unei mai bune utilizări a clo- 
rurei de vinii, a acetatului de 
vinii și a altor monomeri sînt 
in curs o serie de lucrări pen
tru obținerea copolimerilor 
binari și ternari care vor pu
tea fi folosiți printre altele ca 
adezivi intr-o serie întreagă 
de industrii.

Sint in curs de asemenea 
lucrări importante în vederea 
lărgirii domeniilor de utiliza
re a maselor plastice atît în 
industria construcțiilor de 
mașini, cit și pentru construc
ții. (S-au elaborat, de pildă, 
în institutul nostru mijloacele 
pentru folosirea acetatului de 
vinii în construcția pardoseli
lor).

Intenționăm de asemenea să 
elaborăm procedeele tehnice 
pentru fabricarea unui lac e- 
lectroizolant de clasă superi
oară.

Hotărîrile Congresului tra
sează oamenilor de știință 
care lucrează în domeniul 
chimiei, sarcini foarte im
portante pe linia chimizării 
agriculturii. In această direc
ție noi lucrăm in mod intensiv 
pe de o parte Ia îmbunătăți
rea calitativă a producției ac
tuale de antidăunători, iar pe 
de altă parte la elaborarea

Inventatorul sovietic A. Vo- 
ronțov este autorul a opt in
venții și a peste o sută de 
raționalizări și inovații teh
nice. In fotografie : A. Vo- 
ronțov in mijlocul unor stu- 
denți ai Institutului politehnic.

Foto : TASS

Cibernetica s-a impus astâzi 
cu putere în întreaga lirme știin
țifică și tehnica.

Astâzi cibernetica iși găsește 
aplicații în cele mai dife
rite domenii de activitate. 
Cibernetica este astfel prezenta 
otît în spectaculoasele lansări 
de rachete cosmice, ca și in dis
cretele cercetări de laborator ce 
se fac asupra minusculelor fiin
țe unicelulare.

Este greu să arătăm tot ce 
este nou în cibernetică. Dar, 
dintre noile realizări, cîteva sînt 
demne de a fi reținute.

In domeniul tehnic, una din 
realizările de seamă este aceea 
a mașinilor-unelte cu funcțio
nare complet automată. In Uni« 
unea Sovietică au intrat în func
țiune uzine întregi, complet au
tomatizate. Exemplul fabricii nf. 
1 de rulmenți de la Moscova 
este pe deplin elocvent. Aici 
intră oțelul brut și ies rulmenți 
de cea mai bună calitate, gata 
ambalați.

Mașinile-unelte la care ne re
ferim nu mai sînt comandate de 
către oameni. Comanda lor se 
efectuează după un anumit pro
gram înregistrat pe o bandă de 
magnetofon sau pe o bandă de 
hîrtie perforată. Această bandă 
intră într-un creier electronic 
special, adaptat la mașină. 
Mașina efectuează astfel toate 
operațiile în modul cel mai ra
țional, fără a greși și cu o vi
teză mult sporită față de aceea 
pe care o realizează un munci
tor. Aceasta deoarece muncito

procedeelor de fabricație a 
unor noi insectofunglcide, ier- 
bicîde.

Ne străduim ca aportul 
nostru la creșterea producției 
de îngrășăminte să fie cît mai 
mare. Sînt astfel în curs lu
crări privind obținerea îngră
șămintelor complexe cu un 
conținut de azot, fosfor și po
tasiu corespunzător condițiilor 
pedoclimatice ale diferitelor 
regiuni ale țării noastre.

Gama cercetărilor noastre 
științifice este vastă.

Preocupări importante avem 
de asemenea în domeniul se- 
miconductorilor, unde stăruin
țele noastre se îndreaptă spre 
obținerea în puritatea necesa
ră, a substanțelor folosite 
pentru fabricarea scmiconduc- 
torilor.

Elaborarea proceselor tehno
logice privind prelucrarea mi
nereurilor complexe în așa fel 
incit să se poată obține can
titățile prevăzute de cupru, 
zinc, plumb, obținerea oxidu
lui de magneziu din apa mă
rii, coloranți moderni pentru 
masele plastice și fibrele sin
tetice, agenți de spălare pen
tru industrie și uz casnic, 
diatomitele necesare indus
triei de cauciuc, industriei 
maselor plastice, industriei 
alimentare, utilizarea izotopi
lor radioactivi în industria 
chimică (obținerea, de pildă, a 
acizilor grași, sintetici, din 
parafină cu ajutorul iradierii) 
— iată numai citeva domenii 
de cercetare din vasta gamă 
de probleme pe care o avem 
de rezolvat.

Lucrările Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., recenta Ho- 
tărire a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, 
arătînd unele lipsuri ale acti
vității noastre, ne-au indicat 
căile lichidării lor, ne-au ară
tat acțiunile pe care trebuie 
să le întreprindem pentru o 
cît mai strinsă legătură a cer
cetării științifice cu practica. 

Cercetătorii institutului nos
tru — foarte mulți dintre ei 
tineri — au trecut cu entu
ziasm la îndeplinirea mărețu
lui program de activitate, pe 
care Congresul al IH-lea al 
P.M.R. l-a trasat chimiștilor.

rul este obligat ca, din etnd in 
cind, să oprească mașina pen
tru a măsura dimensiunile pie
sei. Or, atunci cind mașina 
funcționează după program, ea 
știe în permanență care sînt di
mensiunile piesei. Precizia rea
lizată pe această cale este deo
sebit de more, ajungindu-se la 
precizii de ordinul a cițiva mi
croni, la piese mari pînă la 
1 m.

Trecind din domeniul tehnic 
la cel fiziologic, trebuie să ară
tăm că la un Congres științific 

DRUMURI NOI 
ÎN CIBERNETICA

internațional prof. C. Penescu, 
prorectorul Institutului politehnic 
București, a prezentat o deose
bit de interesantă lucrare asu
pra utilizării metodelor automa
ticii la studiul mișcărilor în ge
neral. Dînsul a reușit să stabi
lească ecuațiile matematice 
care descriu acest fenomen de 
reglaj, constituit de mișcarea de 
exemplu a miiniî.

Acest studiu este deosebit de 
valoros, deoarece arată încă 
odată că procesele fiziologice 
ascultă de legi precise, care 
pot să fie cunoscute.

Problema aceasta a legătu
rilor dintre ceea ce este viu și

Piatră în loc de metal
Inginerii sovietici 

lucrează intens în do
meniul introducerii 
pietrei turnate în di
ferise ramuri ale in- 
dustriei unde înainte 
se foloseau piese tur. 
nate din metale fe
roase și neferoase, 
în Uniunea Sovietică 
se dezvoltă tot mai 
mult producția de pia
tră turnată. Ca ma
terie primă se folo
sesc diabazul și ba. 
zaltul ce se găsesc 
în cantități mari in 
U.R.S.S., în special

Inepuizabile surse de bogății
uupă cum se știe, 

apa de mare conține 
în diferite cantități 
diverse elemente chi
mice, inclusiv aur, 
cupru, nichel, cobalt 
și altele.

Cu timpul oceanele 
planetei noastre vor 
fi folosite ca sursă 
inepuizabilă de extra
gere a multor metale.

tn Ucraina. Pentru 
piese turnate din pia. 
tră se pot fo'oc de a- 
semenea deșeurUe pro. 
ducției metalurgice și 
cocsochimice, sterilul 
de la exploatările 
miniere

Produsele din 
tră turnată au 
meroase însușiri
țioase: sînt foarte 
rezistente la acțiunea 
substanțelor chimice 
— acizi, gaze — nu se 
uzează timp îndelun
gat.

Piesele din piatră

pia- 
nu- 
pre.

în laboratorul de 
probleme pentru mi. 
croelemente al Insti
tutului tehnologic din 
Leningrad, sub con
ducerea profesorului 
V. Aleskovski se des. 
fășoară lucrări de cer. 
cetare tn vederea ex
tragerii unor glemen. 
te chimice din apa 
de mare. A fost or.

ceea ce nu este viu, dintre gîn- 
dire și mașină, se pune din nou 
în cibernetică, cu o mare acui
tate. Cibernetica reușește, prin 
dispozitivele sale, să arate că 
în fond toate procesele pot să 
fie reproduse de către mașini. 
Bineînțeles este vorba numai de 
procese elementare.

O atenție mare s-a acordat 
IN ULTIMUL TIMP MAȘINILOR 
CAPABILE SA SIMULEZE PRO
CESUL DE ÎNVĂȚARE. Aceste 
mașini sînt de diverse tipuri, 
prezintă grade de complexitate

Prof. univ. 
Edmond Nlcolau

diferită. Experiențele făcute a- 
rată că este posibil ca mașinile 
să învețe lucruri dintre cele mai 
diverse. De exemplu, pentru a 
mări viteza mașinilor electronice 
de calculat, este necesar să se 
prevadă dispozitive de introdu
cere rapidă a numerelor în ma
șină.

Să ne oprim un moment asu
pra acestei chestiuni, deosebit 
de interesante.

Marile mașini electronice de 

turnată cunosc o a- 
plicare tot mai largă 
în industria chimică, 
metalurgică, minieră, 
constructoare de ma. 
fini. precum și In 
construcțiile industri. 
ale și civile din 
U.R.S.S.

Piatra turnată este 
foarte rentabilă: o 
tonă de produse din 
piatră turnată este 
de 1,5-2 ori meu ief. 
tină decit aceeași 
cantitate de produse 
din metale feroase.

ganizată o expediție 
care a făcut în Ma
rea Bering o serie de 
experiențe practice. 
Cu ajutorul unor a. 
parate speciale de ab. 
sorbție, din apa de 
mare au fost separa
te multe din metale, 
le menționate mai 
sus.

calculat se caracterizează prin 
faptul că au o așa-numită frec
vență de bază, frecvență cu 
care adună unitățile. La mași
nile cu tuburi electronice, a- 
ceastă viteză este în general de 
ordinul sutelor de mii de pe
rioade pe secundă. De curînd, 
însă, a intrat în funcțiune o ma
șină care lucrează pe un princi
piu cu totul diferit, utilizînd o 
tehnică cu totul specială. Este 
vorba de așa-numita mașină 
parametron, care întrebuințează 
tehnica microundelor. Există de 

acum o mașină parametron, la 
care ritmul de bază este de 60 
milioane de oscilații pe secun
dă, iar studiile teoretice arată 
că această viteză poate să fie 
împinsă la 2.000 de milioane 
de oscilații pe secundă.

La vitezele acestea atît de 
mari de lucru, este necesar ca 
și introducerea numerelor în 
mașină să se facă într-un ritm 
rapid. La mașinile mai vechi, 
cifrele se introduceau cu aju
torul unei benzi de hîrtie perfo
rată. Aici însă viteza era mică, 
redusă la cîteva citiri pe se
cundă.

Pentru a se evita acest incon

In secția de mocankă gene

rolă a Institutului de meca

nică aplicată un grup de 

cercetători studiind problema

vibrațiilor.

Foto: S. NICULESCU

„CHIMISTUL 
CASEI"

în colecția ..în ajutorul activi- 
tății practice a pionierilor șl șco. 
larilor" a apărut de curînd edi. 
ția a II-a a cărții „Chimistul ca. 
sei".

Lucrarea cuprinde o serie de 
sfaturi practice și rețete utile tî- 
nărului chimist amator. Rețetele 
nu sînt cîtuși d? puțin originale 
și nici n-ar putea fi. Original# 
este însă prezentarea, care face 
materialul accesibil unei mase 
largi de tineri cititori.

Cu mijloace modeste, 
tul amator poate realiza 
de substanțe șl analize 
ce. Astfel, cu un număr 
eprubete, cîteva vase și substan
țe

chimis- 
o serie 
practi. 
mic de

poate fi preparată pasta de

CE SĂ CITIM
vop-dinți diverse cerneluri și 

sele, pot fi scoase petele sau de. 
velopa fotografiile. Fiecare ex
periență este și un prilej de îm
bogățire a cunoștințelor, fiind 
însoțită de explicarea fenomenu. 
lui chimic.

Desigur, în casă, în atelier. în 
școală se ivesc muke probleme 
pentru a căror rezolvare est« ne. 
ce sar aportul chimistului erra. 
tor. Cum este foarte greu să cu. 
prmzi toate aspectele, să epui
zezi toate posibilitățile și sem
nele de întrebare ce se ivesc, 
cartea de față reprezintă doar un 
început pe tărimul activității 
practice a tinărului chimist.

A. BĂLTĂREȚII
-----•-----

Axonocardiograful
Induitria polonezi de apa- 

rataj medical a realizat un 
aparat nou pentru tnregietra- 
rea automată a mișcărilor 
funcționale ale inimii. Noul 
aparat dă posibilitatea medi
cului să recunoască in mod 
sigur ?> mai amănunțit decit 
cu ajutorul electrocardio
grafului abaterile in funcțio
narea normală a inimii 51 »ă 
stabilească diagnosticul cu 
mai multă precizie.

venient, s-a realizat o mașină 
care citește singură cifrele scrise 
în mod normal pe hîrtie. Cu o 
astfel de hîrtie s-a ajuns de a- 
cum la o viteză de citire de 200 
de caractere pe secundă.

Partea interesantă este că 
mașina poate să fie făcută ast
fel îneît să învețe singură alfa
betul. Pentru aceasta, i se pre
zintă diferite moduri de a re
prezenta o literă — de exemplu 
pe a — și ea apoi recunoaște 
pe a chiar dacă prezintă di
ferite variații față de formele 
date anterior.

Și in ceea ce privește dispo
zitivele de ieșire din mașina de 
calculat s-au realizat progrese 
importante. Mașinile clasice a- 
veau la ieșire o mașină de scris 
electrică, care lucra cu o viteză 
de cîteva caractere pe secundă. 
Treeîndu-se la dispozitivul nu
mit caractron, viteza a putut fî 
sporită la 150.000 caractere pe 
minut, ceea ce reprezintă mai 
mult de două pagini pe se
cundă.

Cibernetica — unul din cele 
mai noi compartimente ale cer
cetării științifice, deschide an 
de an noi drumuri în știința 
contemporană. După cum re
marca cu deplină dreptate cu
noscutul fîziolog sovietic P. K. 
Anohin : „Creșterea impetuoasă 
a noii și originalei orientări a 
gîndirii științifice desenată de 
noțiunea de cibernetică atrage 
în mod legitim atenția celor 
care lucrează în cele mai dife
rite discipline științifice*.

Cînd un dușman îi prinde 
coada, șopîrla și-o rupe în
tr-un anumit Ioc printr-o miș
care specială și scapă cu via
ță. După cîtva timp, coada se 
reface, aproape la fel de lungă 
cum a fost.

Această proprietate a orga
nismelor de a-și reface țesu
turile și organele pierdute 
poartă denumirea de capaci
tate de regenerare.

Fenomenul regenerării nu 
se manifestă în aceeași mă
sură la ființele vii. La hidra 
obișnuită de apă dulce, din 
orice parte tăiată a corpului, 
crește un organism 
Tăiați-o în 10—20 de 
și din fiecare se va 
hidră avînd toate 
unei hidre normale.

Cu cît evoluează 
scara animală, cu atît anima
lele își regenerează mai greu 
organele. Aceasta, deoarece, 
cu atît mai diferențiate sînt 
țesuturile și celulele lor, cu 
atît mai complicat este rolul 
lor biologic și funcțiile lor 
fiziologice.

matur, 
bucățele 
forma o 
organele

însă pe

Cum se , 
celulele

„înlocuiesc" 
i distruse?

uman posedă o 
regenerare re-

Organismul 
capacitate de 
dusă, mai ales cînd este vorba 
de organe sau țe
suturi distruse 
prin boală, acci
dente sau opera
ții chirurgicale. în 
locul mîinii pier
dute, al piciorului, sau chiar 
degetului, se formează numai 
un ,.bont‘‘ lipsit de orice ase
mănare cu forma fostei extre
mități.

Regenerarea se petrece to
tuși în cadrul organismului 
uman, ca un fenomen biologic 
pentru înlocuirea celulelor 
„distruse" în mod natural. A- 
cest proces de distrugere care 
se desfășoară permanent în 
corpul omului, este urmat de 
o regenerare naturală.

Cum se regenerează un or
gan în mod natural ? In acest 
scop se produce o construcție 
biologică foarte interesantă. 
Ea nu cere un aport de celu
le, așa cum ar cere o casă un 
aport de materiale, 
construcție celulară.
fiecare organ se compune din 
celule, așa cum o casă se com
pune din cărămizi. Dar orga
nul se reconstituie, din ceZu- 
lele pe care le posedd, ea și 
cum casa s-ar naște dintr-o 
cărămidă. O cărămidă care 
s-ar apuca să fabrice alte că
rămizi.

Ritmul acestor procese — al 
regenerării în permanentă e- 
chilibrare — a fost bine stu
diat. Astfel, de exemplu, du
rata vieții globulelor roșii din 
singe este de aproximativ 30 
de zile, al globulelor albe de 
24 de ore, al celulelor din pe
retele stomacului de aproxi
mativ 3 zile.

Nu e o 
Desigur

Extracte de organe 
stimulatoare

Dar ce se întîmplă cind în 
urma unei intervenții chirur
gicale este scos un lob pulmo
nar sau este tăiat un frag
ment din ficatul bolnavului ? 
De astă dată regenerarea nu 
se mai produce. Lobul extras 
nu se reface la loc iar frag
mentul de ficat nu se recon
stituie. Dr. E. ROȘIANU

Doi tehnicieni dozimetriști în costume speciale, măsoară ra
diațiile dintr-una din încăperile spărgătorului de gheață atomic.

Totuși, în multe cazuri, re
generarea organelor vitale 
este de o însemnătate extra
ordinară pentru buna lor 
funcționare. Realizarea ace
stui fenomen pe cale artifi
cială a fost de aceea un vis 
străvechi ai oamenilor de 
știință. Știința zilelor noastre 
a pășit pe calea descoperirii 
substanțelor și a creării con
dițiilor care intensifică sau 
provoacă regenerarea țesutu
rilor.

Deosebit de importante 
sînt în acest sens experien
țele savanților G. D. Tuma- 
nișvili, R. M. Djăndieri și 
I. R. Svanidze. Ei au reali
zat, pentru prima oară, rege
nerarea unor organe distruse 
în mod artificial, la animalele 
la care acest fenomen nu se 
produce în mod normal. Ast
fel, embrionilor de găină cu 
ficatul „tăiat" li s-a injectat 
în organul respectiv un ex
tract de ficat de la găini a- 
dulte. Efectul 
fost observat în toate cazu
rile, organul recăpătîndu-și 
forma și dimensiunea ini
țială.

Alte experiențe au fost fă
cute pentru regenerarea fica
tului de broască. După ope
rarea unui fragment din fi-^b 
cat, broaștelor li s-a injectat 

în organul operat 
extract de ficat de 
iepure sau de găi
nă. După 10 zile 
de tratament, „de
fectul" a fost um

plut aproape complect cu țe
sutul hepatic nou format.

Rezultate asemănătoare au 
fost obținute și pe iepuri sau 
cobai, reușindu-se să se re
genereze și alte organe vital® 
cum ar fi de pildă inima.

stimulator, a

Speranfe...
Savanții sovietici au desco- 

prit astfel prima metodă ex
perimentală de regenerare a 
țesuturilor. Extractele prepa
rate de ei s-au dovedit eficace 
nu numai asupra animalelor 
de aceeași specie, ci și asupra 
celor înrudite foarte de de
parte (extracte de găină in
jectate Ia broască etc.)

Bazați pe aceste experiein-z 
țe. alți cercetători sovietici 
ca R. A. Olșvang, A. N. Stu- 
ditski etc, au reușit să 
genereze organe folosind 
suniri fărimițate.

De asemenea, recent la 
biologie experi- 

Academiei de me- 
Moscova. un grup 
a izbutit să re

vi

re- 
te-

In-
ew tutui de 
mentală al 
dicină din 
de savanți 
constituie unele organe 
tale la animalele superioare, 
folosind extracte de țesuturi 
asemănătoare.

Astfel, după mai multe în
cercări pe diferite mamifere, 
dintre care și maimuțe, s-a 
reușit să se reconstituie spli
na. pornind de la o zecime 
din acest organ.

Aceste experiențe deschid 
mari perspective științei me
dicale în lupta ei împotriva 
diferitelor boli și accidente 
ale organelor omului. Faptul 
că regenerarea a putut fi pro
vocată la animale superioare, 
ne îndreptățește să sperăm 
că metode similare vor putea 
fi aplicate și la om.

Foto: TASS



Drum bun, prieteni I
Plecarea în pafrie a ultimului grup de 
coreeni și a unui grup de studenți coreeni 

au învăfat în Jara noastră

copii
care

Cu prilejul apropiatei îna
poieri în patrie a ultimului 
grup de copii coreeni orfani 
de război care au fost găzdu- 
iți și au învățat în țara noas* 
tră, la Școala „Kim Ir Sen“ 
din comuna Pîclișa, raionul 
Hațeg, a avut loc o adunare. 
Au luat parte membrii dele
gației poporului coreean con
dusă de Sin Hva Zin, adjunct 
al ministrului Învățămîntului 
și Culturii din R.P.D. Co
reeană.

Au participat tovarășii Petru 
Furdui, prim-secretar al Co
mitetului regional Hunedoara 
al P.M.R., Dumitru Dejeu, 
președintele Sfatului popular 
al regiunii Hunedoara, repre
zentanți ai Ministerului învă
țămîntului și Culturii și ai 
C.C. al Crucii Roșii, activiști 
de partid și de stat, elevii și 
pionierii coreeni, învățătorii 
și profesorii romîni și coreeni 
ai școlii și alți oameni ai 
muncii din localitate.

Deschizînd adunarea tov. 
Teodor Mureșan, prim-secre
tar al Comitetului raional Ha
țeg al P.M.R., a salutat pe 
oaspeți, subliniind prietenia 
de neclintit dintre poporul ro
mîn și poporul coreean.

în numele școlarilor co
reeni, elevul Hoang Zăm Nam 
a mulțumit pentru grija pă
rintească care li s-a acordat 
timp de opt ani în R. P. Ro
mînă.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Sin Hva Zin, care a arătat că 
delegația poporului coreean a 
sosit în țara noastră pentru a 
aduce mulțumirile profunde 
ale întregului popor coreean 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, guvernului R. P. Romîne 
și întregului popor frate ro
mîn care s-au îngrijit de or
fanii de război din Coreea ca 
de proprii lor fii. Ca urmare 
a barbariei imperialiste ame
ricane, condamnată de întrea
ga omenire, zeci de mii de co
pii au rămas fără părinți și 
cămine. Partidul Muncitoresc 
Romîn, guvernul R.P. Romine 
și poporul frate romîn au pri
mit peste 1.700 de orfani de 
război din Coreea și In 
răstimp de opt ani s-au îngri
jit cu dragoste deosebită de 
ei, l-an făcut să devină prin 
educația ce le-au dat-o luptă
tori dira pentru viitorul 
țarii lor.

Poporul coreean, sub înțe
leaptă conducere a partidului, 
învingînd multe greutăți a re. 
făcut distrugerile războiului 
și totodată a transformat țara 
într-o țară socialistă cu o eco
nomie solidă, ceea ce a creat 
premisele materiale pentru a 
oferi orfanilor de război toate 
condițiile de a studia in țară. 
In ultimii ani au și plecat din 
R.P. Romînă cîteva serii din
tre orfanii de război coreeni, 
De data aceasta se vor întoar
ce în patria lor, R.P.D. Co
reeană, ultima serie de circa 
500 orfani de război.

Vorbitorul a arătat 
cheiere că poporul i 
nu va uita niciodată acest a< 
jutor prețios al 
frate romîn.

Șeful delegației 
coreean, Sin Hva 
mînat președintelui 
lui Executiv al Sfatului popu
lar al raionului Hațeg. Gheor
ghe Oprinescu. un steag roșu 
în semn de profundă recu
noștință față de poporul ro
mîn pentru îngrijirea și edu
carea orfanilor de război co
reeni. Au fost înmînate apoi 
ordine și medalii ale Prezi
diului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene unor 
cetățeni ai R. P. Romîne pen
tru merite deosebite în educa
rea orfanilor de război co
reeni.

In continuare a avut loc un 
program artistic dat de for
mațiile artistice ale școlarilor 
coreeni care s-a încheiat cu 
un frumos foc de tabără.

: in in- 
coreean

poporului

poporului 
Zin a în- 
Comltetu-

grup de stu-

GM- 
aso- 
cen-

★
Joi seară la Casa de cultură 

a studenților „Grtgore Preo
teasa” din Capitală a avut loc 
o adunare organizată cu pri
lejul apropiatei înapoieri in 
patrie a unui
denți coreeni absolvenți di 
institutelor de invățămînt su
perior din țara noastră.

Lutnd cuvîntul Florea 
ță, președintele Uniunii 
ciațiilor studenților din
trul universitar București a 
subliniat prietenia frățească 
care leagă cele două popoare 
strins unite în marea familie 
a țărilor lagărului socialist |i 
a urat tinerilor coreeni mari 
succese în activitatea lor de 
viitor din patrie.

Răspunzînd din partea 
grupului de studenți coreeni, 
Han In Cean, a adresat calde 
mulțumiri partidului și gu
vernului țării noastre pentru 
condițiile de viață și studii ce 
le-au fost create tn R. P. Ro
mînă.

A urmat un program artis
tic prezentat de studenți ai 
Conservatorului „Ciprian Po
rumbeseu".

Festivitatea 
printr-o 
țească.

s-a încheiat
reuniune ttuden-

Scinteii

Cursa
Start, |n cea de a XIII-a ediție a „Cursei

inteii

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Franței 

Recepție la Legația Franței
Joi după-amiază, ministrul 

Franței la București, Jacques 
Emile Paris, a oferit o recep
ție în saloanele legației, cu 
prilejul zilei de 14 iulie, săr
bătoarea națională a Franței.

Au luat parte Ștefan Voi- 
tec. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale. Gogu Rădulescu, mini
strul Comerțului, Constantin 
Tuzu, ministrul Industriei 
Grele. Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății și Prevede* 
rilor Sociale, Al. Lăzăreanu» 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, acad. N. Gh. 
Lupu, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
acad. S. Stoilov, președintele 
grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie 
Romînia—Franța, conducători 
ai unor departamente econo-

Cuvîntarea ministrului

mice, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțu
lui ; ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de 
știință și cultură.

AU participat șefi 
siunilor diplomatice acredi
tați în R.P. Romînă 
membri ai corpului diploma
tic.

Festivalul internațional al filmiH 
lui de la Karlovy Vary 

Filmul rominese 
„Homo sapiens** 

a obținut 
Marele premiu

ai mi-

și alți

★
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Franței, președintele 
Prezidiului Mării Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
o telegramă președintelui Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle, prin care-i trans
mite felicitări sincere și cele 
mai călduroase urări de prospe
ritate ți pace poporului francez 
prieten.

Franței la posturile
de radio și televiziune

PRAG A 14. - Corespon
dentul Agerpres transmite î 
Juriul Festivalului interna
țional al filmului de la Kar
lovy Vary a făcut cunoscut 
rezultatul concursului pentru 
filmele de desen animat și 
marionete. Marele premiu a 
fost acordat noii realizări a 
lui Ion Popescu-Gopo „Homo 
sapiens** care s-a bucurat 
de o apreciere unanima din 
partea criticilor de speciali
tate și a spectatorilor. Presa 
cehos'ovacâ ca și criticii 
străini aflați la Karlovy Vary, 
consideră filmul rominese o 
creație excepțională.

Succesul Ansamblului 
folcloric al tineretului 

romîn la Nissa

Mii de bucureșteni au a- 
sistat joi după-amiază, pe tra
seul de la șosea, la desfășu
rarea primei etape a popu
larei competiții cicliste „Cursa 
Scinteii'- care reunește Ia cea 
de-a 13-a ediție pe cei mai 
buni cicliști ai țării în frunte 
cu membrii lotului olimpic.

La ora 17, în fața Combi
natului Poligrafic „Casa Scîn- 
teii“, unde s-a dat startul 
festiv, tov. Ion Cumpănașu, 
membru în colegiul de redac
ție al ziarului „Scînteia", i-a 
salutat pe particlpanții la 
tradiționala Competiție, urin- 
du-le tuturor succes In Între
cere. în aplauzele celor pre- 
zenți, plutonul multicolor al 
cicliștilor a pornit în cursă, 
alergătorii au parcurs de 16 
ori circuitul care trecea pe 
la Arcul de Triumf. Ftntîna 
Miorița, Str. dr. Minovici, 
Piața Scinteii.

Pe rind, au încercat să e- 
vadeze din pluton N. Nicu- 
lescu. St. Poreceanu, L. 
noni. I. Constantmescu, 
Caicișcă, dar tentativele 
nu au fost încununate 
succes. La fiecare atac.
tonul a ripostat cu prompti
tudine și victoria in etapă *

Za- 
Gh.
lor 
de 

piu*

fost decisă la sprintul final. 
Pe ultimii 200 m au demarat 
puternic Șelaru și Zanoni. 
D. Munteanu, plasat în apro
pierea lor a țîșnit la 100 m 
de linia de sosire și a termi
nat învingător, cu o jumătate 
de lungime de bicicletă

Clasamentul etapei: 1. D. 
Munteanu (Victoria) a par
curs 80 km în 2h 01’04” (timp 
cu bonificație 2h 34”) ; 2. A. 
Șelaru (Dinamo) 2h 01’04” (cu 
bonificație 2h 40”); 3. G. Moi- 
ceenu (Dinamo) ; 4. S. Ari-
ton (C.C.A.) același timp. Alți 
45 de concurenți printre’care 
I. Cosma. Gh. Șerban. I. Con
stan tinescu. L. Zanoni. I. Va- 
sile, G. Calcișcă, N. Niculescu, 
W. Ziegler. I. Stoica au fost 
cronometrați in același timp 
cu învingătorul etapei, 
remarcat in această 
prin dîrzenia și inițiativa a- 
rfitatâ în fazele mai dificile 
o serie de tineri cicliști ca 
Burtea Constantih, Mihai Ma
xim. P. Neecșu, P. Gref, V. 
Egyed și alții.

Astăzi lâ ora 14.30 din Pia
ța Scinteii se va da startul 
în etapa a II-a : București- 
P.tești—Clmpulung Muscel
(165 km).

Excursie a tinerilor 
naturaliști

Joi dimineața cercul tinerilor 
naturaliști de la Palatul Pio
nierilor din Capitală, a organi
zat o excursie la G.A.C. „Dru
mul lui Lcnin" din Li vedea. ra
ionul Brănești, regiunea Bucu
rești.

Pionierii participanți la ex
cursie au vizitat gospodăria ți 
au cules spice de grîu.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Franței, ministrul 
Franței la București Jacques 
Emile Paris, a rostit în seara 
zilei de 14 iulie o cuvîntare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune

După ce a mulțumit pentru 
posibilitatea ce 1 s-a oferit de 
a se putea adresa cetățenilor 
R. P. Romîne. ministrul Fran
ței a subliniat că ziua de 14 
iulie e o aniversare dragă nu 
numai francezilor, ci și tutu
ror popoarelor iubitoare de 
democrație, care văd In revo
luția franceză o etapă hotârî- 
toare a progresului uman în 
domeniile politic și social. 
Vorbitorul a arătat că ideile 
care au călăuzit în 1789 pe 
revoluționarii francezi, liber
tate. egalitate și respect față 
de drepturile ființei umane,

Secfia-școală
S-au 

etapă

(Agerpres)(Agerpres)

lași. Cu barca pe Joc.

Un nou ciclu 
de învățare a înotului 

pentru copii
Luni. 18 iulie 1960, are loc des

chiderea unui nou ciclu de învă
țare a înotului pentru copii la 
Ștrandul Tineretului (Șos. Kise. 
leff). .

Durata ciclului este de 15 zile.
Vîrsta capiilor admiși este de 

5—12 ani.
Orariul zilnic al seriilor este 

următorul :
Seria La ora 8—10; seria Il-a 

ora 10,30—12,30 ; seria III-a ora 
14-16; sena IV.a ora 16—18.

înscrierile individuale sau co
lective pentru întreprinderi și 
grădinițe de copii, se primesc 
zilnic la secretariatul centrului 
de la Ștrandul Tineretului. Intre 
orele 8—12 și 15- 18, iar duminica 
d6 la 9—12.

LI.Patria. București 1 Mai, 
bertății : Cocoșaiul; Republica. 
Elena Pavel. Iairătirea între po. 
poare, 23 Aug-ust. Veneția, luna 
și iu ; Magheru Lumina. Gh. 
Doja : Steaua dimineții, V. A- 
lecsandri, Victoria, .Moșilor, 
Popular, Volga- Legea-i lege; 
I C. Frimu : Scrisoarea Elvirei; 
G. Coșbuc, V Roaită : Rătăcirile 
dragostei; Central: Sold po
porului ; Maxim Gorki, Oiga 
Bancic : Lanțul; 
Un ciclu de filme 
13 Septembrie: 
datului; T. 
8 Martie A'. 
Furtuna ;

Timpuri Noi: 
documentare; 
Balada sol.

Tineretului : Lily ;
Sialivo, Miorița: 

. ______ Ăl. Popov, B. De-
iavnanceia: O zt de odihnă; Gri- 
vița, Artia ‘ De sîmbătă pînă 
luni ; Cultural : Dragoste pe 
note; Unirea, 16 Februarie : Pri
măvara ; Flacăra Pudriera vor. 
bitoare ; T. Vladimirescu: Secre
tul militar: Munca : Mexicul 
cintă; Donca Sîmo : Pentru 
100.000 de mărci; M Eminescu : 
Balada soldatului; I lie Pintilie, 
30 Decembre : Valurile Dunării; 
Aurel Vlaicu. G. Baccvia : In 
întîmpinarea zorilor: Floreasca, 
Bo’eslaw Bi*»rut, N. Bălcescu: 
Cel mari și cei mici; 8 Mai : 
D.ale carnavalului; Drumul se
rii : Intilnire cu diavolul.

STADIOANE ȘI GRĂDINI DE 
VARA : stadionul Republicii : 
Legea-i lege ; stadionul Giulești, 
stadionul Dine mo, grădina 13 
Septembrie: Cocoșat ui ; grădina 
Izvor : Lanțul; grădina Progre. 
sul: Steaua dimineții; grădina 
I. VLadimirascu: Tizoe,

(Vrmore din peg. I-a)

printre primii care a început 
să frecventeze cursurile sec- 
ției-școală. Astăzi el este soco
tit printre turnătorii fruntași.

Același lucru se poate spune 
și despre Alexandru Bodna- 
ruc, care înainte 
cuptor ca tocitor patru, 
acum lucrează ca șticar, și 
despre alți mulți tineri care, 
ridieîndu-și calificarea profe
sională au devenit fruntași.

Inițiativa născută în secția 
noastră a început să se extin
dă și la celelalte secții ale 
combinatului. La începutul a- 
cestui an inginerii, tehnicienii 
și maiștrii de la secțiile fur
nale și lamir-orul de 800 mm. 
au organizat și ei asemenea 
cursuri pentru tinerii munci
tori, acordîndu-Ie un sprijin 
direct in ridicarea calificării.

Aproape un an secția-școalâ 
și-a desfășurat activitatea. A- 
proape un an in mod sistema
tic, organizat, inginerii, tehni
cienii și maiștrii secției, au 
sprijinit cu dragoste, cu devo
tament pe tineri și virstnici în 
ridicarea calificării lor profe
sionale.

în acest timp tinerii au că
pătat cunoștințe prețioase atit

lucra 1* 
iar

a secției- 
tehnicienii,

tehnice profesionale, cit șl de 
Culturi generală. Au Învățat 
să mtnuiască mal cu pricepe
re agregatele, au învățat să 
dea oțel de calitate din ce în 
ce mai superioară.

Peste citeva luni, secția- 
școală iși va începe din nou 
cursurile. Experiența căpăta
tă p’nă acum ne este de un 
real foios in organizarea vii
toarei activități 
școală. Inginerii,
maiștrii, folosind propunerile 
și sugestiile muncitorilor, au 
Început deja să alcătuiască 
noul program de desfășurare 
a cursurilor îmbogățind tot 
ceea ce a constituit experien
ță pozitivă anul trecut

Tinind seama de faptul că 
tehnic* nouă are nevoie de 
cadre cu o calificare cit mai 
tnaltă, s-a propus ca tecția 
școală să se transforme intr-o 
școală de calificate pe ramuri, 
unde se vor preda cunoș
tințe superioare fată de cele 
predate anul trecut care 
vor urmări să înarmeze in 
permanență pe tineri eu cele 
Mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii in ramura respec
tivă.

în viitorul an secția-școală 
va trebui frecventată de toți 
tinerii secției noastre.

sînt înrădăcinate în conștiința 
poporului francez.

Subliniind că Franța a plă
tit un tribut greu cauzei li
bertății, că a fost invadată de 
două ori în decurs de 30 de 
ani, și a suferit pierderi foarte 
grele în vieți umane și distru
geri nenumărate, 
s-a referit în 
unele aspecte 
economice și 
a țării sale.

Ministrul Franței a subli
niat apoi că țara sa pune un 
preț deosebit pe colaborarea 
internațională, în care vede o 
cale sigură pentru asigurarea 
evoluției pașnice spre bună
stare a tuturor națiunilor.

Cu Romîma, de care o leagă 
o lungă tradiție de prietenie— 
a spus vorbitorul — Franța 
speră să mențină si să dezvol
te raporturile existente. De pe 
acum pot fi constatate pro
grese sensibile. Schimburile 
economice sînt în creștere.

Protocolul cultural semnat 
în vara trecută a început să 
dea roade. S-au stabilit con
tacte între profesori și stu
dent! din cele două țări. Au 
loc schimburi de vizite, de sa- 
vanți, conferențiari, artiști.

Sînt convins că o mai bună 
înțelegere reciprocă - a spus 
în încheiere vorbitorul — co
respunde intereselor țărilor 
noastre și că nu poate decît să 
le determine să-și lărgească 
colaborarea spre binele pro
gresului și păcii.

(Agerpres)

vorbitorul 
continuare la 

ale dezvoltării 
social-culturale

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 13 iu
lie a avut loc la Nissa la „Thea
tre de Verdure” un spectacol 
de gală dat de grupul folcloric 
al Ansamblului tineretului din 
R.P. Romînă, în cadrul celui 
de-ăl 25-lea Festival folcloric 
internațional. La acest festival 
care se desfășoară la Nissa in
tre 13—17 iulie iau parte gru
puri și ansambluri folclorice 
din 22 de țări.

Spectacolul prezentat de ti
nerii noștri artiști în fața a 
3.500 de spectatori s-a bucurat 
de un mare succes, Atît dansu
rile „Brîui" și „Călușarii" cit 
și cîiitecele populare interpre
tate de soliștii Elena Simio- 
nescu, Stanciu Simion și Ionel 
Budișleanu au fost îndelung a- 
plaudate.

La 14 iulie, sărbătoarea na
țională a Franței, membrii an
samblului au participat la de
punerea de coroane la Monu
mentul Eroilor Rezistenței și 
Monumentul Eroului Necunos
cut. In aceeași zi ei au fost in
vitați la recepția oficială, dată 
cu prilejul Zilei de 14 iulie de 
către primarul orașului Nissa 
și prefectul departamentului Al- 
pes Maritimes. Primarul Jean 
Medicin, i-a felicitat pe mem
brii ansamblului, exprimîndu-și 
admirația pentru pitorescul cos
tumelor, pentru reușitele dan
suri romînești, pentru frumuse
țea melodiilor noastre popu
lare.

Joi după-amiază dansatorii și 
cîntăreții romînî au luat parte 
îrnpr&ună cu ceilalți participanți 
la festivitățile de la Nissa la o 
mare defilare pe bulevardele 
orașului, unde din nou au cu
les ropote de aplauze pentru 
frumusețea costumelor și dansu
rilor pe care le-au executat.

INFORMA TII
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, a 
trimis președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 

* ------ Otto
prin 
sin- 

ocazia

Democrate Germane, 
Grotewohl, o telegramă 
care exprimă cele mai 
cere condoleanțe cu _____
încetării din viață a dr. Hans 
Loch, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane și 
președinte al Comitetului 
pentru unitatea Germaniei.

Joi seara a părăsit Capita
la colectivul Teatrului „Pic
colo" din Milano, condus de 
Paolo Grassi, care timp de o 
săptămină a prezentat sase 
spectacole cu piesa „Slugă la 
doi stăpini" de Carlo Goldoni, 
în noua sală a Palatului R. P. 
Romine.

Artiștii Teatrului „Piccolo" 
din Milano s-au îndreptat spre 
Uniunea Sovietică unde vor 
întreprinde un turneu.

0 încetineală nejustificată

Acolo

(Vrnare din pag. I-a)

U.T.M. S-a întocmit un refe
rat. In el s-a vorbit despre 
concepțiile înapoiate ce dăi- 
nuiau în mintea unor tineri 
care fugeau de meseria a- 
ceasta, s-a arătat pe larg, te
meinic, efe-ar însemna pentru 
dezvoltarea gospodăriei, a ve
niturilor colectiviștilor ridica
rea producției din sectorul 
zootehnic la nivelul cuvenit.

S-au iscat discuții aprinse. 
Noul venea să se înfrunte cu 
vechiul, deschis. Și în spriji
nul noului au venit exemple
le bune existente în sectorul 
zootehnic al gospodăriei co
lective din Baba Ana, raionul 
Mizil, 
pași 
niștii 
nare, 
riei,
convingător despre 
îmbunătățirii muncii în sec
torul zootehnic, au arătat de 
ce greșesc acei tineri care dis
prețuiesc această meserie ca
re se bucură de mare cinste 
în zilele noastre, pe care sînt 
chemați s-o îmbrățișeze oa
meni de nădejde care să con
tribuie la îndeplinirea sarcini
lor pe care le pune partidul 
în privința creșterii animale
lor.

care se află la cîțiva 
de Conduratu.

participanți 
președintele 

au vorbit

Comu- 
la adu- 
gospodă- 

pe larg, 
necesitatea

unde colectiva
îți cere

Adunarea n-a rămas fără 
ecou.

Puțin
N. Nica. 
lea, Ilie _
Mirică au cerut să lucreze în 
sectorul zootehnic.

Abia după ce au început să 
lucreze aici, în sector, și-au 
dat seama tinerii ce sarcină 
grea își luaseră. Pentru ca să 
ridice producția li se cerea să 
știe multe, să învețe.

— Da, trebuie sâ învățați, 
băieți, le-a spus brigadierul 
Ioniță.

Șl rînd pe rînd, noii îngri
jitori de animale de la G.A.C. 
Conduratu au mers cîte 10—15 
zile la stațiunea experimenta
lă a I.C.Z. din Dulbanu să se 
califice. Au învățat multe a- 
colo. Abia cînd s-a întors la 
locul lui de muncă, Nicolae C. 
Nica și-a dat seama cîte sînt 
de făcut. A început să rîndu- 
iască treburile după cele vă
zute în școală. împreună cu 
brigadierul zootehnic a întoc
mit graficele de producție, de 
furajare și de mulgere a va
cilor. A 
funcție de 
ție.

Apoi au 
grijitori de animale fruntași

timp după aceea, 
Gheorghe Dânciu- 

Gheorghe și Stelian

stabilit rațiile în 
lactație și produc-

chemat cîțiva tn-

de la I.C.Z. sâ le împărtășea
scă din experiența lor. Și-au 
procurat caiete pentru însem
nări zilnice și pentru studie
rea unor broșuri și reviste 
aduse de brigadierul zooteh
nic. Făceau toate astea din 
dorința de a-și îndeplini sar
cina trasată de organizația de 
partid.

Cei care înainte dădeau tîr- 
coale pe la grajduri să-1 zgîn- 
dăre pe Nica cu tot felul de 
flecăreli, au început să se a- 
propie de sectorul zootehnic 
cu alți ochi. Veneau ziua și 
se uitau cum se țesaiă vacile, 
cum sug Vițeii cu biberonul, 
cu cîtă poftă mănîncă vacile 
porumbul siloz.

...Sfîrșitul lui iunie. într-o 
adunare generală, sectorul zo
otehnic a fost evidențiat. De 
la fiecare vacă, pînă la a- 
ceastă dată, s-a obținut peste 
1000 de litri de lapte. Deci 
mai mult de jumătatea cifrei 
de 1800 litri cît este planificat 
să se obțină pe întreg anul 
de la fiecare vacă furajată. 
La oi, planul de lapte a fost 
îndeplinit, iar producția 
miei și lînă a fost depășită.

Iată rodul muncii perseve
rente pline de pasiune a unui 
mănunchi de tineri colecti
viști, care au urmat îndemnul 
comuniștilor.

★
Zilele acestea în orașul 

Oradea au început lucrările 
de fundații a altor 3 blocuri 
de locuințe a cite 4 etaje care 
se vor înălța alături de cele 
12 blocuri noi din piața 23 
August. Constructorii oră- 
deni se întrec pentru a ter
mina lucrările de finisare a 
celor peste 300 apartamente 
ce vor fi date în folosință în 
curînd. Ca urmare a bunei 
organizări a muncii, a asigu
rării materialelor 
strucții de la cele 
piate surse, prețul 
unui apartament a 
sub 37.500 lei.

★
în cadrul protocolului de 

colaborare culturală, dintre 
țara noastră și Franța, a so
sit în Capitală conf. Renă 
Dupeyrat de la Școala supe
rioară de științe din Reims, 
specialist în domeniul spec
troscopiei. Timp de două săp- 
tămîni oaspetele francez va 
ține conferințe de speciali
tate. va vizita o serie de in
stitute de cercetare științi
fică din București.

recoltatul griului trebuie 
se tacă atunci 
este in pirgă.
ri'.or la urgentarea recoltării 
este mic. Sint foarte puține or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
GAC și întovărășiri care au 
fost îndrumate să creeze echi
pe de tineret menite să spri
jine temeinic buna desfășura
re a lucrărilor de recoltat, 
care au luat măsuri să mobi
lizeze pe tineri și să-i organi
zeze la seceriș, la 
paza lanurilor.

E nevoie ca în 
să se ia măsuri 
toate forțele tineretului de la 
sate din raionul Buzău să fie 
mobilizate pentru a impulsio
na serios ritmul slab al recol
tării existent acum.

să 
cind acesta 

Aportul tine-
de con- 

mai apro- 
de cost al 
fost redus

G.A.S.) s-au recoltat doar 
aproximativ 20 ta sută, rață 
de condițiile și posibilitățile 
existente în raion aceasta 
înseamnă extrem de puțin, 
cu atît mai mult cu cit media 
zilnică de recoltare a fost sta
bilită la 1.600 ha. pe întregul 
raion. Cum se explică această 
râmînere în urmă ? Sub 
pretextul că griul nu este 
copt bine, în multe părți se 
amînă secerișul în chip nejus- 
țificat. Or. se știe că recoltat 
în pîrgă, griul poate fi strins 
fără pierderi.

în această privință, lipsuri 
->erioase au organele agricole, 
inginerii și tehnicienii din fa- 
;on. care nu se străduiesc sâ 
iămurească pe colectiviști că

aceste zile 
urgente ca

treier fi 1*

PROOU5 AL WKETOMM

Un autoturism „VOLGA**
A obținui participantul Dumitru Panait din 

Constanta la concursul special Pronosport din 
3 iulie la care s-au distribuit — suplimentar — 
premii în obiecte în valoare de 300.000 lei I

Dar și concursul Pronosport de duminică 
17 iulie face parte dintre concursurile care 
beneficiază de un fond special de premii în 
valoare de 200.000 lei dintre care un auto
turism „MOSKVICI". Fiji prezenji cu cît mai 
multe variante



De peste hotare ■

Plenara C. C,

MOSCOVA 14 (Agerpres).— 
TASS transmite: In diminea
ța zilei de 14 iulie, la Krem
lin au continuat lucrările Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

La plenară se discută modul 
cum se îndeplinesc hotărîrile 
Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S. cu privire la dezvol
tarea industriei, transporturi- 

și introducerea în produc- 
a celor mai noi cuceriri 
științei și tehnicii.

lor 
tie 
ale

—•----- 1
Plenara C. C. 

al P. C. Bulgar 
SOFIA 14

După cum transmite agenția 
B.T.A., la 13 iulie la Sofia a 
avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, care a ascultat o 
informare a lui T. Jivkov, 
prlm-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, cu 
privire Ia consfătuirea de la 
București a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste. 
Plenara a aprobat declarația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Bulgar, se 
spune in declarație, salută 
comunicatul de la București 
ca o nouă manifestare a for
ței, unității și coeziunii par
tidelor comuniste și muncito
rești din lagărul socialist, pe 
baza principiilor marxist-leni- 
niste ale Declarației și Mani
festului Păcii formulate 13 
consfătuirea de la Moscova 
din 1957.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, se subliniază in de
clarație, consideră că princi
pala chezășie a succeselor con
tinue ale lagărului socialist și 
ale omenirii iubitoare de pace 
în lupta pentru 
pașnică constă in unitatea 
marxist-leninistă

t

(Agerpres). —

coexistent*

strinsă și 
indestructibilă a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
lume, în frăția și prietenia 
de nezdruncinat a țărilor lagă
rului socialist în fruntea că
ruia se află U.R.S.S., in unita
tea tuturor forțelor progresis
te, democratice, iubitoare de 
pace din lume, in numele pă
cii, pentru excluderea războiu
lui din viața societății.

... .----- •------

1 :K:'

MINSK. — La Uniunea artiști
lor plastici din R.S.S. Bielorusă 
s-a deschis expoziția „Afișul sa
tiric in Republica Populară Ro- 
tnină". Expoziția a fost deschis z 
da L. A. Fedorov, membru al 
prezidiului Asociației de prietene 
șt relații culturale cu lăzile 
străine.

PARIS. — Premiul celei de-a 
patra stagiuni a Teatrului Na
țiunilor din Paris a fost acordat 
în seara zilei de 12 
nei Weigel, văduva 
Berthold Brecht și 
colectivului „Berliner 
pentru spectacolele

iulie Hele. 
scriitorului 
directoarea 
Ensemble- 

____ ______ _  . prezentate 
de această trupă : ,.Arturo Ui*. 
„Marna**, „Galileo Galilei*^ și 
Mutter Courage*4.
MOGADISCIO. — Agenția Reu

ter anunță din Mogadiscio că dr. 
Abdi Rașid Șermark a fost nu
mit prim-tninistru al Republic.: 
Somalia care a luat ființă prin 
unificarea teritoriului Somaliei de 
sub tutela Italiei și a protecto
ratului englez Somalia care și-au 
dobtndit recent independența.

ROMA. — Senatorul Ferruccio 
Parri (independent, ales pe liste
le Partidului socialist italian) a 
prezentat in senat un proiect de 
lege cu privire la interzicerea 
Partidului „Mișcarea socială. Ha- 
liană". In proiectul de lege ela
borat din însărcinarea Consiliu
lui Național Federal al Rezis. 
tentei din Italia se propune in
terzicerea Partidului „Mișcarea 
socială italiană" din cauza ca
racterului său vădit fascist care 
este in contradicție cu constitu. 
ția și cu legile in vigoare astăzi 
cu privire la interzicerea activi
tății fasciste.

LONDRA. — La 13 iulie a In. 
cetat din viafă in vlrstă de 67 
de ani In urma unui atac de cord 
Ernest Brown, cunoscut fruntaș 
al mișcării muncitorești din An
glia, unul din întemeietorii Par
tidului Comunist din Marea Bri
tani e. i

Acțiunile provocatoare 
ale S« U. A> 

stirnesc indignarea 
omeniriîntregii

AUSTRALIA

CANBERRA 14 (Agerpres),— 
TASS transmite: Acțiunile pro
vocatoare ale Statelor Unite care 
amenință securitatea popoarelor 
creează o mare neliniște în rin- 
dtirile opiniei publice austra
liene.

Ziarele expun amănunțit de
clarația lui N. S. Hrușciov la 
conferința de presă de la Mos
cova care demască noile acțiuni 
provocatoare ale S.U.A. împotri
va Lniunii Sovietice

După cum arată ziarul ..Age“ 
din Melbourne, unul din ziarele 
australiene influente, numeroase 
țări încep sa-și dea seama astăzi 
că 5X ashingtonul atrage lumea 
„în aventurile sale militare**.

Ziarul ,.Daily Telegraph" din 
Sidney scrie că noul incident cu 
avionul american care a încăl
cat frontierele sovietice, la fel 
ca și incidentul cu avionul ame
rican ..U-2“. dovedesc limpede 
câ militariștii americani duc po
litica bunului plac. Ziarul este 
de părere câ judecind după ul
timele fapte, S.U.A. nu au astăzi 
o conducere eficientă.

INDONEZIA

GRECIA

mericană împotriva U.RS.S. 
și sprijină poziția guvernului 
sovietic.

Ziarul „Avghi44 scrie în- 
tr-un articol de fond că încăl
carea frontierei sovietice de 
un al doilea avion-spion ame
rican stîmește indignarea în
tregii omeniri deoarece dove
dește că 
câni continuă provocările 
amenință omenirea cu 
război nuclear**.

Ziarul „To Vima44 arată 
noul incident cu avionul 
merican ,.a înrăutățit din nou 
in mod serios situația inter
națională** și acest fapt a 
provocat neliniște în lumea 
întreagă.

ANGUA
LONDRA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Alarmată de 
provocările neîntrerupte ale Pen
tagonului opinia publică engleză 
cer© cu insistență guvernului en. 
glez explicații în legătură cu 
participarea lui la aceste provo
cări periculoase. La 13 iulie, în 
Camera Comunelor laburiștii 
Swingler. Healey și alții eu în
cercat să obțină no! informații 
în legătură cu zborurile avioane
lor de spionaj anter’-cane -.U-2* 
(care
—OJJ. 
bo i W

„imperialiștii ameri- 
?i 

un

in portul bulgar, Varna.

Complotul colonialist 
împotriva Congoului

Mi
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Vizita unei delegații 
romîne în R. P. Polonă

VARȘOVIA 14. - Corespon
dentul Agerpres transmite: 
La invitația ministrului Silvi
culturii și industriei lemnului 
din R- P. Polonă. Jan Dab- 
Kociol, timp de mai multe zi
le o delegație romină în frun
te cu Mihai Suder, ministrul 
Economiei Forestiere din R.P. 
Romină, a făcut o vizită în 
Polonia. Cu acest prilej, dele
gația rominâ a vizitat nu
meroase obiective de speciali
tate printre care Parral na
țional de la Bialowieza. Fa
brica de produse lemnoase de 
la Heajnuwka. Fabrica de mo
bilă curbată de Ia Radomsk și 
altele. localitatea istorică 
Grunwald, fostul lagăr de la 
Oswiecim. precum și orașele 
Krakovia și Zakopane.

La 13 iulie în ajunul plecă
rii spre țară, delegația romînă 
în frunte eu Mihai Suder a 
făcut o vizită de rămas bun 
ministrului Silviculturii și in
dustriei lemnului, Jan Dab- 
KocioL Delegația romînă a 
fost foaoțită de prat Dimitrie 
Praporgescu. ambasadorul R.P. 
Boadne la Varșovia.

Ia după-amiaza aceleiași

zile ministrul 
însoțit de Jan 
fost primit de 
vicepreședinte 
de Miniștri al R.P. Polone, cu 
care s-a întreținut în 
cordial.

Seara, prof. Dimitrie 
porgescu. ambasadorul 
Romîne la Varșovia, a 
un cocteil în cinstea delegației 
romîne. Au fost de față Jan 
Dab-Kociol. ministrul Silvi
culturii și industriei lemnului, 
funcționari superiori ai aces
tui minister, reprezentanți ai 
Ministerului de Externe și ai 
Comerțului Exterior.

Intîlnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Mihai Suder, 
Dab-Kociol a 

Zenon Nowak, 
al Consiliului

mod

Pra- 
R. P. 
oferit

Domnii de la Bruxelles 
erau teribil de grăbiți. 
Abia au amuțit fanfare

le ce cintaseri bucuria inde
pendenței noului stat, Congo, 
cartografii nici n-au avut tâmp 
să opereze schimbarea inter
venită pe harta Africii, mai 
era încă proaspătă cerneala 
cu care au fost tipărite ziarele 
ce vestiseră actul independen
ței de la Leopoldville și îm
pușcăturile au început sa ră
sune. Pămintul celui mai tânăr 
stat african era udat cu singe 
proaspăt. Cu singele congole
zilor. De ce in locul uralelor 
pline de optimism au trebuit 
să răsune împușcături ? Ex
plicația — cu toate că occiden
talii vor s-o complice — este 
extrem de simplă : domnii co
lonialiști nu intenționau să 
scape din mină un stat atît 
de bogat ca Cor.go. deși 
de abia își așternuseră semnă
tura pe un acord prin care re
cunoșteau independența tine
rei republici africane. $i a- 
tunci acești domni care in ul
timele luni nu obosiseră sâ 
facă reclamă propriei lor ..mă
rinimii". ba chiar părea câ se 
extaziază in fața acestei „mă
rinimii". au organizat un com
plot după regulile clasice ale 
colonialismului. Aparatul de 
propagandă apusean și-a asu
mat misiunea să încurce in
tr-o asemenea măsuri datele 
problemei incit să fie greu de 
identificat autorii complotului. 
Dar faptele sînt încăpățînate.

Suita regală belgiană nici 
nu ajunsese bine la Bruxelles, 
că la Leopoldville planul co
lonialist a început si fie pus 
in aplicare. Mai intii, genera
lul belgian care comanda ar
mata congoleză a încercat sâ-i 
ațițe pe soldații africani afir
mînd că independenta se re
feră doar la treburile civile, 
r.u și la cele militare. Decla
rația era menită sâ ridice ar
mata 
noului

mumba. Socotelile s-au dove
dit a fi inexacte. Soldații con
golezi s-au revoltat, dar nu 
împotriva guvernului ci a ofi
țerilor belgieni. Tot atunci 
s-au lansat — din aceleași sur
se colonialiste — zvonuri pro
vocatoare menite să stârnească 
panică printre europenii ce 
locuiesc în Congo, să creeze 
chiar și ciocniri între popu
lația europeană și cea congo
leză. în plus, folosindu-se de 
serviciile unor politicieni lo
cali organizatorii complotului 
au încercat sâ rupă provincia 
Katanga de Congo. De ce au 
ales tocmai această provincie? 
N-a fost jocul întâmplării. Aci 
se găsesc considerabile resurse 
de aur. cupru. mangan, co
balt. uraniu, radium... „Toate 
aceste bogății reprezintă 60 la

congoleză împotriva 
guvern condus de Lu-

sută din veniturile Congoului", 
relata recent agenția franceză 
„France Presse". E clar: con- 
Vnuind să stăpînească această 
provincie, colonialiștii sperau 
că vor sugruma din punct de 
vedere economic Congo și-și 
vor păstra intr-o mare mă
sură uriașele lor profituri.

Provocările de tot genul — 
printre care și un atentat îm
potriva primului ministru 
congolez — au fost urmate de 
agresiunea directă a armatei 
belgiene împotriva tânărului 
stat african. Trupe de parașu- 
tiști au fost aduse din metro
polă. Ele au început să ocupe 
părți importante ale teritoriu
lui congolez. au provocat cioc
niri cu armata congoleză ce 
s-cu soldat cu morți și răniți 
și cu pătruns r^mr în capitala 
țării, Leopoldville.

Dar agresiunea colonialistă 
împotriva Congoului nu este o

im 
in
ia

In Consiliul de Securitate

fost adoptată o rezoluție 
care cere Belgiei

Lucrările conferinței de la Geneva 
în problema încetării experiențelor

cu
GENEVA 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : După cum 
s-a aflat. în ședința din 12 iu
lie a conferinței în problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară delegația State
lor Unite a făcut o nouă pro
punere menită, după păre
rea ei, sâ ofere garan
ții că folosirea instalațiilor 
nucleare în conformitate cu 
programul de cercetări seis
mice nu contribuie la perfec
ționarea armei nucleare.

S. K. Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice. a 
făcut observații preliminare 
în legătură cu propunerile 
Statelor Unite.

Reprezentantul S.U.A^ a 
spus S. K. Țarapkin, propune 
să fie organizat un pool că
ruia toate cele trei puteri nu
cleare să-i transmită instala
țiile nucleare, independent 
dacă doresc sau nu să proce
deze la explozii nucleare și 
independent dacă, după păre
rea lor, acest lucru este sau 
nu necesar. Sîntem în general 
împotriva oricăror 
nucleare. Ce ele in 
științifice, in scopuri 
sau în oricare alte 
Sîntem

explozii 
scopuri 

pașnice, 
scopuri, 

adversarii efectuării 
exploziilor nucleare în general. 

Aș dori să atrag atenția, a 
continuat Țarapkin. asupra 
încă unei împrejurări. Probie-

arma nucleară
rect cu instalațiile noastre 
nucleare la desfășurarea aces
tui program.

Am fost de acord ca un nu
măr fcane mic de explozii 
nucleare să fie efectuate în 
cadrul programului de cerce
tări. Dar de ce insistă oare de
legația SALA. asupra propu
nerilor sale și încearcă să ne 
atragă în această acțiune ? 
De ce S.U.A. vor ca și noi să 
efectuăm in mod obligatoriu 
explozii. ba. chiar, ele merg 
și mai departe viind ca noi 
să punem la dispoziție o in
stalație pentru explozia care 
se va efectua pe teritoriul 
Statelor Unite ? Credem că în 
cadrul unor tratative atît de 
serioase cum sînt cele pe care 
Ie ducem, nu poți asculta fără 
să zfmbești această propunere 
a Statelor Unite ale America.

Lucrările Conferinței 
internaționale 

de învățămint public
GENEVA 14 (Agerpres). — 

La Geneva î<i desfășoară lucră
rile a 23-a Conferință interna
țională de învățămint public 
organizată de Biroul interna
țional de Educație «i UNESCO, 
avind pe ordinea de zi dezba
teri cu privire la programele 
pentru învățămintul mediu, șco
lile speciale, rapoartele țărilor 
privind progresul învățămîntului 
in anul școlar trecut. La con
ferință participă 77 ț^ri, prin
tre care și RP. Romină. Dele
gația rominâ este formată din 
prof. Ștefan Bălan, adjunct 
ministrului Învățămîntului 
Culturii, și prof. Nicolae 
po«. în cursul discuțiilor 
gația romină a propus unele a- 
mendamente referitoare la pro
blemele aflate pe ordinea 
zi. amendamente acceptate 
Conferință.

Raportul delegației romîne cu 
privire la progresele realizate 
în domeniul invățămintului în 
anul școlar 1958—1959 în R.P.R. 
a fost primit cu interes. Pe 
marginea raportului, diferite 
delegații au cerut lămuriri pri
vind : programele de învățămint, 
școlile profesionale, invâțămîn- 
tul fără frecvență etc. R.P. Ro- 
mînă a fost realeasa membră a 
Comitetului Executiv al Birou
lui Internațional de Educație. 
La expoziția permanentă a Bi
roului Internațional de Educație, 
unde expun peste 50 de țări, 
standul R.P. Romine s© bucură 
de o apreciere deosebită.

>1

de 
de

r

să-și retragă trupele din Congo
NEW YORK 14 (Agerpres).- 

TASS transmite : In seara de 
13 iulie la cererea secretarului 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, D. Hammarsk- 
joeld, a fost convocată de ur
gență ședința 
Securitate in 
tuația creată 
Congo.

în cuvîntarea sa la ședința 
consiliului, secretarul general 
a declarat că el a primit tele
grame din partea guvernului 
Congo în care se cere ca 
O.N.U.. dată fiind intervenția 
trupelor belgiene, să acorde 
un ajutor armat tinerei repu
blici.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Tunisiei N. Slim. El 
a prezentat un proiect de re
zoluție în care propune ca 
Belgiei să i se ceară să-și re
tragă trupele de pe teritoriul 
Congoului.

Reprezentantul S.U.A., C. 
Iaodge, în ciuda tuturor fapte
lor, a afirmat că împotriva 
Congoului „nu a fost săvîrșită 
nici un fel de agresiune** și a 
cerut să nu se piardă timpul 
cu căutarea celor vinovați de 
situația creată în republică.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, A. A. Sobolev, care a 
luat cuvîntul la ședința Con
siliului de Securitate, a decla
rat :

Din toate colțurile globului 
se face auzită o cerere una
nimă : „Jos mîinile de pe 
Congo !“. Atitudinea Uniunii 
Sovietice față de evenimen
tele petrecute în Congo, pre
cum și o caracterizare a ace-

Consiliului de 
legătură eu si- 
în Republica

stor evenimente sînt formu
late în declarația guvernului 
sovietic adresată guvernelor 
tuturor statelor membre 
O.N.U.

Reprezentanții Angliei 
Franței au încercat de

ale

Situația din Japonia

Ictâ un grup de membri ai organizației de tineret din Guineea dindu-ji contribuția 
construcția țării.

TOKIO 14 (Agerpres). — La 
13 iulie s-a deschis la Tokio cel 
de-al ITH-lea Congres extraor
dinar al Partidului liberal demo
crat de guvernămînt pentru a a- 
lege noul președinte al partidu
lui in locul lui Nobusuke 
cere este în același timp 
utisutlm.

La 14 iulie. Nobusuke 
președintele Partidului liberal 
democrat de gurernâmint. a de
misionat din această funcție. In 
locul lui a fost ales, după cel 
de-al doilea tur de scrutin, cu 
302 voturi din 406 de voturi Ha- 
yato Ikeda, ministrul Comerțului 
Exterior și al Industriei.

După alegerea lui Ikeda ca 
președinte al Partidului liberal 
democrat el a devenit in același 
imp candidat la postul de prim- 
ministru. Pari imentul se întru
nește la 15 iulie pentru alegerea 
noului premier.

Agențiile de presă occidentale 
relatează că alegerea lui lkeda în 
calitate de președinte al Parti
dului liberal democrat de guver- 
nămint și de candidat la postul 
de premier ..este o garanție că 
Japonia iși va menține relațiile 
sale strinse cu Occidentul și in 
special cu Statele Unite, deoarece 
lkeda este bine cunoscut pentru 
atitudinea sa pro occidentală’'. A- 
genția UPI, referindu-se la ale
gerea lui lkeda, arată că „se aș-

Kiși, 
prim

• Puternice demonstra
ții împotriva lui lkeda, 
desemnat ca viitor șef 
al guvernului • Atentat 
împotriva premierului 

Kiși

teaptu ca acesta să facă puține 
sau chiar nici o schimbare in do
meniul politicii promovate de 
predecesorul sâu Nobusuke Kiși*.

TOKIO 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: „Nu recu
noaștem noul guvern al Parti
dului liberal-democrat „Jos 
„tratatul de securitate** japo- 
no-american-, „Sâ se dizolve 
imediat parlamentul și sâ se 
țină alegeri generale î“ — sub 
aceste lozinci zeci de mii de 
locuitori din Tokio 
din nou la 14 iulie 
parlamentului și la 
primului ministru.

La Tokio, mitingurile au 
început simultan în cîteva 
locuri. După terminarea lor 
participanții s-au adunat In 
coloane in fața parlamentului, 
unde a avut loc un miting

grandios. Luind cuvîntul la 
acest miting, Nosaka, preșe
dintele C.C. al P.C. din Japo
nia, a declarat că prin lupta 
sa poporul japonez a dat o lo
vitură zdrobitoare virfurilor 
guvernante făcind cu neputin
ță rămînerea mai departe la 
putere a guvernului 
tar Kiși.

Potrivit unor date 
rii, la demonstrațiile 
din Tokio au luat parte circa 
100.000 de persoane. In în
treaga țară au avut loc de a- 
semenea mitinguri și demon
strații de masă in semn de 
protest împotriva formării no
ului guvern al Partidului libe
ral-democrat.

ase
menea să justifice pe agresor 
afirmînd că trupele belgiene 
au fost aduse în Congo „în 
scopuri umanitare*.

Reprezentantul sovietic A. 
A. Sobolev a adus amenda
mente proiectului de rezoluție 
tunisian care propun sâ fie 
condamnată agresiunea ar
mată a Belgiei și care reco
mandă ca statele africane — 
membre ale O.N.U. — să a- 
corde ajutor militar Con
goului. Aceste amendamente 
au fost însă respinse de că
tre reprezentanții puterilor 
coloniale și de către aliații 
lor care dețin majoritatea în 
Consiliul de Securitate.

Apoi a fost pus la vot pro
iectul de rezoluție al Tuni
siei. El a fost adoptat cu opt 
voturi și trei abțineri.

Au votat „pentru44 : 
sia, U.R.S.S., Polonia, 
nul, Argentina. S.U.A., 
dor, Italia. S-au abținut: An
glia și Franța, precum și re
prezentantul lui Cian Kai-și.

în rezoluția Consiliului de 
Securitate se cere guvernului 
Belgiei să-și retragă trupele 
de pe teritoriul Republicii 
Congo și se hotărăște ca secre
tarul general să fie împuter
nicit ca în urma unor consul
tări cu guvernul Republicii 
Congo să întreprindă acțiu
nile necesare pentru a i se 
acorda Congoului un ajutor 
militar care se va dovedi 
poate necesar, atîta timp cît 
în urma eforturilor guvernu
lui congolez. cu sprijinul teh
nic al O.N.U., forțele națio
nale de securitate nu vor pu
tea, după părerea guvernului, 
să îndeplinească integral sar
cinile lor.

Tuni-
Ceylo-
Ecua-

afacere pur belgiană. La ora 
actuală a devenit limpede că 
există o înțelegere a puteri
lor colonialiste menită sâ înă
bușe încercarea unui popor 
african de a-și consolida in
dependența cucerită prin grele 
lupte. După primele tulburări, 
Washingtonul s-a declarat 
gata să trimită trupe ameri
cane în Congo. De ce ? La ce
rerea cui ? Conducătorii con
golezi au dezmințit că ar fi 
cerut ajutor american. $i cu 
toate acestea în Germania oc
cidentală o unitate americană 
era gata de decolare cu direc
ția Congo. Aceeași unitate 
care a participat cu doi ani 
în urmă la intervenția împo
triva Libanului. In culise se 
pregătea un steag cu însem
nele O.N.U. pentru interven- 
ționiști. Și-au adus „concursul" 
lor prin tot felul de provo
cări cercurile colonialiste din 
Anglia, Portugalia și R. F. 
Germană fiecare după posi
bilitățile ce le are la înde- 
mînă. In orice caz, N.A.T.O. 
s-a discreditat încă odată in 
fața popoarelor africane : tru
pele belgiene ce au atacat 
Congo se aflau în subordine a 
comandamentului Nord Atlan
tic.

In lumea întreagă agresiu
nea belgiană, ce a transformat 
intr-un simplu petec de hîrtie 
tratatul abia semnat cu Con
go, a provocat un val uriaș 
de protest. T^mîndu-se de re
percusiuni, S.U.A. a abando
nat intenția de a-și trimite 
trupe proprii în Congo. (Pen
tru orice eventualitate, 
portavion american se 
dreaptă către Congo),
schimb, diplomații americani, 
chiar de la tribuna Consiliului 
de Securitate, au încercat sâ 
răstălmăcească faptele decla- 
rlnd că... nu s-ar fi petrecut 
nici un fel de agresiune și că 
în general „ar fi zadarnic sâ 
se caute actualmente un vino
vat". De ce ar fi zadarnic ? 
Pentru că dacă s-ar căuta vi
novatul, el ar fi cu ușurință 
găsit: colonialismul. Repre
zentantul britanic în Consiliul 
de Securitate a ajuns chiar să 
afirme că „trupele belgiene au 
îndeplinit în Congo o operă 
umanitară". Ciudat „umanita
rism" : să omori africanii, să 
le ocupi teritoriul, să încâlci 
normele dreptului internațio
nal.

Guvernul statului Congo a 
sezisat O.N.U. asupra situației 
create. Dezbaterea din Consi
liul de Securitate s-a soldat cu 
o rezoluție în care se cere gu
vernului belgian să-și retragă 
trupele din Congo. împotriva 
acestei rezoluții Franța, Ma
rea Britanie și ciankaișistul 
s-au ridicat fățiș. S.U.A. a 
practicat un joc dublu : pe de 
o parte a aprobat rezoluția ce
rînd retragerea trupelor bel
giene, iar pe de altă parte a 
felicitat guvernul belgian pen
tru agresiunea împotriva sta
tului Congo. Uniunea Sovie
tică, prin glasul reprezentan
tului ei, a demascat cu vigoa
re atentatele cercurilor colo
nialiste la independența tână
rului stat african.

Starea
Congo se menține. 
Belgia a încălcat 
vigoare și regulile dreptului 
internațional, Congo a ho- 
tărît să rupă relațiile diplo
matice cu guvernul de la Bru
xelles.

Poporul congolez, conducă
torii săi sînt. hntărlti să ’facă 
să eșueze complotul colonialist. 
Alături de ei se află toți oa
menii de bună credință, po
poarele africane, țările puter
nicului lagăr al socialismului.

EUGENIU OBREA
----- e-----

de încordare din 
Deoarece 

tratatele in

Tineri comunițti 
torturați 

poliția
de către 
italiană
(Agerpres). -» 
localitatea Ge-

fălim en-

provizo- 
de joi

au venit 
la sediul 
reședința

TOKIO 14 (Agerpres). — A- 
genția 
tional 
cepția 
kio in 
yato lkeda ca președinte 
Partidului liberal democrat de 
guvernămînt, Nobusuke Kiși 
a fost victima unui atentat in 
fața reședinței sale, fiind în
junghiat. El a fost transpor
tat imediat la spital. Agenția 
UPI arată că atentatorul, care 
a fost arestat pe loc, aparține 
unei organizații de dreapta.

United Press Interna- 
relatează că după 
care a avut loc la
urma alegerii lui

re- 
To- 
Ha- 

al
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ROMA 14
Jandarmii din 
nazzano (provincia Roma) au 
supus la torturi doi tineri co
muniști pentru că aceștia au 
scris pe zidurile caselor lor: 
Fascismul nu va trece", „Jos 

guvernul Tambroni", „Trăias
că rezistența".

Senatorul comunist Minio a 
făcut o interpelare în senat 
cerînd să se ancheteze acest 
incident grav.

Țările Americii Latine 
se solidarizează cu poporul cuban

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— In America Latină se des
fășoară tot mai larg miș
carea de protest împotriva 
agresiunii economice a State
lor Unite față de Cuba.

După cum relatează cores
pondentul din Santiago (Chi
le) al agenției Prensa Latina, 
z.arul „El Siglo*4 scrie : „A-
gresiunea împotriva Cubei 
este în același timp o agre
siune împotriva tuturor po
poarelor Americii 
un atentat asupra 
ței pașnice44.

MONTEVIDEO 
prea). — Poporul din Uruguay, 
la fel ca și popoarele din ce
lelalte țări ale Americii La
tine. urmărește cu vigilență 
uneltirile imperialismului a- 
merican care pune la cale o a- 
gresiune armată împotriva eroi
cului popor cuban.

La Montevideo și în alte orașe 
au loc demonstrații, mitinguri 
și adunări ale oamenilor muncii 
pentru apărarea Cubei.

STAS 3452 52.

Latine și 
coexisten-

14 (Ager-

MEXICO CITY 14 (Ager
pres). — Intr-o declarație pu
blicată în „Ultimas Noticias44 

, Comitetul executiv național 
al Partidului popular con
damnă amestecul S.U.A. în 
treburile interne ale Cubei 
și își exprimă solidaritatea 
cu poporul cuban.

IIAVANA 14 (Agerpres). — 
Solidarizindu-se cu lupta po
porului cuban pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare și 
suveranității țării sale. munci
torii argentinieni organizați in 
peste 200 de sindicate, repre
zentată peste un milion de oa
meni au dat publicității o de
clarație in care se arată că 
..guvernul revoluționar cuban 
este supus unor atacuri crescîn- 
de din partea trusturilor și 
monopolurilor americane. în a- 
semenea împrejurări sindica
tele argentiniene reprezentând 
voința întregii clase muncitoare 
din această țară, iși reafirmă so
lidaritatea cu poporul și mun
citorii din Cuba",

H


