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Schimbul
de experiență

Ridicarea continuă a cali
ficării profesionale este 
necesară fiecărui mun

citor, oriunde ar lucra el. Pro
gresul necontenit al tehnicii, 
sarcinile mari de producție 
pe care ni le pune în față 
partidul, impun ridicarea con
tinuă a calificării; cer ca oa
menii să aibă o atitudine 
creatoare în muncă. Această 
cerință este verificată și de 
experiența brigăzii noastre.

Brigada noastră compusă 
din 36 de oameni - strungari, 
frezori, rectificatori și ajustori 
— deține steagul de fruntașă 
pe tușină. Luptînd 
întregul colectiv 
prinderii, pentru 
rea sarcinilor date 
la cel de-al IlI-lea 
brigada noastră a 
obținut noi reali
zări. Pe întreg a- 
nul brigada s-a 
angajat să reali
zeze 300.090 lei 
economij la con
sumuri specifice 
de scule și materiale 
liare. Pînă în prezent, 
gada a realizat 250.000 
ceea ce înseamnă că pînă la 
sfîrșitul anului angajamen
tul va fi depășit cu o treime 
In brigadă avem opt ino
vatori cu inovații depuse, 
iar alți șapte tovarăși au în
ceput să lucreze la cîte o ino
vație. Pînă la sfîrșitul anului 
preocuparea brigăzii pentru 
inovații va crește astfel îneît 
fiecare tînăr se va ocupa de 
rezolvarea cîte unei probleme 
tehnice printr-o inovație sau 
raționalizare. Succesele aces
tea se datoresc în mare mă
sură faptului^că membrii bri
găzii au reușit să-și însușea
scă o bună '■•alificare profe
sională și că procesul acesta 
de ridicare a calificării este 
continuu. Un rol important în 
ridicarea continuă a califică
rii tinerilor muncitori din 
brigada noastră îl are pre
luarea experienței pozitive în 
muncă, a celor mai bune me
tode.

Venind să lucreze în briga
da noastră, tînărul absolvent 
de școală profesională, un 
strungar de pildă, înainte de

alături de 
al ’între- 
îndeplini- 
de partid 

Congres,

a lua în primire o mașină trece 
sâ lucreze cîte trej luni de 
zile pe la fiecare strung din 

felul acesta el îsi 
pozitivă, 

bune de 
de la cei 
din bri- 

trecut pe

bngadă în 
însușește experiența 
metodele cele mai 
organizare a muncii 
mai vechi tovarăși 
gadă. După ce a 
la toate mașinile, ti nărui mer
ge la sectorul meear.:c-«cf 
pentru o perioadă de ciîeva 
luni. Acolo primește expe
riența celor mai buni mese
riași. capătă cunoștințe despre 
funcționarea mașinilor. De la 
acest sector tînărul se întoar
ce ia brigadă și 
la o mașină.

Pe acest 
calificării 
experiențe: 
cut tineri
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Puncte de vedere 
privind modul 

in care cercetarea 
științifică 

contribuie la
valorificarea 
superioară 
a lemnului

Mesajul transmis 
de tovarășul 

Gheorghe Glieorghiu-Dej 
de pe bordul 

motonavei „Baltika“
Mulțumim din inimă tuturor celor ce au transmis urări de 

succes delegației noastre. Aici in largul oceanului, la mii de 
kilometri depărtare de patrie ne bucurăm de știrile pe care 
le primim in fiecare zi cu privire la succesele oamenilor mun
cii din țară. După cum știți pe vasul .Baltika~ ne aflăm îm
preună cu tovarășul Hrușciov și cu alți prieteni apropiați — 
delegați al țărilor socialiste ; călătoria este foarte plăcută, sin- 
tem cu toții sănătoși și bine dispuși. Asigurăm pe oamenii 
muncii că la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care se anunță a fî una din cele mai importante din 
întreaga istorie a acestei Organizații, ne vom îndeplini cu 
cinste misiunea ce ne-a fost încredințată de Marea Adunare 
Națională și de întregul nostru popor. împreună cu delegația 
Uniunii Sovietice, cu delegațiile celorlalte țări socialiste și ale 
tuturor statelor iubitoare de pace vom face tot ce ne stă în 
putință ca sesiunea O.N.U. să contribuie în mod efectiv la re
zolvarea marilor probleme internaționale și in primul rind a 
celei mai arzătoare dintre ele—problema dezarmării generale și 
totale. Sîntem convinși că lucrările Adunării Generale a O.N.U. 
vor fi urmărite cu atenție și interes de toți oamenii muncii din 
țara noastră cărora le dorim noi realizări importante în activi
tatea lor pusă în slujba înfloririi patriei noastre dragi.

GHEORGHE GHEORGHIU-DE]

O nouă realizare pe drumul Industrializării patriei : Fabrica de 
zahăr „Șiretul14 din Bucecea — regiunea Suceava. în fotogra

fie : aspect din hala de fabricație a zahărului.

Foto î AGERPRES

se stabilește

drum 
prin

al ridicării 
împărtășirea 

înaintate 
ca Vasile

au cres- 
Simbă-

Tribuna experienței înaintate in 
ridicarea calificării profesionale 

a tineretului

auxi- 
bri- 
lei

teanu, Toma Costescu, Iordan 
Ionian și alții 
da noastră se

Experiența 
împărtășită la 
prin 
riență între șefii 
lor. Eu de pildă, mă sfă
tuiesc totdeauna cu șefi de 
brigadă ca Chelaru Mihai și 
lor. Moraru. în legătură cu 
metodele de organizarea mun
cii în brigăzile noastre, pre
cum și in legătură cu modul 
în care poate fi aplicată la 
noi experiența unor tovarăși 
din afara uzinei noastre. Dis
cuțiile acestea sînt urmate și 
de demonstrații practice. Pe 
de altă parte se organizează 
schimburi de experiență cu 
alte întreprinderi. Anul trecut 
brigada noastră a avut schim
buri de experiență cu uzinele 
„1 Mai* Ploești și Fabrica de 
piese de schimb C.F.R. Galați, 
iar anul acesta schimburile 
continuă.

In aceste 
periență se 
practice în 
metode de _____ _______
fiecare din participant caută 
să afle lucruri care-i intere- 
sează mai mult, ca de pildă :

cu care briga- 
mîndrește. 
înaintată este 
noi în uzină și 

schimburile de expe- 
între șefii brigăzi-

schimburi de ex. 
fac demonstrații 
legătură cu noi 

lucru. Totodată

TELEGRAMA
Tovarășului WALTER ULBRICHT, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Berlin
Cu prilejul alegerii dv. ea președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, al Consiliului de Miniș. 
tri al Republicii Populare Romine, al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romine, al întregului 
topor romin, vă adresăm cele mai calde felicitări.

Poporul romin se bucu-ă sincer de alegerea dv. în înalta 
funcție de Președinte al Consiliului de Stat al Republicii De. 
fnocrate Germane, fiind convins că activitatea dv. neobosită, 
călăuzită de învățătura marxist-leninistă, va servi și in viitor 
întăririi continue a relațiilor de prietenie Și colaborare dintre 
țările noastre și unității lagărului socialist.

Vă urăm din tot sufletul, scumpe tovarășe Ulbricht, viață 
îndelungată, putere de muncă și succes deplin în lupta pentru 
înflorirea Republicii Democrate Germane, pentru victoria 
cauzei socialismului și a păcii.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romin

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii ~ - - -

al

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Romine

Populare Romine

Preocupări de campanie
nu s-a ținut nici 
o demonstrație 
practică iar dis
cuțiile care s-au 
purtat atunci s-au 
limitat la proble
me de minimă im
portanță pentru

munca noastră. Putem spune 
că tovarășii care au venit să 
ne împărtășească din expe
riența lor au făcut pur și sim
plu o vizită în întreprindere. 
Pentru a ajuta la ridicarea 
calificării profesionale schim
burile acestea de experiență 
cu alte întreprinderi trebuie 
organizate temeinic, adică pre
gătite înainte, astfel îneît în 
cadrul lor să se poată popu-

CHIRU ALEXANDRU 
strungar

Uzinele „Vasile Tudose"- 
Colibași

(Continuare in pag. 3-a)

ale tinerilor
Deși uniți în marea familie 

abia din primăvara acestui an, 
colectiviștii din comuna Buicești, 
raionul Filiași, s-an dovedit 

I buni gospodari. Dorind ca re
colta anului viitor să fie cît 
mai bogată, ei au luat o serie de 
măsuri menite sâ ducă la buna 
desfășurare a lucrărilor agricole 
din toamna aceasta,

într-o adunare generală a co
lectiviștilor, s-au stabilit o serie 
ele sarcini pentru buna desfășura
re a lucrărilor din campania de 
toamnă. Pe baza lor, organiza
ția de bază U.T.M., îndrumată 
de organizația de partid, și-a în
tocmit un plan de acțiune amă
nunțit cu sarcini precise.

De pildă, grupa utemistă al 
cărei responsabil' este fierarul

colectiviști
Nicolae Modrea a primit sarci
na de a se ocupa de revizuirea 
și repararea celor 35 pluguri, 
7 grape, 37 care și alte utilaje 
și unelte necesare în campanie. 
Alte cinci grupe au primit sar
cina sâ se ocupe de recoltatul, 
tocatul ri însilozatul* porum
bului.

Acest lucru s-a petrecut cu 
cîtăva vreme în urmă.

De atunci și pînă în prezent 
Modrea, împreună cu ceilalți 
utemiști din grupă au muncit 
zi după zi la repararea și re
vizuirea întregului utilaj, iar 
alți tineri au terminat însiloza- 
tul celor 400 tone de porumb, 
cît era planificat

în același timp, cîțiva tineri 
au fost trimiși la baza de re. 
cepție din Filiași cu 30 tone de 
grîu pentru schimb, 'în vederea 
asigurării seminței de soi nece
sară însămînțărilor de toamnă.

Gospodăria avînd în plan dez
voltarea sectorului zootehnic, 
colectiviștii au prevăzut să clă
dească rapid adăposturi pentru 
cele 68 de bovine, a porcinelor 
și celorlalte animale proprietate 
obștească. Pentru ca cheltuielile 
să fie cît mai mici, în locul ți
glei sau tablei s-a hotărît ca 
noile construcții să fie acoperite 
cu stuf.

„îl recoltăm noi prin muncă 
voluntară — s-au angajat ute- 
miștii. în împrejurimi, pe bal
ta Cișmele și pe malul Ji
ului erau mari rezerve de 
stuf. Tinerii au început re
coltatul' și legatul lui în snopi. 
Acțiunea lor va aduce colectivei 
economii la construcția grajdu
lui (cu o capacitate de T0 ca
pete vite), la construirea pătu- 
lelor, crescătoriilor de porci etc. 
în valoare de peste 15.000 lei.

Preocuparea pentru eliberarea 
terenului în vederea însămînță- 
rii culturilor de toamnă trebuie 
să stea de asemenea în atenția 
organizației U.T.M. — care a 
dovedit că poate face multe lu
cruri bune, folositoare pentru 
consolidarea economică a gos
podăriei.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului1' 
pentru regiunea Craiova

Prin reducerea 
consumurilor 

specifice
SUCEAVA. - La Uzinele 

textile „Moldova* din Boto
șani conțină cu avînt între
cerea pentru reducerea con
sumului specific de materii 
prime și îmbunătățirea cali
tății produselor. Prin aplica
rea în practică a celor mai 
valoroase propuneri făcute de 
muncitorii uzinei în consfă
tuirile de producție, printre 
care se numără elaborarea 
unor noi rețete de amestecuri, 
înlocuirea canetelor de car
ton cu canete de lemn în sec
torul țesătorie, s-a economi
sit în primele 8 luni o can
titate de bumbac puf din 
care se pot obține fire pen
tru producerea a circa 180.000 
m.p. țesături.

Printre textilistele care au 
cîștigat întrecerea în luna 
trecută se numără munci
toarele din brigăzile conduse 
de Ioana Siminiciuc, Anica 
Ștefan și Georgeta Huțanu,

★

PITEȘTI. — Economisirea 
materiei prime, producerea 
peste plan a cît mai multe 
confecții și obținerea de eco
nomii importante la prețul 
de cost, sînt obiective care 
stau în centrul întrecerii so
cialiste a muncitorilor de la 
Fabrica de confecții „6 Mar
tie44 din Curtea de Argeș.

De la începutul anului și 
pînă în prezent s-au econo
misit, ca urmare a reducerii 
consumurilor specifice, circa 
5.500 m.p. țesături cauciucate, 
aproape 19.000 m.p. țesături 
de bumbac și alte produse în 
valoare de peste 441.000 lei. 
O parte din aceste economii 
au fost obținute ca urmare 
a revizuirii în ultimul timp, 
la propunerile și sugestiile 
muncitorilor, a consumurilor 
specifice. în același timp, 
muncitorii fabricii au dat 
peste plan 109.250 diferite 
confecții. în primele 7 luni 
ale anului ei au obținut eco
nomii peste plan la prețul 
de cost în valoare de 954.000 
lei.

(Agerpres)

Deschiderea ședinței de constituire

a Comitetului internațional

al Forumului Mondial al Tineretului

Aspirațiile de pace 
ale generației 

tinere
MOSCOVA (Prin telefon pentru 

fiScînteia tineretului"), — Joi 
dimineața la Universitatea de 
stat „Lomonosov" din Moscova 
s-a deschis ședința de constituire 
a Comitetului internațional al Fo
rumului Mondial al Tineretului.

In sala reuniunii, frumos pa
voazată cu drapelele a zeci de 
națiuni sînt delegați veniți din 
toate colțurile lumii, reprezentind 
toate rasele, credințele religioase 
și grupări de tineret cu orientări 
politice, diferite — tineri creștini 
și musulmani, conducători ai u- 
niunilor de tineret socialiste și 
comuniste, reprezentanți ai tine
retului muncitoresc și țărănesc 
etc.

Sînt larg reprezentate și orga
nizațiile de studenți printre care 
Uniunile naționale de studenți din 
Franța, Honduras, Bolivia, Uniu
nea generală a studenților din 
Irak, Uniunea studenților creștini 
din Olanda etc. Printre partici
pant se află P. Pie-ali, pre
ședintele Federației Mondia
le a Tineretului Democrat, 
Christian Echard, secretar general 
al F.M.T.D., Jiri Pelikan, preșe
dintele Uniunii internaționale a 
studenților, Paul Mauritz și Ulrich 
Kohler, reprezentanții Mișcării 
internaționale a studenților pen
tru Națiunile Unite. Printre par- 
ticipanți se află o delegație in 
frunte cu tov. Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M. 
Pină la deschiderea ședinței au 
sosit la Moscova 100 de delegați 
reprezentind 92 de organizații de 
tineret din 58 de țări. în cursul 
serii se așteaptă sosirea a încă 
25 de delegați.

La orele 10 ședința este des
chisă de Piotr Reșetov, președin
tele Comitetului sovietic de ini
țiativă a Forumului Mondial al

Tinerii Apostolescu Evdochîa 
și Cluceru Gheorghe de la 
Uzinele „Grigore Preoteasa4* 
din Capitală, execută atent 
lucrările la centrala auto

mată de 100 linii.

Foto : N. STELORIAN

Din frumusețile patriei

La ștandul de eârțl din secția 
tricotaje a întreprinderii „Trico

tajul Roșu" din Capitală.

Foto : 5. NICULESCU '

Frumosul
în viata, de fiecare zi

Poporului nostru li sînt pro
prii dragostea de frumos, 
înclinația și capacitatea 

de a afirma și promova in înalta 
prețuire valorile autentice ale 
artei. El însuși vestit și încer
cat fâurar de minunate Întru
chipări artistice, pcporul res
pinge orice simulacru de artă, 
preluind în patrimoniul sau 
nepieritor numai acele crea
ții care corespund pe deplin 
înaltelor sale cerințe și exigen
țe educativ-estetice.

Este știut faptul câ In ultimii 
ani s-au întreprins — cu consec
vența, clarviziunea și pasiunea 
caracteristice uriașei muncî e- 
ducative de masă inițiata și 
condusa de partid, - numeroa
se acțiuni menite sâ cultive și 
sâ dezvolte necontenit viața 
cultural-artisticâ a maselor 
muncitoare, gustul lor estetic.

In cadrul acestei munci de 
ridicare a conștiinței poporului

pentru însușirea deplina a sen
surilor artei, pentru instruirea 
lui estetică multilaterală un 
loc distinct îl ocupă și dome
niul deosebit de amplu al ar
telor plastice. Despre acest lu
cru vorbesc fie variatele con
cursuri și expoziții republicane 
de artă plastică, ce antrenează 
periodic zeci și mii de artiști 
amatori, fie muzeele și institu
țiile de artă nou create, frec
ventate tot mai intens de mun
citori și țărani, fie producția 
editorială de lucrări de artă 
precum și alte asemenea mij
loace de instruire artistică a 
maselor. Roadele acestei ac
țiuni sînt permanent vizibile 
atît prin afirmarea unor noi șî 
numeroși creatori populari bi- 
necunoscuți în țară și străină
tate, cit și prin creșterea nive
lului de înțelegere și aprecie
rea Justă a creației plastice și 
o fenomenului artistic în gene

ral. Trebuie spus insă, că toate 
aceste realizări reprezintă o 
primă etapă in formarea și dez
voltarea gustului estetic al ma
selor.

Se mai intîlnesc însă și unele 
stări de lucruri, care dăunează 
în mod evident educației este
tice a maselor. Astfel de stări de 
lucruri se întîlnesc în deosebi în 
unele dintre tîrgurile săptămînale 
ori în iarmaroacele tradiționale 
organizate în diferite părți ale 
țării. în cadrul unor asemenea 
locuri de largă afluență a 
populației muncitoare, de la 
sate îndeosebi, în afara unor 
lucrări de certă valoare ale 
creatorilor populari, se produce 
o adevărată invaz:e a unor 
așa-zise lucrări de artă plasti
că, ce jignesc pur și simplu 
cele mai elementare gusturi. .

Privești îndelung fie șirul uni- ' 
form și dezolant al statuietelor

de ghips certate cu cele mal 
copilărești reguli de simetrie, 
culoare ori simț al proporțiilor, 
fie stridenta tonalitate croma
tică a feluritelor obiecte, pă
puși și animale de specii greu 
descifrabile, fie zeci de reedi
tări pe pînză, carton ori. sticlă 
a unor tablouri și peisaje de o 
confecție cu totul anostă și vul
gară, fie teancuri cu dreptun
ghiuri de pînză pe care un 
creion chimic caligrafiază agra
mat pentru acul cu ață colo
rată al gospodinei, în sute de 
ediții, unele și aceleași inepții 
și platitudini dintr-o artificiali
zată „viață domestică44 („Cine 
nu vine de vreme acasă / Ușor 
se poate să găsească un musa
fir la masă !“ etc., etc., etc.). 
De asemenea la baza unor asi-

LIVIU CERNĂIANU

(Continuare în pag. 3-a)

Tineretului. în numele corpului 
didactic și al studenților Univer
sității „Lomonosov". acad. Petrov- 
ski rostește un scurt cuvint da 
salut urînd succes participanților 
la ședință.

în prezidiul ședinței au fost 
aleși reprezentanții Consiliului ti
neretului din Ghana, Mișcării ti
neretului socialist din Italia, Li
gii tineretului comunist din Ca
nada. Federației tineretului pe 
întreaga Chină, Mișcării ,.26 iu
lie" din Cuba, Comitatului națio
nal al Forumului Mondial al Ti
neretului din Japonia Comite
tului organizațiilor de tineret din 
Uniunea Sovietică, la apoi cuvin- 
tul Piotr Reșetov care dă citire 
propunerii organizațiilor de tine
ret sovietice cu privire la convo
carea Forumului, a ordinei sale 
de zi și a programului sau.

între diferitele organizații na
ționale de tinereț există puncte 
de vedere diferite și probleme di
ferite, dar totodată există — a 
subliniat vorbitorul — și proble
me care interesează deopotrivă 
pe tinerii din lumea întreagă — 
cunoașterea reciprocă, apărarea 
independenței naționale, înfăp
tuirea celor mai elementare drep
turi pentru tineret etc. Toate aces
te aspirații pot fi realizate doar a- 
tunci cind în lume domnește pa
cea. Propunerea tineretului sov.e- 
tic cu privire la convocarea Fo
rumului Mondial corespunde a- 
cestor nobile aspirații ale tinere
tului, stirnind un larg ecou și 
fiind sprijinite de numeroase or
ganizații de tineret și renumite 
personalități din diverse domenii 
de activitate.

Pentru pregătirea Forumului, 
care va ave0 loc la Moscova in 
cursul lunii iulie din anul viitor^ 
Piotr Reșetov in numele organi
zațiilor sovietice de tineret pro
pune înființarea unui Comitet in
ternațional care să rămină deschis 
tuturor organizațiilor de tineret 
și studenți. S'a propus de aseme
nea constituirea unui secretariat 
care să se ocupe de problemele 
tehnice ale pregătirii Forumului. 
Participanții la Forumul Mondial 
de la Moscova vo.- avea posibili
tatea să viziteze Uniunea Sovier 
tied și să ia contact cu tinerii so
vietici, cu viața și realizările lor.

în cursul zilei de astăzi 
la discuții au luat cuvințul 
numeroși delegați printre ca
re Gerardo Figueras Lq- 
ruzabad, reprezentantul Mișcării 
,.26 Iulie** din Cuba, Misishauta 
din partea Comitetului național 
al Forumului Mondial al Tinere- ■ 
tului din Japonia, Mario Riinona 
din partea Mișcării tineretului so
cialist italian, Brieckman din 
partea Uniunii studenților creș
tini din Olanda, delegați ai orga
nizațiilor de tineret din Guineea, 
Senegal, R. P. Romină Belgiat 
R. P Polonă, R. S. Cehoslovacă 
și alții.

Delegații au sprijinit în unani
mitate și cu căldură propunerile 
tineretului sovietic.

Cuvintarea tov. Virgil Trofin, , 
prim-secretar al C.C. al U.T.M* 
a fost ascultată cu mult interes, 
fiind viu aplaudată.

Lucrările continua.

A. MUNTEANU

Popas lîngâ Barajul de for
mare a plutelor pe Bistrița, 

în Munții Damei.

Foto : AGERPRES



Puncte de vedere privind\ 
modul în care cercetarea 

științifică contribuie la |

Valorificarea superioara 
a lemnului

La fabrioa de cherestea din Curtea de Argeș. 
Foto : AGERPRES

Institut-întreprindere
— legătură directă

Ing. Anatolie Fuchs
directorul Direcției tehnice din Ministerul Economiei Forestiere

O MARE
BOGĂȚIE

W

Sarcinile principale ce ne re
vin nouă Lucrătorilor în dome
niul forestier în planul de șase 
anj se refera în primul rînd la 
creșterea productivității patri
moniului forestier și la vaJorifi- 
cărea superioară a masei lemnoa
se. Este necesar să se continue 
îngrijirea și exploatarea rațională 
a pădurilor, lucrările de împădu
rire, folosind specii repede cres
cătoare eum sînț plopul negru 
hibrid, bradul duglas și altele.

0 sarcină de mare importanță 
este, de asemenea, reducerea 
pierderilor la exploatările și 
transportul forestier, prin intro
ducerea mecanizării avansate la 
toate fazele.

Se acordă o mare atenție va
lorificării superioare a lemnului 
prin construcția de întreprinderi 
modeme de cherestea, placaj, 
furnir, plăci fibrolemnoase, plăci 
aglomerate, mobilă și alte pro
duse lemnoase. Noile întreprin
deri vor avea un caracter com
plex, contribuind la folosirea cît 
mai completă a materiei prime 
intrate în întreprindere.

Un rol deosebit de important 
în realizarea marilor sarcini ce 
stau în fața lucrătorilor din do
meniul forestier revine institute
lor de proiectări și cercetări din 
acest domeniu. Aceste institute, 
create de regimul nostru, sînt 
încă tinere, dar și-au dovedit 
marea lor utilitate.

Institutul de cercetări al 
M.E.F. are la activul aău o serie 
de frumoase realizări, dar 
aceste realizări, văzute prin pris
ma sarcinilor pe care ni le pune 
planul de șase ani, nu sînt sa
tisfăcătoare.

Astfel, de exemplu, în pro
blemele silviculturii cercetările 
nu au ajuns la concluzii, urmate 
de o aplicare practică, în ceea c« 
privește executarea, conducerea 
și îngrijirea culturilor de plop 
negru hibrid. Ca urmaTe. în pre
zent avem importante suprafețe 
de culturi prost conduse și slabe. 
Institutul nu a militat suficient 
pentru această mare problemă 
în vederea extinderii culturilor 
de plop atît în masive, cît și 
în lungul drumurilor, cursurilor 
de nuri și al digurilor.

De asemenea, cercetătorii nu 
au răspuns la întrebarea privind 
indicii economici ai recoltării 
produselor secundare, indicii de 
sortare calitativă a materialului 
lemnos și în multe alte probleme 
ce se pun cu ascuțime în mo
mentul de față.

tn problemele de mecanizarea 
exploatărilor, deși a existat un 
timp și un institut care s-a ocu
pat exclusiv cu aceste probleme, 
nu s-a ajuns la o concepție clară 
asupra mecanizării unor faze 
cum sînt cele de scos-apropiat și 
încărcat.

La mecanizarea construcției 
drumurilor — una din cele mai 
grele sarcini a ministerului — 
cercetătorii, nu au contribuit prac
tic cu nimic. Or, dacă exista o 
concepție științifică a acestor 
mecanizări se putea asigura și 
dotarea materială corespunză
toare a șantierelor noastre de 
construcții.

în domeniu? prelucrării lem
nului cercetătorii nu au ajutat 
în suficientă măsură produc
ția prin studii și. experi
mentări în vederea asimilării 
construirii în țară d’e utilaj 
pentru industria lemnului. De a- 
seriehea cercetătorii nu au venit 

cu un aport satisfăcător în con
struirea de linii de prelucrare 
automată sau semiautomată, atît 
de necesare pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției.

Față de considera țiunile de 
mai sus, socotesc că sarcinile 
'mai importante ale institutului 
nostru de cercetări sînt :

— Concentrarea cercetărilor pe 
un număr redus de probleme 
care în schimb să fie adîncite ?i 
rezolvate complet. Aici trebuie 
accentuat rolul Direcției tehni
ce din minister, care are sarcina 
să coordoneze cercetările pe li
nie de plan, pentru că lipsurile 
arătate, implicit sînt și ale Di
recției tehnice.

— Acordarea unei asistențe 
tehnice largi pentru aplicarea re
zultatelor muncii științifice. A- 
ceasta este cu atît mai mult ne
cesar, cu cît sînt destule cadre 
de cercetători care nu au prac
tică de producție și ca urmare 
tind în cercetările pe care Ie fac 
să teoretizeze obiectul cercetă
rilor în mod scolastic, rupîn- 
du-1 de aplicabilitatea imediata.

— Avînd în vedere complexi
tatea problemelor ce se pun, se 
cere o colaborare multilaterală 
cu alte ministere, institute și 
întreprinderi.

— Din studiul utilaj dor eelor 
mai moderne de care dispune» 
sau care cunosc din prospec
te și literatura tehnică, să k în
tocmească studii tehnico-econo- 
mice și teme de proiectare.

— Să fie stabilita o legătura c»t 
mai strînsă cu producția, astfel 
ca institutul să devină ecou] tu
turor problemelor ridicate de 
producție, care la rîndul ei tre
buie sa recepționeze și să fruc
tifice tot ce este nou în cerce
tarea științifica.

Este o înaltă îndatorire pa
triotică pentru cercetătorii în do
meniul lemnului de a fi la înăl
țimea importantelor sarcini pe 
care Directivele celui de.al 
ITI-lea Congres al partidului Ie 
pun în fața lucrătorilor din do
meniul forestier.

Are
Al III-lea Congres al parti

dului a pus în fața secto
rului forestier sarcina va

lorificării superioare a masei 
lemnoase.

Un rol deosebit revine în 
această privință organelor de 
cercetare științifică menite, pe 
de o parte, să fundamenteze 
din punct de vedere teoretic 
diversele mijloace și procedee 
care au dat rezultate bune, 
născute în- însuși procesul de 
muncă, iar, pe d’e altă parte, să 
găsească ele însele și să intro
ducă în producție cele mai efi
ciente mijloace și metode. Și-au 
îndeplinit oare, organele de cer
cetare științifică. în cazul nostru 
I.C.F., această sarcină ? Unele 
teme rezolvate de I.C.F. pe linia 
valorificării superioare a masei 
lemnoase ne-au fost de mare a- 
jutor. Indicațiile date în legă, 
tură cu montarea și exploatarea 
unor mecanisme (funiculars, 
tractoare, fierăstraie mecanice

Pădurile reprezintă una din 
marile bogății ale patriei 
noastre, iar produsul lor 

principal — lemnul - constituie 
o mater’e primă cu numeroase 
și variate utilizări.

In țara noastră, materialul 
lemnos este baza existenței și 
dezvoltării unor ramuri ca : in
dustria de prelucrarea lemnului 
și a produselor finite din lemn, 
industria celulozei și hîrtiei sau 
industria minieră, iar in alte 
romuri de activitate determină 
în măsură mai mane sau mai 
mică buna desfășurare a pro
ducției.

Aproape că nu există ramură 
sau sector economic în țara 
noastră care să nu folosească 
lemnul în proporții apreciabile 
sub diferite forme. Astfel, șan
tierele marilor construcții din 
țară, hidrocentrale, termocentra
le electrice, construcțiile de 
noi fabrici solicită an de 
on mult material lemnos. în
treținerea și mărirea rețelei de 
căi ferate, mărirea parcului de 
vagoane, construcția- de locuin
țe pentru oamenii muncii de la 
orașe și sate, industria mobilei, 
industria caselor prefabricate 
din lemn - toate acestea soli
cită cantități apreciabile de 
cherestea și lemn de con
strucție.

Un sfert din suprafața țării 
noastre este acoperit cu păduri.

O caracteristică importantă a 
pădurilor țări noastre constă in 
faptul că ele sînt formate «n 
cea mai mare parte din specii 
valoroase ce dau lemn de col - 
tete superioară deosebit de -re- 
cesar diferitelor ramuri indus
triale.

In general, speciile forestiere 
din pădurile țării noastre <fcj 
lemn pentru cele moi fine n- 
trebuințări. Demn de mențio
nat este printre altele moi»duf 
de rezonanță din munții Mol
dovei, care sub raportul cali
tății, după constatările specia
liștilor, este unic in Europa.

Datorită acțiunii ferme dusă 
tub îndrumarea partidului și gu
vernului pentru refacerea patri
moniului forestier s-c reușit ca 
într-un intervcl de numa 11 ord 
fi 949-1959) să se re--soc

cuvîntul producția
etc), normarea consumurilor de 
piese, combustibil și lubrefianți, 
determinarea și stabilirea procen
telor de pierderi la manipularea 
materialului lemnos, precum și 
unele soluții date de cercetători 
direct la locul de muncă în pri
vința alegerii și fixării instala
țiilor sau metodelor cu cea mai 
mare eficacitate, au contribuit 
mult -a ridicarea productivității 
muncii. Am putea da multe 
exemple dar ele ni se par totuși 
insuficiente pentru a crea ima
ginea unor cercetări științifi
ce care revoluționează, să spun 
așa, metodele și mijloacele de 
exploatare forestieră. Mă refer 
la faptul că planul tematic al 
in^itutului. stațiunilor și puncte
lor experimentale nu a reușit să 
se axeze pe problemele de ba
ză, majore pentru producție, cum 
ar fi încărcatul materialului, 
scos — apropiat, prelucrării și 
valorificării loco pădure. De 
exemplu. în introducerea tehni
cii noi și mecanizării complexe 
s-a pus accent mai mult pe me
canizarea lucrărilor silvice (lu
crări în pepinieră, mobilizarea 
•olului, plantație) a căror rezol
vare e necesară, dar nu în pri
mă urgență ; în schimb încărca
rea materialului lemnos în ve
hicule, care cere un efort consi

rească o suprafață de peste 
850.000 ha, adică 80.000 ha In 
medie pe an, ceea ce reprezintă 
de 2,6 or mai mult decit s-a 
reimpădurit sub regimul burghe- 
zo-moșieresc intr-un interval de 
timp de două ori și ceva moi 
lung (între cele două războaie 
mondiale) cînd s-au împădurit 
numai oca. 330 mii ba.

S-a acordat de asemenea o 
deosebită atenție acțiun:i Ce 
combatere a eroziunii solului, de 
protecție a pădurilor contra 
dăunătorilor.

Pentru dezvoltarea rețele', 
instalațiilor de transport fores
tier s-au reab'rot într-un inter
val de 10 ani (1956-1959) Dește 
3.000 km. drumuri și căi re-ate 
forestiere, atît dt capitaliști 
făcuseră în 60 de ani. In 
pianul pe 1968—3965 este pre
văzută so na na construirii a încă 
8.500 Iwn. instalații de transport 
forestiere.

Exploatările forestiere au fost 
dotate cu o puternică bază de 
utilaje și mecanisme modeme.

Introducerea pe scară tot mai 
mare a mecanismelor și a me
todelor mai eficiente în lucrările 
de exploatarea si valorificarea 
producției, concomitent cu ridi
ca rec continuă o calificării mun
citorilor și tehnicienilor a făcut 
ca in 1959 s<r se ridice indi
cele de utilizare o masei îem- 
nocse te fag cu 260 'a sută și te 
stejar cu 239 la suta față de 
1938 si să se reducă preideriie 
de expioctore cu 44 la sută 
la rușinoase, cu 60 la sută ia 
fag și cu 52 te sută la stejar 
fată de 193S.

Potrhrt Directivelor celui de 
al III-lea Congres of P.M.R. ac
țiunile pentru refacerea și în
grijirea pădurilor, pe de o parte, 
folosirea naționala și prducrorea 
în sort 're-re superioare a masei 
lemnoase, pe de altă parte, con
stituie sarcini concrete ogi n- 
dite în nc-ci superiori de reio- 
cere, vtifaoa» și voiorifteare a 
mase: lemnoase ce trebuie
realizați in decursul planului e- 
conpmic pe 1963-1965, cu efor
turile urete ale tuturor oameni
lor muncii din sectarei econo
miei forestiere.

In*. D. TERTECEL
In<. C. XICOLESCU 

derabil din partea muncitorilor 
și unde fondurile reclamate sînt 
foarte mari a fost complet negli
jată, fapt ce se vede din procen
tul infim de 4,7 la sută cît re
prezintă mecanizarea pe regiune 
în această privință.

E necesară deci o mai mare a- 
propiere a cercetătorilor știin
țifici de problemele concrete ale 
exploatării lemnului.

Ing. ANDREI CALOTESCU
Direcția regională silvică-Stalin

★

Cercetătorii științifici și-ar 
fi putut aduce un aport 
considerabil la rezolvarea 

unor probleme importante ale 
producției, lată, de pildă, două 
din aceste probleme.

In primul rînd e vorba de 
finisajul mobilei. întreprinderile 
sectorului de produse finite, ca
re execută mobilă, aplică finisa
jul prin metode diferite, de un
de rezultă diferențe din punct de 
vedere al calității și (d consumu
lui de materiale, Aceasta 
datorită faptului că nu a exis
tat încă o preocupare din partea 
cercetătorilor științifici pentru a 
M stabili metoda cea mai bună.

întreprinderea forestieră Frasin, raionul Gura Humorului. Foto : AGERPRES

Ce oferă cercetarea științifică
silviculturii..»

Ing. G. Murețan
candidat în științe tehnice, director adjunct științific 

al Institutului de Cercetări Forestiere

Ridicarea productivității pă
durilor noastre este una din 
problemele cele mai actuale 
aie sectorului economiei fores
tiere. La rezolvarea ei trebuie 
să contribuie cu tot elanul și 
capacitatea întregul perso
nal silvic, atît cel care lucrea
ză nemijlocit în procesul de 
producție, cît și cel care lu
crează in institutele de proiec
tări și cercetări științifice

Cercetătorii silvici au obți
nut o seamă de realizări in 
această direcție.

S-au stabilit astfel printre 
altele indicii de calitate a se
mințelor pentru circa 100 spe
cii forestiere și s-au dat me
todele de conservarea semin
țelor de brad și stejar în tim
pul iernii.

Pe baza soluțiilor cate de 
cercetarea științifică șTprm a- 
piiearea lor in producție, pro
ductivitatea pepinierelor noas
tre s-a dublat, consumul de 
semințe s-a redus, iar procen
tul de prindere a puieților în 
plantații s-a mărit.

In scopul ridicării producti
vității pădurilor existente, cer
cetările au fost îndreptate 
spre îmbunătățirea stării pă
durilor slab productive și 
spre conducerea și îngrijirea 
ceiorlaite arborele.

Pentru elaborarea unui sis
tem unitar corespunzător spe
cificului pădurilor noastre, in
stitutul nostru a întreprins o 
serie de experimentări referi
toare la întreaga gamă da lu
crări privind conducerea arbo- 
reteior. Rezultatele obținute 
au precizat o serie de aspecte 
valoroase pentru producție.

De mare importanță in ob
ținerea unei producții mărite 
de masă lemnoasă este starea 
sanitară a pădurilor Cercetă
rile noastre științifice au fost 
îndreptate și spre rezolvarea 
unor probleme legate de pro
iecția pădurilor și combaterea 
dăunătorilor ei. Tot în cadrul 
institutului stabilit tehno
logia preparării de produse 
toxice indigene pentru com
baterea dăunătorilor. Ele dau

Luptind pentru combaterea 
dăunătorilor podurilor răși- 

noose.

Foto : AGERPRES

Problema se pune cu atît mai 
acut la ora actuală cu cit econo
mia noastră forestieră este dota
tă cu o serie de unități indus
triale care folosesc și vor folosi 
utilaj modern, adecvat unor pro
cedee tehnologice înaintate.

în al doilea rînd. ne referim 
la problema extinderii aerului 
comprimat in întregul sector (nu 
ici-colo, sporadic, cum se folo
sește acum). Astfel, ar trebui 
introduse dispozitive pneumatice 
pentru stringerea pieselor pe șa
bloane. pentru acționări la ma
șini unelte și, în special, ar tre
bui folosit aerul comprimat la 
încleierea maskurilor pe cantu
rile panourilor de mobilă. Ar 
fi necesar ca cercetătorii 
științifici să studieze introduce
rea acestor dispozitive pneuma
tice in funcție de tehnicitatea la 
care au ajuns diversele întreprin
deri forestiere ; ar fi bine ca ei 
să se ocH/te de co9cubtf centra
lelor tie aer. de dimensionarea 
instalației și de însăși construc
ția diapozitivelor.

TEODOR DOROGAN 
director

DUMITRU BURLOIU 
inginer șef

1 .P.R.OF.1 L. Măgura Codlei 

rezultate similare cu produse
le importate.

Trebuie spus că în munca 
noastră de cercetare există o 
serie de lipsuri. Mă voi referi 
la. cîteva dintre acestea.

Cercetarea în problema înno
bilării arboretelor noastre prin 
introducerea unor specii cu 
creșteri anuale mari de masă 
lemnoasă este abia în faza 
de început, deși condițiile cli
matice ale țării noastre per
mit extinderea unor astfel de 
specii.

încă nu a fost rezolvata pro
blema folosirii îngrășămintelor 
în pepiniere. Din aceasta, cau
ză pepinierele noastre nu asi
gură. o producție maximă.

Cercetarea științifică va tre
bui să stabilească metodele 
cele ma. economice pentru re
facerea pădurilor degradate și 
brăcuite in curs de uscare pre
cum și a crin guri lor îmbătrâ
nire și cu productivitate sla
bă.

Vor trebui rezolvate proble
mele legate de selecția, re
coltarea și păstrarea semin
țelor forestiere, organizarea 
culturilor în pepiniere, raiona- 
rea cultivării speciilor fores
tiere în funcție de cerințele 
lor etc.

Vor trebui dezvoltate cerce
tările, de abia începute, pri
vind folosirea substanțelor ra
dioactive în silvicultură.

In problema speciilor repede 
crescătoare, va trebui dată 
mai multă atenție selecției și 
extinderii speciilor exotice și 
autohtone ca : laricele, bradul 
duglas, pinul silvestru, salcia, 
plopul negru hibrid, plopul 
alb. salcîmul ș.a., care dau 
rezultate bune în condițiile 
țării noastre.

Stațiunile experimentale ale 
institutului vor trebui să devi
nă model pentru unitățile din 
producție. In ele urmează a se 
organiza schimburi de expe
riență la care să se poată do
vedi superioritatea soluțiilor 
recomandate de cercetarea 
științifică față de unele me
tode folosite curent în pro
ducție.

...și industrializării 
lemnului

Ing. N. Șt. Dumitrescu
director adjunct științific al Institutului de Cercetări 

Forestiere.

Cunoscînd faptul că o con
diție principală pentru înde
plinirea cu succes a planului 
economic pe anii 1960—1965 
este introducerea tehnicii ceu 
lei mai noi, la care cerceta
rea științifică este chemată să 
dea o contribuție importantă, 
cercetătorii își sporesc efortu
rile pentru soluționarea pro
blemelor tehnico-economice 
pe care le ridică industriali* 
zarea superioară a lemnului.

Un accent tot mai puter
nic s-a pus pe ridicarea efi
cienței economice a cercetări
lor. Pe această linie s-au ob
ținut o serie de rezultate din 
care aș vrea să remarc cîteva.

Cercetătorii institutului no
stru au elaborat măsurile 
pentru sporirea productivită
ții ferăstraielor-panglică la 
180 m.c. pe oră, au propus un 
complex de măsuri pentru in
tensificarea protecției lemnu
lui în industrie și în con
strucții. S-au stabilit bazele 
de proiectare și realizare în 
țară a unei linii tehnologice 
mecanizate pentru prodti.ee- 
rea panourilor celulare pen
tru uși cu miez de furnire 
spiralate și altele.

Cu toate realizările obți
nute, activitatea de cercetare 
in domeniul valorificării su
perioare a lemnului nu este 
încă la nivelul cerințelor.

Iată cîteva dintre lipsurile 
muncii noastre :

Preocuparea insuficientă a 
unor colective de cercetători 
pentru introducerea în pro
ducție a rezultatelor pozitive 
obținute face ca numărul so
luțiilor aplicate să fie încă re
dus, sub posibilitățile reale. 
Tn unele cazuri rezultatele 
cercetărilor sînt pozitive nu
mai din punct de vedere teo
retic, dar fără a putea fi in
troduse în prezent în produc
ție (cazul uscării furnirelor cu 
radianți ceramici, cu gaze).

Colaborarea dintre unele 
colective de cercetători (ca, de 

exemplu, cele care se ocupă 
de problemele de mobilă, de 
materiale auxiliare, utilaje), 
cu unele institute de cerce
tări și cu unele organe ale 
altor ministere nu decurge în
totdeauna în mod satisfăcător. 
Astfel, de pildă, zmele organe 
ale Ministerului Industriei 
Chimiei și Petrolului nu a- 
cordă întotdeauna suficientă 
atenție problemelor elaborării 
unor materiale (adezivi spe
ciali, lacuri superioare, pro
duse antiseptice și de impreg
nare) propuse pentru experi
mentări și care sînt absolut 
necesare dezvoltării industriei 
lemnului la nivelul tehnicii 
moderne.

Hotărirea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al 
producției-, reliefează puternic 
creșterea rolului științei și 
tehnicii în industrializarea 
socialistă a țării noastre.

Pe această linie se vor ex
tinde și intensifica cercetările 
privind mecanizarea și auto
matizarea unor procese tehno
logice din industria lemnului

Se va intensifica munca de 
cercetare. în problemele im
portante prevăzute in plan, 
adîncindu-se aspectele econo
mice ale soluțiilor stabilite $1 
urmări/ndu-se realizarea efi
cienței economice preliminate. 
Astfel de probleme care stau 
în centrul atenției colectivelor 
de cercetători din institut 
sînt :■ valorificarea deșeurilor 
din exploatări si fabrici, ex
tinderea domeniului de utili
zare a plăcilor aglomerate, de
bitarea cherestelei de foioase 
cu ajutorul liniilor de feros- 
traie panglică, elaborarea de 
tipuri noi și superioare -de 
mobilă, de ambalaje (urmă
rind economisirea și înlocui
rea lemnului), tratarea fungi
cidă și insecticidă a plăcilor 
aglomerate și tropicalizarea. 
produselor lemnoase, noi 
lacuri, vopsele și adezivi pen
tru produse din lemn. Rezol
varea și aplicarea acestor cef 
cetări vor contribui substan
țial la realizarea sarcinilor in 
domeniul valorificării supe
rioare a lemnului.

O problemă importantă a- 
flată în preocuparea cercetă
torilor în prezent și pentru 
viitor, o constituie ridicarea 
durabilității sculelor tăietoare 
pentru industria lemnuluii 
prin mărirea rezistenței la 
uzură și îmbunătățirea meto
delor de ascuțire și întreținere. 
Construcția sculelor armate 
cu dinți tăietori din materiale 
dure (vidia, materiale rmiie- 
ralo-ceramice etc.) deschide 
perspective largi, aceste scule 
avînd rezistențe de 20—40 ori 
mai mari decit sculele obiș
nuite.

De asemenea, o problema 
importantă care rămine in 
atenția cercetătorilor privește 
utilizarea rațională a lemnu
lui la tîmplăria de binale, ur- 
mărindu-se realizarea unor 
tipuri noi de uși și ferestre 
de sisteme constructive îmbu
nătățite, cu economie de ma
terial lemnos și la prețuri de 
cost scăzute.

A intensifica și îmbunătăți 
asistența tehnică dată direct 
întreprinderilor pentru mo
dernizarea utilajelor și proce
selor tehnologice — iată unul 
din obiectivele noastre de 
frunte în perioada ce urmează.

într-unul din laboratoarele 
institutului de Cercetări Fo

restiere.
Foto : N. STELORIAN



IERI S-AU DESCHIS
ȘCOLILE

Parca mai curate, mai luminoase și mai frumoase ca ort- 
cînd, școlile de toate gradele de pe cuprinsul patriei și-au 
deschis ieri porțile. Noul an școlar a început sub semnul în
făptuirii importantelor prevederi cuprinse îrr Directivele celui 
de-at IH-lea Congres al P.M.R. cu privire ia dezvoltarea învă- 
țâmîntuiui.

Elevi, profesori, au pornit din prima zi cu hotârîrea de a 
munci mai bine, de a fi la ir.âlțimea condițiilor car» le-au fost 
create, de a depune toate eforturile pentru ca de pe băncile 
școlilor să iasă cadre cit mai bine pregătite.

Prima ora
După două sile de aspre- vui

turi reci, azi dimineață peste 
Craiova s-a arătat soarele. . As
trul fierbinte a fost de față la 
bucuria și emoția cu care elevii, 
cadrele didactice și părinții din 
regiunea Craiova — alături de 
cei din țara toată au venit la 
marea sărbătoare a deschiderii 
școlilor. La lucrul acesta s-a 
gîndit și pioniera Daniela Crăs- 
naru, elevă in clasa a IV-a a 
Școlii medii ,,Nicolae Bălcescu." 
din Craiova și l-a însemnat cu 
gingașe migală în cuvîntul pe 
care l-a ținut — vorbind în nu
mele colegilor ei — in fața 
tuturor celor adunați pe marele 
platou al școlii. A vorbit Daniela 
Crăsnaru despre soarele venit in 
os petic și i-a asemuit strălucirea 
cu aceea ivită în ochii tuturor 
școlarilor țării. Iar căldura lui 
a- socotit-o asemenea căldurii 
cu care copiii mulțumesc parti
dului și guvernului și țarii în
tregi pentru grija pe care le-o 
poartă. Ilustrînd concret imagi
nile răsăritului în cuvîntul ele
vei, directorul școlii, profeso
rul Petrescu, a vorbit despre 
condițiile superioare în care se 
va desfășura noul an școlar, 
despre grija cu care a fost 
pregătit localul, despre sarcinile 
ce revin fiecăruia — elev, pro
fesor sau părinte — pentru ca 
școala să-și îndeplinească cu 
cinste menirea în lumina istori
celor hotărîri ale celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

A vorbit apoi muncitorul frun
taș de la Uzinele ,,Electroputere", 
Grecu Ion. în numele comite
tului de părinți el s-a angajat 
să sprijine' și mai mult profesorii 
și să contribuie alături de cei
lalți părinți, la îmbogățirea și 
înfrumusețarea școlii. Cu multă 

. atenție a fost ascultai cuvîntul 
Iov Ivanovici Dumitru, prim 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid, care a adu# un 
cald salut celor prezenți > i-a 
îndemnat să muncească din ce 
în ce mai bine.

Aplauze și ovații au salutat 
pe fiecare vorbitor. Cravatele 
roșii ale pionierilor. Uniformele 
proaspete, fundele albe ale ele
velor, florile aduse de școlari 
profesorilor dragi1 au dat acestei 
manifestări un aspect de vesela 
și trainică sărbătoare.

M-am alăturat apoi cu școlă
rească sfială, unui grup de elevi 
și am intrat împreună cu ei în 
sala pe ușa căreia scria : „Clasa 
a VIILa A". Am asistat aici la 
prima lecție predata întruna 
din cele b3 de clase pe care le 
are în prezent această școală 
medie craioveană. Obiectul: lim
ba romînă. Profesor : Hie Riza.

Elevii vorbesc cu competență, 
despre piesele lui Duvidoglu, 
despre poezia lui Jebeleanu, 
Maria Banuș\. DeifLvu-. Și tind 
unul din elevi spune ultimele 
versuri din ,JDoina Bistriței" de 
Mihai Beniuc, clopoțelul suna 
vesel pe sală.

Băiatul care mi-a fost timp de 
50 de minute coleg de bancă 
mă întreabă naiv: „Cînd a tre
cut ora ?" îi răspund, glumind, 
tă. probabil, la fel se va înr 
treba și la sfirșitul anului: ,tCînd 
a trecut anul?" Apoi, la sfîrși- 
tul școlii : „Cind a trecut școa
la ?"...

Și poate, într-o ei, nu fără 
nostalgia va sta, elev de-o oră 
intr-o bancă de ciasă în prima 
ei de școala. Dar acestea din 
urmă le spun doar în gînd fi i« 
pe coridor unde elevul de ser
viciu agită clopoțelul strigînd t

— La clasă ! Începe ora a 
doua !

PETRE DRAGU

Sărbătoare 
în școlile 
timișorene

La 7 și jumătate cele două 
florării din vecinătatea școli
lor medii nr. 1 și nr. 3 nu 
mai au ce vinde. Florile dis
părute din magazine intră pe 
porțile școlilor deschise as
tăzi din nou.

Școala medie nr. 1 „Nikos 
Beloiannis". Mare, sala de fes
tivități- se arată neîncăpătoa
re. căci astăzi, alături de cei 
aproape 1.000 de elevi și ca
dre didactice, sînt prezenți 
zeci de părinți, de oaspeți din 
întreprinderi și instituții din 
oraș.

După adunarea festivă ele
vii s-au râspîndit în clase. A- 
cestea sînt mai multe și mai 
frumoase decît anul trecut. 
Sînt proaspăt văruite, cu mo
bilier curat în mare parte 
înoit; pe coridoare sînt flori.

învățătoarea Sonia Matilda 
i-a luat în grijă pe cei mici. 
Sînt 42 la număr, fetițe și 
băieți cu uniforme nou-nouțe, 
bine călcate. S-au împrietenit 
repede și nici nu se gîndesc 
că afară îi, așteaptă părinții, 
învață să stea în bancă deo
camdată Dar pe ușă au apă
rut cîțiva elevi din clasele 
mai mari Au brațele încăr
cate de cărți. Se împart ma- 

nuaiele gratuita dăruite de 
partid și guvern. La toate cla
sele I—VII se distribuie căr
țile. Aici sînt 300 din cei peste 
2.100.000 elevi care primesc 
manuale gratuite.

La toate cele 9 școli medii, 
la cele 15 școli die 7’ ani, la cele 
8 școli de 4 ani ca și în cele 
11 școli profesionale și tehni
ce din Timișoara au avut loc 
astăzi adunări, festive-,, serbări. 
Școlile au fost năpădite de tir 
nerețe și voie bună. A început 
noul an școlar. Așteptat cu 
nerăbdare, evenimentul s-a 
petrecut în Timișoara într-un 
cadru de mare sărbătoare. 
Sărbătoare pentru toți elevii, 
de la cei ce s-au despărțit de 
jucării și păpuși și s-au văzut 
pentru pri-ma dată; cu emoție 
posesori de cărți, pînă la cei 
din a XI-a, sărbătoare și 
bucurie pentru învățători, 
profesori, pentru părinții ele
vilor, pentru toți oamenii 
muncii.

N. ARSENIE

Școală nouă 
în sat

Sohelele n-eu fost încă luate, 
dar chiar de pe acum școala cea 
nouă dirr Chirnogi, raionul Olte
nița se înalță uitîndu-se în jos 
ia vecina ei de alături, mai pir- 
pirie • vechea școală 0>pt clase 
spațioase, cu parchet pe jos- și 
lumină berechet au căpătat în 
dar anul acesta copiii satului.

lată-' pe cei mai mici,.
Prima zi de școală- n-a început 

pentru ej cu lecții recapitulative. 
,,Cînd eu vă apun bună-ziua co
pii — vorbește învățătorul - vai 
răspundeți toți deodată : bună 
ziua !

Deși totul seamănă a joacă. 
Tu d ore! simte că s-a schimbat 
ceva în existenta sa Doar acum 
este stricat AL Tu.
dor din clase L-a.

Ce* mar mar ao brațe!* pline

Un aspect de la concursul de admitere la Institutul politehnic din București.

(Vrmara din pag. l-a)

fel de opere, ilogice prin conți
nut și exprimare artistică, mai 
stau uneori concepții obscuran
tiste, mistice. Prostul gust este 
dublat astfel de propagarea 
unor idei străine activității pen
tru educația științifică, materia
listă a oamenilor muncii.

Privești toate acestea și te în
trebi, pe bună dreptate: Oare 
asemenea „obiecte de artă" 
sînt demne de a împodobi casa 
cea nouă a colectivistului, în
căperile ei luminoase în care 
odată cu bunăstarea poposesc 
astăzi cartea, radioul și atî- 
tea alte semne ale civiliza
ției noastre socialiste ? Cre
dem că este de datoria organe
lor culturale locale de a se 
preocupa pe viitor mult mai a- 
tent și de asemenea probleme.

Este momentul ca pătrunde
rea lucrărilor de acest gen în 
târguri și iarmaroace să se 
facă nu numai pe baza docu
mentelor de „liberă vînzare’ 
eliberate de direcțiile finan
ciare ci, în primul rînd, pe baza 
avizului obligatoriu al organe
lor cultural-artistice locale cu 
privire la calitatea educativ- 
estetică a fiecărui obiect de 
artă.

In acest fel se va putea rea
liza nu numai o stăvilire a lu

de cărți. Iile Miavrodin, <Hn cla 
sa a VQ-a A, ca și ceilalți co
legi a-î‘ săi, a venit anul acesta 
la școală cu geanta goală și 
pleacă cu ea doldora. Cărțile au 
fost primite în dar de la stat. 
„Mă voi strădui anul acesta să 
învăț și mai bine. S-au făcut iatî- 
tea pentru noi ! Numai dacă pri
viți în jur...“.

Totul e nou în jurul nostru. 
Și localul de școală, băncile gal
bene cu siluetă modernă, așezate 
pe suporturi metalice vopsit©.. în 
albastru deschis, cărțile...

In clasa a V-a B e lecție de 
istorie, A început cu o recapitu
lare a materiei de anul trecut : 
istoria patriei. Iată un capitol 
care a sttrnit animație în clasă: 
„Știți ce este colectivizarea 
Zeci de mîini s-au ridicat. „Cine 
dintre voi este colectivist ?“ 
Mulți copij au sărit în picioare. 
Era. în această mișcare și mîn- 
dria celor care au pășit cu cu
rai pe drumul socialismului și 
mulțumirea de a fi cunoscut 
viața în colectivă Gestul lor 
spontan dovedea recunoștința 
pentru partid car© a arătat ță
ranilor muncitori calea bunăstă
rii, a unei vieți demne.

S. VOINESCU

Concursul de admitere 
în facultăți

Deschiderea celui de-al II-lea 
Festival internațional al teatrelor 

de păpuși și marionete

Ieri a început con
cursul de admitere in 
institutele de învăță
mânt superior.

M-am oprit pe la 
dteva din institu
tele dfi învățămînt 

superior din Capi
tală. Emoția, firea
scă înaintea unui 
astfel de examen, se 
citea pe fața fiecărui 
tînăr candidat. Anul 
acesta la Institutul 
de construcții au ve
nit să dea examen 
peste 1400 de tineri. 
Cine sînt aceștia ? Pe 
cîțiva vi-i pot pre
zenta.

Iată-l pe mecanicul 
magaragiu Ghearghe 
Baboiu (mi-a spus 
printre alteia că ma
caraua lui a ridicat 
bucată cu bucată

blocurile 8 și 6 din 
Piața Palatului Repu
blicii). Acum Gheor- 
ghe s-a înscris la Fa
cultatea de instalații 
și utilaj. Vrea să de
vină inginer.

Dq la Onești a ve
nit să dea examenul 
de admitere la Facul
tatea de construcții 
civile fierarul-betonist 
Ștefan Onuță. Pe șan
tier a munait cinci 
ani de zile. Acolo a 
învățat la școala se
rală pe care de. cu- 
rînd a terminat-o. 
Gindul și dorința lui 
Onuță este să se în
toarcă inginer pe ți
nui din marile șantie
re ale patriei.

Mi hal Le snip, miner 
la Petriia, a termi

Frumosul în via|a de fiecare zi
crărilor pseudo-artistice, ci și 
o detectare concretă a creato
rilor populari cu adevărat ta
le ntați în vederea sprijinirii 
dezvoltării acestora prin mij
locirea unor forme de îndru
mare artistică ce urmează să 
fie stabilite in funcție de nece
sitățile și posibilitățile locale.

In librăriile de la orașe și sa
te, în magazinele de artizanat 
se pot vedea tot mai multe re
produceri după tablouri renu
mite ale marilor noștri pictori 
Grigorescu, Andneescu, Luchian, 
« după pictura noastră contem
porană. Cumpărate de oamenii 
muncii, ele aduc lumină în lo
cuințe, contribuie la educația 
estetică. începutul bun pe a- 
ceastă linie trebuie continuat cu 
o acțiune mai fructuoasă. In 
plastica noastră actuală sînt 
lucrări valoroase, cu un conținut 
înaintat, mobilizator, care, re
produse, pot ajunge în casele 
oamenilor muncii ca mesageri 
ai frumosului ; multe din aceste 
lucrări pot servi drept model 
artiștilor amatori. In locul unor 
inepții și platitudini costisitoa
re, etalate sub eticheta „obiecte 
de artă“ — pînă și în vitrinele 
celor mai de seamă magazine 
de artizanat - trebuie să-și fa
că loc arta adevărată, prin mijf 
locirea unor figurine și obiecte 
Inspirate ori reproduse după

Atențiune, trec școlarii I

nat fi el de curtnd 
școala serală. Dacă 
s-a pregătit pentru e- 
xamert ? Da, s-a pre
gătit temeinic, pentru 
că vrea cu orice preț 
să fie student.

Și printre cei aproa
pe 4000 de candidați 
la examenul de ad
mitere de la Institu
tul politehnic, sau 
printre cei 750 de la 
Institutul de petrol, 
gaze și geologie 
am întilnit mulți 
tineri muncitori ve- 
niți din toate colțurile 
patriei, care doresc 
să devină cadre bine 
pregătite, cu o înaltă 
calificare, cadre de 
care are nevoie pa
tria noastră socialistă

MONICA ROBEA

cele mai valoroase creații ale 
plasticii actuale.

Educația estetică a maselor 
de oameni ai muncii reprezintă 
o activitate vastă, de mare am
ploare. Ea solicită, in egală mă
sură pricepere, stăruință și 
entuziasm creator. Intensificarea 
mijloacelor multilaterale de in
struire artistică a maselor și 
îndeosebi a formelor noi pe 
acest tărim, destinate cu pre
cădere tineretului, (ne referim 
în special la școlile popu
lare de artă și la cercurile 
de „Prieteni ai artei“), necesită 
o preocupare atentă atît din 
partea secțiilor de învățămînt 
și cultură, a caselor regionale 
de creație populară, caselor 
raionale de cultură și cămi
nelor culturale cît și din partea 
organizațiilor U.T.M.

Oare de ce pentru artiștii 
plastici amatori se organizează 
încă atît de puține consfătuiri, 
schimburi de experiență, dezba
teri creatoare etc., în compara
ție cu celelalte sectoare a-le ar
tei de amatori ? Este vremea 
ca și artistul plastic profesionist 
- asemenea actorului, regizo
rului sau muzicianului profesio
nist — să întreprindă o vastă și 
concretă muncă de îndrumare 
teoretică și practică a creației 
amatorilor.

Pentru aceasta socotim că fl

Joi, într-un cadru festiv, a 
avut loc în sala Teatrului 
Consiliului Central' al Sindi
catelor deschiderea celui de-al 
II-lea Festival internațional 
al teatrelor de păpuși și ma
rionete.

La deschidere au asistat re
prezentanți ai Ministerului 
Învățămîntului și Culturii, ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu stră
inătatea. scriitori, compozitori, 
artiști plastici, fruntași ai sce
nei romînești, critici de artă, 
oaspeți sosiți cu prilejul festi
valului, precum și un nu
meros public.

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic.

—•— —-------

Informații
în ziua de 15 septembrie 

s-a înapoiat în Capitală dele
gația alcătuită din tovarășii 
Nicolae Giosan. membru al 
C.C. al P.M.R., directorul In
stitutului de cercetări pentru 
cultura porumbului, și Con
stantin Niță, secretai’ al Co
mitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R., care a parti
cipat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 15-a aniversare 
a proclamării R.D. Vietnam 
și la cel de-al III-lea Congres 
al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tova
rășii Simion Bughici, Vasile 
Patilineț. Ghizela Vass. mem
bri ai C.C. al P.M.R.. Virgil 
Cazacu și Costin Nădejde, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R., activiști ai C.C. al 
P.M.R.

Au fost de față însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R.D. Vietnam Ia București, 
Nguyen Minh Chuong și 
membri, ai ambasadei.

★
Joi s-a înapoiat în Capitală, 

venind din Uaiunea Sovietică, 
delegația R. P Romhra con
dusă de tov. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale care a 
participat la lucrările celei 
de a 5-a Consfătuiri a mini
ștrilor Sănătății din țările so
cialiste care a avut loc la Mos
cova.

(Agerpres)

forurile centrale de speciali
tate : Uhiunea art:ști!or plas
tici, Fondul plastic. Casa cen
trală a creației populare, edi
turile și publicațiile de artă 
etc. ar trebui să acorde un 
sprijin mult moi susținut, con
secvent și calificat acțiunii de 
educație estetică a maselor. 
Ar fi cum nu se poate mai ni
merit ca toți acești factori să-și 
conjuge aportul propriu fritr-un 
plan unic de perspectivă in 
care să fie induse cu mult spi
rit de discernămînt măsurile și 
acțiunile ce se impun pe acest 
tărim în etapa actuală. Reali
tatea contemporană solicită o 
preocupare mult mai directă, 
mai operativă și concretă pen
tru îndrumarea oamenilor mun
cii în înțelegerea artelor plas
tice, conținutului și valorii lor 
educative. Prin conferințe, dis
cuții, lecții, dar mar ales prin 
contactul viu și analitic cu fe
nomenul! artistic, (se impune o 
mult mai largă și atentă orga
nizare de expoziții de artă plas
tică, cu tematică variotă, atît 
în centrele regionale și raiona
le cit și in întreprinderi sau la 
sate), tineretul îndeosebi trebuie 
ajutat să-și formeze o puterni
că, solidă și multilaterală edu
cație estetică, pe măsura sta
diului înalt al exigențelor po
porului nostru față de artă.

Cuvîntul de deschidere a 
Festivalului a fost rostit de 
acad. Cezar Petrescu.

In numele cetățenilor orașu
lui București și al Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, tov. D. Dia- 
coneseu a adresat partieipan- 
ților la festival un călduros 
salut.

Au adus apoi salutul lor 
prof. Iurii Dmitriev (U.R.S.S.), 
Jan Malik (R. S. Cehoslovacă), 
Jacques Chesnais (Franța), 
Cen Hun (R. P. Chineză) și 
German List Arzubide (Me
xic). Vorbitorii și-au exprimat 
bucuria pentru organiza
rea la București a acestui nou 
festival al teatrelor de păpuși 
și marionete și convingerea că 
el va constitui un rodnic 
schimb de experiență între 
teatrele de păpuși din diferi
te țâri, o manifestare ce va 
sluji înțelegerii și prieteniei 
între popoare.

A avut loc apoi un specta
col alcătuit din cîntece și dan
suri romrnești Ia care și-au 
dat concursul formații și so- 
Jiști de frunte.

★
La sediul Asociației oame

nilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale a avut 
loc constituirea juriului celui 
de al II-lea Festival al tea
trelor de păpuși și marionete. 
Din juriu fac parte personali
tăți ale mișcării păpușărești, 
animatori ai teatrului de pă
puși din Anglia, Republica 
Arabă Unită, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, Fran
ța, R. D. Germană, Italia, 
Mexic, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, S.U.A. și U.R.S.S. Pre
ședintele juriului a fost ales 
scriitorul Marcel Breslașu.

(Agerpres)

Schimbul 
de experiență

(Urmare din pag. I-a)

lariza pe deplin experien- 
I ța pozitivă în muncă. Este 

regretabil de asemenea, fap
tul că organizația U.T.M. 
din uzină neglijează schim
burile de experiența ca 
formă de însușire a experien
ței înaintate în calificarea 
profesională. Printre zecile de 
brigăzi care există la noi 

; multe au căpătat o bogată ex- 
• periență în muncă, In organi

zarea lor, în aplicarea unor 
metode înaintate. Din păcate 
această experiență bună nu 
este împărtășită fiindcă orga
nizația U.T.M. nu inițiază pe
riodic schimburi de experien
ță între brigăzi.

Dată fiind importanța schim
bului de experiență pentru ca 
toate întreprinderile să aibă 
efectiv posibilitatea de a 
cunoaște experiența bogată a 
altor colective din diferite col
țuri ale țării, reiau o veche 
propunere:

împreună cu ministerele de 
resort, sindicatele să se organi
zeze periodic diferite schim
buri de experiență pe profesii 
— strungari, mecaniei, electri
cieni. oțelari, șoferi, turnători 
etc. Pentru ca fiecare munci
tor să aibă posibilitatea să fie 
permanent la curent cu tot ce 
este nou în meseria lui, pro
pun ca concluziile acestor 
schimburi să fie mai larg și 
mai rapid difuzate. Totodată 
cred că este bine ca Institutul 
de documentare tehnică să e- 
diteze îndrumătoarele tehnice 
într-un număr mai mare, pen
tru a le pune la îndemîna 
unui număr cît mai larg de 
muncitori și să introducă 
în ele experiența fruntași
lor, metodele cele mai noi de 
muncă care s-au dovedit a 
asigura o înaltă calitate și 
productivitate în muncă, ca- 
re-i ajută pe muncitori să-și 
ridice calificarea puțind în 
acest fel face față tot mai 
bine sarcinilor încredințate 
de partid.

Cu Inima alături de delegația 
țării noastre la 0. H, U.

CA LOCOMOTIVELE 
SĂ POARTE PRIN LUME 
NUMAI TRENURI PAȘNICE

Locomotivele, dacă ar avea 
viață, al face parte din ca
tegoria celor mai interesante 
ființe. Dacă ar avea memorie, 
dacă ar ști să povestească. Pe 
drumul lor de fier, cam mo
noton dar sigur, străbat atî- 
tea depărtări și ținuturi, asis. 
tă la atîtea scene și intim* 
plări, duc cu ele atîția oa
meni grăbiți către un vis, că
tre o dragoste și uneori, fără 
voia lor, către nenorociri. 
Mai ales în timpul războiului, 
foarte des și sigur către ne
norociri. Și cei care le-ar pu. 
tea iubi sau urî mai mulț pe 
aceste ființe veșnic alergătoa
re ar fi, bine înțeles, tineri. 
Ei își făuresc cele mai multe 
planuri și visuri, lor le pot 
strivi locomotivele pornite 
spre fronturi cele mai pre
țioase tezaure. Extrem de 
prețioase, pentru că nimeni 
nu le mai poate reface, sînt 
plătite cu singe, cu nădejdi 
neîmplinite, cu visuri ee cad 
din cuib, asemenea puilor de 
rindunică, înainte de-a prin
de aripi.

Teribile drame trebuie să 
fi trăit locomotivele, alături 
de oameni, în ultimul război 
mondial. Uneori, seara, cînd 
trec spre casă pe lingă Ate. 
lierelo „Grivița Roșie" și văd 
siluetele întunecate ale loco
motivelor ce-și așteaptă rîn- 
dul Ia reparație, îmi vine să 
mă dau jos și să intru în 
vorbă cu ele. Să le întreb î 
Hei, veteranelor, cuui o mai 
duceți ? Mi-ar răspunde, de
sigur : — Bine ! De 16 ani 
purtăm oamenii numai spre 
împliniri, nu spre dezastre. 
Acum, ce.i drept, trebuie să 
ne facem o vizită generală Ia 
specialiștii de la Grivița Ro
șie, apoi o luăm iarăși ca 
niște codane puse pe fugă. Pe 
toate drumurile țării, cu cele 
mai tinerești și mai pașnice 
treburi de pe lume. Ia gîn- 
deșterte. cite avem de făcut!

Și mie, bineînțeles, îmi 
place să mă gîndesc...

Ieri, cînd am stat de vorbă 
cu cîțiva din tinerii specia
liști de la Grivița, i-am invi. 
diat pentru posibilitatea ce-o 
au zilnic de-a sta de vorbă 
cu locomotivele. Cînd le-am 
apus-o, tovarășii Zamfir, Si. 
mion, Tănăsescu și Coleașcă, 
de la secția de cazangerie, au 
început să zîmbească, oarecum 
rarprinși. Dar am observat 
imediat că le place gîndul 
meu.

— Noi — zice Constantin 
Zamfir, șeful brigăzii de tine
ret ce poartă numele lui 
Vasile Roaită — le cunoaș
tem păsul și stăm strașnic de 
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Vinde fără repartiție:
— arbori ornamentali
— arbuști ornamentali
— flori perene
— trandafiri înalți și pitici 
Se pot alege soiuri diferite.
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tate exacte au obținut fiecare cite 12.775 lei. Cît va înre- 
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un preeniu mare și acesta să vă revină dacă veți fi prezenți 
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calitate 

vorbă cu locomotivele. Ade
vărat, convorbirea e cam ga. 
Iăgioasă. Dar ne-am obișnuit 
și unii și alții. Lucrurile 
merg cît se poate de bine. 
Brigada noastră repară în fie
care lună peste plan cazanul 
unei locomotive. Să plece cît 
mai repede în cursă lungă, cu 
trenurile păcii !

Vorbind despre pace, am 
înțeles din cuvintele celorlalți 
tineri muncitori că dacă ar 
putea, în zilele acestea, ei ar 
da viață și ar întinde cît mai 
larg cele două aripi simboli
ce ale roților din emblema 
căilor ferate. Să ducă peste 
munți și ape gîndurile lor 
cele mai scumpe, cu care în
soțesc delegația poporului ro
mîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu .Dej, spre 
New York, la cea de a XV-a 
Adunare Generală a O.N.U. 
Gîndurile lor și aspirațiile d® 
pace, de înțelegere între po
poare, de cunoaștere și de 
colaborare cu toți tinerii din 
lume, de apărare a păcii și 
stăvilire a războiului, a pofte
lor revanșarzilor și ațîțătorilor 
imperialiști.

— De pace sînt lega
te visurile cele mai scum
pe generației noastre — 
spune Tănăsescu Vasile. Și 
din inima și gîndurile tineri
lor de la Grivița. din toată 
țara, au răsărit cuvintele lim
pezi și pline de înflăcărare pe 
care le cuprinde scrisoarea 
adresata de Uniunea Tinere, 
tului Muncitor și Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
țara noastră către toate orga
nizațiile naționale, și interna
ționale de tineret și studenți. 
Sîntem convinși că majorita
tea tinerilor din lume, care 
au ochii îndreptați spre ziua 
de mîine, gîndeso ca noi...

M -am uitat ?i eu adîne în 
ochii luminoși ai tinerilor ca* 
zangii de la Grivița Roșie și 
mi.am, dat seama că lumina 
lor izvorăște tocmai din lim
pezimea zilei da mîîtael Pen
tru această zi se pregătesc 
temeinic încă de azi: dau 
viață locomotivelor să alerge 
prin lume cu trenuri pașnice, 
urmează seară de seară cursu
rile liceului seral la noua 
școală, ridicată anul acesta 
doar la doi pași de ateliere, 
dau la o parte prin muncă 
voluntară molozurile caselor 
și amintirile de pe vechea 
Cale a Griviței, lovită de fas
cism și război, și se pregă
tesc să urce 9eările noilor 
case cățărate spre stele.

Totul respiră atmosfera pă. 
cii, hotărîrea de a apăra cau
za ei sfîntă.

ION BRAD
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Ieri pe „Baltica"
BORDUL MOTONAVEI „BALTICA" 15 (Agerpres) TASS 

transmite: Grupul de presă de pe linsă președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. comunică : „Baltica" navighează de 
șase zile. La 15 septembrie s au împlinit șase zile din momen. 
tul in care, na va „Baltica" a ieșit din Baltiisk. La 14 septembrie 
membrii delegațiilor Uniunii Sovietice, R. S. S. Ucrainene» 
R. S. S. Bieloruse, Bulgariei, Romîniei și Ungariei la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., precum și membrii 
echipajului navei au ascultat cu interes concertul transmis de 
la Moscova pentru participanții la această călătorie istorică.

In dimineața zilei de 15 septembrie, vremea este frumoasă, 
însorită. Oceanul este liniștit, întinderea sa albastră, de ne
cuprins. incintă privirea. Este cald ca vara, pe punți domnește 
multă însuflețire. La ora 9 dimineața motonava noastră a întil- 
nit petrolierul sovietic „Cernovțî". Tovarășul N. S. Hrușciov a 
adresat căpitanului și membrilor echipajului petrolierului ur
mătoarea telegramă : „Salut cordial marinarilor sovietici care 
navighează pe Oceanul Atlantic. Vă dorim din suflet călătorie 
fericită și să vă inapoiați cu bine în patrie". Echipajul petrolie
rului a transmis următoarea telegramă de răspuns : „Vă mul
țumim pentru urările de bine. Vă dorim din tot sufletul, dragă 
Nikita Sergheevici, dumneavoastră și delegației noastre sănă
tate, succes in îndeplinirea misiunii nobile în lupta pentru 
dezarmarea generală, pentru pace în lumea întreagă. Călătorie 
fericită".

Pe bordul ..Balticii" continuă să sosească numeroase tele
grame de salut din patrie și din alte țări. In telegrama adre
sată lui N. S. Hrușciov de președintele R. D. Vietnam. Ho Și 
Min, se spune : ..Dragă tovarășe Hrușciov ! Vă doresc sănătate, 
călătorie fericită, mari succese în numele fericirii omenirii. 
Vă rog să transmiteți din partea mea cele mai bune urări 
tovarășilor Gheorghiu Dej, Todor Jivkov. Janos Radar, Pod- 
gomîi. Mazurov".

Delegațiile iși desfășoară activitatea obișnuită, pregâtindu-se 
in vederea sesiunii Adunării Generale a O.NU.

t / t

In preajma sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
„National Guardian": „Pacea este telul

«6permanent al politicii sovietice
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— TASS transmite : în arti
colul său de fond săptămîna- 
lul „National Guardian1* salută 
apropiata sosire în S.U.A. a 
lui N. S. Hrușciov ca șef al 
delegației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Ziarul urează 
lui N. S. Hrușciov „succes în 
eforturile sale de renaștere a 
spiritului de prietenie și pace 
între toate popoarele de pe 
pămînt".

„Pentru orice om care gîn- 
dește trebuie să fie clar că 
pacea este țelul permanent al 
politicii sovietice", scrie ziarul.

Consfătuirea 
inovatorilor 

din Moscova
MOSCOVA 15 (Agerpres).— 

TASS transmite : La 14 sep
tembrie 2 000 de inovatori și 
raționalizatori de la întreprin
derile industriale din Mosco
va au discutat la o consfă
tuire, care a avut loc In Sala 
Coloanelor din Casa Sindica
telor problema participării 
lor la îndeplinirea hotărîrilor 
Plenarei din iulie a C.C. al 
P.C.U.S. cu privire Ia accele
rarea progresului tehnic în 
U.R.S.S.

Activitatea inovatorilor din 
producție are un mare rol în 
îndeplinirea planurilor de 
dezvoltare a economiei națio
nale a tării. în acest an, in 
întreprinderile industriale din 
capitala Uniunii Sovietice au 
fost puse în aplicare peste 
50 000 propuneri cu privire la 
perfectionarea producției, ceea 
ce a permis să se realizeze e- 
conomii in valoare de 400 mi
lioane de ruble.

La consfătuire s-a arătat că 
în anii septenalului nouă ze
cimi din întregul spor al pro
ducției industriale din între
prinderile Moscovei urmează 
să se realizeze prin ridicarea 
productivității muncii pe 
baza tehnicii noi.

în Uniunea Sovietică se nu
mără peste 10 milioane de 
inovatori și raționalizatori. 
Anul trecut ei au prezentat 
2 milioane de propuneri de 
inovații, a căror traducere în 
viață a dat posibilitate să se 
realizeze economii de aproxi. 
mativ 12 miliarde ruble.

Primul minictru 
al Japoniei salvat 
din miinile mulțimii 

de către polițiști

Vizita unui grup de savanți 
romîni în S.U.A.

de

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Acad. Ilie Murgulescu, acad. 
Atanase. Joja, președintele A- 
cademiei R.P.R. și acad. Gri- 
gore Moisil care își continuă 
vizita în S.U.A. au sosit la 11 
septembrie la New York.

La 12 septembrie oamenii 
de știință romîni au vizitat 
facultăți și laboratoare ale 
Universității „Columbia" din 
New York unde s-au întîlnit 
cu profesori și oameni
știință, cu care au discutat 
probleme legate de organiza
rea învățămîntului în R. P. 
Romînă și în S.U.A.

Oamenii de știință romîni 
au vizitat de asemenea labo
ratorul Watson al societății 
„International Bussines Mac
hinery" cunoscută pentru ma
șinile de calculat pe care le 
produce.

In seara aceleiași zile, oas
peții au asistat la un specta
col la teatrul „Play House" 
din New York.

La 13 septembrie academi
cienii romîni au vizitat Mu
zeul Metropolitan.

In după-amiaza aceleiași 
zile. Silviu Brucan, repre
zentantul permanent al R.P. 
Romîne la O.N.U„ a oferit un 
dejun în cinstea savanților ro- 
mini, la care au participat 
șefii unor misiuni permanen
te la O.N.U. După dejun acad.

I. Murgulescu a făcut o vizi
tă la centrul de radio și tele
viziune din New York. La 14 
septembrie acad. I. Murgules
cu, acad. At. Joja și acad. Gr. 
Moisil, au vizitat universita
tea din orașul Princeton (sta
tul New Jersey) unde au pur
tat discuții pe teme științifice 
și cu privire la posibilitatea 
unui schimb de informații 
științifice între universitățile 
romînești și universitatea 
Princeton.

După terminarea vizitei 
președintele universității Prin
ceton a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților.

In după-amiaza aceleiași zile 
savanții romîni au vizitat In
stitutul de Studii Superioare 
din Princeton, unde au fost 
întîmpinați de cunoscutul ma
tematician prof. M. Morse. 
După vizită a urmat o recep
ție oferită de prof. Morse, în 
cinstea oamenilor de știință 
din R.P. Romînă, la care au 
luat parte oameni de știință 
din institut și universitate.

în seara zilei de 14 sep
tembrie savanții romîni au 
sosit la Washington fiind în- 
tîmpinați la gară de ministrul 
Republicii Populare Romîne 
la Washington, George Ma- 
covescu, de membri ai Lega
ției și de reprezentanți ai De
partamentului de Stat.

Ziarul critică atitudinea ne
gativă a cercurilor oficiale de 
la Washington față de ideea 
întîlnirii șefilor de guverne în 
O.N.U. „De ce spune secreta
rul de stat Herter că o con
ferință la nivel înalt în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite 
este „absurdă pînă la extrem", 
se întreabă ziarul „Național 
Guardian1-.

„Primul-ministru Hrușciov, 
scrie „National Guardian1*, 
vine pentru a spune aceasta 
Statelor Unite, conducătorilor 
lor, dacă ei îl vor asculta, po
porului lor, dacă conducătorii 
nu-1 vor asculta. El vine pen
tru a spune : mai este timp 
de a se 
rațiune, 
ne vom 
ne vom 
egal la 
seama că pentru orice 
greș în orice orînduire 
buie să fii sigur că va fi pace 
în care progresul este cu pu
tință".

Ziarul își exprimă indigna
rea în legătură cu declarația 
Departamentului de Stat cu

vorbi despre pace și 
Putem discuta daca 
respecta unii pe alții, 
trata reciproc de la 
egal și ne vom da 

pro- 
tre-

privire la restricțiile în ceea 
ce privește deplasările lui N. 
S. Hrușciov în timp ce se va 
afla la New York. „Ce atitu
dine jignitoare manifestă De
partamentul de Stat, arată 
,.National Guardian", limitînd 
deplasările conducătorului u- 
nei mari puteri numai la 
insula Manhattan. „îndemnul 
ațîțător“ împotriva domnului 
Hrușciov nu izvorăște de la 
popor, ci de la așa-nUmiții 
conducători ai acestuia".

„Toți oamenii cu judecată 
trebuie să-și dea seama, scrie 
ziarul în încheiere, că scopul 
constant al politicii sovietice 
îl constitue căutarea păcii.

Fostele popoare coloniale 
din întreaga lume își dau 
seama de aceasta. Poporul a- 
merican a început să-și dea 
seama de aceasta acum un 
an după Camp David.

în ceea ce ne privește pe 
noi, salutăm din nou pe oas
pete pe meleagurile noastre și 
îi urăm succes în încercările 
lui de a reînvia spiritul prie
teniei și păcii 
poarele de pe 
tesc“*

între toate po- 
globul pămîn-

„Nav-Djivan“: Sesiunea O.N.U
are o mare

Ziarul turc „Du.nya“ se pronunță 
pentru lărgirea schimburilor 

comerciale cu U.R.S.S. și celelalte 
țări ale lagărului socialist

TOKIO 15 (Agerpres). - 
După cum rezultă din relată
rile agenției France Presse, 
la 15 septembrie primul mi
nistru al Japoniei, Ikeda, care 
întreprinde în prezent un tur
neu electoral prin țară a tre
cut prin momente, foarte 
neplăcute. La sosirea în ora
șul Nagoya, el a fost întimpi- 
nat de o demonstrație de pro
test organizată de studenții 
din localitate. Studenții ma
sați în gară au cerut primului 
ministru să renunțe la orien
tarea reacționară a politicii 
sale și sa îmbunătățească via
ța poporului. Cînd lkeda a re
fuzat să discute cu ei, studen
ții, după cum relatează Fran
ce Presse, „au început să-l în
ghiontească pe primul mi
nistru și au încercat chiar să-l 
arunce într-un vagon de mar
fă". Primul ministru a fost 
salvat de polițiști care au fost 
chemați în număr mare la 
gară pentru „a-l smulge din 
miinile mulțimii".

Noul prim ministru a mai 
avut parte de asemenea întâl
niri. După cum s-a anunțat 
anterior, la Osaka. Fukuoka, 
Takamatsu și în alte orașe, 
pe care le-a vizitat lkeda, 
populația l-a întâmpinat cu 
demonstrații de protest erpri- 
mîndu-și reprobarea față de 
orientarea guvernului spre în
tărirea alianței militare cu 
S.U.A.

La 15 septembrie au avut 
loc la Tokio manifestații ale 
studenților și oamenilor mun
cii în semn de protest împo
triva politicii lui lkeda. De
monstranții au cerut demisia 
lui lkeda și majorarea sala
riilor.

Manifest de solidaritate 
cu lupta poporului cuban

MONTEVIDEO 15 (Ager
pres). — TASS transmite : Re
prezentanții intelectualității 
conducătorii organizațiilor sin
dicale și studențești din Bra
zilia au difuzat în întreaga 
țară un manifest în care este 
condamnată cu hotărîre de
clarația împotriva Cubei adop
tată la conferința de la Costa 
Rica a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. și politica S.U.A față 
de Cuba. Conferința de la 
Costa Rica. se spune în mani
fest, nu este decît începutul 
„acțiunilor sistematice ale Sta
telor Unite îndreptate spre în- 
năbușirea revoluției cubane".

Manifestul cheamă întregul

popor brazilian să-și exprime 
solidaritatea cu poporul eroic 
al Cubei revoluționare, să 
creeze pretutindeni comitete 
în apărarea revoluției cubane.

DELHI 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Presa in
diană continuă să acorde o 
deosebită atenție apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Ziarele și opinia pu
blică din India manifestă un 
profund interes față de parti
ciparea la sesiune a lui N. S. 
Hrușciov,. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Apropiata sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., scrie 
într-un articol de fond ziarul 
„Nav-DjivaVi" are o mare im
portanță deoarece la această 
sesiune urmează să fie discu
tată problema dezarmării. Ță
rile mici din lume sînt pro
fund interesate în ce privește 
dezarmarea. Ziarul arată că 
hotărîrea lui N. S. Hrușciov 
de a participa personal la 
discutarea în cadrul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. a 
problemei dezarmării consti
tuie un eveniment senzațional.

în articolul său de fond 
ziarul „Svadhinata" scrie : „în 
rîndurile conducătorilor impe
rialiști ai blocului occidental 
domnește confuzia provocată 
de știrea participării lui N. S. 
Hrușciov la sesiunea Adunării 
Generale a 
pe măsură 
mai mulți
țărilor afro-asiatice își anunță

importanță
hotărîrea de a participa la 
lucrările sesiunii".

„Fără îndoială că noi con
siderăm drept o veste bună 
faptul că la sesiunea Adunării 
Generale va participa primul 
ministru al Indiei, subliniază 
ziarul. Se înțelege de la sine 
că țărilor slab dezvoltate ca 
India, dezarmarea le este mai 
necesară ca oricui.

împotriva măsurilor 
discriminatorii luate 

ds guvernul american
IVEIT YORK 15 (Agerpres). 

— Ziarul „New York IForld 
Telegramm and Sun" a organi
zat o anchetă în legătură cu a- 
titudinea americanilor simpli fa
ță de hotărîrea Departamentului 
de Stat al S.U.A, de a limita de
plasarea șefului delegației sovie
tice la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. la cartierul Man
hattan din New York. Ziarul 
informează că majoritatea per
soanelor chestionate de corespon
denții ziarului au criticai și au 
dezaprobat hotărîrea Departa
mentului de Stat.

George Minasian din Glen- 
Ridge (Statul New Jersey) a de
clarat unui corespondent al zia
rului : „Consider că limitarea
deplasărilor ]a cartierul Manhat
tan este o nerozie". De aeptași 
părere este un regizor de filme 
din New York al cărui nume nu 
este menționat în ziar.

★
BUDAPESTA 15 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
M.T.I. în legătură cu declara
ția autorităților americane 
privind limitarea posibilități
lor de deplasare a conducăto
rului delegației ungare, Jânos 
Kădâr, la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Ungare a a- 
dresat misiunii americane din 
Budapesta o notă de protest.

★
TIRANA 15 (Agerpres). — 

După cum transmite A.T.A. 
ziarele au publicat la 15 sep
tembrie nota de protest a re
prezentantului Albaniei la 
O.N.U. împotriva măsurilor 
discriminatorii ale guvernului 
S.U.A. față de Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul dele
gației Albaniei la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în cursul șe
derii sale în S.U.A.

ANKARA 15 (Agerpres). - 
A. I. Barlas. cunoscut comen
tator de politică externă din 
Turcia, într-un articol publi
cat în ziarul „Dunya" cu pri
vire la comerțul cu țările în
vecinate Turciei, pune din 
nou problema lărgirii schim
bului de mărfuri cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Lumea, scrie 
Barlas, merge j

• în încheiere 
spre coexisten-

ța pașnică a popoarelor 
diferite orînduiri politice 
sociale. Popoarele lumii 
merge mai devreme sau mai 
tîrziu în pas cu această dez
voltare. N-are nici un sens ca 
noi să rămînem în urmă îna- 
cest domeniu. în prezent, cînd 
luăm măsuri pentru îmbună
tățirea comerțului nostru ex
terior, nu trebuie să ignorăm 
comerțul cu țările vecine.

CU 
și 

vor

Guvsrnul provizoriu al Republicii Algeria 
Adunării Gensrale a O.N.U.C8T8

organizarea unui referendum
PARIS 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : Corespon
dentul din Tunis al agenției 
France Presse anunță că Mo
hammed Yazid, ministrul In
formațiilor din guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
a declarat la 14 septembrie că 
delegația sa va cere Adunării 
Generale a O.N.U. ținerea 
unui referendum în Algeria 
sub controlul O.N.U. „pe 
baza dreptului poporului al- 
gerian la autodeterminare". 
M. Yazid a făcut această de-

clarație la postul de radio 
Tunis înainte de a pleca la 
New York.

Ministrul Informațiilor a 
subliniat de asemenea că gu
vernul provizoriu al Repu
blicii Algeria a luat această 
hotărîre după repetatele în
cercări de a duce tratative cu 
Franța. Aceste încercări s-au 
încheiat printr-un insucces. 
Acum ne dăm seama că con
ducătorii francezi nu vor tra
tative. Mai mult decît atît. ei 
sînt incapabili să aprecieze în 
mod realist situația.

Hotărîrea guvernului francez 
în eventualitatea discutării 

problemei algeriene la O.N.U.
PARIS 15 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, la 14 septem
brie președintele de Gaulle a 
convocat o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Franței. 
După ședință, Louis Terre- 
noire. ministrul Informațiilor 
al Franței, a comunicat că 
dacă la .Adunarea Generală a 
O.N.U. se va discuta problema 
algeriană, delegația franceză

nu va participa la discuții. 
După cum a declarat Terre- 
noire, Franța ,,nu recunoaște 
competența** O.N.U. de a exa
mina problema Algeriei.
--------—•—

PE SCURT

O.N.U., deoarece 
ce zilele trec tot 
primi-miniștri ai

La pavilionul R.P.R. 
din Liege

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
— La pavilionul Republicii 
Populare Romîne din cadrul Tir
gului comercial din orașul Liege 
a avut loc un cocteil la care au 
participat primarul orașului 
Liege. Auguste Buis'seret, depu
tați, directori de întreprinderi, 
uzine și unități comerciale, zia
riști. Invitații au fost primiți de 
Pavel Babuci, ministrul R.P.R. 
în Belgia și de. conducerea pa
vilionului R. P. Romîne.

Oaspeții au făcut aprecieri e- 
logioase la adresa pavilionului 
romînesc și a exponatelor 
zentate de tara noastră.

pre-

La Tîrgul internațional de la Salonic
i

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. R.

ATENA 15 (Agerpres).— La 
Pavilionul R. P. Romîne del a 
Tîrgul internațional de la Salo
nic a avut loc o recepție oferită 
de ambasadorul R. P. Romîne 
în Grecia, M. Bălănescu și con
ducerea pavilionului romîn. Au 
luat parte N. Theologitis, minis
trul Greciei de Nord, Gh. Gheor- 
ghiadis, președintele Tirgului, 
prefectul și primarul Salonicu
lui, deputați, oameni de afaceri,

ziariști. Președintele Tirgului 
ambasadorul R. P. Romine 
rostit cuvîntări. Recepția s-a des
fășurat intr-o atmosferă • de cal
dă prietenie.

în ziua următoare, președinte
le Tirgului, a oferit un dejun 
în cinstea ambasadorului R. P. 
Romîne, M. Bălănescu. Au parti
cipat personalități marcante din 
viața politică și economică a 
Salonicului precum și delegația 
comercială romînă la Tîrg.

au
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Manifestație antia’mericanâ la Havana. Mulțimea roandeazâ : „Cuba ® da, yankei s nu 1’’$

KABUL. — La 15 septembrie 
Jozef Cyranbiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri ai Repu
blicii Populare Polone, a sosit la 
Kabul La aeroport Josef Cyran- 
kiewicz a fost tniirnpinat de Sar. 
dar Muhammed Daud, primul mi
nistru al Afganistanului.

H\NOI. — La 15 septembrie 
Seku Ture, președintele Republi
cii Guineea, a sosit la Hanoi în- 
tr-o vizită oficială.

Pe aeroport Seku Ture și per
soanele care-l însoțesc au fost 
întîmpinați de Ho Și Min. pre
ședintele R. D Vietnam. Ton Duc 
Than, vicepi esed n»e al R D. 
Vietnam și Fam Van Dong pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R, D. Vietnam.

PARIS. — Postul de radio Pa
ris a prezentat recent 
rilor piesa lui I. L.

D-ale carnavalului".

ascultăto-
Caragiaie,

GuvernulMEXICO CITY. — 
mexican a emis decretul cu pri
vire la rupe'ea relațiilor econo
mice cu Republica Dominicană.

în concordanță cu hotărirea 
conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre alt 
Organizației statelor americane, 
cu două săptămtni tn urmă Me
xicul a rupt relațiile diplomatice 
cu Republica Dominicană.

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 26 (Ager- 

press). — Situația din Congo 
continuă să se agraveze ca 
urmare a acțiunilor subver
sive ale colonialiștilor și ale 
agenturii acestora. După cum 
anunță agențiile de informa
ții, în seara zilei de 14 sep
tembrie colonelul J. Mobutu, 
care era comandant al arma
tei congoleze, a anunțat că el 
„preia puterea în miinile sale", 
introduce în țară „un regim 
militar", dizolvă parlamentul 
și „eliberează pe primul-mi- 
nistru și pe șeful statului" din 
funcțiile lor.

Cercurile ziaristice infor
mate consideră apariția pe 
arena politică din Congo a 
lui Mobutu drept o nouă ma
nevră a colonialiștilor care, 
după încercări infructuoase de 
a îndepărta guvernul legal al 
Republicii Congo condus de 
Lumumba, au recurs, cu aju
torul lui Kasavubu și al lui 
Ileo, șeful „guvernului impos
tor". la noi acțiuni subversive.

★
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — Cabinetul primului- 
ministru a comunicat repre
zentanților presei că Mobutu, 
care a încercat să săvîrșească 
o lovitură de stat la Leopold
ville, a fost arestat. Peste 
cîtva timp va avea loc o șe
dință a Consiliului de Mini
ștri. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al 
nului, puterea se află 
nile lui P. Lumumba.

*
ELISABETH VILLE 

gerpres).— După cum .anunță 
agenția France Presse, la 14 
septembrie în timpul unei 
ciocniri între poliția din Ka
tanga și membrii tribului Ba- 
luba din Manono, care a a- 
vut loc la 400 mile nord de 
Elisabethville, au fost ucise 
75 de persoane.

★
PARIS 15 (Agerpres).— Co

respondentul din Leopoldville 
al agenției France Presse 
transmite că la 15 septembrie 
în capitala Congoului a fost

dată publicității următoarea 
declarație a lui Patrice 
mumba, primul ministru 
guvernului Congo :

„Guvernul central al 
publicii Congo aduce la 
noștința poporului că colone
lul Mobutu, șeful statului ma
jor general al forțelor arma
te, a fost cumpărat de impe
rialiști pentru a săvîrși o lo
vitură de stat îndreptată îm
potriva guvernului legal, care 
se bucură de sprijinul poporu
lui. Din fericire aceste mane
vre au fost curmate de acțiu
nile armatei noastre naționale 
ai cărei soldați s-au ridicat 
în apărarea primului ministru 
imediat după declarația ra
diodifuzată a lui Mobutu, pre- 
întîmpinînd astfel posibilita
tea upei agresiuni imperia
liste.

Poporul, martor al acestor 
manevre care urmăresc să

Lu- 
al

Re- 
cu-

în Consiliul

guver- 
în mîi-

15 (A-

NEW YORK 15 (Agerpres). 
—«• TASS transmite ; La șe
dința din seara zilei de 14 
septembrie a Consiliului de 
Securitate care discută situa
ția din Congo, V. A. Zorin, 
locțiitor ai ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a 
rostit o amplă cuvîntare. El 
a amintit că sarcina princi- 

i pală prevăzută în hotărîrea 
Consiliului* de Securitate cu 
privire la Congo este alunga
rea trupelor belgiene de pe 
teritoriul Republicii Congo și 
asigurarea integrității terito
riale și a independenței ei po
litice.

Citind numeroase fapte 
i locvente. reprezentantul,
jviețic’ a dovedit rolul nedemn 
;al comandamentului trupelor 
j O.N.U. din Congo șL personal 
i al secretarului general al 
O.N.U.

V. A. Zorin a condamnat 
activitatea secretarului gene
ral Hammarskjoeld în Congo, 
care lucrează pe față‘pentru

e-
so-

ia n
pună Congoul, pămîntul stră
moșilor noștri, sub dominația 
unei organizații internaționa
le, și care este totodată un 
arbitru ferm al diferitelor ma
nevre ale unor conducători 
congolezi, rămîne singurul ju
decător al acțiunilor celor 
care tulbură liniștea socie
tății.

★

15 (Agerpres).PARIS
TASS transmite: Situația la 
Leopoldville devine tot mai 
încordată. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, primul mi
nistru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, a sosit în 
dimineața zilei de 15 septem
brie în tabăra militară a tru
pelor congoleze „Leopold" si
tuată în apropierea capitalei 
republicii. în aceeași tabără 
sînt încartiruite trupele gha- 
neze ale O.N.U.

de Securitate
colonialiști, compromițînd prin 
aceasta Organizația Națiuni
lor Unite în ochii popoarelor. 
Reprezentantul sovietic a cri
ticat vehement politica țărilor
N. A.T.O. care acționează în 
front comun împotriva inde
pendenței și integrității teri
toriale a tînărului stat afri
can.

Guvernul sovietic, a arătat 
V. A. Zorin în continuare.' a 
declarat nu o dată și a do
vedit în practică intenția sa 
de a sprijini măsurile pe linia.
O. N.U. care contribuie în mod 
concret la atingerea țelurilor 
proclamate de Consiliul de 
Securitate în hotărîrile lui 
privind Congo.

Guvernul sovietic, a spus 
reprezentantul U.R.S.S. în în
cheiere, consideră necesar ca 
Consiliul de Securitate să a- 
dopte de urgență măsuri pen
tru curmarea oricăror forme 
de imixtiune în treburile in
terne ale Congoului.

VIENTIANE 15 (Agerpres). 
— Deasupra Laosului conti
nuă să se adune nori negri. 
După cum anunță corespon- 

•dentul din Bangkok al agen
ției France Presse. apreciind 
situația din Laos, reprezentanți 
militari, suspuși ai Tailan- 
dei au declarat că „este timpul 
ca organizația S.E.A.T.O. să 
treacă la acțiune". în dimi
neața zilei de 14 septembrie 
ambasadorul american Brown 
a plecat cu avionul la Luang- 
Prabang, unde se află reședin
ța regală. El va încerca pro
babil să exercite presiuni a- 
supra desfășurării tratative
lor dintre rege, primul mi
nistru Suvanna Fumma și 
grupul reacționar al lui Fumi 
Nosavan în legătură cu rezol
varea crizei politice interne 
din țară. Americanii nu as
cund că sînt profund intere
sați ca la putere să vină gru
parea lui Fumi Nosavan de
votată lor, deoarece ei își dau 
bine seama că numai astfel 
vor reuși să împiedice dezvol
tarea independentă a Laosu
lui pe calea neutralității.

★
HANOI 15 (Agerpres). — 

Re£erindu-se la o știre trans
misă de postul de radio Vien
tiane, Agenția Vietnameză de 
Informații anunță că regele 
Laosului, Savang Vatthana, 
și-a exprimat încrederea în 
guvernul condus de prințul 
Suvanna Fumma. El și-a ex
primat speranța că acest gu
vern va restabili securitatea 
și ordinea în țară.

Această declarație a fost 
făcută după consfătuirea care 
a avut loc la 14 septembrie 
între regele Laosului și prin
țul Suvanna Fumma la»Luang 
Prabang, unde a sosit prințul 
Suvanna Fumma 
discuta cu regele 
tuație din Laos.

★
VIENTIANE 15

După cum transmite agenția 
France Presse, primul minis
tru al Laosului. prințul Suva
nna Fumma a declarat că va 
propune regelui să excludă
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pentru a 
actuala si-

(Agerpres).

din guvern pe generalul Fum! 
Nosavan, vicepreședinte al gu
vernului și ministrul Afaceri
lor Interne, și pe ministrul E- 
conomiei, Leuam Insisienmay. 
Acești doi politicieni proame- 
ricani au refuzat să sosească 
la Vientiane și au creat un 
guvern contrarevoluționar în 
sudul Laosului.

TOKIO. — După cum enunți 
posturile de radio Japoneze, la 
13 septembrie a evut loc l<a Sap
poro (în insula Hokksido) con
gresul de constituire a unei aso
ciații menite să unească în rîn
durile ei pe oamenii de cultură 
muncitorii și studenții Japonezi 
cu vederi progresiste.

TALLIN, — La conferința pen
tru problemele meteoriților, care 
s-a deschis la 14 septembrie la 
Tallin, acad. Vasili Fesenkov a 
emis ipoteza potrivit căreia ves
tita cădere a meteoritului Tungus 
în anul 190* nu a fost altceva 
decît singurut caz înregistrat In 
istoria omenirii de ciocnire a u- 
nel comete cu Pămlntul.

Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
și-a deschis stagiunea

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" și-a deschis joi seara 
noua stagiune.

în sala Comedia s-a prezen
tat în premieră piesa „învie
rea" — după valoroasa lucrare 
a lui Lev Tolstoi — pusă in 
scenă de regizorul Vlad 
Mugur.

Pe cealaltă scenă a Naționa
lului, sala Studio, în aceeași 
seară a început stagiunea cu 
piesa „Parada* de Victor 
Eftimiu, în regia lui Mihai 
Berechet.

în stagiunea 1960—1961 pe 
lingă reluarea unor piese ale 
dramaturgilor noștri prezen
tate în stagiunea trecută, au

intrat în repetiții alte lucrări 
din dramaturgia originală: 
„Siciliana" de Aurel Baranga, 
„înainte de răsăritul soarelui** 
de Horia Stancu, „Oameni 
care tac" de Al. Voitin, „Cele
brul 702" de Al, Mirodan, 
„Dezertorul" de Mihail Sorbul. 
Dintre lucrările clasice în 
noua stagiune pe scenele Na
ționalului bucureștean vor fi 
prezentate piesele „Ana Ka
renina**, dramatizare după 
Tolstoi, „Romeo și Julieta" de 
Shakespeare, „Judecătorul din 
Zalameea" de Calderon de la 
Barca și altele.

(Agerpres)

Turul ciclist
Joi pe distanța Caransebeș- 

Timișoara (104 km) s-a desfă
șurat cea de-a V-a etapă a 
Turului ciclist internațional al
R. P. Romine. Din nou lupta 
pentru victorie a cunoscut 
multe momente interesante la 
capătul etapei înregistrîndu-se 
o medie orară superioară: 
44,830 km. Cu toate atacurile 
susținute ale principalilor pro
tagoniști ai cursei tînărul C. 
Moiceanu și-a apărat cu suc
ces tricoul galben pe care-1 va 
purta și în viitoarea etapă.

Clasamentul etapei : 1. I. 
Cosma (R. P. Romînă) a par
curs 104 km în 2h 23’12’’ ; 2.
S. Ariton (C.C.A.) 2h 23’13”;

STAS 3452 52.

al R. P. R
(R P R.-tineret) 2h3. I. Stoica 

23’16’; 4 Van Schils (Belgia) 
2h 25’00” : 5. Biuning (R. D. 
Germană) același timp • 6. R. 
Heuveimans (Beleia) 2h 25’01”; 
7-13 Ca’cișcă (RP R ), Hiller 
(Suedia). Ekbiom (Suedia). V. 
Dobrescu (Voința), R Nilsson 
(Suedia) Tbrdk fR P. Unga
ră) Nijs (Be'sia) toți in ace
lași timp cu Heuvelmans.

în clasamentul general pe 
echipe conduce R.P.R.-tineret 
urmată la 3’ de R. P. Romînă 
I și la 5'19” de R. D. Germană. 
Astăzi este zi de odihnă la Ti
mișoara. Sîmbătă are loc cea 
de-a Vl-a etapă Timișoara-O- 
radea (168 km).

- a


