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Viata culturală 
a tineretului

Raionul Slobozia— 
complet colectivizat

Casa Pionierilor din Tulcea a 
organizat o excursie prin 
țară, lată cîțiva dintre pio
nieri admirînd barajul Hidro
centralei „V. I. Lenin“ de la 

Bicaz.

Foto : A. VIERU

Inovația pe care o discută tine rii Berger Ladislau șî Mihai Gi urgiu de la întreprinderea „Elec
tromotor" din Timișoara va ușu ra munca și va contribui la creșterea productivității ei.

Foto : S. STEINER

O preocupare actuală a tinerilor de Ia sate

INȘI LO ZAREA

Școala nouă 
din cartierul nou

1 4 argine de cartier bucureș- 
/IZf tean. Dimineață. Stau în 

cancelaria Școlii de 7 ani 
nr. 89 din raionul Tudor Vla- 
dimirescu și o aștept pe direc
toare.

— Acum trebuie să vină —» 
îmi spune secretara.

Pe poarta școlii intră mereu 
oameni, unii singuri, alții cu cîte 
un copil de mină. De jos, din 
clase, prin ferestrele deschise 
pătrunde pînă la noi miros de 
vopsea și var proaspăt.

— Cred că e pe șantier, a- 
daugă secretara.

— Ce șantier ?
— La școala nouă. E gata. 

Mai trebuie amenajate aleile.,, E 
o școală tare frumoasă. Are 16 
săli de clasă, laboratoare, ate
liere...

Secretara nu poate sta mult de 
vorbă cu mine. Are de făcut în
scrieri.

— Luați loc tovarășe Angliei. 
O să-ți placă să în
veți băiețele ? „Bă. 
iețelul*  nu spune 
nimic. Se uită la 
secretară și zîm- 
bește.

— Dumneavoastră 
înscriere ?
- Tot.
— Pe ce stradă stați ?
— Pe „19 Noiembrie". 
Pe birou, sub geam, se află

scoate planul de sub geam. Poa
te nu se vede bine. 
planul cu cel de 
copiat. E bun. De 
rut atunci străzile 
treabă ea. Doar 
sese întocmit abia 
în urmă. Nu se poate, trebuie 
să fie pe undeva vreo greșeală.

Iată că a venit și directoarea. 
E o femeie tînără, plină de vioi
ciune. Cînd află de „încurcătură" 
se face a se încrunta și cheamă 
oamenii în fața planului :

— Unde spuneți că locuiți 
varăși ? Ia să cercetăm...

— Sînt străzi noi tovarășă 
rectoare. Ne-am mutat de 
rînd... Eu stau lingă ,,Poștașu
lui",.. Eu, lingă „Vasile Roaită* 1, 
îi spune 1 Mai... A mea n-are 
nume. E cea mai nouă dintre 
toate. Abia 
struiască. E 
rămidă, iar 
August".

Confruntă 
pe care l-a 
unde au apă- 
astea ? se în- 
originalul fu- 
cu cîteva luni

to-

di-
CU'

mai.
a început să se con- 
lingă fabrica de că- 

eu lucrez la ,,23

ÎNSEMNĂRI

tot pentru

Insilozarea porumbului este o lucrare care nu 
suferă nici o amînare. Calitatea superioară a 
nutrețului insilozat, bogăția iui în substanțe nu
tritive este asigurată numai atunci cînd întregul 
complex de lucrări se execută ia timp : reeo.ta
rea in faza de coacere lapte-ceară, tocarea și 
umplerea gropilor.

Deși timpul este destul de înaintat, în unele 
locuri aceasta lucrare importantă este rârr.asă in 
urma. Urgentarea ei se impune cu atit mai mult*  
cu cit timpul este înaintat. Orice intîrziere înseam
nă înaintarea porumbului spre coacerea deplină 
cînd bobul se întărește, tulpinile se usucă și din

această cauză, nutrețul însilozat este mai slab 
din punct de vedere calitativ.

Organizațiile U.T.M. din agricultură sînt da
toare să și îndrepte atenția in mod 
seoit spre mobilizarea tineretului in această im
portantă acțiune. Angajamentele luate de tineri 
cu privire la insîîozâri ver putea fi îndeplinite 
numai printr-© participare in masă la toate «u- 
C'ăriîe și printr-o bună organizare a muncii tine
rilor.

lată ce ne relatează corespondenții noștri din 
regiunile IAȘI, SUCEAVA și HUNEDOARA, des
pre participarea tinerilor ia acțiunile de insilo
zarea

Agricultura raionului Slo
bozia a fost complet coopera- 
tivizată încă din anul 1958. 
Datorită muncii în comun și 
aplicării pe scară largă a a- 
grotehnicii înaintate, produc
ția agricolă a crescut simți
tor. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut gospodăriile co
lective. dovedind astfel supe
rioritatea și posibilitățile mari 
pe care le au în mecanizarea 
lucrărilor, aplicarea in prac
tică a cuceririlor științei a- 
grotehnice. dezvoltarea multi
laterală a producției și spori
rea veniturilor colectiviștilor.

In acest an. de pildă, pro
ducția medie la hectar a gos
podăriilor colective a depășit 
cu peste 400 kg pe cea a în
tovărășirilor agricole. Numai 
în primele 7 luni ale anului, 
gospodăriile agricole colective 
au realizat venituri bănești 
de peste 35.200.000 lei. Crește
rea veniturilor bănești a asi
gurat dezvoltarea avutului 
obștesc, consolidarea gospo
dăriilor colective și in același 
timp a contribuit la creșterea 
veniturilor personale ale co
lectiviștilor. Gospodăriile co
lective și-au sporit efectivele

deo-

Ion Dumitrescu 
campion olimpic 

la talere

de animale proprietate ob
ștească, au ridicat în acest an 
noi construcții, au mai cum
părat numeroase mașini și 
unelte agricole, autocamioane, 
motoare și altele.

întărirea economi co-orga- 
nizatorică a gospodăriilor co
lective a fost însoțită de creș
terea continuă a bunăstării 
colectiviștilor.

Rezultatele tot mai bune 
obținute de gospodăriile co
lective au fost larg populari
zate de colectiviști în rindul 
întovârășiților care s-au con
vins pe bază de exemple con
crete de posibilitățile mai 
mari pe care gospodăria co
lectivă Ie oferă țăranilor 
muncitori în sporirea produc
ției agricole și creșterea ni
velului lor de trai. Ca urmare 
a rezultatelor obținute și 
muncii politice 
sub conducerea Comitetului 
raional P.M.R.. 
vreme toți țăranii 
tori întovărășiți din ra
ion s-au înscris în gospodă
riile colective. In prezent, cele 
peste 24.000 familii de țărani 
muncitori din raion sînt unite 
în 52 de gospodării colective, 
lucrind laolaltă peste 92.700 
ha teren agricol.

Colectivizarea agriculturii 
raionului Slobozia a deschis 
largi perspective pentru spo
rirea continuă a producției 
agricole și creșterea nivelului 
de trai al colectiviștilor.

SE EXTINDE 
FORAJUL 

CU TURBINA

porumbului.

toca
în toamna

și pune 
aceasta

sate vor putea 
la siloz 
cantități sporite de furaje.

Rămași in urmă

a
desfășurate

în ultima 
i munci- 
din

(Agerpres)

în schelele petrolifere 
întreaga țară se extinde 
mai mult forajul cu turbina, • 
metodă înaintată de muncă 
care sporește vitezele de să- • 
pare a sondelor și contribuie , 
la reducerea prețului de cost, 
în ultima lună, de exemplu, 
petroliștii au săpat cu turbina . 
41.5 la sută din totalul lucră- ■ 
rilor de foraj față de 30 la ■ 
sută cit s-a executat în pri- ' 
mele șase luni din acest an. | 
Fruntași în această acțiune ț 
sînt sondorii din Moldova și ; 
cei din cadrul Trustului de ! 
explorări geologice.

Ca urmare a extinderii me- i
todelor înaintate de muncă.**  
petroliștii au depășit planul 
de foraj in primele opt luni 
din acest an cu aproape 24.000 
m. liniari. O bună parte din 
lucrările de foraj o reprezintă 
forajul de explorare care se 
dezvoltă 
creșterii

Prin 
lucru la 
buit la reducerea prețului de 
cost pe m. liniar forat și prin 
reducerea consumurilor speci
fice la unele materiale, sondo
rii au realizat în primele șap
te luni din acest an economii 
peste plan de aproape 9 mi
lioane lei.

din 
tot

, , o
coală mare de hirtie albă pe ca
re este desenat frumos, in tuș și 
culori, planul circumscripției 
școlare. Cînd secretara nu cu
noaște strada se uită în plan.

— Cum ați zis că-i spune ? 
Cetățeanul repetă numele stra. 

zii pe care locuiește. Dar secre
tara n-o găsește. îl privește ni
țel încurcată.

— Mai așteptați pînă vine to
varășa directoare. Acum o să 
vină și o să lămurească situația, 

între timp pe ușa cancelariei 
intră și ies mereu oameni. în
scrierile decurg în bună ordine. 
Dar iată că din nou s-a produs 
o încurcătură. în plan nu se 
află trecută nici strada „1 Mai".

— Sinteți de aici din cartier ?
— Din cartier tovarășe, ce 

naiba...
Cu vremea „încurcătura" capă

tă proporții. La școală au mai 
venit încă trei cetățeni de pe 
străzi necunoscute. Secretara

zi pe hîrtia albă, 
frumos desenată, în 
tuș și culori, înce
pură să alerge vîr- 
furile degetului ară. 
tutor. Directoarea 

scoase din sertar un creion ne
gru, obișnuit și începu să trase
ze pe urmele lor linii paralele 
închipuind noile străzi. Secretara 
tresări :

— Ce faceți tovarășă directoa
re ? Privea spre hîrtia albă, cu
rată, pe care era desenat planul 
circumscripției școlare. Origi
nalul de pe care-l copiase fu
sese întocmit abia cu cîteva luni 
în urmă și nu-și închipuie că 
s-ar fi... învechit ! O zi în
treagă a lucrat la el cu atenție, 
cu migală, în tuș și culori. Și 
era atit de frumos îneît i-l lău
dase pînă și profesorul de desen. 
Iar acum ? Vă închipuiți, desi
gur, cum arăta I Secretarei mai 
că-i venea să plingă. In aceeași 
clipă, însă, muncitorul care lo
cuia pe strada fără nume începu 
să rîdă. Rise și directoarea. Eu 
mă uitam la fața secretarei. Se 
îmbujora din ce în ce ; cutele 
dintre sprincene dispărură. Și 
deodată, ca într-o cascadă. în
cepu să rîdă și ea laolaltă cu 
toți cetățenii care se aflau acolo:

— Frumoasă... încurcătură. Iar 
eu mu supărasem !

V. BARAN

5 milioane lei economii
continuu în vederea 

rezervelor de țiței, 
mărirea vitezelor de 
sonde, care a contri-

(Agerpres)

Cîteva bucăți de tablă și cî
teva seînduri se găsesc 
oricare S.M.T. La 
însă se mai găseau 
motoare mici care 
folosite în această perioadă 
și îty plus, niște piese de ba
toză^ scoase la reformă, un 
șasîu de remorcă, de aseme
nea nefolosit. Tinerii mecani
zatori din atelier au discutat, 
au chibzuit și au ajuns la 
concluzia câ pot să facă din 
aceste materiale un lucru 
bun. Stațiunea trebuie să a- 
jute gospodăriile agricole co
lective din raza sa de .activi
tate să însilozeze peste 4.000 
de tone furaje. Pentru a se a- 
chita de această sarcină sta
țiunea posedă o combină S. 4 
pe care o adaptează pentru 
asemenea lucrări și două to
cători mecanice. Cu o tocă
toare mecanică lucrează ute- 
mistul Alexandru Rapigă la 
gospodăria colectivă din sa
tul Voinești, cu alta lucrează 
utemistul Mihai Pavel la gos
podăria colectivă din Golă- 
ești. Dar pentru a urgenta 
lucrăâie de Insilozare. meca
nicii Mu confecționat din cele 
douir motoare amintite mai 
sus și din alte materiale două 
tocători. Cu piesele de la 
batoza reformată, adaptate 
pe șasiul vechi de remorcă 

de asemenea, un 
lucrează, con- 

cu cîte două to- 
mecanice.

în 
Holboca 
și două 

erau ne-

în regiunea Hunedoara lu
crările de insilozare a porum
bului au rămas mult in urmă. 
Pină acum cîteva zile, din ceie 
117.000 tone porumb, planifi
cate să se însilozeze la gospo
dăriile agricole colective din 
regiune, nu erau insilozate decît 
circa 2.000 de tone. O bună 
parte din răspunderea pentru 
această situație, pe lingă con
ducerile .unităților agricole so
cialiste respective, o poartă și 
organizațiile . de bază U.T.M. 
din aceste unități. Aceasta 
pentru că. deși în planurile lor 
de mu.ncă și-au trecut execu
tarea unui volum mare de lu
crări la insilozarea porumbului, 
pină acum ele nu și-au reali
zat decît o mică parte din a- 
ceste angajamente. Așa de 
exemplu comitetele U.T.M. din 
gospodăriile agricole colective 
Teiuș, Mihalț, Vințu de Jos, ra
ionul Alba, din gospodăriile 
colective Aurel Vlaicu și Vine
rea, raionul Orâștie, n-au mo
bilizat tinerii nici măcar la 
săparea gropilor de porumb-

siloz, lucru ce trebuia făcut încă 
de multă vreme.

Există încă posibilitatea ca 
aceste rămineri in urmă să fie 
recuperate. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. din gospodă
riile ogrico'e de stat și colec
tive, împorțiți pe echipe, orga- 
nizind întrecerea socialistă tine
rii pot să-și aducă o contribuție 
serioasă la lucrările de insilo
zare a porumbului asigurind 
astfel o hrană îndestulătoare 
pentru animale.

Mai mult sprijin 
acțiunilor tineretului

Planul de acțiune al comi
tetului raional U.T.M. Sucea
va prevede ca tinerii din raion 
să sprijine lucrările de recol
tare și insilozare în toate uni
tățile agricole socialiste din 
raion. Așa spre exemplu tine
rii și-au luat angajamentul să 
însilozeze întreaga cantitate 
de 700 tone porumb siloz pre
văzută in planul secției Fin- 
tinele a G.A.S. Liteni. De a- 
semenea, la secția Todirești a 
G.A.S. Burdujeni tinerii s-au 
angajat să însilozeze 1.000

'■ (Continuare în pag. 3-a)

I

au făcut, 
cuplu care 
comitent, 
cători mecanice. Iată cum, 
cu ajutorul tinerilor mecani
zatori, colectiviștii din Cor- 
nești, Lungeni și din alte

COMUNICAT
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Rorpîn, Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Popular? Romine și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Pnmîne au 
hotărît ca sîmbătă 10 septem
brie 1960 — ziua funeraliilor 
tovarășului Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Demo
crate Germane, membru al 
•Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania - să fie 
/i de doliu-

ROMA 9 (Agerpres). — Co
respondență specială :

Un nou succes strălucit al 
culorilor sportive romînești a 
fost înregistrat vineri în pe
nultima zi a Jocurilor Olim
pice de la Roma. După D. 
Pirvuleseu și lolanda Balaș, 
țintașul Ion Dumitrescu a cu
cerit cea dea treia medalie 
olimpică de aur terminînd 
victorios în proba de talere a- 
runcate din șanț.

(în pag. 4-a:
Reportajul Jocurilor 
Olimpice de la Roma).

Cabinetul tehnic — în sprijinul 
tinerilor inovatori

Pentru a veni in a- 
jutorul sutelor de ti
neri muncitori ci 
Uzinelor „Gheo-ghi 
Dimitrov" din Arad, 
cabinetul tehnic al 
uzinei a luat împre
ună cu comitetul 
U.T.M. inițiativa de 
a înființa pe lingă 
fiecare secție o vi
trină cu inscripția : 
„Cabinetul tehnic de 
inovații anunță...-. 
Sâptominai sînt afi
șate pe aceste 
trine — afișiere, 
rite aspecte și 
tăți tehnice din 
ții, tematici de
vații de studiat ac
cesibile tinerilor mun
citori ai 
respective, 
felurite

VI- 
dife- 
nou- 
sec- 
ino-

secțiilor 
precum și 
materiale

în ce privește ino
vațiile.

Astfel, în cadrul 
secției sculerie, da
torită folosirii cu 
succes și a acestui 
mijloc de antrenare 
a tinerilor muncitori 
in mișcarea de ino
vații, tinerii munci
tori losif Petran, 
Eugen Pins și Nico
lae Ibm au realizat 
de aurind primele lor 
inovoții.

Unul dintre cel 
mai noi inovetori 
este și ti nărui elec
trician Caro! Goschi, 
din cadrul secției 
sculerie a uzinei. 
Recent acesta a 
prezentat cabinetului 
tehnic inovația sa, 
ce constă dintr-un a- 
parat cu ajutorul că-

ru’a se pot încărca 
electromotoarele ce 
la electrocare șî de 
la alte mașini elec
trice. Astfel, aceste 
electromotoare nu 
mai trebuie predate 
secției de încercare 
a acumulatorilor 
unde înainte stațio
narea lor în această 
secție dura p nâ la 
3-4 zile ; prin folo- 
s:rea noului aparat 
de încărcare, aceas
tă operațiune durea
ză dear 6-8 ore și 
se face chiar in 
secția sculerie. Prin 
aplicarea acestei i- 
novații se aduc uzi
nei 
de

economii anuale 
peste 37.000 lei. 

ROȘCA 
GHEORGHE 

tehnician

Au colectat 33 tone fier vechi
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru). — Cei 
410 tineri organizați în 12 bri
găzi de muncă patriotică de la 
Uzinele „Strungul" din Orașul

Ceea ce nu știu, poate.
candidați!

Stalin au colectat în ultimele 
două săptâmîni 33 tone de fier 
vechi pe care le-au predat tur
nătoriei de fontă din cadrul u- 
zinei lor.

în mod deosebit s-a eviden
țiat brigada de muncă patrio
tică de la sectorul forjă con
dusă de Călinescu loan, pre
cum și tinerii Horvat loan, 
Neagu Ion, Istrătescu Nicolae 
și alții.

Poate că nu m-aș fi hotărît 
să încep aceste rînduri — pe 
noi. inginerii, ne trage mai de 
grabă inima să scoatem rigla 
de calcul decît condeiul — 
dacă n-aș fi răsfoit zilele aces
tea listele celor înscriși acum 
psntru anul I și, Ia scurt inter
val, niște documente 
din istoria institutului. Mulți 
înscriși, incomparabil, 
mulți decît studenții seriilor 
de odinioară. Insă eu cred că 
ar putea fi și ar trebui să fie 
și mai mulți. în Timișoara și 
în jurul Timișoarei sînt nenu
mărate întreprinderi indus
triale. Muncesc în ele tineri 
care au absolvit școala medie 
anterior sau în cadrul școlii 
serale. Și totuși, din centre 
importante cum sînt Reșița, 
Oțelul Roșu, Arad, Anina, 
Lupeni, Bocșa Romînă, Deva, 
au venit prea puțini candi

de Gh. Râdoi
Rectorul Institutului po litehnic din Timișoara

vechi

mai

întreprinderile din 
centre sînt în pri- 

interesate să

dați.
aceste
mul rînd ele
primească peste cîțiva ani ca
dre de ingineri cit mai bine 
pregătiți. Iată de ce cred că 
trebuie sporite eforturile de 
îndrumare spre institut a 
muncitorilor fruntași, a fiilor 
oamenilor muncii capabili să 
devină tocmai acele 
despre care pomeneam 
sus.

Spuneam mai sus că 
căzut sub ochi, aproape în *-  
celași timp, listele viitoarei 
promoții 1965 și documente 
din istoria institutului. Tinerii

cadre 
mai

mi-au

care au început să lucreze 
pentru prima oară într-o uzi
nă socialistă, tinerii care pă
răsesc școala medie avînd 
toate drumurile deschise, 
nu-și dau. poate, seama, ce 
avantaj imens este acela de 
a fi așteptați în institute bine 
utilate, bine dotate, din toate 
punctele de vedere. Lor vreau 
să mă adresez, pentru că do
cumentele au ajutat amintiri
lor să întregească imaginea 
unor alte vremuri, cu alte rea
lități.

Numai pentru ideea înfiin
țării Institutului politehnic 
timișorean a trebuit să se 
lupte aproape 20 de ani. In

1920, o comîsîe pregătitoare 
declara : „Pentru primii ani 
este necesar laboratorul de fi
zică și chimie. Cum la fiecare 
școală se găsește cite ceva, se 
va putea împrumuta de la 
fiecare". Să zicem că sînt 
greutățile începutului... Dar 
iată că după 10 ani de funcțio
nare. pentru laboratorul dc 
chimie s-au improvizat numai 
cite . a mese, iar laboratorul 
ds fizică se limitează la lu
crări cu totul elementare, de
oarece „mărinimia" oficialită
ților l-a miluit—drept material 
in dotare — cu ...53 portrete 
ale marilor fizicieni. Tot după 
10 ani, laboratorul de meca
nică aștepta încă „împrejurări 
financiare favorabile", și înși
ruirea poate continua, întru- 
cît toate laboratoarele, cite

(Continuare în pag. 3-a)

Furnaliștii de la Combinatul 
metalurgic din Reșița mun
cesc cu perseverență pentru 
punerea în practică a măsuri
lor tehnice și organizatorice 
prepuse în cadrul consfătuiri
lor de producție, fapt care le 
permite să realizeze o produc
ție sporită de metal și însem
nate eronomii peste prevede
rile pianului. Printre măsurile 
mai impartante aplicate în 
perioada care a trecut din a- 
cest an se numără și introdu
cerea gazului metan la cele 
2 furnale. Aceasta a contribuit 
la reducerea consumului de 
cocs metalurgic și totodată la 
îmbunătățirea calității fontei. 
De asemenea a fost mărit de
bitul de aer suflat în furnal, 
prin sporirea turațiilor suflan- 
tclor și s-a îmbunătățit ali
mentarea agregatelor cu aer

comprimat. Datorită acestui 
lucru s-au creat condiții pen- 
tru ca nu peste mult timp să 
poată fi elaborate zilnic 2-3 
șarje de fontă în plus. Pe 
lingă aceste măsuri care duc 
la ridicarea indicilor de utili
zare a agregatelor, furnaliștiî 
reșițenî au pornit o interesan
tă acțiune pentru recuperarea 
fontei din zgură. Astfel, în 
jgh’abul de evacuare a fontei 
ei au făcut cîteva gropi mici 
unde fonta, fiind mai grea de- 
cit zgura se depune treptat. 
In acest mod a fost recupe
rată lunar o cantitate de circa 
36 tone de fontă. Prin astfel 
de măsuri și acțiuni colecti
vul secției furnale a realizat 
de la începutul anului și pînă 
în prezent economii în valoa
re de aproape 5 milioane lei.

(Agerpres)

La Ambasada R. 0. Germane
din București

Vineri Ia orele 9 dimineața 
tovarășii : Chivu Stoica,
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Alexandru Draghici*  
Dumitru Coliu, Ianoș Faze- 
kaș. Anton Moisescu, Avram 
Bunaciu au exprimat condo
leanțe ambasadorului R.D. 
Germane la București, Wil
helm Bick, și celorlați mem
bri. ai Ambasadei, cu prile- 
jufl încetării din viață a to
varășului Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii De
mocrate Germane, păstrînd 
cîteva minute de reculegere 
în fața bustului eminentului 
luptăîor pentru cauza păcii 
și socialismului.

De asemenea au venit Ia 
sediul Ambasadei R. D. Ger
mane. pentru a prezenta con
doleanțe. membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai or
ganizațiilor de stat și obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, activiști de partid.

Au mai prezentat condo-

leanțe șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic. Cei prezenți 
au semnat în cartea de con
doleanțe.

Intr-un șir lung impresio
nant, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, în 
semn de adine omagiu adus 
marelui dispărut, vin la Am
basada R.D. Germane pentru 
a prezenta condoleanțe. Cu 
durere ei pășesc înăuntru și 
păstrează un moment de re
culegere în fața bustului to
varășului Wilhelm Pieck, care 
este străjuit de steaguri roșii 
și drapele de stat îndoliate 
ale R.D. Germane.

Oamenii muncii semnează 
apoi în cartea de condoleanțe. 
Ei asigură poporul frate ger
man că vor fi întotdeauna 
solidari cu lupta sa hotărîtă 
pentru reunificarea Germa
niei, pentru făurirea unei 
Germanii democrate, pentru 
pace trainică în întreaga 
lume.

La omoasada R.D, Germane» Conducători ai partidului ji statului în fața bustului tovarășului 
Wilhelm Pieck. ------- 5 T
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k/a/a culturală 
a tineretului

CARTEA ÎN
în Curtișoara, raionul Slati- 

na, găsești prieteni statornici 
nu numai ai cărții din biblio
tecă. Mulți tineri îndrăgind 
cartea, o cumpără, o așează cu 
drag în biblioteca personală 
de unde și-o iau ori de cîte ori 
voi- să recitească un pasaj care 
le-a plăcut, să se sfătuiască 
pe îndelete eu eroul preferat.

Am stat de vorbă cu mulți 
tineri despre bibliotecile per
sonale. Pasiunea lor pentru 
carte n-6 desprinzi numai din 
competența eu care tineri ca 
I. Tătărășescu. Constantin S. 
Ion, Toma Zamfir iți vorbesc 
despre „Mitrea Cocor", ,.Pă- 
mînt desțelenit", „Reportaj cu 
ștreangul de gît", .JVIama '. des
pre poeziile lui Eminescu, 
G. Coș buc ete. ei o desprinzi 
și din observațiile 
critice pe care ei le 
fac cu privite la a- 
provizitmarea cu eărți 
prhr librăria covpera- 
ttvel.

—r Aici — ne spu
nea Ion S. Con
stantin — ori de cîte ori 
vreau să cumpăr o carte, 
n-o găsesc. Iată, am urmat 
cercul politic „Să ne eunoaș- 
tem patria". Pe lingă manual 
am vrut să Citesc mai mult. 
Mi-am cumpărat „Romirria 
pitorească" de AL Vlahuță, 
daf am vrut și unele din eăr- 
țiie Iui Geo Bogza și din cele 
care să vorbească despre dez
voltarea republicii noastre. 
N-am găsit.

Dîn librărie lipsesc de mul
te luni broșurile Meotojrtee. 
Mulți tineri, ea. de exemplu. 
Marc» C. Dumitru, Gb. Stă- 
nbiu, D. Vintilă. Deliu Dumi
tru doresc să aibă în bî- 
bfioteca lor personală și „Pla
nul cooperatist" și „Sarcinile 
Uniunii Tineretului de V. I. 
Lenîn și „Despre eroii ute- 
ciștf" și „Copilăria Iul V. 1. 
LCrtln“ ea să enumerăm doar 
cîteVa din dorințele lor

Ntiftieroase observații cri- 
tiCe au făcut cititorii din a- 
cCastă comună. în deosebi cu 
privire la cartea agrozooteh
nică, de popularizare a știin
ței.

— Munca oamemlor wșiri 
— legumicultura în special — 
ne spunea tov. Paraschiv, se
cretar al organizației de >>ază 
P.M.R. din comună. Ie cere o 
mai Bogată informare m a- 
cOrff domeniu. Dîn p5r -ț-- rele 
dOVa-trei titluri de br'^reri 
aflate in bibliotecă. $î acestea 
îrttr-tfn humăr redes de e- 
xempfare, nu satisfac cerin
țele oamenilor. Apoi r^^podă- 
ria eofectivă din comună se 
dezvoltă, s-a extras ere< ■’rea 
păsărilor, a animalelor. Cărți 
și broșuri care să se adrereie

direct îngrijitorului de păsări 
sau do animale, să-i ajute 
printr-un sfat tehnic compe
tent și la puterea lui de înțe
legere, prin împărtășirea ex
perienței înaintate a lucrăto
rilor fruntași din țară în a- 
cest domeniu, nu se prea aduc 
în biblioteca sau la Kbrăria 
de la nor, pentru că niei Edi
tura Agrosilvica de Stat nu 
le tipărește. Cererile spOrite 
pentru astfel de cărți ar pu
tea fi, cred, satisfăcute mai 
bine si de editura amintită, 
dar ș’ de colecta ..Biblioteca 
țăranului muncitor* 4 care, 
cred, ar trebui să cuprindă și 
astfel de titluri, pe lingă cele 
de literatură.

Desigur, observațiile pri
vind activitatea unor edituri.

Cum se face stadiei 
cererii de carte în canin na 
Curtișoara, raionul Slatina

CONCURS LITERAR 
ÎN ÎNTREPRINDERE

un 
de

Comitetul U.T.M. 
al întreprinderii „Ni- 
colae Cristea" din Ga. 
lăți a organizat 
concurs literar
creație pe temele ftE- 
liberafea patriei 

sire de Sub jugul fas
cist" și „Viața 
tineretului în 
noastră*.  La 
concurs, inițiat
rețea pe care utemiș- 
Iii Ou făcut.O într-o 
adunare generala s-aU 
prezentat 26 de lu-

noa.

noua a 
patria 

acest 
la ce-

erori — poezii, Kh:te 
și reportaje — aper- 
finind tinerilor imk. 
citon din întreprin
dere. Printre ei se re
marca talentul lică
rului poet hela Chi
rie, ir» rimă de 99 de 
ani. cuptor ar la 
minorul nr, 4 și 
al liceului tereL

Luctârile au 
triate de o cor 
stabilită de comitetul 
U.TJf. nb îndruma
rea organizației de 
partid, premierile ur-

In comună Panticeu din 
râionul Cluj s-a ivit 
deseori prilejul ca tine

rii să discute asupra unor 
probleme ca cele despre ori
ginea vieții, cum s-a format 
pămîntul, ce sînt visele, ce 
Sînt superstițiile, ce este sufle
tul etc. Multe din probleme 
le-au fost lămurite în cadrul 
„Cercului haturaliștilor". Al
tele însă, le-au rămas insufi
cient clarificate. In comună 
Sîht unii care mai cred în a- 
nurtrite semne, vrăji, leacuri 
și în fel de fel de fantasma
gorii...

Iată motive pentru care or
ganizația de bază U.T.M. de 
aici a inițiat o seară de între
bări și răspunsuri pe tema : 
„Știința și religia despre Uni
vers" la care a invitat o bri
gadă științifică de la Cluj sâ 
lămurească mai bine tinerilor 
probleme ca cele amintite.

Brigada științifică a răs
puns cu plăcere cererii tineri
lor săteni. în ea au fost cu
prinși oameni de știință care 
să acopere prin pregătirea lor 
domeniile cele mai importan
te ale temei : astronomie, 
biologie, fizică etc. Totodată 
membrii brigăzii științifice au 
fost informați din timp des
pre credințele, superstițiile 
cele niâi 
murtâ.

răspîndite th co-

Sala căminului cultural 
din Panticeu. La ora 
fixată pentru Intîlnirea 

eu brigada științifică nu mal 
puteai găsi nici măcar un loo 
în picioare. Alături de tineri, 
au ținut să participe, atrași

Sala căminului 
din Pantlceu. 
flvnio rtcrrtfrii

Activitate 
cultural-educativi 

la fabrica 
de antibiotice

Organizația U.T.M. de
Fabrica de antibiotice
Iași desfășoară o vie activitate 
cultural-educativă în rîndul 
tinerilor. Nu există săptămî- 
nă m care tinerii muncitori 
de aici să nu participe la ac
țiuni culturale dintre cele 
mai variate și Interesante, 
care-i ajută să-și petreacă 
timpul liber cît mai plăcut și 
instructiv. Serile literare, se
rile de poezie, audițiile muzi
cale sau concursurile „Cine 
știe cîștigă- pe diferite teme 
de cultură generală sînt nu
mai cîteva din acțiunile care 
atrag un mare număr de ute- 
miștj și tirteri din întreprin
dere Seara literară „Maxim 
Gorki" ca și concursul „Cine 
știe cîștigă- cu tema „Viața 
și opera marelui scriitor rus 
A. P. Cehov" aw oferit tineri
lor posibilitatea cunoașterii 
mai profunde a cttorva dintre 
cele mai valoroase opere ale 
literaturii ruse și sOvietiee. De 
mult succes s-a bucurat și 
seara de poezie : „Poeții cîn- 
tă viața nouă a patriei“. T>- 
nărul poet ieșean Horia Ziiie- 
ru a citit cu acest prilej cîteva 
din poeziile sale, iar artiștii 
C. Dirtulescu și Costin Virgil 
de la Teatrul Național din 
Iași au recitat fragmente din 
cele mai frumoase și cunoscu
te poezii închinate patriei 
noastre. Seara literară s-a în
cheiat cu un frumos spectacol 
susținut de brigada artistică 
de agitație a întreprinderi:.

O altâ acțiune interesantă 
mult apreciată de tinerii 
muncitori a fost și seara mu
zicală cu tema „George Enes- 
cu *•  Ciprian Porumbescu". 
Seara muzicală a fost însoțită 
de proiecții cinematografice

frT CdrriUna Pietroasele, 
rezonul Mizil, sînt rtu- 
mero$i tirteri care, prin- 
zînd dragoste de carte, 
se preocupa continuu de 
îmbogățirea bibliotecilor 
lor personale, fotografici 
noaStrâ a surprins un as
pect de la standul orga
nizat de cooperativi, la 
oare tinerii vin sâ 
noascâ și să-și cumpere 

cărțile nou apârute.
Foto î A. VFERU

cu-

Aspect din spectocoiuf 
„Scrisori de drogoste“ 
prezentat Id Piaba Neamț 
de artiștri Teatrului de 

Stat din Bacău
Foto : V. ALEXANDRUMIRCEA ANDREI

foU 
line

pârtiei

Sub
de caracterul întllnirii. aa- 
meroși vîrstnie.

Se anunță deschiderea listei 
de întrebări.

în sală se așterne UB frea
măt de cîteva minute. Se sta
te emoția îmbinată cu intere
sul de a cunoaște multe lu
cruri folositoare, de a-și risipi 
nelămuririle.

Apar primele miini ridicate.
Se înscrie la cuvint Ioan 

Bocea. El se interesează cvm 
privește știința superstițiile 
Și își concretizează întrebarea 
cu o serie de exemple din sa
tul lui. unde unii se mai Iasă 
atrași, in mod naiv, in această 
plasă dăunătoare, fapt care i 
împiedică să și desfășoare în 
mod normal munca si viața. 
Unii consăteni — spune Bo
cea — mai cred încă în poveș
tile cu pisici negre, cu bătutul 
în lemn, cu numărul treispre
zece care aduce ghinion, cu 
spartul oglinzii, vărsatul sării 
și așa mai departe. Am vrea 
să știm de unde provin aceste 
superstiții, și ce-i face pe unii 
să le mai dea crezare.

„Specialistul*  brigăzii în a 
ceste probleme este cercetă
torul Vasile Stanca. El expli 
că originea îndepărtată a su
perstițiilor, arătînd că ele s-au 
Păscut din teama și neputința 
pe care o încerca omul pri
mitiv în fața fenomenelor na
turii, teamă pe care, mai tîr- 
ziu, exploatatorii au folosit-o 
pentru a-și menține supușii

Pe marginea expoziției artiștilor plastici amatori 
din Capitală

Exigențe sporite
Calitatea artei plastice de ama

tori s-a statornicit de ctțiva ani 
la un nivel destul de înalt, fapt 
care permite ca și discuțiile pe 
marginea ei să se facă de pe po
ziția unei critici mereu mai exi
gente. Plastica de amatori fi-a 
îmbogățit tematica, vădind o cu
noaștere mai profundă a realită
ții, o continuă sporire a posibili
tăților de exprimare artistică.

Expoziția deschisa în prezent 
în Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin" din Capitali, pavi
lionul C., aducind o selecțiune 
de lucrări recente ale membrilor 
cercurilor de artă plastică din în
treprinderi și din casele ratonele 
de cultură ale tineretului, vădeș. 
te și ea preocupările multiple, 
dorința și autoexigență creatori
lor, care lucrează pe dife. 
rite tărîmuri de activitate. Mulți 
dintre expozanți, inspirîndu-se 
din aspectele realității imediate,, 
au dat imagini ale tovarășilor de 
muncă, ale șantierelor patriei, 
ori ale momentelor de odihfti 
in natură.

in mai toate Incrările de grafici 
palpită actualitatea și dintre ele 
treimte citate riiera pensru seari- 
meatul ovini a f on intâiuiior ear a 
vibrează in linii și culon : pas
telul turnătorului M. Ventzel, a- 
cuarelele semnate de tehnicianul 
Andrei Frischlander, de studen
tul Dobrota, de eleva Vanda Mi. 
hulac, linogravurile Lianei Petru- 
țiu, (afară de t,Concurs de moto
ciclete" prea cochet fi artificial 
compusă) etc.

In sala de pictură e loc pen
tru reflexii contradictorii. E sur. 
prirtiâtoare dezinvoltura cu cară 
pictorii amatori mînuiesc uneltele 
artei, obținind, unii, efecte care 
ar putea fi atribuite unui artist 
profesionist. Dar pulsul vieții bate 
prea rar în aceste lucrări. Obser
vația nu vine de la deficiențe de 
tematica, deoarece subiectele luate 
din octualitate primează, cele 
mei multe lucrări reprezentând 
oameni ai muncii în acțiune or 
peisaje industriale. în unele lu
crări ale artiștilor plastici ama
tori de pe lingă cercurile coselor 
de cultură, conținutul emoțional 
coincide cu titlul t portretul da 
zidăriță al Liniei Panait, „Briga. 
da fruntașă" de Ioana Pupăzan, 
izvorăsc din dorința de a expri
ma idei sau impresii din viața 
înconjurătoare. Se remarcă și câ
teva peisaje ale naturii, 
modeste dar spontane,

cu emoție, ctt dragoste de reuli- 
tate, de naturi ți de aria, fără 
afectare.

Unii amatori au avut insă am
biția să strălucească prin formă, 
împrumutând din arsenalul pre
turii artificii, procedee tehnice pe 
care s-au silit să le aplice parcă 
spre „a lua ochii". Astfel, gos. 
podina Elena V etșescu a găsit 
trucul conturului gros făcut cu 
tuș, pe hîrtie udă, și Ștefani a 0- 
rășanu și-a compus o factură ar
tificială care o încurcă atunci cînd 
are de exprimat ceva real (în 
„Creșa nouăr" motivul zidurilor 
simbolic albe e eclipsat de vege
tația vopsită cu pete mart, cu e- 
fecte căutate). Talentata țesătoare 
Arta Constantin, care s-a mai fă
cut remarcată pe panourile expo, 
zițiilor de amatori, a abordat o 
compoziție vastă, de dimensiuni 
pe care nu le putea acoperi cu 
actualele ei mijloace de expre
sie ; ea nu evocă ceea ce spune 
titlul „La G.A.S. Pipera" ci con
ține o simplă grupare de perso. 
naje — ca ta fotograf, și o jerbă 
de nuanțe puse cu mult simț al 
culorii, dar fără sa ffină expre
sivă. Personalitatea amatorului se 
manifestă în sinceritate, prospe
țime, autenticitatea emoției și 
nicidecum în false efecte de linie 
ori de culoare. De aceea sînt mai 
convingătoare și mai interesante 
literari ca aceea semnată de Pupă- 
zan, în ciuda stângăciilor de pe
nel și sînt mai anoste lucrări ca 
cea de Orășanu, în ciuda abilita, 
ților formale.

Un vechi dicton pedagogic spu
ne : cînd elebul învață bine, e 
meritul lui ; cînd elevul învață 
prost, e vina învățătorului. Ob
servațiile de mai sus se adresea
ză nu numai expozanților, ci și 
instructorilor de la cercurile fes. 
pective. In ceea ce privește mî- 
nuirea uneltelor artei, expozanții

arâtă că au beneficiat de sfaturi 
competente.

Mai puțin rodnică se vedetă 
a fost educația simțului actuan--' 
tații în artă. Oameni care trăiesc 
pe un permanent „teren de do*  
cumentaref< la lacul lor de mun
cii, dau totuși prea puțin ima
ginea realității în cate trăiesc. 
Căutând cu luminarea anumite 
lucruri pitorești, amatorul dă o 
imagine Convențională. De piL 
dă, unele piesaje industriale ex
puse aici, ca cele din regiunea 
forestieră, sînt de fapt studii 
de natură pitorească, elementul 
„fabrică" făcînd simplă figura» 
țte în imagine și fiind percepti
bil numai grație textului din ii» 
tiu.

Instructorul cercului poate cu» 
noaște exact. Iii catul âCelor 
elevi, dotați, capabili să dea lu» 
crurî tot mai emoționante, mo
tivul care îi împiedică să vadă 
limpede rostul și condiția acti
vității amatorului : prejudecată, 
orgoliu, vreo deficiență de gust 
ori de cultură. în timp ce-i des
chide amatorului ochii pentru 
meșteșugul artei, trebuie să-l de
prindă a observa „motivele arlis- 
tice“ din jur. E o problemă de 
profunzime a actului de educare^ 
fiind vorba să se dezvolte re
ceptivitatea artistului amator 
față de fru.moSul viu, gustul pen
tru ineditul spectacolelor pe ca
re le vede și le trăiește zilnic, 
impulsul de a picta aspecte din 
realitatea imediată. Orice artist 
adevărat îi poate face amaioru» 
lui confidența că bucuria artei e 
infinit mai mare cînd e legată de 
viață decît atunci cînd e legată 
de clișee. Aceste lucruri pot in» 
tra în conștiință nu numai prin 
articole teoretice ci și prin pre
zența prietenească a creatorilor 
cu experiență alături de amatori.

ANCA ARGHIR

Seară literară 
eorge CoșbucM

piese 
lucrate

reflectorul științei...
La întrebarea aceasta pusă 

oe tinâml Ion Rusu. răspunde 
cercetătorul Emanoil Ancuța. 
Cu atenția încordată toți cei 
prudenți ascultă explicațiile 
clare ale omului de 
care arată, folosind 
geologiei și astronomiei 
mintul are o istorie ce 
ză de peste patru miliarde de 
ani demonstrînd absurditatea 
basmelor biblice despre „fa
cerea lumii în șase zi!e“. Pen
tru a arăta mai convingător

știință 
datele 
că pă- 
durea-

O intereiantă seară de întrebări 
fi răspunsuri pe tema „Știința ți religia 

despre Univers*,  organizată de Comitetul 
U. T. M din comuna Panticau, raionul Cluj

cuție un tinâr oacheș și mu
calit pe nume Ion Duduț.

— Unele fete din satul no
stru au altă părere despre a- 
cest lucru. Cică numărul cio
burilor de oglindă le spune 
peste citi ani se vor mărită.

— Da de unde — sări o ne
vastă tînără. Eu am spart 
oglinda chiar în săptămîna 
dinaintea nunții. Și uite-mă 
măritată, după cum mă știți.

tn sală izbucniră rîsete.
WA fost oare lumea crea

tă de dumnezeu ?"

netemeinicia afirmațiilor des
pre „facerea Universului" cer
cetătorul se referă la unele 
contradicții flagrante din ca
drul scrierilor religioase.

— Dar cum se explică exis
tența Universului — intervine 
apoi cu o întrebare tînărul 
Gheorghe Lăpușan.

Acum e rîndul tînărului as-' 
tronom Vasile Ureche să răs
pundă. El arată folosind date 
din astronomie că Universul 
n-a putut fi creat de nimeni, 
că el este fără început și fără

sfîrșit că materia este în con
tinuă mișcare, că în timp ce 
unele sisteme solare Se dis
trug apar altele, că Soarele cu 
cele 9 planete ale sale nu for
mează decît un sistem din mi
lioanele de sisteme solare 
care există în întregul Univers.

Ascultind explicațiile tînăru- 
lui astronom care le vorbea 
despre infinitatea Universului, 
despre Trimiterea in Cosmos și 
readucerea pe Pămînt a navei 
cosmice sovietice cu ftiflțe vii. 
cei prezenți își puteau da mai 
bine seama cit de înjositor 
este pentru ufl tînâr câre trâ 
iește în secolul cuceririi Cos
mosului de către om să crea
dă în asemenea absurdități ca 
legendei#*  despre „facerea 
lumii".

rialul demonstrativ pe 
avea la dispoziție.

De-abia spre miezul 
întrebările puse au fost toate 
lămurite. Pe fețele participan- 
ților se citea oboseala, dar în 
același timp dorința mare de 
a mai prelungi plăcutele clipe 
petrecute împreună. Cînd ul
timele cuvinte au fost spuse 
cineva din sală a invitat în 
numele întregii asistențe bri
gada științifică să vină și în 
viitor mai des în mijlocul ti
nerilor țărani muncitori pen
tru a le împărtăși cunoștințele 
bogate ce se desprind din cu
ceririle științei, din învățătura 
marxist-leninistă despre lume.

A fost o seară rodnică de 
întrebări și răspunsuri. Ase
menea acțiuni ar trebui 
mai frecvent organizate 
organizațiile U.T.M. de 
sate. Asemenea acțiuni < 
stituie o metodă bună de

Zilele trecute, cer
cai drsmatie din eo- 
munt Nepoș (Nâsâ- 
ud), a prezentat o 
iromoasă seară litera, 
ră pe tema : „Poe
ziile lui George Coș- 
bnc“.

Dramatizările poe
ziilor „Rugămintea 
din urmă", „Moartea 
lui Fulger", „Dnș.

mancele", precum și 
interpretarea cîntece- 
lor „Pocnind din bici 
pe lingă boi44 și „Nu
mai nna“ — 
nit admirația 
de spectatori.

Menționăm 
țiva artiști amatori — 
actori și soliști vocali 
— a căror interpreta-

au stîr- 
sutelot

doar et

re a fost riaplătifi'ew 
ropote de apiafze I 
Tofan Teodor, Modi
ca Login, Botă DtenÎ4 
tm, Bota Dona, Poa, 
nean Elena și alții.

Seara literara a foaf 
urmată de 0 reuniu
ne tovărășească.

TRAIAN POP 
elev

nopții,

Pe măsură ce-și risipeau 
din nelămuririle lor, ti
nerii erau însetați să 

cunoască explicația altor lu
cruri care le erau neclare.

Cu toate că se făcuse tîrziu 
întrebările se înmulțeau.

Unii tineri au cerut să li se 
explice fenomene ale naturii 
cum ar fi : ploaia, trăsnetul, 
grindina, zăpada, seceta, cu
tremurele iar alții să li se 
lămurească mișcarea planete
lor, ivirea eclipselor. în legă
tură cu acesiea din urmă, tî
nărul astronom din brigada 
științifică a recurs și la mate-

cît 
de 
la 

con- 
a 

lămuri cu competență, convin
gător tinerilor țărani munci
tori absurditatea unor credin
țe, superstiții, concepții mis
tice care mai dăinuie la unii 
oameni în satele noastre. E- 
sențialul este ca aceste seri * 
de întrebări și răspunsuri să 
fie bine organizate și să mear
gă drept la țintă, adică să lo
vească tocmai în acele forme, 
în acele manifestări de misti
cism cate sînt cele mai 
frecvente în satul respectiv.

ROMULUS RUSAN 
PETRE PALIU

O;'

Tinerele Georgeto Cristao și M ariana Burlacu sînt eieve in 
anul III lo secția p’osticâ a Școlii populare de ortâ din 
București. Ictă-ie In tlrhptrl va cartțai redind artistic imagini al» 

noilor construcții.
Foto ; N. STELORIAN



| WILHELM PIECK ~| Conferința de presă 

a grupului de senatori francezi

Adunări de doliu
La Uzinele „Semănătoarea"

Muncitorii de Io Uzinele „Semo ndtooreo" au păstrat un minut 
de reculegere in memoria lui Wilhelm Pieck.

Foto : N. STELORIAN

Cu drapelul tricolor al Urii 
noastre și steagul roșu de luptă 
al comuniștilor cernite, cu un 
mare portret al tovarășului 
Wilhelm Pieck, încadrat de do
liu. marea sală a Uzinelor 
„Semănătoarea" din Capitală a 
găzduit ieri o impresionantă 
adunare de doliu consacrată 
memoriei credinciosului Jiu al 
clasei muncitoare, al poporu
lui german, eminentului mili
tant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
Wilhelm Pieck Intr-un minut 
de tăcere adîncă, sutele de 
muncitori ai uzinei s-au încli
nat cu respect in fața memo
riei marelui fiu al poporului 
german.

Tov. Dumitru Crăciunescu, 
secretarul comitetului de partid 
al uzinei, a evocat figura lui 
Wilhelm Pieck președintele 
Republicii Democrata Germa
ne, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, a- 
tătînd cit de profund a îndu
rerat vestea morții sale, în
tregul nostru popor.

Wilhelm Pieck — a spus vor
bitorul — a Întruchipat cele 
mai bune tradiții ale mișcării 
muncitorești germane; viața 
sa a fost un exemplu luminos 
de luptă revoluționară închi
nată clasei muncitoare.

Ca unul din întemeietorii 
Partidului Comunist din Ger
mania, tovarășul Pieck a mi
litat neobosit pentru triumful 
marxlsm-lentnlsmuiul in miș
carea muncitorească germană. 
EI a salutat cu entuziasm Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, a răspindit neînce
tat adevărul despre U.R.3.S. 
și tot timpul vieții sale a fost 
consecvent propagator al ideii 
prieteniei dintre popoarele 
german și sovietic.

La Institutul politehnic
Ieri a avut Ioc Ia Institutul 

politehnic din București o «du
năre de doliu a cadrelor di
dactice, studenților și persona
lului administrativ al institutu
lui în memoria lui Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii 
Democrate Germane, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, eminent militant al 
mișcării muncitorești internațio
nale. în amfiteatrul mare, do
minat de portretul îndoliat al 
lui Wilhelm Pieck, participan
ts la adunarea de doliu au 
păstrat un minut de reculegere 
îrj memoria tovarășului Pieck. 

f*  în deschiderea adunării, to
varășul Constantin Dinculescu, 

rectorul institutului, a vorbit 
despre viața și lupta revoluțio
nară a lui Wilhelm Pieck, 
despre fermitatea și devotamen
tul său fără de margini pentru 
cauza clasei muncitoare.

Numele lui Wilhelm Pieck 
este indisolubil legat de făuri
rea Partidului Comunist din Ger
mania și a Partidului Socialist 
Unit din Germania, de luptele 
clasei muncitoare din Germania 
împotriva militarismului și fas
cismului, pentru libertate, demo
crație și socialism. Vorbitorul a 
arătat apoi că tovarășul Wil
helm Pieck, președintele Repu
blicii Democrate Germane, pri
mul stat democratic din istoria 
Germaniei, a luptat cu energie 
împotriva încercărilor guver
nanților de la Bonn de a reînvia 
odiosul militarism prusac, împo
triva revanșismului guvernului 
Adenauer. Pînă în ultima clipă 
a vieții sale, eJ a desfășurat o 
luptă neobosită pentru făurirea 
nnpi Germanii unite, democrate 
și iubitoare de pace.

Ceilalți vorbitori în cadrul 
mitingului. Gheorghe Buzdugan, 
profesor, Alexandru Radulescu,

După zdrobirea fascismului 
de către armata sovietică și 
aliații săi, Wilhelm Pieck a 
avut un rol deosebit în făuri
rea unității politico-organiza- 
torice a clasei muncitoare ger
mane, a fost unul dintre în
temeietorii Partidului Socialist 
Unit din Germania- în calita
te de președinte al R. D. Ger
mane. el și-a consacrat toate 
forțele întăririi puterii popu
lare, victoriei socialismului. 
Glasul tovarășului Pieck a în
demnat poporul german la vi
gilență împotriva renașterii 
militarismului, a revanșismu- 
lui In Germania Occidentală. 
Wilhelm Pieck a luptat pentru 
soluționarea pașnică a proble
mei germane și reunificarea 
tării intr-un stat democratic, 
iubitor de pace.

La mitingul de doliu au mai 
luat cuvintul Virgil Marin, di
rector-adjunct al Uzinelor „Se
mănătoarea-, Sergiu Alexan- 
drescu, strungar. Nicolae Co- 
man și Teodor Brateș. în cu
vinte Simple, spuse din inimă, 
ei și-au manifestat regretul 
față de greaua pierdere sufe
rită de poporul german. Preșe
dintele muncitor al primului 
stat german al muncitorilor 
și țăranilor — așa va con
semna istoria figura lui 
Wilhelm Pieck. Amintirea lui 
Wilhelm Pieck Va rămlns 
neștearsă în inimile noastre. 
Ideile marxism-lenlnfsmulul 
pentru care a militat acest 
mare fiu al poporului german, 
steagul roșu victorios care a 
fluturat in mîinile sale vor fl 
purtate mal departe de clasa 
muncitoare pînă la Victoria 
deplină a comunismului.

8. VO1NESCU

prodecan I*a  Facultatea tehnlco- 
econorrtică, Gligor Bodea, stu
dent în anul IV al Facultății 
de metalurgie, au subliniat că 
numele și acțiunile președinte
lui Wilhelm Pieck au devenit 
în întreaga lume simbolul unei 
Germanii noi, democrate, iubi
toare de pace, care nu are ni
mic comun cu fasciștii și cu mi- 
l'itariștii, cu iunkerii și proprie
tari; de concerne. Datorită a- 
cestui fapt, R. D. Germană a 
cucerit milioane de prieteni în 
întreaga lume. Tovarășul Wil
helm Pieck a luptat cu energie 
pentru continua consolidare a 
unității lagărului socialist în 
frunte cu marea Uniune Sovie
tică. pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice.

Studentul Gligor Bodea a 
spus: „Pentru tineretul*  din ța
ra noastră, viața și activitatea 
lui Wilhelm Pieck reprezintă 
o pildă de luptător neînfricat 
pentru construirea vieții noi, 
socialiste, pentru prietenie și 
pace între popoare. Tinerii din 
institutul nostru împărtășesc du
rerea tineretului german, sînt 
alături de el în acest moment 
greu, fiind siguri că sub condu
cerea încercatului partid al 
clasei muncitoare, P.S.U.G., ti
nerii din R. D. Germană vor 
lupta cu și mai multă hotărîre 
pentru victoria deplină a ideilor 
socialismului, a luptei pentru 
pace, cauză căreia Wilhelm 
Pieck i-a închinat întreaga sa 
viață".

C. TRANDAFIR
★

Adunări de doliu Închinate 
memoriei tovarășului Wilhelm 
Pieck au mai avut loc la Ate
lierele „Grivița Roșie", la Uzi
nele „23 AugUst“ și „Republi
ca". și la Întreprinderea „In
dustria Bumbacului" din Ca
pitală.

Sosirea la Berlin a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romine

Plecarea delegațiilor 
de partid 

ți guvernamentale 
a U. R. S. S. ți ale 
altor țări socialiste 

la funeraliile lui
Wilhelm Pieck

BERLIN 9. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Vi
neri la amiază a sosit la Ber
lin delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Romîne care parti
cipă la funeraliile președin
telui R.D. Germane, Wilhelm 
Pieck. Delegația este alcătuită 
din tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., condu
cătorul delegației, Petre Bo- 
rilă, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihâi Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R.

La sosire, în Gara de Est, 
membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Frie
drich Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., primarul marelui 
Berlin, Ernest Goldenbaum, 
vicepreședinte al Camerei 
Populare a R.D. Germane, 
Gerhard Lindner, membru al 
Prezidiului Consiliului națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, Klaus 
Willerding. șeful protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față membrii 
ambasadei R.P. Romîne la 
Berlin.

Garda militară aliniată pe 
peronul gării a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale R.P. Romîne 
și R.D. Germane.

După ce a primit raportul 
comandantului companiei de 
onoare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, însoțit de Frie
drich Ebert, a trecut în re
vistă compania de onoare.

★
Vineri după-amiază delega

ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare 
Romîne în frunte cu tov. Ion 
Gheorghe Maurer, a sosit la 
Casa Ministerelor, unde a

Plenara extraordinară 
a C. C. al P. S. U. G. în memoria 

președintelui Wilhelm Pieck
BERLIN 9 (Agerpres). — 

La 9 septembrie a avut loc 
Plenara extraordinară a Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia. Cu acest prilej W. Ul
bricht. prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a vorbit despre 
marile merite ale defunctului 
președinte Wilhelm Pieck. 
Meritele tovarășului Wilhelm 
Pieck, a spus W. Ulbricht, 
constau în primul rînd în 
lupta sa neobosită și intransi
gentă împotriva imperialis
mului șj militarismului ger
man. pentru menținerea și 
asigurarea păcii, pentru so
cialism. O importanță extrem 
de mare au meritele sale în 
opera de stabilire a unității 
datei muncitoare datorită că
reia a devenit posibilă crea
rea primului stat al muncito
rilor și țăranilor din istoria

Berlinul își ia rămas bun 
de la Wilhelm Pieck

BERLIN * (Agerpres). - Co
respondență specială : Oame
nii muncii din Berlin își iau 
rămas bun de la Wilhelm Pieck, 
președintele R. D. Germane, 
unul dintre întemeietorii P.C. 
din Germania si P.S.U.G., luptă
tor activ și plin de abnegație 
pentru cauza clasei muncitoare. 
La sediul Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania drapelul de stat al 
R.D. Germane și drapelul roșu 
sînt arborate în berna. Pe fa
țada clădirii se află un mare 
portret al lui Wilhelm Pieck, în
cadrat cu o panglică neagră.

La ora 9,00 precis s-a des
chis accesul la sediul Comite
tului Central cl P.S.U.G. unde, 
pe un postament înalt se află 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
președintelui. Sicriul este acope
rit cu un drapel negru-roșu-au- 
riu avind stema R.D.Germane și 
cu un drapel roșu al mișcării 
muncitorești. In fața sicriului se 
află o uriașa coroană din flori 
naturale din partea C.C. al 
P.S.U.G. Tot aci se află coroane 
din partea Consiliului de Mi*  
niștri al R.D. Germane, a Ca
merei Populare a R.D. Ger
mane, din partea Consiliului 
Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate, a 
Partidului Comunist din Germa
nia, din partea cancelariei pre
ședintelui, a corpului diploma
tic, a delegațiilor străine so
site pentru a participa la fune
ralii.

Printre coroane se află aceea 
depusă de delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Ro
mine.

Șuvoiul compact de oameni 
care au venit să-și ia rămas 
bun de la Wilhelm Pieck se re
varsă încet prin intrarea prin
cipală a sediului C.C. al 
P.S.U.G. Printre ei sînt vete
rani cărunți ai mișcării munci
torești, tineri și tinere in bluze 

prezentat condoleanțe tovară
șilor Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Johannes 
Dieckmann, președintele Ca
merei Populare a R.D. Ger
mane, și Erich Correns, pre
ședintele Consiliului național 
al Frontului Național al Ger
maniei Democrate, pentru 
greaua pierdere suferită de 
poporul german prin moartea 
marelui său fiu, președintele 
Wilhelm Pieck.

Membrii delegației de par
tid și guvernamentale a R.P. 
Romîne au semnat în regis
trul de condoleanțe deschis 
la Casa Ministerelor.

Tot în cursul după-amiezii 
a venit la Casa Ministerelor 
să prezinte condoleanțe con
ducătorilor R.D. Germane și 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P. Romîne la 
Berlin, Petre Iosif, însoțit de 
membrii ambasadei.

★
De la Casa Ministerelor, 

membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Ro
mîne s-au îndreptat spre se
diul Comitetului Central al 
P.S.U.G., unde se află depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al președintelui Wilhelm 
Pieck.

Delegația romînă a depus 
la catafalc o coroană de flori 
pe ale cărei panglici tricolore 
și roșii erau înscrise cuvin
tele : „Președintelui R.D. Ger
mane, neuitatului tovarăș 
Wilhelm Pieck. în numele de
legației Partidului Muncito
resc Romîn, a guvernului Re
publicii Populare Romîne și 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne".

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Petre Borilă, Mihai 
Dalea și însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P. Ro
mîne în R.D. Germană, Petre 
Iosif, au făcut de gardă la 
catafalc.

Germaniei — Republica De
mocrată Germana. în numele 
Comitetului Central W. Ul
bricht a jurat să continue 
marea operă a tovarășului 
Wilhelm Pieck și să facă tot 
ce-i va sta în putință pentru 
a realiza unitatea întregii cla
se muncitoare germane.

O. Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a dat apoi 
lămuriri asupra măsurilor 
care decurg pe linie de stat 
după moartea președintelui 
R. D. Germane, Wilhelm 
Pieck. Comitetul Central a 
aprobat în unanimitate mă
surile propuse de Biroul Po
litic.

Comitetul Central a adop
tat în unanimitate recoman
dări cu privire la măsurile 
pentru cinstirea memoriei de
functului președinte al R. D. 
Germane. W. Pieck.

albastre - membri ai Uniunii 
Tineretului Liber German, con
structori de mașini și feroviari, 
membri ai gărzilor muncitorești 
din întreprinderi berlineze. 
funcționari din instituții, stu- 
denți și elevi, femei. Multi au 
venit aci cu copiii.

La sicriul tovarășului de lup
tă și prietenului lor au venit 
conducătorii Partidului Socialist 
Unit din Germania. In garda 
de onoare s-au aliniat W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., O. Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, H. Matern și 
F. Ebert, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

Sub bolțile Sălii Congreselor 
răsună marșuri funebre. Este 
nesfîrșit șuvoiul de oameni care 
se îndreaptă spre sicriul de
functului președinte. Berlinul iși 
ia rămas bun de la Wilhelm 
Pieck.

Ins
(Urmare din pag. l-a)

tone furaje. In această im
portantă acțiune de asigurare 
a hranei animalelor, tinerii 
sînt hotărîți să-și aducă o 
contribuție serioasă. Sînt 
unele cazuri în$ă cină, din 
cauza lipsei de preocupare 
pentru organizarea muncii 
din partea conducerilor unor 
gospodării agricole de stat, 
ei nu-și pot îndeplini acest 
angajament. Așa de pildă în 
prima zi de lucru la G.A.S. 
Ițcani nu au fost asigurate 
nici măcar mijloacele de 
transportare a porumbului la 
gropile de siloz. Ar fi fost 
bine, de asemenea, dacă con
ducerea acestei gospodării ar 
fi folosit posibilitățile locale

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : Delegația 
guvernamentală a U.R.S.S., 
condusă de președintele Prezi
diului Sovietului 
U.R.S.S., Leonid 
părăsit Moscova 
Berlin pentru a 

Suprem al 
Brejnev, a 
plecînd la 

participa la
funeraliile președintelui Repu-
blicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck.

★

BERLIN 9 (Agerpres). - 
Alte țări prietene au anunțat 
plecarea la Berlin a delega
țiilor de partid și guverna
mentale care vor . lua parte la 
funeraliile lui Wilhelm Pieck. 
Delegația R. P. Albania este 
condusă de Hadji Lleshi, pre
ședintele Prezidiului Adună
ri; Populare a R. P, Al
bania. Delegația R. S. Ceho
slovace este condusă de 
Vaclav Kopecky, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Dele
gația R. P. Chineze este con
dusă de Si Cijon-siun, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez. 
Delegația R.P.D. Coreene este 
condusă de Nam Ir. membru 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri.

Conducătorii P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic 

au prezentat 
condoleanțe 

la ambasada R. D. G.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 8 sep
tembrie, conducătorii Partidu
lui Comunist și guvernului so
vietic au făcut o vizită la am
basada Republicii Democrate 
Germane de la Moscova în le
gătură cu încetarea din viață 
a lui Wilhelm Pieck.

Nikita Hrușciov, Nikolai Ig
natov. Frol Kozlov, Otto Kuu
sinen, Anastas Mikoian, Dmi
tri Poleanski, Mihail Suslov, 
Piotr Pospelov, precum și An
drei Gromîko. ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., au 
păstrat cîteva minute de recu
legere în fața portretului lui 
Wilhelm Pieck

Conducătorii P.C.U.S. si ai 
guvernului sovietic au serhnat 
în cartea de condoleanțe a am
basadei.

Conducători 
de partid și de stat 
din țările socialiste 

au prezentat 
condoleanțe 

la ambasadele R.D.G.
BERLIN 9 (Agerpres). - 

îri legătură cu încetarea din 
viață a președintelui R. D. 
Germane. Wilhelm Pieck, 
activist de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, conducători de 
partid și de stat din țările so
cialiste au vizitat ambasadele 
R. D. Germane, pentru a pre
zenta condoleanțe.

La Sofia au prezentat con
doleanțe Dimităr Ganev. An- 
ton Iugov și alțî conducători 
de partid și de stat ai R. P. 
Bulgaria.

La Tirana au prezentat 
condoleanțe; Enver Hodja, 
Mehmet Shehu, Hadji Lleshi 
și alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Albania.

La Pekin au prezentat con
doleanțe Mao Țze-dun, Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
Den Siao-pin și alți conducă
tori ai Partidului Comunist 
Chinez și ai guvernului R. P. 
Chineze.

La Phenian au prezentat 
condoleanțe Kim Ir Sen, Țoi 
En Ghen și alți conducători 
de partid și de stat ai R.P.D. 
Coreene.

La Hanoi au prezentat con
doleanțe Ho Și Min, Ton Dîk 
Thang și alți conducători de 
partid și de stat ai R. D. Viet
nam.

ilozarea
existente și ar fi instalat la 
gropile de siloz lumină elec
trică pentru a li se crea ast
fel posibilitatea tinerilor să 
lucreze și în schimburi de 
noapte.

Uneori conducerile unor 
gospodării de stat dovedesc 
o slabă preocupare pentru 
asigurarea condițiilor nece
sare de muncă pentru tinerii 
care vin din alte localități 
să sprijine însilozarea. De 
pildă, conducerea gospodăriei 
de stat din Ițcani după ce a 
început lucrările de insilozare 
le-a întrerupt motivînd că 
porumbul furajer nu a ajuns 
încă în faza de coacere lap- 
te-ceară. Aici porumbul siloz 
a fost semănat pe etape. De 
la început inginerii gospo

Joi seara, grupul de sena
tori francezi format din Jean 
Louis Vigier, președintele 
grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Franța— 
Romînia din Senatul fran
cez, Andre Armengaud, vice
președinte al grupului parla
mentar și Marcel Pellenc, 
care ne vizitează țara la in
vitația grupului parlamentar 
romîn pentru relații de prie
tenie Romînia—Franța, s-au 
întîlnit cu reprezentanții pre
sei din Capitală, ai Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres" 
și ai Radioteleviziunii.

în numele delegației de se
natori francezi, dl. Jean Louis 
Vigier, senator de Sena. a 
citit o declarație în care, după 
ce se mulțumește pentru pri
mirea călduroasă făcută în 
țară și pentru programul vi
zitei, se spune printre altele:

în întrevederile pe care 
unii sau alții dintre noi le-am 
avut cu membri ai guvernu
lui și îndeosebi cu președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, cu conducători 
ai regiunilor, orașelor sau a 
marilor unități economice, 
am remarcat voința de 
a folosi cit mai bine resur
sele naționale în toate do
meniile. Vorbind în conti
nuare despre posibilitatea ex
tinderii legăturilor dintre Re
publica Populară Romînă și 
Franța, senatorul J. L. Vigier 
a declarat: Am constatat 
marea dorință de a extinde 
relațiile comerciale între cele 
două țări ale noastre și de a 
desfășura în acest scop cît 
mai multă inițiativă pentru 
a asigura această extindere... 
în ce ne privește, noi ne vom 
strădui să favorizăm dezvol
tarea acestor relații franco- 
romîne pe care le-a salutat 
domnul Gheorghiu-Dej în ra
portul prezentat la sesiunea 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale.

Oaspetele a arătat apoi că 
în discuțiile amicale pe câre 
membrii delegație; le-au avut 
cu prilejul vizitei lor în R.P. 
Romînă, cu membri ai guver
nului, deputați, cu prieteni 
care au luat parte la mișca
rea de rezistență franceză, au 
fost examinate printre altele 
și problemele principale ale 
momentului de față, coexis
tența pașnică și dezarmarea.

Pronunțîndu-se în favoarea 
principiului coexistenței paș
nice, J. L. Vigier și-a expri
mat părerea că în cadrul a- 
plicărij acestuia „grija noa
stră a tuturor trebuie să 
meargă spre îmbunătățirea 
constantă a nivelului de trai 
al popoarelor noastre și spre 
menținerea unui ritm de creș
tere economică convenabil'*.

în ceea ce privește proble
ma dezarmării, senatorul 
francez a subliniat ca mem
brii grupului parlamentar se 
pronunță fără nici o reticen
ță în favoarea dezarmării pe 
care o concep strîns legată de 
controlul permanent Și reci
proc al armamentelor exis
tente și al mijloacelor de fa
bricație a acestora.

Membrii grupului de sena
tori francezi au răspuns apoi 
la întrebările ziariștilor.

Referindu-se la o întrebare 
în legătură cu aprecierile 
membrilor delegației în legă
tură cu unele întreprinderi 
vizitate Andre Armengaud a 
declarat: La uzinele textile 
de fibre sintetice am văzut 
mașinile cele mai moderne.

Vizitele grupului 
de senatori francezi

Senatorii francezi care se află 
în țara noastră la invitația 
grupului parlamentar pentru re
lații de prietenie Romînia-Fran- 
ța. însoțiți de deputatul în 
Marea Adunare Națională, C. Pa- 
raschivescu.Bălăceanu, au părăsit 
vineri dimineața Capitala îndrep- 
tîndu-se spre regiunea Constanța.

Pe aeroportul Constanța oas
peții au fost întîmpinați de pre
ședintele sfatului popu/ar al 
orașului Constanța, Vasiliu Tu- 
dose, deputat în Marea Adunare 
Națională.

Senatorii francezi au vizitat 
stațiunile de pe litoral Manga
lia, Eforie, Vasile Roaită, Ma
maia și orașul Constanța.

Referindu-se la cele văzute, 
în călătorie, senatorul Jean

dăriei trebuiau să gîndească 
serios asupra momentului în 
care să înceapă recoltatul și 
însilozatul porumbului pen
tru ca această acțiune odată 
incepută să fie menținută în 
același ritm pînă la sfirșit. 
Pentru acest lucru trebuia 
să se studieze în amănunțime 
faza de coacere a porumbu
lui pe întreaga suprafață 
să se înceapă lucrările de 
recoltare mai întîi în acele 
porțiuni unde porumbul a 
fost semănat mai din treme, 
tn felul acesta lucrările n-ar 
mai fi fost întrerupte și ac
țiunea o dată începută s-ar fi 
putut termina la vreme, asi- 
gurîndu-se prin aceasta o 
calitate corespunzătoare fura
jelor insilozate.

asemănătoare celora care se 
văd astăzi în uzinele din 
S.U.A., Franța, Germania oc
cidentală. La Uzina petrochi
mică din Ploești am văzut a- 
plicîndu-se procedee tehnice 
asemănătoare celor utilizate 
pentru fabricarea de Uleiuri 
minerale în marile rafinării 
din Occident și din Uniunea 
Sovietică. Cred că în această 
privință nu ați rămas cu ni
mic în urmă. De aceea, a 
spus în continuare senatorul, 
sîntem interesați în cea mai 
mare măsură să facem schimb 
de informații tehnice cu dv. 
Aceasta ar constitui un teren 
de cooperare tehnică dintre 
cele mai avantajoase.

Răspunzînd la alte între
bări. Marcel Pellenc,. senator 
de Vaucluse. raportor general 
al comisiei financiare â Se
natului a declarat: Prin dez
voltarea planificată, într-un 
număr de ani ați obținut re
zultate excepționale din punct 
de vedere al producției indu
striale. Referindu-se la Sala 
Palatului R.P.R., M. Pellenc 
a spus : Vă pot spune, ca 
specialist, că nu am întîlnit 
încă niciodată o perfecțiune 
atît de mare în realizarea mij
loacelor acustice, în amenaja
rea sălii, în utilizarea apara
telor electrice. Cred că acea
stă realizare poate servi de 
exemplu pentru aproape toate 
țările lumii.

La o întrebare în legătură 
cu implicațiile pe care le 
poate avea pentru pacea în 
Europa recentul memoran
dum al generalilor vest-ger- 
mani în legătură cu echipa
rea atomică a Germaniei fe
derale, J. L. Vigier a răspuns 
că reluarea negocierilor în 
problema dezarmării „va face 
pe acei care nu au renunțat 
încă de a fi succesorii nazis
mului să înțeleagă că în 
cursul istoriei ei au ieșit în 
afara ei și că trebuie să ră- 
mînă definitiv nu numai tă
cuți. dar și inactivi". Remar- 
cînd diferențele de păreri 
care există între țara noastră 
și Franța în problema dezar
mării, J. L. Vigier a declarat: 
„Fiți siguri că și poporul 
francez, ca și poporul romîn 
este atașat cauzei păcii. Noi 
sîntem luptători din rezisten
ță, am participat la război, 
am suferit foarte mult și nu 
vrem ca copiii noștri să re
trăiască ceea ce noi am trăit. 
In prezent, nimic nu poate 
justifica izbucnirea unui răz
boi".

în încheiere președintele 
grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Franța— 
Romînia din Senatul france2 
a declarat: Călătoria noastră 
a fost infinit de utilă și ea ne 
servește pentru a avea o pri
vire mai obiectivă asupra lu
crurilor din țara dv. Convor
birea de două ore cu primul 
ministru Chivu Stoica ne-a 
produs o imensă satisfacție. 
Sînt convins că călătoria 
noastră nu constituie decît 
un prim pas. Trebuie ca și 
unii și alții să ne revedem și 
să continuăm opera începută. 
Sînt convins că Romînia și 
Franța sînt apte de a con
strui o punte între Apus și 
Răsărit.

In încheierea întâlnirii, tov. 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
deputat al Marii Adunări Na
ționale a mulțumit în numele 
celor prezențl senatorilor 
francezi pentru declarațiile 
lor și răspunsurile la între
bări.

Louis Vigier a declarat că a 
fost plăcut impresionat de noile 
construcții din stațiunile vizi
tate.

în cadrul aceleiași dimineți, 
senatorii francezi au fost oaspe
ții gospodăriei agricole colective 
„Vasilescu Vasia" din comuna 
23 August, raionul Negru Vodă, 
unde s-au interesat îndeaproape 
de felul de organizare a gos
podăriei, precum și de rezulta
tele obținute în muncă.

După-amiază oaspeții s-au 
înapoiat în Capitală.

★

Vineri seara ministrul Franței 
la București, Pierre Paul Bouf- 
fanais. a oferit în cinstea sena
torilor francezi un cocteil în sa
loanele Legației.

Au luat parte Gheorghe Stoi- 
ea. P. Conslantinescu-lași, acad. 
N- Gh. Lupu, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, Petre Drăgoescu, Gh. 
Gaston-Marin, Mihai Florescu, 
deputați, membri ai grupului 
parlamentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia-Franța^ 
Dionisie lonescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, conducători ai 
unor instituții centrale și ob
ștești, oameni de știință și artă, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și ăi 
Marii Adunări Naționale, zia
riști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic,

( Agerpres)
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ION GtiEORGUE MAURER." 
Președintele Prezidiului 

Marii.~ Adunări Naționale ă <*'
Republicii Populare Romîn#-

București

Mulțumesc călduros Exce
lenței Voastre pentru ama£)i 
Iul mesaj pe care ați binevoit 
să tnî-1 adresați cu ocazia ce
lei de a 60-a aniversări a zilei 
mele de naștere.

URHO KEKKONEN 
Președintele 

Republicii Finlanda

Teatrul „Madâch,( 
din Budapesta 

a părăsit Capitala
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala colectivul Teatrului „Mi 
dach“ din Budapesta care a în
treprins un turneu în țara noasr 
tră în cadrul convenției de colad 
borare culturală dintre R. P. Uffi 
gară și R P. Romînă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, colectivul Teatrului din 
Budapesta a fost condus de re
prezentanți ai Ministerului învă- 
țămîntului și Culturii, ai Sfatului 
Popular al Capitalei, Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Oficiului de 
Spectacole și Turnee Artistice, de 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Bela Nemety, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri ai ambasa. 
dei. r

In aceeași zi s.a înapoit în Ca
pitală colectivul Teatrului Muni
cipal în frunte cu artista po
porului Lucia Sturza Bulandra, 
directoarea teatrului, care timp 
de o săptăniînă a prezentat spec
tacole pe scena Teatrului „Mă: 
dach“ din Budapesta,

(Agerpres)

..•> ... ..
Comemorarea 
lui ■ Velasqyez *

in cadrul marilor aniversar^ 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, vineri 
după-amiază, la Casa oameniloț'.; 
de Știință din Capitală, a avut 
loc o ședința comemorativă cu 
prilejul împlinirii a 300 de ani 
de la moartea pictorului spaniol 
Diego Rodriguez de Silva Ve
lasquez. Ședința a avut loc sub 
auspiciile Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R>, Pi 
Romînă, Academiei R. P. Romî
ne și Uniunii Artiștilor Plastici 
din R. P. Romînă

Ceea ce nu știu, 
poate, candidații

(Urmare din pag. l-a)

erau, se aflau în aceeași si
tuație.

Ce să spunem despre pers
pectivele după absolvire, în 
condițiile unei industrii slab 
dezvoltate ? Cine găsea un 
post, se putea considera feri
cit.

Mai recunoașteți ceva din 
această jalnică situație, dragi 
tovarăși mai tineri care in- 
trați Pe poarta Institutului 
politehnic din Timișoara ? De 
la primii pași vi se dezvăluit 
aproape urt al doilea institut’ 
numeroasele laboratoare, baza- 
materială care vă permite forr».. 
marea la nivelul științei și . 
tehnicii mondiale. Laboratorul 
de fnașint hidraulice este cu*-  
noscwt șj apreciat și peste hQ,^ 
tare; laboratoarele de mașim^ 

. electrice și de utilizări sînt 
înzestrate cu cel mai moderti 
utilaj. Secția de material rdU’" 
lanț w cafe pregătește cadț<r_ 
pentru construcția vehiculț-^ 
lor de cale ferată — are un la-*  
borator unic în țară, secția 
de sudură se bucură de ace
lași renume și prestigiu. Con
diții Ia fel de bune de mun
că oferă facultățile de chimie 
industrială și construcții, din-j 
care au pornit deja in pro
ducție atîția și atîția absol
venți bine pregătiți, cadre de 
nădejde acolo unde muncesc. 
Electrotehnica, mecanica, chi
mia industrială, construcțiile, 
iată patru domenii extrem 
importante pen.ru economia 
noastră națională ; iată tot a- 
titea specialități, în care se. 
pot forma tinerii sosiți la noi 
in institut, sub îndrumarea a- 
tentă a unor cadre didactice 
cu inaltă pregătire.

Pe viitorii studenți îi aștțap: 
fă o muncă frumoasă, căreia 
se pot dedica fără grija zilei 
de mîine. Statul pune la dis
poziția majorității studenților 
burse, institutul are trei cămi
ne confortabile și două can
tine bine utilate.

Perspectivele ? Cine a ur
mărit cu atenție lucrările 
Congresului al III-lea al 
P M.R., cine a studiat Di recti-vi 
vele Congresului nu se poate 
să nu-și dea seama de nri&șa ț 
dezvoltare a industriei la irof ~ 
în țară. Nenumărate sînt.4 
astăzi posibilitățile tinerii 
absolvenți ai institutelor teh-_7 
nice, pentru că nenumărate - 
sînt locurile noi de muncă; ra-sS 
murile industriale noi, aparii- z 
te și dezvoltate prin grija 
partidului. Institutele de în- 
vățămînf superior au sarcina _ 
să pregătească și să asigure 
cadrele necesare acestui ne- 7 
maiîntîlnit avînt constructiv. 
De aceea, alături de tinerii 
care au pășit pe drumul for
marii unei calificări înalte. în 
institutul nostru, așteptăm și 
pe alț’;. tot mai numeroși 
pentru ca împreună să ducem 
Ia bun sfirșit această sarcină 
de mare răspundere.

pen.ru


Plecarea delegației sovietice 
în frunte cu N. S. Hrușciov 

la sesiunea O. N. U.
Pe bordul motonavei „Baltika" se află de asemenea delegațiile 

Ucrainei, Bielorusiei, Ungariei, Bulgariei ți Romîniei
KALININGRAD 9 (Agerpres).-TASS trans- 

mite : La Kaliningrad au sosit cu un avion 
,.TU-104“ N. S. Hrușciov șl ceilalți membri ai 
delegației sovietice care se îndreaptă spre 
New York pentru a participa la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

La aeroport. N. S. Hrușciov a fost întîm- 
pinat de șefii delegațiilor la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale, sosiți mai înainte : 
conducătorul delegației Bulgariei — Todor Jiv- 
kov, delegației Romîniei — Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, al delegației Ungariei, Jânos Kâdăr, 
precum și de conducătorii delegațiilor Ucrai
nei — N. Podgornîi și Bielorusiei — K. Ma
zurov.

★
KALININGRAD 9 (Agerpres).—TASS trans

mite : La 9 septembrie, pe bordul motonavei

„Baltika**  a plecat la New York N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care conduce delegația sovietică la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. împreună cu N. S. Hrușciov au plecat 
membrii delegației sovietice, locțiitorii lor, 
consilieri și experți.

MOSCOVA 9 Agerpres). - 
TASS iransmite: Guvemul

• sovietic a dat instrucțiuni re- 
’ prezentantului său in Consiliul 
i de Securitate de a stărui asu- 
1 pra convocării imediate a Con
i' si li ului pentru a se lua măsuri 
| in vederea curmării neintir- 
! ziate a oricăror forme de 
, imixtiune in treburile interne 
f ale Republicii Congo.

In declarația cu privire la 
j situația din Congo, guvernul 
I sovietic scoate in evidență 
f necesitatea ca forțele armate 

aflate Ia dispoziția ccmanda- 
; meniului O.N.U. sâ fie eva- 
I cuate de pe toate aerodromu- 
' rile pe care ele le ocupă in 
j momentul de față, ca posturile 

de radio naționale să fie res* 
! tituite complet guvernului 

congelez, să Ce înlăturat co- 
i mandamentul care folosește in 

scopuri inadecvate trupele tri- I 
mise in Congo pe baza hotă- ( 

| rîrii Consiliului de Securitate, i 
; „Guvernul legal al Republicii

Congo trebuie să capete posi- : 
î biliutea să-și exercite dreptu

rile și puterea asupra întregu
lui teritoriu congolez fără 
vreun amestec sau piedici 
din partea reprezentanților 

1 O.N.U subliniază declarația.
După cum subliniază guver- 

! nul sovietic, in cazul cind 
j ,.dintr-un motiv sau altul Con- 
! siliul de Securitate se va do

vedi incapabil de a-și înde
plini datoria, statele care res
pectă hotâririle deja adoptate 
cu privire la acordarea de a* 
jutor Congoului sint datoare 
ca, in această clipă grea pen
tru poporul congolez, să acor
de un sprijin multilateral gu
vernului legal al Republicii 
Congo*.

Guvernul sovietic arată că 
conspirația colonialiștilor îm
potriva independentei și inte
grității Republicii Congo. îm
potriva poporului și guvernu
lui ei legal „ia un caracter 
din ce in ce mai periculos44.

Subliniind că puterile impe
rialiste, folosind pe trădători 
ai poporului congolez de soiul 
lui Chombe-Kalonji și alții, se 

’ orientează spre ațițarea unui 
război civil în Congo, guver
nul sovietic constată că co

Cu aceeași navă au plecat ia New York de
legațiile Ucrainei condusă de Nikolai Pod- 
gornii și Bielorusiei in frunte cu Kirill Ma
zurov.

Pe bordul navei „Baltika" se află de ase
menea delegația Ungariei in frunte cu Jânos 
Kâdăr, delegația Bulgariei in frunte cu Todor 
Jivkov, delegația Romîniei în frunte cu Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care pleacă la New York 
pentru a participa la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Opinia publică mondială salută 
participarea conducătorilor statelor socialiste 

la sesiunea 0. N. U.

La C. C. al P. C. U. S.
Consfătuire consacrată 

problemelor muncii ideologice

ATENA 9 (Agerpres). Refe- 
.rindu-se la componența dele
gațiilor la apropiata sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 

-ziarul „Vima“ consideră că și 
primul ministru al Greciei tre. 

.buie să plece. la New York. 
Toate problemele care vor fi 
discutate la Adunarea Gene
rală, scrie ziarul, interesează 
Grecia. Referindu-se în conti
nuare la propunerea guvernu
lui romîn ca O.N.U. să discute 
'problema acțiunilor pe plan 
regional in vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecină
tate dintre statele europene 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politlce diferite, ziarul 
scrie că această propunere 
..interesează cel mai mult 
Grecia" și că ea „afectează 
nemijlocit interesele Greciei”.

„Avghi“ scrie că „partici
parea primului ministru so
vietic la sesiunea O.N.U. va 
conferi un caracter deosebit 
acestei sesiuni". Ziarul sub
liniază că știrea despre parti
ciparea lui N. S. Hrușciov la 
sesiunea Adunării Generale 
ds la New York a provocat 
confuzie în Occident.

Referindu-se în continuare 
la eforturile pașnice ale țări
lor socialiste ziarul „Avghi**  
scrie că în cadrul acestor e- 
forturi se înscrie și propune
rea guvernului romîn de a ri-
dica în Adunarea Generală a 
O.N.U. problema acțiunilor pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre statele euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-poîitice diferite. Repu
blica Populară Romînă — 
subliniază, „Avghi“ — depune 
de ani de zile eforturi susți
nute pentru convocarea unei 
conferințe a țărilor balcanice, 
care ar contribui la rezolva
rea litigiilor existente și la în
cheierea unui acord pentru 
transformarea Balcanilor în-

ai. Gumhuria: Rezolvarea principalelor 
probleme internaționale necesită participarea 

șefilor de state
CAIRO 9 (Agerpres) TASS 

transmite : Ziarul „Al-Gum- 
huria” publică un articol de 
fond în care arată că rezol
varea principalelor orobleme 
internaționale și îndeosebi a 
problemelor care stau in fa- 
ta țărilor Africii care abia 
s-au eliberat de sub domina
ția colonială necesită partici
parea șefilor de state.

^Primejdia unui război dis
trugător nu pcate fi înlătura

MOSCOVA. La 9 septembrie 
N. S. Hrușciov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Jumjaghiin Țedenbal, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, au semnat la 
Kremlin un acord care prevede 
că Uniunea Sovietică va acorda 
un ajutor economic și tehnic su
plimentar în înfăptuirea celui 
de-al treilea plan cincinal al 
R. P. Mongole (1961—1965).

PARIS. La 8 septembrie ziarul 
,,France Soir“ a anunțat că 
Franța va efectua în Sahara 
trei explozii atomice subterane. 
Aceste experiențe atom.ee scrie 
ziarul, trebuie să aibă loc în pe
rioada noiembrie 1960 și aprilie 
1961. In prezent au 1Q9 pregătiri 
în vederea primej • explozii; Ea 
se va produce ța o. adinei me de 
aproximativ 200 metri.

MOSCOVA. - în cyjsul unei 
experiențe efectuate la* * 4itotromil 
sovietic de la Moscova, o plantă 

tr-o zonă a păcii, fără baze 
pentru arm© de exterminare 
în masă.

★

TOKIO 9 (Agerpres). - Opî. 
nia publică din Japonia salu
tă cu căldură apropiata pleca
re a șefului guvernului sovie
tic N. S. Hrușciov la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

„Apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. va fi 
fără îndoială cea mai impor
tantă din istoria Organizației 
Națiunilor Unite iar eveni
mentul central al lucrărilor 
ei îl va constitui cuvintarea 
premierului Hrușciov care in
tenționează să cheme omeni
rea să dea dovadă de înțelep
ciune si chibzuință", scrie 
comentatorul agenției Dzidzi 
Țușin în legătură cu partici
parea șefului guvernului so
vietic la sesiunea Adunării 
Generale.

Partizanii păcii din Japonia, 
a declarat într-o convorbire 
cu corespondentul TASS prof. 
Hirano. președintele Comite
tului japonez pentru apărarea 
păcii, salută din toată ini
ma participarea premierului 
Hrușciov și a conducătorilor 
celorlalte state socialiste la 
sesiunea O.N.U.

Influentul ziar japonez 
„Mainiți**  cere puterilor occi
dentale să nu se eschiveze și 
să aibă tăria de a trimite la 
actuala sesiune a Adunării 
Generale pe șefii guvernelor 
lor.

★
NEW YORK 9 (Agerpres).- 

A. Bogacev. corespondentul 
agenției TASS. transmite : 
Ziarele americane continuă 
să comenteze apropiata sosire 
a lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la New York, 
pentru a participa la sesiunea 
ordinară a Adunării Generale 
a O.N.U.

Revista „New Republic'’ a- 
vertizează într-un editorial 
împotriva încercărilor cercu
rilor oficiale de la Washing-

tă. scrie în încheiere ziaruL 
decit prin eforturile dezinte
resate ale unei asemenea or
ganizații internaționale ca
O.N.U. și prin intilniri ale 
șefilor de state in cadrul 
O.N.U, Șefii statelor au îm
puterniciri și dispun de mij
loace cu ajutorul cărora ar 
putea să îndrepte spre țăr
muri pașnice corabia păcii a- 
menințată in prezent de va
luri furtunoase”.

a putut rezista la o temperatură 
de minus 253 grade, ad că cu 
numai 20 de grade deasupra ze- 
roului absolut.

PORTM-PRIXCE. După cum 
transmite agenția United Press 
International, in conformitate cu 
rezoluția adoptată Ia conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor Amerîcii de la San Jose, 
guvernul din Haiti a rupt la 8 
septembrie relațiile diplomatice 
cu Republica Dominicană,

PHENIAN, După cum anunță 
Agenția Telegrafică Centrală Co. 
reeană, Piezidiul Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Coreene 
a emis un decret cu privire la 
instituirea Premiului național. al 
Republicii Populare Dentocrate 
Coreene Premiul'vă fi acordat 
pentru merite deosebite în do
meniul științei, invențiilor apli- 

.-,cate în econotnia , națională și 
pentru remarcabile opere de li
teratură, artă și arhitectură. 

ton „de a ignora însemnăta
tea vizitei lui Hrușciov, con- 
siderînd-o pur și simplu o 
propagandă”.

Ziarul „Post” care apare la 
Denver scrie într-un editorial 
că „Nikita Hrușciov a preluat 
din nou inițiativa”.

Dacă președintele Eisen
hower nu va veni la New 
York, se Va crea impresia că 
el a rămas bosumflat la ei 
acasă. în această ordine de 
idei ziaryl stăruie ca la Iu- 
crările Adunării Generale să 
ia parte președintele Eisenho
wer, cei doi candidați la func
ția de președinte, precum și 
la funcția de vicepreședinte.

★

LONDRA 9 (Agerpres). — O 
veriga importantă pe calea des
tinderii încordării internaționa
le — astfel apreciază presa en
gleză știrea cu privire la fap
tul că președintele Consiliului 
de Miniștri al L.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, va conduce delega
ția sovietica la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U.

Aaalirind insez&Kâtatea parti
cipă ni țelului gnvenaulm sovie
tic la actuala sesiune a O.N.U.. 
ziarul ..Observer- considera ei 
aceasta este un eveniment ..im
portant ți îmbucurător '. Opinia 
pnblicâ engleză cere cn insis
tență ca primul ministru Macmil
lan să urmeze exemplul lui
N. S. Hrușciov.

Conspirația colonialiștilor împotriva Congoului 
ia un caracter din ce în ce mai periculos

Anglia va Juca un rol | 
preponderent 
in înarmarea 
Germaniei 
occidentale

PARIS 9 (Agerpres). Zia
rul francez „Combat” relatea
ză că unul din cele mai mari 
ziare conservatoare din Lon
dra a publicat cu un titlu pe 
șapte coloane știrea senza
țională că „Anglia va juca de 
azi înainte un rol preponde
rent în înarmarea Germaniei 
occidentale”.

Corespondentul șj expertul 
militar al ziarului englez, a- 
rată „Combat”, prezintă a- 
ceastă acțiune drept „cea mai 
importantă și mai vastă co
laborare în domeniul strate
gic dintre două puteri euro- 

! pene de la înființarea N.A.T.O. 
și pînă astăzi”.

Sub pretextul „contraba- 
l lansării politicii de răceală a 
I generalului de Gaulle față de 

alianța atlantică, care este pe 
punctul de a submina :n mod 

I periculos această alianță”, 
înțelegerea anglo-vest-germ?- 
nă în domeniul înarmării 
Bundeswehrului urmărește de 
fapt după propria mărturie a 
cotidianului englez, „să întă
rească puterea de șoc a Occi
dentului”.

în ultimele zece zile, scrie 
săptămînalul francez „L’Ex- 
press” ministrul vest-german 
Seebohm a revendicat fosta 
Prusie orientală, iar vicecan
celarul Erhard. Silezia polo
neză. Pe măsură ce înarma
rea Germaniei ocidentale pro
gresează, scrie săptămînalul 
francez, „ambițiile ei politice 
cresc : inițial ea a vrut să 
fie egala Italiei, apoi a Fran
ței, iar astăzi a Marii Brita
nii ; dar mîine ? — se întrea
bă pe drept cuvînt „L‘Ex
press”.

Ședinfa Consiliului 
de Securitate al O. N. U.

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 8 sep
tembrie ora 15,40 (ora locală) 
la cererea delegației sovietice 

j a avut loc o ședință a Consi
liului de Securitate al O.N.U. 
în vederea examinării rezolu
ției cu privire la Republica Do- 

: minicană, adoptată la 20 au- 
j gust 1960 de către Organiza- 
| ția Statelor Americane. Primul 
i a luat cuvîntul reprezentantul 

U R S.S., V. V. Kuznețov.
în declarația sa V. V. Kuz- 

. nețov a arătat că hotărîrea a- 
; doptată la 20 august de Orga- 
• nizația Statelor Americane la 

conferința de la San Jose con
damnă cu botărire actele agre
sive și de intervenție săvîr 
și te de guvernul Republicii Do
rr, nica ne împotriva Venezue- 
lei și prevede ruperea relații
lor diplomatice cu regimul re
acționar al lui Trujillo de că
tre toate statele membre ale a- 

, ceste: organizații și ruperea 
parțială a relațiilor ecor.cmice 
cu Republica Dominicană

Guvernul sovietic care spri- 
j nă neabătut orice măsuri a- 

i vind drept scop întărirea prin-

Declarația guvernului sovietic
mandamentul O2I.U. din Con
go și secretarul general Ham- 
marskjoeld încalcă in mod sis
tematic hotărîrea Consiliului 
de Securitate că trupele O.N.U. 
..pot fi folosite numai cu ști
rea și asentimentul guvernu
lui congolez*.  „Reprezentanții 
O2».U. in Congo nu numai că 
nu ajută, ci împiedică in fel 
și chip guvernul congolez să 
restabilească ordinea și viața 
normală în țară”.

Amintind că ..reprezentan
ții lui Hammarskjoeld în Con
go au apucături colonialiste”, 
guvernul Uniunii Sovietice de
clară că țările N A.T.O. și, 
înainte de toate S.U.A., îm
preună cu comandamentul 
O.N.U. „întreprind încercări 
fățișe de a discredita guver-

Guvernul congolez demasca 
amestecul trupelor O. N. U. 
în treburile interne ale țârii

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția France Presse, la 8 
septembrie, după ședința • se
natului congolez. care și a ex
primat cu majoritate covîrși- 
toare de voturi încrederea în 
guvernul Republicii Congo, a 
avut loc o conferință de pre
să a primului ministru Pa
trice Lumumba.

Primul ministru a dat citi
re memorandumului trimis în 
seara zilei de 8 septembrie 
secretarului general al O.N.U. 
In acest memorandum guver
nul Republicii Congo demas
că acțiunile comandamentului 
din Congo al O.N.U.. acțiuni 
care reprezintă o încălcare vă
dită a rezoluției din 9 august 
a Consiliului de Securitate 
unde se arăta că „în nici un 
caz trupele O.N.U. nu se vor 
amesteca în vreun conflict in
tern".

In memorandum sînt men
ționate, printre altele, aseme
nea acțiuni ale comandamen
tului O.N.U. din Congo ca o- 
cuparea postului de radio na

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : între 6 ?i 9 
septembrie, la Comitetul Central 
al P.C.U.S. a avut loc o consfă
tuire consacrată problemelor 
muncii ideologice în condițiile 
actuale.

în raportul său Leonid Ilicev, 
șeful secției propagandă și agi
tație pentru republicile unionale 
a C.C. al P.C.U.S., a subliniat că 
„creșterea rolului muncii ideolo- 
gice-educative decurge din ca
racterul situației interne și in
ternaționale actuale și este o lege 
obiectivă a construcției comunis
te". în prezent munca ideologi
ca a fost ridicată la nivelul de 
sarcină centrală a organizațiilor 
de partid, profesionale, de corn, 
somol «i a celorlalte organizații 
obștești.

La lucrările consfătuirii care a 
fost deschisă de Piotr Pospelov, 
au participat secretari ai comi
tetelor centrale ale partidelor 
comuniste din republicile unio
nale, ai comitetelor de partid de 
ținut și regionale, redactori ai xia-

Teatrul Municipal și-a încheiat 
turneul în R. P. Ungară

BUDAPESTA 9. - Cores
pondentul Agerpres trans
mite : Institutul ungar pentru 
relații culturale cu străină
tatea și Sindicatul artiștilor 
maghiari au oferit un cocteil 
în cinstea colectivului Tea
trului Municipal din Bucu
rești.

cipiilor coexistenței pașnice în 
relațiile dintre state, a spus in 
continuare reprezentantul so
vietic, consideră justă și echi
tabilă hotărîrea conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe 
ai țărilor membre ale Organi
zație; Statelor Americane care 
condamnă acțiunile agresive 
ale regimului Trujillo împotri
va Venezuelei.

Principala răspundere pen
tru menținerea păcii și secu- 
i.zății internaționale, a spus 
V. V. Kuznețov. revine, potri
vi; Cartei O.N U.. Consiliului 
ce Securitate care în baza ar
ticolului 53 este împuternicit 
să permită aplicarea unor mă- 
sari de constringere împotriva 
or.cărui stat pe linia unor or
ganizații regionale cum este și 
Organizația Statelor America
ne.

In numele delegației sovie
tice, V. V. Kuznețov a prezen
tat un proiect de rezoluție care 
prevede să se aprobe hotărî
rea Organizației Statelor Ame
ricane in legătură cu acțiunile 
agresive ale guvernului Repu
blicii Dominicane.

nul legal al Republicii Congo 
în frunte cu primul ministru 
Lumumba*.

De fapt, s-a format o coa
liție a colonialiștilor care și-a 
propus drept scop ca cu mii- 
nile africanilor — soldați din 
Tunisia, Maroc, Etiopia, Gha
na — să se răfuiască cu tînă- 
rul stat african — Congo, sub
liniază declarația.

In mecanismul general al 
aparatului O.N.U. șeful aces
tuia — secretarul general 
Hammarskjoeld — s a dovedit 
a fi tocmai elementul care 
„lucrează cel mai fățiș în fa
voarea colonialiștilor, compro- 
mițînd implicit Organizația 
Națiunilor Unite in ochii po
poarelor**,  se spune în decla
rația guvernului sovietic- 

țional și a aerodromurilor, re
fuzul reprezentantului special 
al secretarului general de a se 
consulta cu guvernul congolez, 
permisiunea dată președinte
lui Senatului, Ileo, care ac
ceptase să formeze un nou 
guvern în scopul înlocuirii gu
vernului ce se bucură de în
crederea poporului, de a fu
gi cu. un avion , din Leopold
ville la Bukava. împiedicarea 
înapoierii in provincia sa a 
șefului unui guvern provin
cial din Congo.

La sfirșit parțicipanților la 
conferința de presă le-au fost 
prezentate dovezi evidente 
ale amestecului imperialiști
lor in treburile interne ale 
Republicii Congo. în sala în 
care a avut loc conferința de 
presă a fost adusă o ladă cu 
puști care erau destinate ele
mentelor subversive dar au 
căzut în mîinile guvernului 
central. Ziariștilor le-a fost 
prezentat de asemenea para- 
șutistul belgian prins îm
preună cu armele. 

relor și revistelor centrale, repu. 
blicane și ai unor ziare și re
viste regionale, precum și condu
cători ai altor organizații și in
stituții ideologice centrale și lo. 
cale.

Raportorul a subliniat că în 
ultimul timp în domeniul ideo
logic, partidul a înfăptuit măsuri 
al cărui conținut constă in „res
tabilirea și dezvoltarea continuă 
a stilului leninist, a metodelor 
leniniste de muncă ideologica, în 
abordarea creatoare a probleme
lor ideologice in conformitate cu 
noile condiții istorice**.

După cum a declarat Ilicev, 
datoria de onoare «i cea mai 
înaltă menire socială a muncii 
ideologice este să educe luptători 
activi și fermi pentru comunism, 
să facă c*  germenii a ceea ce 
este nou și înaintat în viața so
vietică să devină un bun al ma
selor, «ă folosească puternica 
forță educativă > exemplului po
zitiv. sâ lege fiecare acțiune edu. 
eativă de lupta întregului popor 
pentru comunism.

Artista poporului Lucia 
Sturza Bulandra. directoarea 
Teatrului Municipal, a mul
țumit gazdelor pentru primi
rea caldă și atenția cu care 
au fost înconjurați solii artei 
romînești.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

Vineri după-amiază colec
tivul Teatrului Municipal a 
plecat spre București.

♦
Presa maghiară continuă să 

publice cronici privind ultima 
reprezentație dată de Teatrul 

' Municipal la Budapesta cu 
piesa Mamouret. Referindu-se 
la creația artistei poporului 

i Lucia Sturza Bulandra, zia- 
' rul „Nepszabadsag" scrie: 

„Din primul moment al apa- 
I riției Luciei Sturza Bulandra, 
, după uraganul de aplauze de 

salut, mii de perechi de ochi, 
mii de ginduri căutau să pă
trundă secretul fizic și psihic 

I al puterii de erecție al ar- 
' tistei**.

„Magyar Nemzet* 1, la rindul 
său, ocupindu se despre același 

| spectacol scrie : „In piesă fie
care artist redă viața, realita
tea, oriunde privește specta
torul. el vede o ființă vie, un 
om. Actorii joaca și trăiesc, 
sau cu alte cuvinte au o du- 
ciplină individuală ce se in
tegrează in același timp în
tr-un întreg strălucit alcătuit, 

î lucrează cu „inimă fierZinte 
și judecă rece", ceea ce este 

I esențial pentru un bun joc 
1 de scenă**.

Guvernul Congoului 
cere ca ședinja 

Consiliului de Securitate 
să aibă loc la 

Leopoldville
NEW YORK 9 (Agerpres).- 

TASS transmite: La 8 sep
tembrie, secretarul general al 
O.N.U. a primit din partea 
primului ministru al Republi
cii Congo, Lumumba, urmă
toarea telegramă :

„Dorind să dea membrilor 
Consiliului de Securitate posi
bilitatea de a constata ei înșiși 
situația existentă în Republi
ca Congo ca urmare a ames
tecului autorităților Organiza
ției Națiunilor Unite în trebu
rile interne ale Congo-ului, 
guvernul Republicii Congo 
roagă pe secretarul general să 
accepte ca următoarea ședință 
a Consiliului de Securitate, la 
care va fi discutată pentru a 
cincea oară problema Congo
ului. să aibă loc la Leopold
ville”. —•—

Lumumba a preluat 
atribuțiile de șef 

al statului
LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 

— Corespondentul din Leopoldvil. 
le al agenției United Press anun
ță că in mesajul adresat la 9 
septembrie armatei congoleze 
Patrice Lumumba, primul minis- 
tru al Republicii Congo, arată 
că ..încep:nd din ziua de astăzi 
și în comformitate cu legea, 
Patrice Lumumba preia atribu
țiile de șef al guvernului și de 
șef al statului congolez. Ca șef 
al statului el este totodată și 
comandant suprem al armatei 
congoleze". ---•—

Trupe congoleze 
au intrat în Katanga
PARIS 9 (Agerpres). — Co

respondentul din Elisabeth- 
ville al agenției France Pres
se, anunță că la 8 septembrie 
primele detașamente ale tru
pelor guvernului central al 
Republicii Congo au pășit pe 
teritoriul provinciei Katanga.

Aniversarea 
eliberării Bulgariei

Recepția oferită de ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București

Vineri seara ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Kinov, a oferit o recep
ție la restaurantul „Pescăruș**  
cu prilejul zilei de 9 septem
brie. sărbătoarea națională a 
Republicii Populare Bulgaria.

La recepție au luat parte to
varășii : Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol. Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici. Dumitru 
Coliu, Ianoș Fazekaș, Alexan
dru Birlădeanu, Anton Moises- 
cu, Gheorghe Stoica, Avram 
Bunaciu, membri ai C.C. al
P.M.R., a: guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor de masă, academicieni și 
alți oameni de artă și cultură, 
reprezentanți ai presei.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la

Membrii ambasadei R. P. Bulgaria 
au depus flori 

la Mon'jmsntui Eroilor Sovietici
La 9 septembrie, cu prilejul 

celei de-a 16-a aniversări a 
eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascist, -ambasadorul R.P.. 
Bulgaria la București, Ivan 
Kinov și membrii ambasadei 
au depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Sovie
tici din Piața Victoriei.

La solemnita*.e  au fost de 
față tovarășii Ion Drînceanu, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe. Nicu Șerban, 
director ad-interim al proto

Marea paradă militară 
și demonstrata oamenilor muncii 

de la Sofia
SOFIA 9 (Agerpres). — La 

9 septembrie, poporul bulgar 
a sărbătorit intr-o atmosferă 
de bucurie generală și de en
tuziasm cea dea 16-a aniver
sare a răsturnării regimului 
monarho-fascisț și a instaură
rii puterii democrat-popu are.

La ora 9.00 la tribuna Mau
soleului Gheorghi Dimitrov 
iau loc conducători ai Parti
dului Comunist Bulgar și ai 
guvernului în frunte cu Anton 
lugov.

Se aud acordurile fanfarei. 
I. Mihailov, ministrul Apărării 
Naționale, trece în revistă tru
pele garnizoanei Sofia, aliniate 
pentru paradă. Apoi el se urcă 
la tribuna Mausoleului $i ros
tește o scurtă cu vin tare. In 
piață răsună din nou fanfare
le și începe parada militară.

„Probleme ale păcii și socialismului"
Numărul 9-1960

A apărut în limba romînă, 
în Editura polilicâ, numărul 9 
pe anul 1960 al revistei „Pro
bleme ale păcii șj socialismu
lui", revistă teoretică și infor
mativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

In acest număr al revistei 
sînt publicate articolele : Miș
carea pentru pace și lupta 
pentru dezarmare de J. Dien- 
ne : Citadela imperialismului 
in fata viitorului de G. Hali; 
O importantă victorie a forțe
lor antifasciste și democratice 
din Italia de L. Longo; Unita
tea dintre principialitate $i e- 
lasticitate de L. Bohr; Triun
ghiul agresiv de E, Lister; Re
lațiile internaționale in vara 
anului I960 de I. Jilin, V. Zag- 
ladin.

Rubrica „în. țările socialis
mului" cuprinde articolele : 
Pentru o cultură nouă in Viet
nam de To Hiu ; Pe calea a- 
vintului și a progresului teh
nic de N. Tihonov ; Cum se re

Jocurile Olimpice de la Roma
întrecerea maeștrilor tirului 

de vînătoare a prilejuit o lup
tă sportivă pasionantă. în 
urma disputării primei man
șe, în frunte se aflau S. Ka
linin (U.R.S.S.) cu 99 puncte 
și G. Rossini (Italia), campio
nul olimpic de la Melbourne 
cu 98 puncte. Ion Dumitrescu 
ocupa locul 5 cu 94 puncte și 
mai erau, puține șanse ca el 
să refacă handicapul ce*l  des
părțea de lideri. Totuși repre
zentantul țării noastre nu și-a 
pierdut speranța și demons- 
trind o siguranță și un calm 
extraordinar a izbutit să în
toarcă lucrurile în favoarea 
sa- în cea de-a doua manșă 
el a fost net superior celorlalți 
concurenți, țintind 98 de tale
re (două serii pline a 25 punc
te și două de 24 puncte) în 
timp ce Rossini, care rămăsese 
principalul său adversar, a 
avut numai 93 de puncte bune 
iar Kalinin — 91. Restul parti- 
cipanților, în frunte cu ame
ricanul Clark, au ratat multe 
lovituri, ieșind din cursa pen
tru medaliile olimpice.

Pentru a treia oară imnul 
R. P. Romîne a fost intonat la 
actualele Jocuri Olimpice. In 
aplauzele spectatorilor prezenți 
pe poligonul asociației sporti
ve ,.Lazio“ Ion Dumitrescu a 
primit medalia de aur. Emo
ționat de acest succes el a de

București și alți membri ai 
corpului diplomatic..

•In timpul recepției ambasa
dorul R P. Bulgaria la Bucu
rești, Ivan Kinov, și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, 
au toastat pentru prietenia fră
țească dintre poporul romîn 
și poporul bulgar, pentru noi 
succese în construirea socia
lismului, pentru unitatea de 
nezdruncinat a țărilor la
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică. pentru 
coexistență pașnică și colabo
rare între toate popoarele.

Recepția s*a  desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

colului în Ministerul Afaceri
lor Externe, ofițeri superiori 
din Ministerul Forțelor Ar
mate.

Erau prezenți ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. A. Epișev, și membri 
ai ambasadei.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor sovietici căzuți 
pentru eliberarea Bulgariei 
de sub jugul fascist.

(Agerpres)

După aceasta a început de
monstrația oamenilor muncii 
care poartă panouri multico
lore cu lozinci, portrete ale 
lui Lenin. Dimitrov, Jivkov, 
Hrușciov și ale altor conducă
tori ai partidelor comuniste și 
muncitorești.

Defilarea sărbătorească din 
piața 9 septembrie a durat a- 
proape o oră și jumătate. Ea a 
oglindit unitatea poporului 
buigar. coeziunea lui strînsă in 
jurul P. C Bulgar și al gu
vernului voința neclintită a 
oamenilor muncii de a păși 
neobosit înainte pe calea spre 
culmile strălucitoare ale so- 
c.alismului și comunismului 
sub steagul victorios al mar- 
xism-leninismului.

zolvă problema locuințelor in 
Ungaria de R. Trautman

Rubrica „în partidele comu 
niște și muncitorești' conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „Schimb de pă
reri", cu tema: „Ce schimbări 
se produc în structura clasei 
muncitoare sint publicate 
în continuare răspunsurile pri
mite de redacția revistei.

Rubrica „Cărți șl reviste" 
conține articolele: Sub masca 
„rieței comune" de H. Wol- 
kcr; Monopolurile belgiene tu 
metropolă și în Congo de I. Po
pov ; Un crainio al păcii de 
A. Kuzin.

La rubrica „Scrisori, note, 
replici" sint publicate artico
lele : Ce se intimplă in Hon
duras ? de C. Fuentes ; împo
triva represiunilor ți persecu
tării democraților — Teroarea 
colonialistă din Angola de 
S. R.

clarat următoarele trimisului 
„Agerpres”, T. Vornicu : „Re
zultatul ce l-am obținut,astăzi 
se datorește condițiilor exce
lente de pregătire și puterii 
de luptă care a devenit ca
racteristică sportivilor romîni 
educați de partid. Toate aces-' 
tea au avut un rol decisiv și 
în comportarea mea Bucuria 
victoriei o închin patriei noas
tre dragi”. Victoria lui Ion Du
mitrescu a produs o puterni
că impresie in rindul specia
liștilor. Președintele Uniunii 
italiene de tir, Giovanni Gotta, 
a declarat la încheierea con
cursului : „Ciștigătorul probei 
de talere este un sportiv deo
sebit de înzestrat, pregătit la 
un nivel de concurs interna
țional. Succesul său se- dato
rește unei forțe de luptă pe 
care o consider uimitoare in 
condițiile unei întreceri atit 
de importante”.

Tot vineri s*au  desfășurat 
eliminatoriile probei cj.e armă 
liberă calibru redus (poziția 
culcat). Cel mai bun rezultat 
a fost înregistrat de canadia
nul Warner cu 394 puncte. 
Reprezentantul țării noastre 
Iosif Sîrbu a realizat 393 
puncte iar N. Rotaru — 391. 
Ambii sportivi romîni s-au 
calificat pentru finala probei 
care va avea loc astăzi după- 
amiază.
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