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Pentru cei ce muncesc
și învață

De mal bine de o lună de 
zile, zeci de mii de tineri 
muncitori din toate întreprin
derile patriei au .început 
școala medie serală.

In acest an, numărul celor 
ce muncesc și învață a crescut 
considerabil.

Afluența tineretului munci
toresc spre învățătură reflectă 
grija permanentă pe care 
partidul și guvernul, între
gul nostru popor o acordă 
pregătirii tinerei generații 
pentru muncă și viață. Tot
odată creșterea numărului ti
nerilor muncitori care mun
cesc,' și învață exprimă atitu
dinea nouă a tinerilor față 
de muncă și învățătură, înțe
legerea profundă a datoriei 
ce o au de a-și pune în slujba 
patriei întreaga lor capaci
tate creatoare, talentul lor, 
pregătindu-se temeinic, mul
tilateral.

Nu s au împlinit încă doi 
ani de la aoariția Hotăririi 
partidului și guvernului cu 
privire Ia îmbunătățirea în- 
vățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală 
și superior, dar in acest scurt 
timp școala serală a făcut 
progrese simțitoare in activi
tatea sa.

Afiuența tot mai mare a ti
neretului spre învățăminte 1 
seral și fără frecvență, arată 
— aș?, cum subliniază Rapor
tul C C. al P M.R. prezentat la 
cel de-al III-lea Congres — 
ce ecou puternic a avut 
în rîndurile tineretului apre
ciere?, partidului că drumul 
cel mai sigur spre invățămîn- 
lui sijper’or. spre o calificare 
profesională înaltă, trece prin 
școala muncii in uzine. în fa
brici, mine. în gospodării de 
stai, gospodării agricole co
lective,

Școa’a serală își dove
dește pe zi ce trece marele 
său rol in pregătirea noilor 
generații de intelectuali din 
rindurile clasei muncitoare, 
în legarea tot mai strînsă a 
învățămîntului cu producția. 

Anul școlar care a început 
pune in fața școlii serale și 
în fața tuturor factorilor care 
concură Ia bunul mers al a- 
cestei școli, sarcini mult spo
rite. Pentru realizarea acestor 
sarcini este nevoie în primul 
rînd ca experiența bună acu
mulată, îndeosebi în anul 
care a trecut, să fie generali
zată cu grijă, îmbogățită.
in fiecare întreprindere nu

mărul celor care s.au înscris 
Ia seral a crescut foarte mult. 
In aceste condiții preocuparea 
pentru a asigura tuturor ti
nerilor muncitori, care își în
deplinesc conștiincios sarci

nile profesionale și școlare, 
înlesnirile Ia care Hotărirea 
partidului și guvernului Ie 
dă dreptul, trebuie să crească. 
Datoria organizațiilor U.T.M. 
este ca. împreună cu comite
tele sindicale, să sprijine 
conducerile întreprinderilor 
in găsirea celor mai bune so
luții pentru ca tinerii seraliști 
să fie repartizați in schimburi 
corespunzătoare de muncă, 
pentru ca prin rotație, acești 
tineri să beneficieze de con
cediu de studiu astfel ca pro
cesul d? producție să nu su
fere. Experiența a arătat că 
tocmai acei elevi cărora în
treprinderile nu le-au asigu
rat condiții să urmeze cu re
gularitate cursurile, nu i au 
repartizat în schimburi co
respunzătoare de producție, 
au obț’’nut rezultate mai sla
be la învățătură.

Unele școli, împreună cu 
întreprinderile au luat iniția
tiva organizării cursurilor pe 
schimburi — șl dimineața și 
seara — astfel c-a procesul de 
producție să nu sufere, iar 
tinerii să-și poată îndeplini 
bin? obligații!? lor atit la 
locul de producție cit și la 
școală. Acest sistem de orga
nizare a cursurilor poate fi 
adoptat și în alte școli, acolo 
unde situația o cere.

Nn este ușor ca după opt 
ore de muncă in producție 
să treci Pe banca de școală, 
să asculți lecții, să înveți. Dar 
este poslbiL Pilda zecilor de 
mii de tineri care muncesc 
și învață în același timp de
monstrează convingător că 
prin gospodărirea cu grijă a 
timpului după orele do mun
că. tinerii muncitori pot fi și 
elevi buni la școala serală.

Tinerii muncitori-elevi au 
nevoie de un sprijin deosebit. 
Unii dintre ei au reluat învă
țătura după mai mulți ani 
de întrerupere. Organizația 
U.T.M. trebuie să țină seama 
de acest lucru, să ajute con
cret pe fiecare tînăr mun
citor, șî mai ales pe a- 
cei care întîmpină unele 
greutăți la învățătură. Pe 
această linie, deosebit de im
portant este ca între școală 
șî organizația U.T.M. să se 
statornicească trainice legă
turi de colaborare. La fabri
ca de ciment din Bicaz există 
bunul obicei ca, periodic, în 
întreprindere să aihă loc con
sfătuiri în care, în fața tova
rășilor dc muncă, a colectivu
lui de profesori este analizată 
situația Ia învățătură a fiecă
rui tînăr. Rezultatul acestei 
activități s-a reflectat în suc
cesele la învățătură obținute de 
tinerii seraliști din această în
treprindere în anul școlar tre
cut.

De un sprijin deosebit au 
nevoie cei care s-au înscris în 
clasa a VIII-a. Mulți din elevi 
vin Ia școală după ce au în
trerupt cîțiva ani învățătura. 
Ei au pierdut deprinderea de 
a învăța sistematic, con
tinuu. Aceste deprinderi pot 
fi recăpătate. Este necesar 
însă, pentru aceasta, ca tine
rii care au început acum 
școala să fie îndrumați zi 
de zi cum să învețe.

Practica a dovedit că există 
numeroase forme de ajutora
re a celor ce învață la seral. 
Una din aceste forme este 
ajutorarea elevilor in între
prinderi. In multe întreprin
deri, organizațiile U.T.M. la 
îndemnul organizațiilor de 
partid au luat inițiativa de 
a-i mobiliza pe tinerii ingineri 
și tehnicieni să-i ajute pe ele
vii seraliști la învățătură. La 
Șantierul naval maritim din 
Constanța 43 de ingineri 
ajută fiecare cite 2—3 munci
tori-elevi la însușirea temei
nică a unor materii mai difi
cile.

La Atelierele C.F.R. ,.Gri- 
vița Roșie", la „Electropu- 
tere", „Electroaparataj", „E- 
lectronîca", „Steagul Roșu" 
etc. s-au format grupe de 
întrajutorare la învățătură 
conduse de ingineri sau tehni
cieni. Această formă de aju
torare s-a dovedit foarte utilă 
în pregătirea tinerilor ; de a- 
ceea, organizațiile U.T.M. tre
buie să studieze posibilitatea 
de a o generaliza încă de Ia 
începutul acestui an în fieca
re întreprindere.

Profesorii d? Ia seral au de 
îndeplinit o muncă nobilă, 
plină de răspundere. Ei au 
muncit cu devotament pen
tru a sprijini acești entuziaști 
muncitori-elevi să dezlege tai
nele științei și culturii. Cu 
aceeași pasiune, cu aceeași 
dragoste să-și dedice și în 
aceăt an școlar toată pricepe
rea lor pentru ca munca la 
seral să se desfășoare in con
diții și mai bune.

Munca profesorilor de Ia 
seral se deosebește de cea a 
profesoriloi* din școlile medii 
dg zi. In diferite consfătuiri 
și eu alte prilejuri profesorii 
de la serai au arătat că ei au 
nevoie de un sprijin deosebit 
din partea secțiilor de învă- 
țămint ale sfaturilor popu
lare. Ei propuneau, de pildă, 
să se organizeze mai multe 
activități pentru îndrumarea 
metodică a celor ce predau 
Ia seral: schimburi de expe
riență, consfătuiri metodice în 
care să se dezbată formele 
cele mai potrivite pentru a 
fi folosite în munca cu ele
vii seraliști, activități care ar 
ajuta pe profesori să-și per
fecționeze continuu măiestria 
lor pedagogică.

Experiența a arătat că în 
bunul mers al procesului de 
învățămînt în școala serală, 
un rol important îl joacă și 
comitetele de elevi. Activita-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 2-a)

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri al Fabricii 
de încălțăminte „Ștefan Gheor
ghiu". din Capitală a obținut 
anul acesta succese de seamă 
în îndeplinirea pianului la toți 
indicii. Lucrul acesta l-au con
statat direct și oamenii mun
cii, cumpărătorii care au găsit 
în magazine încălțăminte u- 
șoară mai multă și mai fru
moasă, care a răspuns în 
mare parte exigenței și cerin
țelor în continuă creștere. In 
fiecare trimestru atit planul 
producției fizice, al produc
ției globale, cit și cel al pro
ducției marfă, a fost realizat 
sută la suta și chiar uneori 
depășit. însușindu-și metodele 
înaintate de muncă ale mun
citorilor din industria pielă
riei, aplicind un strict regim 
de economii, colectivul fabricii 
a reușit să realizeze în primele 
trei trimestre ale anului eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 351.000 lei.

Utemișții, tinerii din fabri
că, mobilizați de organizația 
U.T.M. și-au adus o contribu
ție importantă la obținerea a- 
cestor succese, fiind alături de 
comuniști în fruntea întrece
rii pentru îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan, in lupta 
pentru reducerea prețului de

In laboratorul de analize al Fabricii de tananți „Argeșul" din 
Pitești, tinerele Popa Horia și Râdulescu Elena fac analiza 

extractului tenant, produs finit

In G. A, S.

Cele mai mari producții medii de grîu 
din ultimul deceniu

Potrivit datelor Ministeru
lui Agriculturii, gospodăriile 
agricole de stat au obținut 
anul acesta una din cele mai 
mari producții medii de griu 
din ultimul deceniu. Aproxi
mativ 190 de unități situate 
în toate regiunile țării, cu o 
suprafață de circa 126.000 
hectare, au realizat peste 
2.000 kg. griu în medie la 
hectar. Dintre acestea, o pă
trime au recoltat de pe fieca
re hectar 2.500—3.000 kg.

Datorită depășirii produc-
ției globale, gospodăriile agri
cole de stat contribuie la for
marea fondului central de 
produse agricole cu cantități 
crescînde de grîu. Astfel, uni
tățile din trusturile regionale 
București, Constanța. Galați, 
Hunedoara, Ploești și cele din 
Trustul de Aprovizionare a 
Capitalei au livrat pînă acum 
cu 2—38 la sută mai mult grîu 
de cit fusese stabilit.

Livrarea cerealelor panifi
cabile conținuă în întreaga 
țară. Cu toate acestea, nu în 
toate unitățile există suficien
tă preocupare pentru încheie-

Brigada de tineret condusa 
de Gheorghe llie de la sec
ția sculârie a Atelierelor „9 
Mai" din Capitala a reali
zat de la începutul anului 
și pinâ la sfirșitul lunii Iulie, 
economii de materiale în va
loare de peste 40.000 lei. 
în clișeul nostru : Gheorghe 
llie, responsabilul brigăzii, 
discutînd cu o parte din ti
neri despre o inovație, care 
după calculele lor, va aduce 
economii în valoare de peste 

10.000 lei.

Corijenți la... calitate

de curios

cost. Cele zece brigăzi de pro
ducție ale tineretului și în 
special brigada de tineri croi
tori condusă de Vasile Dima, 
au devenit colective fruntașe 
de muncă.

Cu toate că statisticile între
prinderii arată că în primele 
două trimestre ale anului in
dicele de calitate planificat a 
fost realizat, ori cît 
ar părea trebuie să 
spunem că practic 
anul acesta între
prinderea „Ștefan 
Gheorghiu" a avut 
mult de furcă cu 
calitatea produse
lor sale. Numai în 
trimestrul trei la 

recepție au fost respinse 9000 
perechi încălțăminte.

Șeful serviciului control teh
nic de calitate ne-a dat însă 
asigurări că încălțămintea, 
marfă aflată in litigiu cu re
cepția, nu a luat drumul ma
gazinelor cu defectele sesizate 
întrucit ea a fost introdusă din 
nou în fabricație pentru retu- 
șări. Dar indiferent de cum se 
va solda pînă la urmă reali
zarea planului Ia indicii de 
calitate situația ce s-a crecat in 
fabrică e de natură să convin-

Citiți
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rea grabnică a acestei impor
tante operații. în regiunile 
Timișoara, Stalin, Cluj și Su
ceava, de exemplu, predările 
sînt mult rămase în urmă. 
-Aici trebuie luate noi măsuri
— îndeosebi pentru folosirea 
mai corespunzătoare a mijloa- 
ce’or de transport existente
— în vederea terminării livră
rii tuturor cantităților.

(Agerpres)

gă câ la întreprinderea «Ște
fan Gheorghiu" trebuie să se 
mai facă multe lucruri și fără 
întîrziere pentru îmbunătăți
rea produselor sale destinate 
consumului larg al populației.

Cercetînd mai atent cauzele 
care au dus și duc încă laica-, 
litatea scăzută a produselor, 
nu se poate ca printre cele
lalte neajunsuri existente/aci

ln legătură cu preocuparea 
organizației U. T. M.

de la Fabrica „Ștefan Gheorghiu** 
pentru calitatea produselor

să nu te izbească și slaba pre
ocupare pentru ridicarea cali
ficării tinerilor. Mai mult ca 
în alte întreprinderi; ha. Fabri
ca ..Ștefan Gheorghiu" care 
produce încălțăminte ușoară 
cu fețe textile și talpă de cau
ciuc — încălțăminte dd sezon _ c____ ,_________ ____
— și unde în cursul anului se, precis în lunile aprilie .și mai. 
introduc * ’ '' “ ’ ’
mare de 
răspunde 
ci tori lor 
înaltă și 
tehnică. Mulți muncitori din

în fabricație o gamă 
sortimente, pentru a 
acestor sarcini muh- 
le este necesară o 
temeinică pregătire

Alături de solii 
voinței noastre de pace

Răsfoind scrisorile
sosite la redacție

In fraze scurte, așternute 
pe hîrtie. cititorii noș
tri ne împărtășesc gin- 

durile în legătură cu desfășu- 
j rarea sesiunii O.N.U.. senti- 
i mentele de deplină aprobare 
.față de misiunea nobilă pe 

I care o îndeplinește delegația 
tării noastre la O.N.U., în 
fruftte cu cel mai iubit fiu al 
poporului nostru — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

„Noi, minerii care asigurăm 
; ,.pîinea" industriei noastre 

socialiste, urmărim cu interes 
i deosebit evenimentele inter- 
, naționale deoarece sintem vi

tal interesați în apărarea pă
cii. în anii regimului demo
crat-popular. sub conducerea 
partidului, viața minerilor din 
țara noastră s-a schimbat 
radical. Pentru ca viața 
noastră nouă să nu mai fie 
întunecată de ororile războiu- 

; lui. poporul nostru luptă cu 
ardoare pentru pace ! Cuvin- 
tarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea 
O.N.U. am citit-o cu bucurie 
și mindrie pentru că dă glas 
grindurilor și năzuințelor noas- 

; tre, pentru că este un docu- 
I ment de mare importanță ca

re face cunoscut lumii întregi 
i victoriile poporului nostru, 
‘ sub conducerea partidului, 

dorința noastră de pace și 
! hotărirea de a lupta pentru 
| apărarea vieții noastre libere. 
| Eu și tovarășii mei aprobăm 
. cu dragoste activitatea pe ca- 

re delegația noastră la O.N.U.
| o depune pentru consolidarea 
i păcii, pentru victoria ideilor 
: coexistenței pașnice" — ne 

scrie într-o scrisoare mecani- 
I cui de mină OPRESCU FLO

RIAN de la întreprinderea 
minieră Cimpulung Muscel.

Tînărul inginer STAN VA- 
SILE de la I.P.R.O.M.E.T. — 
București ne scrie : „Un rol 
important în opera de apăra
re a păcii ii revine tineretului 
din întreaga lume. Dar pen
tru ca tineretul să îndepli- 

i nească cu cinste acest rol, el 
j trebuie să fie educat intr-un 
I spirit pașnic, în spiritul idei- 
I lor păcii, respectului reciproc 

si înțelegerii între popoare. 
Propunerea făcută în acest 
sens la O.N.U. de guvernul 
nostru corespunde pe deplin 
năzuințe’or tineretului lumii 
și constituie o prețioasă con
tribuție Ia întărirea păcii în 
lume“.

Un grup de muncitori, ingi
neri șj tehnicieni, constructori 
ai hidrocentralei de la Bicaz 
ne scriu : „Sintem mindri că 

întreprinderea «Ștefan ’ Gheor
ghiu" cunosc însă o singură 
operație ce concură la reali
zarea produsului finit.

Comitetul U.T.M. al între
prinderii a înțeles anevoie a- 

; cest lucru și nu se poate spu
ne nici acum 
datoria în 
Organizația 

că și-a făcut 
această privință. 
U.T.M. a între
prinderii este o 
organizație puter
nica. are peste 280 
membri și în mul
te privințe a obți
nut rezultate me
ritorii. Totuși a- 
ceastă -forță nu a 
fost folosită pentru 
unura din princi-înlăturarea

palele neajunsuri ale ’fabricii, 
neajuns care grevează. îndepli
nirea ritmică a sarcinilor 
pi'an și în primul rînd a cali
tății produselor, rămîrierea. in

■ urmă a calificării muncitorilor. 
" în primele luni ale anului, mai

comitetul U.T.M. a organizat 
cu propriile sale forte trei 
cursuri de ridicare a califică
rii pentru tineret. Nesprijinite 
de conducerea întreprinderii 
și de cabinetul tehnic, cercu
rile au avut o soartă tristă. 

delegația țării noastre prin 
glasul iubitului nostru condu
cător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a făcut auzită 
Pe toate meridianele globului 
hotărirea fermă a poporului 
romin de a apăra pacea. Noi, 
muncitorii de la Bicaz, ne 
rostim răspicat voința : O.N.U. 
trebuie să ia măsuri urgente 
șj efective pentru apărarea 
păcii. E adevărat că aceste 
măsuri nu vor fi pe placul 
negustorilor de armament. 
Dar în schimb ele trebuie să 
corespundă năzuințelor de pa
ce ale popoarelor, așa cum a 
cerut Uniunea Sovietică, țara 
noastră și alte țări iubitoare 
de pace. Noi sprijinim cu tă
rie politica guvernului nostru 
și considerăm că pacea o vom 
apăra muncind cu abnegație 
pentru întărirea continuă a 
cconom'ei patriei noastre so
cialiste, factor activ în apăra
rea păcii în lume. Cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej constituie pentru noi 
lin nou imbold în muncă, un 
imbold de a arăta prin fapte 
că sprijinim întrutotul poli
tica externă a partidului nos
tru".

Tînărul tehnician GHEOR
GHE POCREANU de la Uzi
nele Metalurgice „Grivița** 
București a trimis redacției 
cîteva versuri, desigur cu une
le stîngăcii. dar care dau glas 
simțămintelor care animă în 
aceste zile pe tînărul poet în
cepător. cînd gîndurile sale 
se-ndreaptă către delegația 
țarii noastre la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. Să cităm din 
încercarea sa poetică :

„Prin glasul vostru află în
treaga omenire

Că nfăptuirea păcii ne este 
ideal

Noi vrem a dezarmării to- 
tală-nfăptuire 

Ca să-nflorească viața și 
geniul ei uman".

Scrisori impresionante care 
exprimă elocvent aprobarea 
totală a oamenilor muncii din 
țara noastră față de politica 
externă a partidului și guver
nului nostru sosesc în aceste 
zile într-un număr impresio
nant la redacție. Sînt'scrisori 
care încredințează tiparului 
gînduri curate și fierbinți per
nițe din adîncul inimii.

D. PAUL

La sectorul I croit-ștanțat, 
cercul de ridicare a calificării 
pentru tineret a ținut patru 
lecții. Cercul nr. 2 de la sec
torul pregătire, o singură lec
ție. Cursanții de Ia cercul nr. 
3, cerc despre care se spune 
că a mers cel mai bine întru- 
cît a avut ca conducător pe 
inginera Zoia Caluda, respon
sabilă în comitetul U.T.M. cu 
producția și calificarea au 
ascultat cinci lecții.

în luna iulie, probabil în
grijorați de stocurile de încăl
țăminte respinse de recepție, 
problema calității și a califi
cării a fost pusă în discuția 
comitetului U.T.M. ăl între
prinderii. Măsurile stabilite 
atunci într-un plan special, 
fără a emite cît de cît pre
tenția de a rezolva situația 
existentă în întreprindere, 

. aplicate ar fi constituit un 
*• ajutor prețios al organizației 

U.T.M. în această direcție. 
,\,?Din păcate bunele intenții ale 

'comitetului U.T.M. s-au oprit 
deocamdată aici. Planul cu- 
prinzînd măsuri speciale pen
tru ridicarea calificării tine
retului îl colbuiește și astăzi

ION ȘERBU

(Continuare în pag. 3 a)

Mesaje adresate 
delegației romîne 

la 0. N. U.
Telegramele și scrisorile tri

mise din patrie tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pe 
adresa delegației R. P. Ro
mine la a XV a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. de 
Ia New York constituie o en
tuziastă manifestare a spriji
nului deplin al întregului nos
tru ponor pentru activitatea 
delegației țării noastre.

„Alături de tovarășii mei de 
munca, de întregul nostru 
popor, eu și familia mea, care 
trăim sub soarele vieții noi so* 
cialiste, vă încredințăm că sin* 
tem în fiecare clipă alături de 
dv., în nobila solie de pace, 
spre binele și fericirea popoare
lor, scrie in telegrama adresată 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej lăcătușul ajustor Răcluț Du
mitru, de la Uzinele „Steagul 
Roșu“ din Orașul Stalin.

în telegrama textiliștilor de 
la Fabrica „Vasia Vasilescu"* 
Mediaș adresată delegației R.P. 
Romîne la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. se spune 
printre altele ; „Dorim să sim
țiți în aceste clipe de mare 
răspundere pentru pacea lumii 
întregi căldura și încrederea cu 
care urmărim rodnica dv.' activi
tate. Gîntlurile și inimile noas
tre sînt alături de dv., iubite to- 
varășg Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
împreună cu întregul nostru po
por. sintem liotărîți să muncim; 
și mai bine spre a obține reali
zări lot mai însemnate în înfăp
tuirea mărețului plan de dezvolt 
tare a economiei naționale stabi
lit de cel de-al III-lea Congres 
al partidului*".

„Alături dc toți oamenii mun* 
cii — se spune in telegrama a* 
dresată delegației R. P. Romîne 
la a XV-a sesiune a Adunării 
Cenerale a O.N.U, de către co
lectivul de muncă al Fabricii de 
piele Și încălțăminte ,,Străduin- 
țau din lțcani — urăm mult 
succes delegației noastre în frun
te cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, exponentul cel mai autori
zat al năzuințelor de pace ale 
poporului nostru. Susținem cu 
hotărîre cuvintul delegației 
noastre la cea de-a XV-a sesiune 
a O.N.U., pentru ca ea exprimă 
năzuințele noastre fierbinți de 
a trăi intr-o lume fără războaie, 
fără arme. Ne luăm angajamen
tul că vom munci permanent 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție**.

în telegrama trimisă delega
ției R. Pt Romîne la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U,9 
muncitorii și tehnicienii Fabri
cii de confecții „Tudor Vladi- 
mirescuu din Tg. Jiu scriu : 
,,Sintem cu gîndul alături 
de dv., dragi tovarăși, și nu 
ne precupețim eforturile în 
munca pentru a obține rezultate 
tot mai însemnate în producție, 
pentru înflorirea economiei 
noastre socialiste, pentru întă
rirea păcii Sintem hotărîți ca 
pînă la sfirșitul acestui an să 
dăm 1.500.000 le ecoitomii 
peste plan. Cu astfel de arma 
vom lupta noi pentru pace**.

In telegrama trimisă tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de Angela Baciu, inginer la în
treprinderea „llie Pintilie** din 
Capitală se arată printre altele:

„Aș vrea ca acolo la OJI.U» 
să ajungă ecoul hotăririi de 
nezdruncinat al tuturor mame
lor din țara noastră care spri
jină, împreună cu' întregul po* 
por, activitatea delegației con
duse de dv., în misiunea nobilă 
de promovare a coexistenței 
pașnice**.

„Tabloul sugestiv al realizări* 
lor și transformărilor istorice 
înfăptuite de poporul nostru în 
anii, puterii populare, prezentat 
de dv., la tribuna Adunării Ge
nerale a O.N.U m-a făcut să 
simt puternic mindria de a fi 
cetățean al scumpei noastre pa
trii pentru a cărei continuă în
florire și prosperitate voi munci 
cu elan**, scrie în telegrama tri
misă tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tehnicianul Vică 
M. Stoica, Laureat al Premiului 
de Stat.

Asemenea mesaje care oglinA 
dese calda aprobare a activi* 
tații delegației R. P, Romîne 
la a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. sînt trimise 
în aceste zile la New Nork de 
numeroși oameni ai muncii din 
întreaga țară.

( Agerpres)

R. P. Romînă
a recunoscut 

Federația Nigeriei
Cu ocazia proclamării indc**, 

pendenței Federației Nigeriei, 
tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mine, a trimis d-lui Alhaji 
Abubakar Tafewa Balevva, 
primul ministru al noului stat 
independent african, o tele
gramă de felicitare. în telegra
mă se arată printre altele :

„Salutînd acest eveniment 
de importanță istorică din via
ța poporului nigerian, guver
nul Republicii Populare Romi
ne declară în mod solemn ca 
recunoaște Federația Nigeriei 
ca stat independent și suve
ran".

în telegramă se exprimă 
convingerea că intre Republi
ca Populară Romînă și Fede
rația Nigeriei sc vor stabili șî 
dezvolta relații prietenești în 
interesul păcii și al colaboră
rii internaționale,
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în această perioadă se des
chide și în școli anul de în 
vățămînt politic U.T.M.. Co
mitetul orășenesc U.T.M.- 
Cluj s-a ocupat de asigurarea 
condițiilor pentru ca învăță- 
mîntul politic din școli să se 
desfășoare la un nivel ridi
cat. Concluziile de anul tre
cut ne-au folosit ca învă
țăminte pentru organizarea 
cercurilor politice în noul an 
școlar.

In ce privește conținutul în- 
vățămîntului politic, în anul 
trecut au fost semnalate unele 
lipsuri. Așa, de pildă, dezba
terile din cadrul învățămîn- 
tului politic U.T.M. din unele 
școli n-au fost suficient legate 
de sarcinile ce revin elevilor.

în unele școli medii ca „G. 
Coșbuc", „Gh. Barițiu", „S. 
Brassai“, Școala tehnică finan
ciară și Școala de meserii nu 
au fost combătute și nu s-a 
creat o opinie puternică în 
cadrul cercurilor politice îm
potriva unor manifestări mis- 
tico-religioase, împotriva co
piatului, a indisciplinei și a 
unor atitudini nejuste față de 
bunul obștesc.

Lipsurile în desfășurarea in- 
vățămîntului politic U.T.M. 
din școli s-au datorat în pri
mul rînd faptului câ biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
a recrutat propagandiștii fără 
să se țină seama întotdeauna 
dacă aceștia corespund sau nu.

O altă cauză a lipsurilor ce 
s-au manifestat în anul tre
cut este și aceea că comitetele

Educatorul
în mijlocul ucenicilor
Continui nd munca profesori

lor, numeroși educatori din șco
lile profesionale ieșene iși aduc 
o mare contribuție la bunul 
mers al colectivelor de ucenici.

Ei participă activ la viața or
ganizațiilor L.T.M., contribuie 
din plin la realizarea tuturor 
acțiunilor ți a obiectivelor num
en utemiștilor. Numeroși educa
tori sînt propagandiști, membri 
in comitetele U.T.M. pe școală 
etc. Munca de educație pe care 
o desfășoară ei este strins îm
pletită cu preocupările organi
zației U.T.M.

La Școala profesională horti- 
viticolă, s-a încetățenit obiceiul 
ca în fiecare seară cite un elev 
să prezinte recenzia cărții pe 
care a citit-o în ultimul timp. 
Cu regularitate s-au organizat, 
din inițiativa educatorilor Mele- 
tina jiirineî și Virgil Livovschi, 
seri literare despre Topîrceami. 
Eminescu, Coșbuc, Arghezi, 
Ostrovski etc., iar împreună cu 
educatorul Dumitru Negru, ele
vii poartă săptămînal discuții 

Elev la seral
dovedite

dia a II-a.

U.T.M. ale școlilor și birourile 
U.T.M. de clase au făcut în
scrierea în cercuri fără a dis
cuta cu fiecare elev în parte, 
Din această cauză de multe 
ori cercul politic a fost con
fundat cu orele de dirigenție.

Ținînd seamă de lipsurile 
manifestate în anul tre
cut, biroul Comitetului orășe
nesc U.T.M.-Cluj a insistat 
în primul rînd asupra proble
mei recrutării, selecționării și

Din experiența 
Comitetului orâțenesc 

U. T. M.-Cluj 
in organizarea 

invățămîntului politic 
U. T. M. în țcoli

confirmării în munca de pro
pagandiști a unor tineri cit 
mai bine pregătiți, în primul 
rînd. membri și candida;: de 
partid. In această direcție, co
mitetul orășenesc de partid șt 
organizațiile de partid din 
oraș ne-au acordat un ajutor 
prețios. Astfel, am reușit sâ 
selecționam 251 propagandiști 
pentru școli din rîndul cadre
lor didactice, inginerilor, teh 
nicienilor, maiștrilor și acti
viștilor, dintre care majorita
tea sînt membri și candida-,i 
de partid, tovarăși cu expe
riență și pregătire corespun- 

despre oamenii de știință, despre 
ateism, pe teme de geografie, 
științe naturale, despre cuceri
rea cosmosului. Prin asemenea 
acțiuni s-a ajuns ca lectura tir- 
ților la Grupul școlar hortinli- 
c ol. ea și ia alte țcals, ai de
vină a abițuuinți. chiar • pa
siune.

Educmarii merg fderci 
filme, spectacole de teetrn. 
concerte, viziSeoxâ expoziții, con
tribuind astfel Io formarea nnsi 
bagaj de cunoștințe tot mai 
bogat.

Conștienți câ exemplul perso
nal are o influență puternici 
asupra formării elevului din 
toate punctele de vedere, acești 
educatori se străduiesc si fie ei 
înșiși, ordonați, cOrecți, punctu
ali. Citesc foarte mult și înva
ță Mulți dintre ei sini student-, 
la fără frecvență. Studiază pro
bleme de pedagogie, de psiholo
gie, de metodică pentru s-m 
ridica ți perfecționa măiestria 
de educatori.

N. ARSENIE 

zătoare, care au pricepere și 
pasiune pentru această mun
că. Socotim că aceasta este 
principala garanție a asigură
rii unui conținut ridicat și a 
eiicacității învățăm! ntului po
litic U.T.M. din școli.

Pentru o bună pregătire 
a propagandiștilor. Comite
tul orășenesc P.M.R.-Cluj a 
organizat un curs de studiere 
a documentelor ceiui de-al 
III-lea Congres ai P.M.R.. iar 
comitetul orășenesc U.T.M. va 
organiza o instruire meto
dică cu toți propagandiștii 
care vor munci in rîndul ele
vilor. In fiecare lună se va 
organiza ziua propegand-stu- 
lui U.T.M. din școii. care va 
constitui un bun prilej de în
drumare și pregătire a pro
pagandiștilor.

în cele 251 cercuri politice 
au fost cuprinși elevi,
dintre care 3.690 sint uienuști- 
Aceasta reprezintă 9* la sută 
din numărul total al eleviior. 
Spre deosebire de an., we- 
cuți, corni tetele U-T.M. din 
școli au discutat cu fie
care ele*’ care s-a man.- 
festat dorința «â » ir.scr.e 
intr-o formă de invâțâmint 
politic, și a încadra*, in cercu
rile pohuce numai eLe*i oum 
la învăță:urâ

Comitetul orășenesc U.TAU 
va folos: pe larg ex
periența obținută in anii '.re
cup in organ .zarea și desfășu
rarea invățăminrokii politic 
UT_M Astfel, vom as-gura ca 
fiecare cerc de invâțămir.: po
litic să fie totodată și brigadă 
utemistă de muncă patrio
tică. care să-și aducă a- 
portul la ridicarea marilor 
construcții din orașul Cluj, 
la colectarea metalelor vech; 
și in munca de înfrumusețare 
a orașului. De asemenea, in 
cadrul cercurilor 
gar.iza 
întîlniri 
activiști 
stat.
ton fruntași. vor fi orga’d- 
tate mai multe concursuri 
..Ctr-e Știe, răspunde' pe teme 
legate de programa invățâ- 
mintuiui pohrir. virile și 
excursii ia muzee r tocuri ss-

s
se va < r- 

îavățarea ântecdor. 
ale cursanților eu 
de partid și de 

precum și cu ■num-

1»

âiirik peetr*

Ham • Xl-e

grăitoare 
eerîitodinea 
haenier Ia 

■taluri-

Pregătiri 
pentru examenul de m 

din prime'e zile de școa!
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Comitetul U.T.M. ai Șcc med M:boi V teozu “ din Capitală discută planul de activitate. 
Foto : N. STELORIAN

Da, putefi urma școala medie
fără frecventă

Zeci de tineri mineri din 
bazinul carbonifer Cîmpulung- 
Muscel au început anul aces
ta șcca.a serală. Pentru a 
ciea condiții optime de stu
dii eieviior-mineri din acest 
ham carbonifer, Sfatul popu
lar regional Pitești a înfiin
țat, încă de anul trecut, in co
muna Schitu Golești o școală 
serală Conducerea întreprin
deri; carbonifere Cîmpulung. 
comitetul U.T.M. și comitetul 
sindical s-au ocupat cu grijă 
să ajute școala $î pe elevii se- 
ral.sv. care învață aid.

Șccala a fost înzestrată, cu 
ajn&orul întreprinderii, cu mo
bilierul ș: materialul didactic 
necesar. Elevii au fost înca
drați în schimburi de muncă 
care sâ nu siiajenească proce
sul de invățămini. iar tinerii 
m neri ale cârcr locuri de 
x^ncâ erau prea îndepărtate 
âe șorau an fes: Lransferap 
«a ra-rse-V dm jurul

•LLe 'rgaj» de sodri De 
jnarrmri C-TJL
aî Lx--epr ■■nder^: cartier ^ere 
Cop»»; -rc-Mnfri a ara' ra: 
penothc arti~-a-.ea școuzrâ a 
eâevScr ainer.. iar acoâo uede 
a 2ost rac; a organiza: aju
torarea la învățâturâ a e*e- 
vJcr de către tinerii ingineri 
a

Anul acesta numeroși tineri 
din acest bazin carbonifer 
și-au exprimat dorința de a-și 
completa studiile medii.

Intr-o corespondență trimi
să redacției de tinărui miner 
Popa Dafin, sînt relatate însă 
unele neajunsuri în organiza
rea învâțâmîntului seral din 
acest bazin carbonifer.

-Pentru tinerii mineri ale 
căror locuri de muncă se aflau 
in apropierea Școlii medii

Răspuns la o sesizare 
a tinerilor mineri 

din bazinul 
carbonifer 

Cîmpulung-Muscel

a VlU-a- Dîs păcate rvsi. pea
ce li acru die expteelârile car
bonifere mai îndepărtate, cum 
«•nt cele din comunele Berevo
iești și Jeguri, conducerea în
treprinderii și comitetul U.T.M 
s-an limitat la constatarea că 
nu dispun de mijloacele nece
sare deplasării muncitorilor- 
eievi la școală, că nu este po
sibilă transferarea la locuri 
de mancă apropiate de școală 
a tuturor acelora care doresc 
să învețe și ca atare nu an dat 
cars U aceste cereri. Conside
răm eă acest tei de ..rezolva
re* a unei proMeme impor
tante i«iii de pregătirea noa
stră. a muncitorilor, este com
plet greșită..

Cu ctvn timp in urmă am 
cercetat la fața locului cele 
semnalate în sesizarea trimisă 
redacției.

La exploatările carbonifere 
din comunele Berevoiești ș» 
Juguri lucrează peste 200 de 
tineri mineri dintre care o 
bună parte doresc sâ-și com
pleteze studiile. Locurile lor 
de muncă se află insă la 10 și 
chiar 30 kilometri depărtare 
de Școala medie serală Schitu 
Golești Datorită depărtării, 
întreprinderea nu poate asigu
ra zilnic transportul celor ce 
doresc sâ învețe la școală și, 
de asemenea, nu este posibilă 
transferarea lor la minele din 
apropierea școlii.

Aceasta insă nu înseamnă că 
cei 200 de tineri mineri care 
lucrează la Berevoiești și Ju
guri nu pot *ă-și completeze 

studiile. Iată ce soluție propu
nem pentru rezolvarea proble
melor ridicate de tînărul mi
ner Popa Dafin. Pe lingă Școa
la medie din orașul Cîmpu
lung-Muscel există și o secție 
fără frecvență. Tinerii s-ar 
putea înscrie la fără frecvență 
deci, dar in aceste condiții ei 
trebuie să se pregătească in
dividual. Ori pentru acești ti
neri, care au întrerupt de mai 
multă vreme cursurile școlii, 
este mai greu să se pregătea
scă individual. Acest lucru 
poate fi insă rezolvat : pentru 
tinerii din cele două comune 
se pot înființa, chiar la locu
rile lor de muncă, cursuri de 
pregătire. La exploatările car
bonifere unde lucrează tinerii 
sînt numeroși ingineri și teh
nicieni, la școlile din comune
le Berevoiești și Juguri sînt 
cadre didactice capabile să 
dea tinerilor meditații la ma
teriile cerute de programa 
școlii medii. Cu concursul în
treprinderii carbonifere Cîm- 
pulung-MusceL se poate orga
niza. de două cri pe sâptâmi- 
nâ deplasarea in aceste comu
ne a unor profesori cu bogală 
experiență didactică, care să 
ajute la învățătură pe tinerii 
care doresc să-și completeze 
studiile.

In acest scop este necesar ca 
Secția de invățămînt și cultu
ră a Sfatului popular al raio
nului Cîmpulung, conducerea 
întreprinderii carbonifere Cîm- 
p^hmg-Muscel să ia urgent 
măsurile necesare: să formeze 
grupele de studiu, să reparti
zeze pe lingă aceste grupe spe
cialiști și profesori, să alcătu
iască un program de studiu și 
să asigure condițiile ca acești 
tineri să aibă timpul necesar 
pentru a învăța în aceste gru
pe și pentru studiul individual.

Pentru buna desfășurare a 
grupelor de pregătire a elevi
lor mineri din Berevoiești șî 
Juguri, comitetul U.T.M. al 
bazinului carbonifer Cîmpu- 
lung-Muscel trebuie să mobi
lizeze tineri ingineri cărora să 
Ie încredințeze ca sarcină prin
cipală ajutorarea tinerilor la 
învățătură, să urmărească ca 
acesie grupe să-și desfășoare 
activitatea cu regularitate iar 
tinerii să le frecventeze, să 
studieze continuu. în acest fel 
numeroși tineri care vor să-și 
completeze studiile, să-și ri
dice nivelul pregătirii lor, vor 
avea posibilitatea să se prezin
te la examenele pentru învă- 
țămîntul mediu fără frecvență 
cu materia bine însușită.

P. DAN

Pentru cei 
ce muncesc 

și învață 
(Urmare din pag. l-a) 

tea acestor comitete trebuie 
însă îmbunătățită. ' în primul 
rînd este necesar să existe o 
mai mare grijă pentru ca in 
aceste comitete să fie numiți 
cei mai buni elevi, cu presti
giu în fața tovarășilor lor de 
muncă și învățătură. De ase
menea, este bine ca activi
tatea comitetelor de elevi să 
se desfășoare într-o strînsă 
colaborare cu dirigintele și 
profesorii Școlii, iar munca 
lor să urmărească principale
le probleme ale colectivelor 
de elevi din școala serală : sâ 
urmărească pregătirea sera- 
liștilor, să organizeze întra
jutorarea la învățătură, sâ 
vegheze asupra disciplinei la 
ore, să-i mobilizeze Pe c^vi 
la consultații etc.

Ne aflăm la început de an 
școlar la seral. Exigența fațâ 
de pregătirea muncitorilor- 
elevi a crescut. Acestei exi
gențe sporite tinerii munci- 
tori-elevi trebuie să-i răspun
dă printr-o muncă susținută, 
perseverentă, printr-un efort 
mai mare la învățătură. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
sădească în rîndul tinerilor 
promovați în învățămîntul 
seral mîndria de a reprezenta 
eu cinste la locul de învăță* 
tură colectivul de muncitori 
care î-a trimis Ia școală.

Sprijinirea școlii serale con
stituie pentru organizațiile 
U.T.M. unul din obiectivele 
principale și permanente ale 
muncii lor. Comitetele regio
nale, raionale și orășenești 
U.T.M. trebuie să îndrume 
organizațiile U.T.M. dirr în
treprinderi pentru a se ocupa 
cu grijă de acei care muncesc 
și învață. Să ceară organiza
țiilor U.T.M. să dezbată eu 
regularitate în adunări gene
rale problemele învâțămintu- 
lui seral, să organizeze schim
buri de experiență, pentru ge
neralizarea celor mai bune 
metode folosite în sprijinirea 
procesului de învățămînt la 
școala serală, să țină legătura 
cu școlile, cu secțiile de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare, 

împreună cu conducerile 
întreprinderilor, organizațiile 
U.T.M. trebue să se preocupe 
pentru a asigura elevilor de la 
seral condițiile cele ma; bune 
de studiu. De pildă, să se stu
dieze posibilitatea creării unor 
cămine pentru cei care în
vață la seral, iar pentru mun- 
citorii-elevi care sînt de acum 
căminiști, posibilitatea să 
locuiască în aceleași camere 
pentru a se putea pregăti in 
comun, să se amenajeze săli 
de studiu pentru cei de la se- 
raJ ele.

Organinfiile U T M. pel dl 
nn ajutor ««bsianiial comisi
ilor de seiecțiouare. care sini 
formale in fiecare întreprin
dere, pentru ca acestea să 
aibă o activitate susținută, 
eficace, pe întreg parcursul a- 
nuiui școlar, nu numai în pe
rioada selecționării tineriloi 
pentru învătămînt. așa cum 
au procedat pînă acum multi 
comisii formate în întreprin 
deri. Este necesar ca organi 
zațiile U.T.M. să ajute aceste 
comisii pentru ca încă de P< 
acum acestea să se ocupe ci 
grijă de elevii seraliști dir 
clasa a XI-a. Aceștia trebuii 
îndrumați să se pregătească 
din vreme pentru maturitate 
ajutați să-și planifice timpii 
în vederea acestei pregătiri 
De asemenea, acești tiner 
trebuie îndrumați să se pre 
gătească pentru examenul dj 
admitere în facultăți, orien 
tați către acele facultăți spr< 
care au înclinații și pentn 
care sînt pregătiți. Absolvîiei 
școlii medii serale trebuie si 
coincidă, pentru fiecare tînăi 
muncitor, cu înscrierea la fa 
culiate.

Tinerii muncitori care ai 
pășit pe drumul învățăturii Ii 
seral au nevoie de un sprijii 
permanent din partea școli 
lor, întreprinderilor, comisi 
Hor d« selecționare și organi 
zațiilor U.T.M. Ei au de înde 
plinit o sarcină de cinste în 
credințată de partid, aceea d 
a se pregăti să devină munci 
tori, tehnicieni și specialișt 
cu o înaltă calificare, cu o bo 
gata cultură generală.

Pentru ce* «ore-și imperte timpul intre uz>nâ și școală, fiecare 
cupă este p euocsâ. lată, sire'lb uzinei c sunat de pauză. Un 
iv.o~*er: oe --â^cz deci. L-ngc menghina hii Nec-oe Chiroiu (foto
grafia 1). ajustor la secția ll-a vagoane de la Atelierele 
GF-R. wGovha Roșie', elev in clasa a X-a la seral, au venit doi 
tovarăși de muxo și ce învățătură. Voiau să lămurească im- 
cxeunc o probleme pe core nu au înțeles-o bine ia timpul stu
diului rndhriduc?.

S-c- nc-eot ce e oct ore oe p'odocț*e. De* pinâ la începerea 
a-iu-lo* ~c este timp GubJ uz;nei eferă tinărului elev ca
dru pot*vt pe-cru precât«..-ea ec ?or. Aci găsește totdeauna și pe 
cnevo cere să-l c.-te atunci dnd ore vreo nelămurire. Astăzi 
inginerul Zburian este ia duo. Ncooe Chiroiu și colegul
seu i-au so:kitot o consuftoț»e c matematică, (fotografia 2).

Fiecc-e cu vini al profesore ui trebuie ascultat cu atenție. In 
ca etu de nothe treb'jie notat esențiolul. In acest fel, ideile prin

cipale ale lecției pot fi însușite din clasă, ușurîndu-ți studi-ul indi 
vidual (fotografia 3).

Numai la uzină și la școală ? Nu, desigur. Dacq-ți chibzuiești 
bine timpul, așa cum face tînărul Nicolae Chiroiu, ai timp să t< 
și plimbi, să mergi îa un film cu soția (fotografia 4).

Familia — soțul și soția — învață. Amîndoi sînt elevi la școalc 
serală, (fotografla 5).

Foto : N. STELORIAN



In raionul Domnești

Ritmul lucrărilor de toamnă
trebuie urgentat!

Activitate intensă 
în gospodăria de stat.

La gospodăria agricolă de 
stat Ciorogirla campania de 
toamnă a pus în fața tuturor 
muncitorilor sarcini urgente 
și multiple. Recoltatul celor 
574 hectare cu porumb care 
au dat o producție frumoasă 
anul acesta. însămînțatul ce
lor 300 hectare cu grîu. căra
tul și împrăștiatul gunoiului 
de grajd pe tarlalele gospodă
riei, precum și însilozarul 
peste plan, tot in aceasta pe
rioadă a porumbului în cuT- 
tură dublă de pe 80 hectare 
teren irigat, cer un volum de 
muncă destul de mare

Cerînd sfatul si sprijin*:’ 
conducerii gospocâr e.. al co
muniștilor atunci cînd a fes: 
vorba de organizarea mu ne i. 
de fixarea obiect: veior cam
paniei. tinerii mecanizator: si 
eeilalți muncitori au pc-rr*: 
cu toate forțe-e lor la trenhă 
La însămînțarea griului, se
carei și orzului normele z- • * 
nice sînt depășite cu regulari
tate ; la recoltat, odată eu 
culegerea știuleților de po
rumb se eliberează te e-“ 
de coceni, permițîndu-se •-* 
fel executarea imediata a sa
turi lor. Toate acestea m fă- 
cut ca pînă acum «ă fie "z.- 
sămînțate ceste 200 de sec
tare cu grîu. 100 hectare cu 
orz, 40 hectare secară masi 
verde, recoltatul porumbul-: 
fiind pe terminate.

în fruntea întreceri: «ocu
liste în gospodărie se 
brigăzile conduse de comun 4* 
tii Ion Văsii și Gheorghe Mi- 
h aicea.

convoaie de căruțe și a în
ceput transportul gunoiului de 
grajd. In mai puțin de două 
zile tinerii conductori de 
atelaje au transportat șj îm
prăștiat pe cimp peste 170 de 
tone de gunoi. Totodaiă. con
ducerea gospodăriei s-a îngri
jit ca toata sâmința necesară 
tnsămÎBțărilor de toamnă să 
fie schimbata ia bază. Acum 
colectiviștii ii ajută pe noii 
membri înscriși in gospodăria 
colectivă (in ultima vreme au 
intra: in gospodărie 188 de 
familii cu peste 360 hectare 
de teren» să-și siringă recoi 
trie în vederea executării ta 
timp a arâturUor adinei pe a 
ceste terenuri. Dator-.tă bunei 
cr^sn zări a muncii, colarr. 
vișții <Le B<Kinun-Deal au și 
iraimin totul griuhit XBce**i

Ce îMrrzre înți<nînfirrl*

s-au transportat pînă acum 
doar câteva zeci de care.

întovărășirile agricole „7 
Noiembrie" și „23 August" din 
comuna Malu Spart sînt și 
ele rămase în urmă cu lucră
rile agricole de toamnă. Pe 
aproape jumătate -din cele 100 
hectare ocupate de porumb 
cocenii sînt încă netăiați. Din 
această cauză tractoriștii din 
brigada a VII a de la S.M.T. 
Ciorogirla. care lucrează pe o- 
goarele acestei întovărășiri, 
nu pot executa arăturile pen
tru însămi n tarea grîuhli. Cu 
toate că recoltata’, porumbului 
și tăiatul coceniio: sînt lucrări 
de primă urgență pentru câ 
de ele depinde executarea a- 
rărurilor și msămînțăriler. or 
garnzațuîe de bază U.T.M. 
din aceste întovărășiri n-au 
jnoo^_za: wt tmereml pentru 
a con tribui la rfectuarea kw 
la vreene

Codașe ma: rât și corn unde 
Ncrrac;. Boliatîn- Vale. iepu 
rest: ». altele. Pini acum pe 
întregul raion terenurile pen* 
tru fcsănrâțatu! griului nu 
s-an pregătit deci: in proper- 
pe de M ia antă față de plan, 
iar r-<ărmr.țatu! mi s-a efec
tua: deci: în proporție de 14

N. BABBr

...ți în gospodăria 
colectivă

Ro
se 

muncește cu însuflețire in *- 
ceste 2ile. După ce coleetiv^- 
tii au recoltat porumbul de 
pe cele 97 de hectare ?*- au 
eliberat în același timp tere
nul de coceni, brigada de 
tractoare de la S-M.T Qere 
gixla, care !j deservește, a 
trecut la efectuarea arături
lor. în acest timp s-au format

Și la 
$ie« din

G.A.C. „Gri vița 
Boiinrin-Dea.

re»-—a^:a>«.

dm coosu- 
P* eknp 

de 
cantitate

Noi blocuri de locuințe s-ou mălțat in orașul Satu Mare.

— Aștept cu nerăbdare con
certul de deschidere a stagiu
nii Filarmonicii „George E- 
nescu". M-am pregătit din 
timp pentru acest început.

Mi-am propus să ascult fie
care concert de cite două ori: 
simbătă în sala Ateneului iar 
duminică acasă, la radio. Sper 
că în sezonul simfonic viitor 
vot avea satisfacții artistice 
din ce în ce mai mari, pe mă
sura in care-mi cultiv dra
gostea pentru muzică.

— Cu un asemenea partener 
de discuții e o plăcere să în
cepi o serie de avancronici 
muzicale... i-am spus tânăru
lui care în stagiunea trecută 
nu scăpa niciodată prilejul de 
a mă angaja în convorbiri le
gate de programele concerte
lor.

Dedicat Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, concertul de 
deschidere a stagiunii începe 
eu două, piese de Serghei 
Prokofiev : Marș și scherzo 
din „Dragostea celor trei por
tocale",

— Cunosc din creația aces
tui genial compozitor sovietic 
Simfonia Vll-a, Muzica ba
letului Romeo și Julieta pe 
care am urmărit-o la Teatrul 
de Operă și Balet, Simfonia 
V-a, Simfonia clasică, Concer
tul nr. I pentru pian, un con
cert de vioară și diverse pie
se instrumentale. Ele se ca
racterizează prin plasticitate, 
printr-o pregnanță cu totul 
aparte datorită melodismului 
lor, armoniilor pline de mo
bilitate și orchestrației, foarte 
vii, foarte colorate. N-am au
zit însă nimic de „Portocale".

- în concertul de duminică 
vom asculta două fragmente 
din muzica acestei opere reali
zată în anul 1919 cînd Proko
fiev pornise într-o lungă pere-

„Qixidrot* di n Caoto'ă ou fost creote de a 
și pino lo 1 septembrie, 26 mcdeie noi de 
cauciuc pen tru bărbați, femei și copii, 

și Voierico Nico'ae, 
wool tomirtei de cotcuc,

La întreprinderea 
’-ceputui anului 
incc'torrinte din 
in fotog'c*e: Tovcroșe.'e Maria Vlotfescu 
din secte sc "to re șj -embefefe o ------

control»nd și so rtind produsele.

Cocteil cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Armatei Populare Cehoslovace
Atașatul militar al Republi

ci: Socialisto Cehoslovace la 
București, colonei Frantisek 
Dvorak, a ofsri: miercuri sea
ra un cocteil m saloanele am
basadei ev ccaz.a sărbătoririi

Corijent! ld.„ calitate
4a n h)

■umai pe 
letonească a 

șefului cabinetului tehnic că 
„o sâ vă dăm și noi o mină de 
ajutor".

întrebat de ce tărăgănează 
traducerea în viață a hotărâ
rilor comitetului U.T.M. pen
tru ridicarea calificării tineri
lor. secretarul comitetului 
U.T.M. răspunde foarte liniș
tit :
- Ce să facem, tovarășe, 

acum n-avem timp, trebuie să 
dăm zor. să îndeplinim pla
nul că am cam rămas în 
urmă__

Și tinerii dau zor. Numai 
că din auto zor re* *i m ne 
rebuturi, ’nui’irmiiîte de sla
bă calitate.

Creșterea continuă a nive
lului be trai al populat;» 
pune în fața industriei de în
călțăminte nu numai sarcina 
producerii unui număr sporit 
de încălțăminte dar și îmbu
nătățirea calitativă a acesteia 
care trebuie sâ devină mai 
durabilă, mai frumoasă si mai 
ieftină- Deci tinerii de la fa
brica -Ștefan Gheorgh-j* tre
buie să-și aducă contribuția 
din. plin nu numai la îndepli
nirea cantitativă a planului, 
dar fi la realizarea unor pro
duse de calitate superioară. 
De aici și sarcina comitetului 
U.T.M. de a se ocupa de mo
bilizarea mai activă a tinere
tului ia sporirea calității pro-

cabind

priv. 
r.ere;

deselor. în primul rfnd prin 
înâBDlznirea hotărî rilor sale 

kî ridicarea calificării ti- 
lim. Comitetul U.T.M. 

trebuie să nrelesgă că el sin
gur fără spr.Ținui conducerii 
administrative a inginerilor, 
maiștrilor și tehnicienilor, nu 
va putea îndeplini sarcinile pe 
care și le-a propus prin înfiin
țarea cercurilor de ridicarea 
calificări: tineretului. Condu
cerea întreprinderii trebuie să 
acorde tot sprijinul acestei 
acțiuni care ar trebui să con
stituie de fapt începutul unui 
lung sir de măsuri pentru ri
dicarea calificării muncitori
lor și introducerea tehnicii 
noi.

Cercurile de ridicarea ca
lificării nu sînt însă singurele 
posibilități ce stau ’a dispozi
ția organizației U.T.M. in a- 
ceastâ privință. în colaborare 
cu cabinetul tehnic comitetul 
U.T.M. va trebui să organi
zeze pentru tineret conferințe 
tehnice, de specialitate. De 
asemeni comitetul U.T.M. tre
buie să ajute mai mult brigă
zile de producție ale tinere
tului pentru ca ele să devină 
colective puternice de muncă 
în cadrul cărora să’ se dez- 
vol‘e o atmosferă exigentă 
față de cei care mai fac im-ă 
lucru de mintuialtf. Posturile 
utemiste de control sprijinite 
mai temeinic și îndrumate cu 
mai multă competentă vor 
trebuj să scoată la iveală re
sursele încă nefolosite în a- 
ceastă privință, cauzele care 
frânează creșterea calității 
produselor.

Există toate condițiile ca ti
nerii muncitori de la fabrica 
..Ștefan Gheorghiu" mobilizați 
de organizația U.T.M. să-și 
sporească în mod considera
bil contribuția la îndeplinirea 
Tuturor indicilor de plan in
clusiv a celor de calitate.

Zilei Armatei Populare Ceho
slovace

Au luat parte general de ar
mată Leontin Sălâjan. minis
trul Forțelor Armate, general 
colonel Ion Tutoveanu. ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate, generali și ofițeri su
periori. funcționari superiori 
d*n Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au luat parte șefii unor mi
gram dip’omarice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Primirea de căire 
președintele Consiliului 

de "Miniștri al 
R P. Romîne, 
Chivu Stoica,- 

a ministrului Danemarcei 
la București

Miercuri 5 octombrie I960, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Chivu Stoica, a 
primit în audiență pe noul 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Danemarcei 
la București. Paul Fischer.

La audiență a asistat minis
trul Afacerilor Externe, Avram 
Bunaciu.

Primirea de către 
președintele Consiliului 

de Miniștri 
al R P Romîne, 
Chrvu Stoica, 

ambasadorului Turcieia

Miereuri 5 octombrie 1960, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine. Chivu Stoica, a pri
mit în audiență pe noul am
basador al Turciei la Bucu
rești, Izzet Aksalur.

La audiență a asistat minis
trul Afacerilor Externe, Avram 
Bunaciu.

Informații
Dl. Marcus Lipton, deputat, 

vicepreședintele grupului par
lamentar pentru relațiile de 
prietenie Anglia-Rominia, ca
re se află într-o vizită în țara 
noastră, a fost primit la Co
mitetul de conducere al 
Grupului parlamentar romin 
pentru relațiile de prietenie 
Romînia-Anglia.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Miercuri a plecat în R. D. 

Germană o delegație de spe
cialiști din țara noastră care 
va participa la 
organizat 
de-a 50-a 
totului de 
din Riems. 
dusă de acad. Șt. S. Nicolau.

(Agerpres)

simpozionul 
cu prilejul celei 
aniversări a Instâ- 
seruri și vaccinuri 
Delegația este con-

Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări

a proclamării R. D. Germane

Spectacol de
„Oameni

gală cu filmul
cu aripi “

In legătură cu lucrările 
Conferinței internaționale de fiz 

a energiilor înalte
* Declarațiile acad. Horia Hulubei *

Cu prilejul celei de-a 11-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
Ministerul învățămintului și 
Culturii a organizat miercuri 
seara, la cinematograful „Pa
tria" din Capitală, un specta
col de gală cu filmul „Oameni 
cu aripi4*, o producție a cine
matografiei R- D. Germane.

La spectacol au asistat re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului învățămintului și 
Culturii, Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

fost de față Wilhelm 
ambasadorul R. D. Ger. 
la București, membri ai 

precum și ălți

Au 
Bick, 
mane 
ambasadei, 
membri ai corpului diploma
tic.

Tov. I. Florea, director la 
Studioul cinematografic Bucu
rești, după ce a prezentat 
spectatorilor pe cineaștii ger
mani Karl Georg Egel, scena
ristul filmului și Werner Berg
mann. operator, oaspeți ai țării 
noastre, a vorbit despre dez
voltarea cinematografiei din 
R. D. Germană.

Oaspeții au 
vînt de salut 
ta tor.

Zilele acestea s-a înapoiat 
în țară acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fi
zică atomică al Academiei 
R. P. Romîne. care a parti
cipat la lucrările Conferinței 
internaționale de fizică a e- 
nergiilor înalte ținută în 
cursul lunii septembrie la 
Rochester în S.U.A. Acad. 
Horia Hulubei a împărtășit 
unui redactor al A șerif iei Ro
mîne de Presă „Agerpres1 cî- 
teva impresii asupra celor 
constatate în cursul vizitei.

Conferința - a subliniat 
acad. Horia Hulubei — a fost 
o manifestare importantă 
care a trecut în revistă și a 
discutat cele mai actuale pro
bleme ale fizicii nucleare, în 
special acele legate de energii 
foarte mari, obținute cu acce
leratori gigantici, ca și cele 
din domeniul razelor cosmice. 
Studierea acestor probleme 
dă posibilitatea obținerii unor 
informații prețioase privind 
crearea particulelor elementa
re, constituția acestora, com
poziția lor și interacțiunea lor 
cu materia. Cunoscînd aceste 
rezultate, fizicienii se apropie 
tot mai mult de cunoașterea 
proprietăților fundamentale 
ale materiei.

La conferința au participat 
aproape 350 de fizicieni din 
29 de țări ale lumii, printre 
care Uniunea Sovietică, cu 25 
de oameni de știință, și alte 
țări socialiste. Delegația so
vietică a adus o contribuție 
considerabilă la lucrările con
ferinței. Comunicările prezen
tate de oamenii de știință so
vietici au stîrnit un interes 
deosebit în rîndul participan- 
ților.

Prin cele 4 comunicări pre
zentate. prin intervențiile și 
discuțiile avute, delegația noa
stră a arătat participanților 
că în țara noastră se execută 
la un înalt nivel lucrări din 
domeniile cele mai moderne 
ale fizicii, activitate de altfel 
cunoscută mai de mult din li
teratura universală de specia
litate.

După conferință au fost or
ganizate vizite de ihforrhări 
în diferite laboratoare de e- 
nergie înaltă din S.U.A. Am 
vizitat sectoarele de energii 
înalte de la Universitatea Co
lumbia, de la Universitatea 
din Princeton, acceleratorul 
de la Universitatea Harward, 
laboratorul național din 
Brookhaven și laboratoarele 
de la Stanford și Berkley- 
California. Cu acest prilej, pe 
lîngă cunoașterea instalațiilor 
vizitate, delegația romînă a 
avut ocazia să facă fructuoase 
schimburi de păreri și de in
formări cu oamenii de știință 
din S.U.A. și din alte țări.

După terminarea acestor vi
zite, am participat la o a 
doua conferință — de data a- 
ceasta ținută la Berkley - 
unde s-au dezbătut probleme 
privind aparatura pentru la-

boi^toarele de fizică a t 
giilor înalte.

Sînt bucuros să constat 
arătat acad. Horia Hulub 
că atmosfera în care s-au 
fășurât lucrările acestor 
fermțe a fost favorabilă 
colaborări rodnice, că ma 
tatea oamenilor de șt 
prezenți au fost convinș 
necesitatea dezvoltării 
laborării științifice intern 
na’le spre binele progrei 
științei, al menținerii păc 
lume.

Cu ocazia trecerii mele 
New York - a adăugat £ 
Horia Hulubei — la invi 
Academiei de Științe din s 
oraș, am vizitat acest fo 
cărui membru am fost

în drum spre patrie, la 
vitația Comisariatului fra 
pentru energia nucleară, 
făcut mai multe vizii 
Franța. Am vizitat Centru 
cercetări nucleare de la ' 
tenay-aux-Roses, o parte 
laboratoarele din centrul 
portant de la Saclay, u 
laboratoare de la Orsay, ; 
cum și Centrul de cerct 
nucleare de la Grenoble. 
Paris am luat parte la 
din ședințele de lucru ale 
cademiei de Științe, cu 
prilej am reluat legăturik 
colegii din această acade 
Primirea colegială care m 
făcut-o conducătorii și lu 
torii acestor centre mi-a 
posibilitatea să fac cunosi 
și activitatea ce se desfăși 
la noi în țară în dome 
energiei nucleare și să di 
tăm în legătură cu o și 
largă colaborare între inși 
tele vizitate și institutele 
milare din țara noastră.
--------- ---- —

Teatrul 
academic „A. S. Puși; 

în Capitală
Membrii conducerii și un ) 

de -artiști ai Teatrului aca'dr, 
de dramă ,,A. S. PușkiniC 
Leningrad au fost prî 
miercuri, dimineață de iov. 
Murgulescu, ministrul îni) 
mintâtlui și Culturii. Au fost 
față tov. Constanța Crăciun, 
junct al ministrului învățăi 
tutui și Culturii, și flmcțio 
superiori dip. minister. într> 
derea a decurs într-o atmos 
de caldă prietenie.

W
Miercuti la amiază, la Aso 

ția oamenilor de artă din h 
rațiile teatrale și muzit 
membri ai colectivului Teatr 
de dramă „A. S. Pușkin“ din 
ningrad s-au întilhit cu oan 
de teatru din Capitală.

Artista poporului Lucia 5 
za Bulandta, președinta Aso 
ției oamenilor de artă din 
stțtuțiile teatrale și mitzicaL 
salutat prezența artiștilor sa 
tici care au oferit în aceste 
publicului bucUreștean adm 
bile spectacole.

adresat un cu- 
publicului spec-

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „Sportul în R.D. Germană"
Sub auspiciile Institutului 

rom in pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea miercuri 
după-amiază în sala de festi
vități a clubului sportiv Dina
mo a avut loc. deschiderea 
expoziției „Sportul în R. D.

Germană“. Fotografiile care 
prezintă diferite aspecte ale 
sportului nou din țara prie
tenă stnt o mărturie a dezvol
tării pe care a luat-o în ulti
mii ani și cultura fizică în 
R. D. Germană.

(Agerpres)

^niMtație la e&neettul 
('filaiin&iueii hueute^tene

grinare artistică. „Plectnd din 
Moscova — povestea compozi
torul în autobiografia, sa. — am 
luat, ca să am ce citi pe drum 
revista „Dragostea celor trei 
portocale", al cărei titlu ve
nea de la piesa cu același 
nume a lui Carlo Gozzi, pu
blicată în primul număr. Pie
sa m-a atras prin amestecul 
de basm, glumă și satiră... 
Partea scenică mă pasiona la 
culme".

Extrase din „spumoasele și 
veselele Portocale" cum spu
nea Prokofiev, cele două frag
mente sînt de fapt două mici 
piese de caracter, așa după 
cum le arată și denumirea: 
Marș și Scherzo.

— Știm cu toții ce este un 
Marș. Dar prin Scherzo pu
tem înțelege o muzică glu
meață, așa cum sintem obiș- 
nuiți cunoscînd că în italiană 
cuvîntul scherzo înseamnă 
glumă, festă.

- De bună seamă. E o pagi
nă simfonică spirituală, umo
ristică, ce demonstrează încă 
odată cît de bogată e paleta 
componistică a lui Prokofiev 
chiar în piesele miniaturale.

In 1954, nu mult după moar
tea autorului operei „Dragos
tea celor trei portocale", pro
eminentul compozitor sovietic 
A. Haciaturian arăta că Pro
kofiev i-a fost un prețios în
drumător și sprijinitor; „,..nu 
există compozitor contempo
ran care, într-o măsură sau 
alta, să nu se fi folosit de „lec

țiile" creației lui Prokofiev, 
care st nu fi învățat ceva nou 
și important, studiind lucră
rile acestui minunat compozi
tor".

— Aș putea înțelege că in 
Concertul pentru violoncel și 
orchestră de Haciaturian, care 
face și el parte din viitorul 
program al Filarmonicii bu- 
cureștene, se manifestă din 
plin influența lui Prokofiev î

— „Învățînd" de la Proko
fiev, autorul binecunoscutei 
simfonii cu clopote nu l-s 
imitat. A lua exemplu nu în
seamnă a reproduce. In crea

interesante, chiar dacă nu sî-nt 
la rind. Apoi, vei constitui din 
aceste „cărămizi" edificiul con
certului".

— Ascultând odată Concertul 
pentru violoncel de Haciatu
rian am avut impresia că este 
alcătuit dintr-o singură parte, 
deși mi-am dat seama că 
după o mișcare antrenantă, vie, 
urma una foarte liniștită, can
tabilă și apoi un tempo vigu
ros, dansant, cu alte cuvinte că 
lucrarea păstra alcătuirea cla
sică a concertului in trei părți.
- întocmai» Impresia de uni

tate ți-a creat-o faptul că te

ția autentică nu poate fi vorba 
de copiere, de pastișare. Pe alt 
plan, muzica lui Haciaturian 
are o originalitate eviden
tă ; asupra ei și-a pus ampren
ta folclorul armean, pe care 
compozitorul l-a valorificat cu 
măiestrie.

Prima experiență făcută de 
Haciaturian acum 20 de ani in 
genul concertului a fost îndru
mată de Prokofiev. „E foarte 
greu să scrii un concert - mi-a 
spus el — îți trebuie negreșit 
multă fantezie, inventivitate. 
Te sfătuiesc să notezi toate 
ideile în domeniul facturei, 
fără să aștepți cristalizarea 
concepției de ansamblu. Notea
ză diferitele pasaje, fragmente

mele, „cărămizile" din care e 
construită această compoziție 
de maturitate a lui Haciatu
rian sînt înrudite, se nasc par
că una dintr-alta și că finalul 
constituie un fel de rezumat 
sintetic al concertului, unul 
dintre cele mai valoroase din 
literatura violoncelistică.

— Știu că prima lucrare sim
fonică aparținînd unui autor 
romîn și cîntată de orchestra 
care a luat ființă la Bucu
rești în 1866 este semnată de 
George Enescu. Simfonia I-a 
a ilustrului nostru muzician, 
pe care o vom asculta în 
partea a doua a programului 
a constituit prima apariție a 
unei simfonii autohtone ?

- Nu. Cea dintâi simfonie « 
fost compusă în 1869. de 
Gheorghe Ștefănescn. E o „lu
crare de școală" prin care a- 
cest înaintaș al muzicii noa
stre se exersa în genul respec
tiv.

Deși operă de tinerețe (a 
fost concepută la vîrsta de 24 
de ani) Simfonia I-a l-a impus 
pe autorul vestitelor Rapsodii 
in cele mai pretențioase cercuri 
muzicale din capitala Franței, 
unde a studiat. Lucrarea a fost 
cîntată în primă audiție în ia
nuarie 1906. la Paris, sub con
ducerea cunoscutului dirijor 
Edouard Colonne.

— De ce s-a spus că e o 
„Eroică" românească ?

- Caracterul, coloritul unei 
muzici poate fi subliniat de to
nalitatea ei. Auzim des spu- 
nîndu-se de pildă : „Simfonia 
Hl-a în Mi bemol major „E- 
roica" ori Simfonia VI-a în Fa 
major „Pastorala" de Beetho
ven. Mi bemol major, Fa ma
jor... sînt ceea ce numim to
nalități muzicale, sînt asociații, 
familii sonore care au căpătat 
anumite trăsături datorită unor 
lucrări celebre din literatura 
muzicală universală.

— N^am putea concepe o 
simfonie a primăverii în culori 
sonore sumbre, cețoase, după 
cum unui peisaj cîmpenesc 
tomnatic nu i-ar sta mai bine 
cenușiul decît ruginiul ori 
unei priveliști marine ruginiul 
și nu albastrul.

** Desigur.

Mi bemol s-a consacrat ca o 
tonalitate cu caracter eroic, 
tocmai datorită „Eroicei" lui 
Beethoven.

(Richard Strauss cu vre-un 
lecol mai târziu scria poemul 
său „O viață de erou" în 
aceiași tonalitate) Simfonia 
I-a a lui Enescu e considerată 
o „eroică românească" dato
rită suflului ei impetuos, dar 
și tonalității asemănătoare 
„Eroicii" lui Beethoven.

Caracterul muzicii e afirmat 
din capul locului de o temă - 
care devine dominantă.

— Despre elementele de con
trast, necesare oricărei opere 
de artă, ce se poate spune în 
cazul de față ?

— După cum în partitura 
Simfoniei a Ill-a a lui Beetho
ven găsim numeroase indicații 
„dolce", Simfonia lui Enescu 
cunoaște momente de profun
dă visare, meditație.
- Bănuiesc că e referire în 

special la partea lentă...
— ...De o atmosferă poetică 

romantică, s-ar putea spune... 
eminesciană.

— Finalul ?
— Este fremătător, slăvind 

parcă bucuria marilor înfăp
tuiri ale omului, încrederea 
sa în tot ce este frumos și 
înălțător în viață.

Referindu-se la înrîuririle pe 
care unii comentatori ai muzi
cii lui Enescu le relevau cu 
orice preț, lăsînd la o parte in
dividualitatea bogatului lor 
fond emotiv, un critic scria 
prin 1936 că „Enescu nu e in
fluențat nici de Wagner, nici 
de Debussy nici de Strawinsky, 
nici de Richard Strauss nici 
de Ravel. El este un izvor pu 
ternic de muzică...".

EUGEN PRICOPE

ANUNȚ
Institutul de Cercetări horti-viticole din București— 

Băneasa, șos. N. Bălccscu nr. 4, aduce la cunoștință 
celor interesați că in zilele de 2”, 28 și 29 octombrie 
1960. va avea loc concursul pentru ocuparea următoare
lor posturi din cadrul Centralei institutului și stațiunilor 
sale experimentale.

Stațiunea experimentală legumicolă BUZĂU
— 1 post de cercetător
— 1 post de cercetător stagiar

Stațiunea experimentală horti-viticolă BLAJ
— 2 posturi de cercetători

Stațiunea experimentală viticolă DRĂGAgANI
— 2 posturi de cercetători

Stațiunea experimentală pomicolă FĂLTICENI
— 2 posturi de cercetători stagiari
Stațiunea experimentală horti-viticolă GEOAGIU

— 1 post cercetător
Stațiunea experimentală viticolă GREACA

— 3 posturi de cercetători
Stațiunea experimentală horti-viticolă IAȘI

— 1 post de cercetător
— 1 post de cercetător stagiar

Stațiunea experimentală ISTRIȚA
— 1 post de cercetător stagiar

Stațiunea experimentală IȘALNITA
— 1 post de cercetător stagiar

Stațiunea experimentală viticolă MURFATLAR
— 2 posturi de cercetători stagiari

-Stațiunea experimentală MINIȘ
— 3 posturi de cercetători stagiari

Stațiunea experimentală viticolă ODOBEȘTI
t— 3 posturi de cercetători stagiari

Stațiunea experimentală ȚIGĂNEȘTI
— 1 post de cercetător stagiar
Stațiunea experimentală VALEA CĂLUGĂREASCĂ
— 3 posturi de cercetători stagiari

Stațiunea experimentală ȘTEFĂNEȘTI
— 1 post de cercetător
Se pot prezenta la concurs:

— Absolvenții cu diplomă ai institutelor agronomice 
sau cei cu diplome din străinătate echivalate, precum și 
absolvenții cu diplothă ai universităților înrudite cu 
funcția pentru ocuparea căreia se prezintă 14 concurs 
(Facultatea de chimie industrială pentru funcția de chi
mist etc.).

Pentru înscrierea la concurs, candidați! văr prezenta :
— cerere individuală către conducerea l.C.H.V. în

soțită de :
— autobiografia candidatului;
— copie legalizată sau fotocopie a diplomei de studii :
— copie de pe certificatul de naștere ;
— certificat de sănătate ;
— dovada situației militare ;
— memoriu de activitate semnat de candidat (titluri 

și lucrări publicate sau manuscrise, lucrări tehnice rea
lizate, creații științifice și inovații).

Candidați! care vin din alte instituții vor prezenta 
in plus :

— certificatul de caracterizare a activității sale didac
tice. științifice, tehnice eliberat de instituțiile in care iși 
duc activitatea de bază.

Concursul va avea loc la sediul Institutului în zilele 
fixate mai sus, orele 8,30.

Informații suplimentare se vor putea cere la sediul 
Institutului din șos. N. Bălceseu nr 4 din București-Bă- 
neasa, telefon 1732.20, 17.32.28. 17.32.29 sau la Sta-
țiunile experimentale ale Institutului.



LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
f Dezbaterile din Camera Populară 

a R. 0. Germane

NEW YORK 5 (Agerpres). - 
ASS transmite : La 4 octom- 
de N. S. Hrușciov, președin
te Consiliului de Miniștri al 
.R.S.S., conducătorul delega
și sovietice la cea de-a XV-a 
tsiune a Adunării Generale a 
.N.U., a oferit o mare recep- 
e la sediul reprezentanței 
>vietice din New York, la 
ire au participat șefi ai de- 
gațiilor sosite la cea de-a 
V-a sesiune a Adunării Ge- 
srale a O.N.U., miniștri ai 
facerilor Externe, reprezen- 
înți permanenți ai statelor 
tembre ale O.N.U., conduce- 
;a secretariatului O.N.U., re- 
rezentanți ai cercurilor de 
faceri și fruntași ai vieții pu- 
lice din S.U.A., ziariști so- 
ietici și străini.
Printre oaspeți se aflau : 
fehmet Shehu, conducătorul 
elegației Republicii Populare 
Ibania, iTodor Jivkov, condu
ctorul delegației Republicii 
opulare Bulgaria, A. Novot- 
y, conducătorul delegației Re- 
ublicii Socialiste Cehoslovace, 
'(. Gomulka, conducătorul de- 
jgației Republicii Populare 
plone, Gh. Gheorghiu-Dej, 
mducătorul delegației Repu- 
licii Populare Romine, Janos 
adar, conducătorul delegației 
epublicii Populare Ungare, 
,. A. Gromîko, ministrul Afa- 
șrilor Externe al U.R.S.S., 
. V. Podgornîi, conducătorul 
elegației R.S.S. Ucrainene. 
:. T. Mazurov, conducătorul 
alegației R.S.S. Bieloruse. Mu- 
ammed Naim, vicepreședinte 
1 Consiliului de Miniștri și 
linistru al Afacerilor Externe 
1 Afganistanului, prințul No- 
odom Sianuk, șeful statului 
ămbodgia, L. M’ Ba, primul 
rnistru al Republicii Gabon. 
. Nehru — primul ministru al 
adiei, Sukarno, președintele 
ndoneziei, Saeb Salam, pri- 
iul ministru al Libanului, 
rințul moștenitor Moulay 
lassan,. vicepreședinte al Ccn- 
iliului de Miniștri al Marocu- 
ui, prințul Hassan, conducăto- 
ul delegației Yemenului, W. 
Jash, primul ministru al Noii 
ieelande, Tchichella, vicepre-

ședințe al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Congo (cu 
capitala Brazzaville). Culibay, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Coasta de Fildeș, Krim Bel- 
kassem, vicepreședinte al Gu
vernului provizoriu al Repu
blicii Algeria.

La recepție au participat de 
asemenea peste 40 de miniștri 
ai Afacerilor Externe, șefii de
legațiilor și reprezentanții per
manent ai multor țări, acre
ditați la O.N.U., secretarul Ge
neral al O.N.U., Dag Ham- 
marskjoeld, Boland, președin
tele celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale.

Printre oaspeții Ia recepție 
se aflau reprezentanți de sea
mă ai cercurilor de afaceri 
din S.U.A., Cyrus Eaton, R. 
Dowling, președintele „First 
National City Bank of New 
York", contraamiralul Lee, 
președintele Consiliului de Ad
ministrație al uneia dintre cele 
mai mari companii de naviga
ție din S.U.A. „Moore-Mc Cor
mack Lines", Arthur Crim, pre
ședintele companiei cinemato
grafice „United Artists" și alți 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din S.U.A.

La recepție au participat de 
asemenea reprezentanți ai or
ganizațiilor progresiste din 
America printre care Du Bcis, 
Laureat al premiului Lenin 
„Pentru întărirea păcii intre 
popoare", prof. Lamorri și alții.

Recepția s-a desfășura: in
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

ir
NEW YORK 5 (Agerpres). - 

La recepția oferită de N. S. 
Hrușciov au participat împreu
nă cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tovarăși- Ște
fan Voitec, Leonte Râutu și 
Eduard Mezincescu. membri ai 
de’egației R. P. Romine.

In cursul recepției tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
întreținut cu A Novotny, dr. 
Sukarno, Todor Jivkov. Janoș 
Hadar, cu șefii unor delegații 
ale țărEcr africane și cu zia
riști.

Întîlnirea lui N. S. Hrușcio? cu Macmillan
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

’ASS transmite : La 1 octombrie 
I. S Hrușciov, președintele Con- 
iliului de Miniștri al U.R.5.5., 
elul delegației sovietice la cea 
e a XV-a sesiune a Adunării Ge- 
erale a O.N.U., s*a înlîlnit cu 
lacmillan, primul ministru al

Marii Britanii, la reședința aces
tuia de la hotelul .Valdorf Ac
toria**. In timpul întâlnirii a a* 
vut lo*“ o convorbire Ia 
participat A. A. Gromîko 
trul Afacerilor
L R5 S., predat 
ficiale din partea

La recepția oferita de N. S. Hrușciov s-au intilnit numeroși condvcâtor $' cnembri ci dele
gațiilor la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. In fotografie ce 
la stingă : Gheorghe Gheorghiu-Dej, W. Gomulka, A. Rapccki, ministr-. Afcce i cr

R. P. Polone și președintele Sukarno.

Ședința de marți după-amiaza
NEW YORK 5 (Agerpres). - 

TASS transmite : La ședința 
plenară din după-amiaza zilei 
de 4 octombrie a celei ae-a 
XV-a sesiuni a Adunării Ge- 
nera-e a O.N.U. a continuat 
dezbaterea generală. Repre
zentantul Spaniei, Felix y 
Lecquerica a elogia: guvernul 
S.U-A. pentru a-ocațiLe acor
date regimului franchis:. El 
s-a dedat la atacuri grosolane 
împotriva țărilor neutre. Gu
vernul spaniol, a declarat el. 
este mindru că pe teritoriul 
său se af.ă baze militare 
saâine. Lâudfnd „ajutorul" 
acorda: ce S.U-A. Spaniei, 
Xianchistul s-a pronunțat îm
potriva discutării concrete a 
prohiesne: dezarmării in adu
nare spunind că o asemenea 
discuție ar fi o „comedie sen-

astăzi este dezarmarea. Nash 
și-a exprimat speranța că in 
viitor deosebirile existente in 
planurile de înfăptuire a de
zarmării se vor împuțina. 
.Ac_m_ a spus ei. este impor
tant să se găsească o cate pen
tru Începerea dezarmării. Este 
mai bine să se realizeze un 
acord în orice domeniu al de
zarmării dec:: să se înregis
treze un insucces in realizarea 
unui acord cu privire la un 
pian atotcuprinzător.

Prințul ^foulay Hawia, șe
ful delegației Marocului, și-a 
exprima: regretul că in aome- 
n.ul dezarmării nu s-a înregis
trat un pregres. Dînd insă do
vadă de o vac.tă mconsecven- 
țâ. reprezentantul Marocu.ui a 
sprijinit ideea occidentală a 
creării unui comitet de experți 
pentru examinarea aspectelor 
tehnice aie dezarmări.. Refe
rindu-se in continuare la pro
blema cotenia^ă. el a coooani- 
nat vehement uneltirile cok> 
r.ia! iștilor din Congo și a ce-

Ședința
NEW YORK 5 f Agerpres). — 

La â octombrie, în cadrai șe-

te dreapta 
Externe al

capăt criml- 
singe din Al-

rut să se pună 
n=_€i vărsâri de 
ger-a. Șeful de_ega,iei maro
cane a enemai Adunarea să 
r aminrze ia mod realist pro- 
ouma restabilirii drepturilor 

ale R.‘ P. Chineze ?n 
Națiunilor Unite.

A luat a?8i cu viatul minis
trul Afacerilor Externe al O- 
landei cane a declarat că im- 
pir.âșeș:e starea de spirit a 
sutelor ae milioane de oameni 

n^eaga lume care vor să 
alvațj de pericolul unor 
izboaie. Imediat insă el 
n apărarea revanșismului 

r.a.1. > —vesi-ger
M-mitrul Afacerilor Externe 

al Olandei și-a consacră: cea 
mai mare parte a cu vin tării 
a*^c —uor la aoresa Indoneziei 
L" legătură eu declarația făcu
tă la sesiunea Adunării Ge
nera. e ce către Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia.

Cu aceasta ședința plenară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat sUrș-*-

de miercuri diminea.ă

lamen:

're

CC

IZO.

Poporul indonezian sprijină 
propunerile lui

TASKENT 5 (Agerpres). - 
3ASS transmite : Poporul in- 
ionezian sprijină înlru totul 
>ropunerile prezentate de 
L S. Hrușciov la sesiunea 
Idunării Generale a O.N.U.. 
i declarat Suvirio, președin- 
ele Partidului national din 
ndonezia, la o conferință de 
)resă care a avut loc la 4 oc- 
.ombrie la Tașkent unde Su
iri 0 se află in vizită.

N. S. Hrușciov

unea S 
cele ma 
interna: 
..Sîntem

Vint nefavorabil 
pentru Bonn

oliticienii înrăiți ai Bonn-u- 
lui și-au pus multe speran
țe in subminarea sesiunii 

idunării Generale a O.N.U. încă 
m multe luni înainte companii 
ntregi de experți ui Ministerului 
le Externe al Bonn-ului au stu- 
llat toate modalitățile posibil? 
tsntru a învenina atmosfera in- 
emoțională. Teama lor cea ma- 
e : nu care cumva să adie vreo 
toace care să vestească însenina- 
ea atmosferei internaționale. Așa 

>e face că recent, ca o ultimă do. 
fadă a vinzării sufletului lor be- 
icosului, zeu Marte, au hotărî t sâ 
listeze orice comerț dintre cele 
iouă state germane.

Evenimentele nu se petrec insă 
potrivit dorințelor clicii revanșat, 
le de la Bonn. Aceasta aștepta 
:u sufletul la gură să iadă cum 
iecare partener din 

X’.A.T.O. ia apărarea 
De.yi, 
le-a
ncu

blocul 
R.F.G. 

Macmillan 
de 

voci, la 
O.N.U. există tendința „unui 
tint nefavorabil* cauzei lui 
Adenauer — după cum. trans
mite alarmat intr-o cores
pondență din New 1 ork, Jens 
<edderson de la ziarul vest.ger 
nan ,,Neue Rhein Zeitung". Și 
isistăm la o adevărată jelanie : 
.Mulți vorbitori occidentali n-au 
jronunțat măcar un singur cuvint 
n favoarea noastră1*. Și mai de
parte : >rNimeni nu ne a luat a- 
urarea, deși nu numai noi am 
lost vizați, ci împreună cu noi a 
ost atacată întreaga alianță at. 
antică11.

Ziaristul vest-german se referă 
apoi, la cuvîntările a diferiți par
teneri din blocul N.A.T.O-, și din 
rare lipseau aproape cu desăvir- 
ăre referiri la sprijinirea politi
cii revanșarde a R. I. Germane. 
,,Premierul canadian a lăsat cu 
totul de o parte Germania, de-i 
din partea noastră au fost de
puse eforturi intense pentru a l 
determina să rostească măcar cî- 
teva cuvinte în legătură cu acea
stă problemă11. Iată așadar decla
rat în mod deschis că politicie.

partener 
ia c- ’ 

ce-i drept, 
ținut hangul urmat 

vreo 
. există tendința 
nefavorabil**

două

nii Bork-uL 
colegilor de 
ține pubLe. Zt 
se raită că 
terne al Franței a pteraj 
?e prezenta în fața aaim 
deși din p&rtea 
te pi a o 
liticii Bonx-uiui. Fii» de cacă-i 
dune, articolul canXinw : ^Toți 
vorbitorii țud aaericaai n •nani 
problema germană — fără a nai 
vorbi de neutri...” .4w *e t*re d 
în cele din urmi, zruptzl de «mt 
ziși ^obtrrrstorr 
aflați la New York a ketârig d 
organizeze o contennti de peeei. 
dogind si arate oi tot-ft ți ei 
mai există pe ocale. De citțel. 
rețerinduse ia acest smxi» gmp 
de ..observatori*, mr.arl reagr 
german remarca r ..DexUsaia in 
sânul delegației de ebsexratoci 
germani este adincă. Ambasado
rul Knappstein a pronunțat ear 
vinte pline de aznârieiune ți 
supărare cu privire la s-ilidarita- 
tea N.A.T.O.

Cum se poale explica as ase" 
menea fenomen ? Oare pater.le 
occidentale au renunțat peste 
noapte Ia politica lor față de Ger
mania occidentală, tare duce la 
întețirea „războiului rece*, creează 
pericolul unui nou război mon
dial ? Nu I Este vorba du cu to
tul altceva, tn rindul celor mai 
multe dintre delegațiile prezente 
la O.N.U. există formată convin
gerea că cele ce se petrec astăzi 
în Germania occidentali repetă 
îndeaproape epoca tragică, fus. 
cistu. a lui Hitler. Și delegații 
unora din țările occidentale, din 
partea cărora Bonn-ul aștepta 
sprijin, s-au văzut in fața unui 
puternic curent potrivnic și au 
preferat să tacă, să ocolească pro
blema. Iar cei care au vorbit, 
s-au acoperit de ridicol încerci nd 
să dea certificat de bună purtare 
lui Adenauer.

Actuala sesiune a O.N.U. aduce 
Bonn-ului numai griji și neca
zuri... Articolul citat le refleelă..:

CAROL ROMAN i

muiisrru al Indiei, 
a declara: că amer.- 

aamenuu aus-.nLan este pă
truns de spirirul războiuhii
rece șj că nu poate să ducă Ia 
soluții pozitive. Cu aceas^, 
ședința de dimineață a luat 
sfirșiî.

NEW YORK. La 5 octombrie 
N. S. Hmșcicv a primi: ’.a re
prezentanța U R-S S. de pe 
lingă O.N.U. pe cunoscutul fi
zician american Leo Szilard și 
a avut cu el o convorbire prie
tenească. La convorbire a asis
tat M. A. Menșikov. ambasa
dorul U.RJBuS. in S U.A.

ări’e celei ce-a 15-a se- 
a Adunări} Generale a 

O.N.U.. îndreptâodu-se sp.e Cairo.
NEW YORK
La 4 octombrie, președintele 

Iugoslaviei. I. B. Tito, a părăs;t 
New York-u’. unde a luat parte 
la lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

AEV YORK. La 
președintele Repub. 
Seku Ture, a sosit 
pentru a p^n'^ciz>a 
sesiunii Adunării 
O.N.U.

5 octombrie. 
Guineea, 

New Yor.i 
lucrările 

\le a
•j

Gene.'

NEW YORK. La 4 octombrie 
președintele Republicii Arabe 
Unite, G. A. Nasser, a părăsit 
New York-ol, unde a participat

flO.W.4.
Sub auspiciile Centrului napo- 

titan pentru reîafiile culturale cu 
S'răinăiatea ș: Asociației „Italia- 
Româna*’, la Neapole a avut toc 
o conferință a criticului 
italian Mano de Micheli 
„Poezia contemporană 
nească".

literar 
despre 

reuni-

I

BERLIN 5 (Agerpres). — La 
4 octombrie in Camera Popu
lară a R. D. Germane a con
tinuat discutarea, declarației 
program a Consiliului de Stat 
al R. D. Germane — impor
tant • document politic care 
deschide in fața întregului po
por german noi perspective in 
lupta pentru rezolvarea paș
nică a problemelor naționale, 
pentru dezarmarea generală 
și totala.

în cumulările lor deputății 
din. Camera Populară au rele
vat creșterea permanentă a 
prest giului internațional al 
R. D. Germane, subliniind 
necesitatea ca statele străine 
să stabilească relații diploma
tice cu R. D. Germană care 
sâ slujească colaborării inter
naționale și asigurării păcii.

Deputății care au luat cu- 
vintul la dezbateri au con
damnat noua acțiune agre
sivă a guvernului vest-ger
man. - denunțarea tratatului 
cu privire la comerțul inter- 
german — califidnd aceasta

i

drept o măsuri antinațională 
care adincește scindarea Ger
maniei.

Ei au subliniat de aseme
nea marea importanță pe care 
ar avea-o pentru poporul 
german traducerea in viată a 
noii inițiative de pace a gu
vernului sovietic menite să 
ducă la o dezarmare generală 
și totală și la crearea unei 
lumi fără arme și războaie.

în legătură cu aceasta vor
bitorii au salutat memoran
dumul guvernului R. D. Ger
mane cu privire la dezarma
rea generală și totală in am
bele state germane, precum și 
propunerea de a se organiza 
ir. R.F.G. și R.D.G. un refe
rendum popular cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

După terminarea 
rilor, la propunerea
fracțiunilor. Camera Populară 
a aprobat in unanimitate de
clarația politică program a 
Consiliului de stat, făcută de 
W. Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.

dezbate- 
tuturor

Un eveniment important 
în viața teatrală a Moscovei

MOSCOVA 5 (Agerpres).- 
TASS transmite: Turneul 
Teatrului de Operă și Balet 
din București a constituit un 
eveniment important în viața 
teatrală a capitalei Uniunii 
Sovietice. scrie .,Pravda11 
în numărul său din 5 oc
tombrie. Ziarul subliniază că 
spectacolele acestui talentat 
colectiv s au bucurat de un 
succes uriaș. Spectacolele as
te de oaspeții noștri, scrie zia
rul, au cucerit pe spectatori.

Ivan - Martinov, cunoscut 
specialist in domeniu] artei, 
4am-'«ază -in--ziarul ,-So- 
vetskâia Rossia" un articol in

care scrie că teatrul romînesc 
rezolvă problemele 
cu îndrăzneală și 
realist.

Ivan Martinov 
toate cele cinci spectacole de 
operă au fost interesante, 
fiecare dintre ele confirmând 
marele talent al colectivului. 
Acest talent s a manifestat cu 
o deosebită vigoare în specta
colele operelor clasice, și în 
primul rind în ,.Othello".

Ivan Martinov subliniază 
în mod deosebit meritele or
chestrei teatrului, dirijată de 
Egiz'o Massini.

artistice 
în spirit

arată că

In apărarea lui Manolis G'ezos
ATENA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: In legătură 
cu apropiata dezbatere in 
Consi'iul de grațiere a cererii 
lui Manolis Glezos de a fi pus 
în libertate, opinia publică 
greică desfășoară 
campaniș pentru 
lsL

Zeci d* activiști
pe tărim obștesc din suburbia

o largă 
eliberarea

de frunte

Atenei, Peristeri, printre care 
primarul, consilieri munici
pali, conducători ai diferite
lor partide au adresat Consi
liului de grațiere și Ministe
rului ds Justiție un apel pen
tru eliberarea lui Manolis 
Glezos. în apel Se subliniază 
că ..eliberarea lui Glezos ar 
contribui la normalizarea vie
ții politice in țară“.

Evenimentele din Laos
HANOI 5 (Agerpres). — 

După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, la 
4 octombrie postul de radio 
Vientiane a anunțat că gu
vernul regaj laoțian a numit 
delegaț a carp va duce trata
tive cu partidul Neo Lao Hak- 
sat.

Din delegația care va fi 
(•adusă de Quinim Pholsena, 
ministrul Afacerilor Interne 
al Lacului. vor face pane 
Lnkhan Sisumang, ministru 
adjunct al Agriculturii. Touby 
Lyfoung ministrul de Just ție, 
Si Ovan Rattikone, șeful sta
tului major al Armatei rega
le lacțieae.

După curo s a mai 
C.C. al Partidului 
Haksat a numit o 
alcătuită din trei

anunțat, 
Neo Lao 
delegație 
persoane 

care va dace tratative cu gu
vernul regal laoțian in baza 
acordurilor de la Geneva și 
Vientiane, in vederea rezol
vării tuturor problemelor pri
vind cele două părți. Delega
ția va fi conduși de Fumi

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 5 (A<ct- 

pres). — Ultimele teiecrair.e 
transmise di- viile
de agențiile de presă dove
desc rit de precare și șubrede 
»int pozițiile complotiștilor 
care cirmuiese in Congo în 
cirdâșie cu cercurile coîouiair. 
De Ia 4 octombrie, in Întreaga 
provincie Katanga, unde s-au 
cuibărit trădătorul Cfcombe 
și acoHții săi. s au introdus 
restricții de circulație intre 
orele 24 și 5 dimineața.

La Lecpoidvilte, așa-numi-
tul „consiliu al comisarilor 
generali", care a fost creat 
de reacțiune pentru a contra
cara guvernul Lumumba, bate 
în retragere. „Noi nu inten
ționăm să luăm in miinile 
noastre puterea de stat de
oarece poporul nu ne-a împu
ternicit si nu ne-a ales", se 
spune in declarația consi
liului.

„Consiliul comisarilor gene- 
rali“ care nu reprezintă pe 
nimeni șl nimic s-a dovedit a 
fi neviabil.

Potrivit știrilor sosite din 
Congo. Patrice Lumumba, șe
ful guvernului legal, continuă 
să lucreze la reședința sa din 
Leopoldville, păzită de auto
ritățile congoleze și de trupele 
O.N.U. După cum relatează 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, referindu-se la 
cercurile parlamentare din 
Republica Congo, Lumumba 
se bucură de sprijinul deplin 
ai unităților armatei națio
nale congoleze aflate la Stan, 
ley viile.

★
LONDRA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : Potrivit ști-

rilor care sosesc din Congo, 
colon: afiș di continuă să ur- 
rhască cofti plotul împotriva 

IgA’CTulBi legal Patrice Lu
mumba. Se cheltuiesc sume 
enorme pentru a ațîța pe de
putății parlamentului congo- 
lez împotriva guvernului Lu
mumba. în ultimele zile colo
nialiștii au reușit să atragă 
de partea lor pe unii deputați 
in parlament.

Potrivit relatărilor agenți
ilor de presă occidentale, A. 
Songolo. fost ministru al Co
municațiilor din guvernul Lu
mumba. care a trecut în pre
tinsul guvern Ileo. a decla
rat că șase deputați din par
lament din partea partidului 
„Mișcarea națională congo- 
leză** refuză să-1 mai spriji
ne pe Lumumba.

După tratative cu Songolo, 
colonelul Mobutu, ai cărui 
soldați au împiedicat pînă în 
prezent pe deputați să intre 
în clădirea parlamentului, a 
început „să studieze posibili
tatea" convocării parlamentu
lui. Planul colonialiștilor și 
al agenturii lor urmărește ca 
prin amenințări șj corupție 
sâ constringă p-arlamentul 
să-și retragă încrederea 
guvernul Lumumba și să 
galizeze- astfel lovitura 
stat.

Potrivit știrilor sosite 
Elisabethville. în rindu] clicii 
marionetei Chombe se inten
sifică disensiunile Și diver
gențele. Interpușii diferitelor 
grupuri monopoliste străine 
se ceartă între ei cui să-i 
vîndă mai scump dreptul la 
jefuirea mai departe a bogă
țiilor naturale ale Katangei.

în 
„Ie
de

din
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Von? Vtșl, secretar general 
al C.C. al partidului, minis
tru in guvernul laoțian dc 
coal ție din
ÎS 58.

perioada 1957—

★
(Agerpres). — Re- 
știrile sosite din 

V ietnameză
HANOI 

fer induse 
Vientiane, 
de Informații anunță că unită
țile de luptă din Balet Lao și 
forței” armate populare lauțiene 
au eliberat orașul Muong-Peun, 
situat la aproximativ 30 km la 
svd-est de capitala provinciei 
Sam Neua care era ocupat de 
c]ica rebelă Fumi Nosavan-Boun 
Oum.

Prin eliberarea orașului Mu
ong-Peun, în întreaga provincie 
Sam-Neua a fost restabilită ad
ministrația regală legală în con
formitate cu acordurile de la 
Vientiane intervenite în 1957 
între guvernul regal al Laosului 
și forțele din Patet Lao.

5 
ta
Agenția

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— Succesele repurtate de po
porul laoțian în lupta împo
triva clicii trădătoare pro- 
americane a lui Fumi Nosa- 
van provoacă o serioasă ne
liniște cercurilor guvernante 
din S.U.A. Această neliniște 
pentru soarta marionetei lor 
din Laos îi determină pe a- 
mer.cani să recurgă la ame
nințări directe la adresa po
porului laoțian. După cum 
anunță Agenția Associated 
Press, comandantul flotei a- 
mericane din Oceanul Pacific, 
referindu-se la evenimentele 
din Laos, a declarat că flota 
a 7-a americană este gata „să 
se preocupe de menținerea li
bertății popoarelor libere din 
Asia". Amenințînd în mod 
vădit Laosul cu intervenția 
militară, amiralul american a 
adăugat că, atunci „cînd vor 
avea loc evenimente", flota a 
7-a americană se va găsi „la 
timpul potrivit în locul po
trivit".

Conferinja
Uniunii studenților 

socialiști din Germania 
occidentală

BERLIN 5 (Agerpres). — 
După cum anunță „Neues 
Deutschland", la Frankfurt p? 
Main (R.F.G.) a avut loc o. 
conferință a „Uniunii studen
ților socialiști din Germania, 
occidentală11 care a adoptat O’ 
serie de rezoluții printre care- 
o rezoluție împotriva înarmă
rii atomice a Germaniei occi
dentale, a propagandei revan
șarde, precum și împotriva 
proiectatelor legi excepționale 
și a politicii „războiului rece14 
dusă de Bonn.

După cum subliniază ziarul* 
această conferință a avut loe; 
în ciuda presiunilor exercitate 
asupra „Uniunii studenților 
socialiști din Germania occi
dentală" de către guvernul 
Adenauer și de conducerea de 
dreapta a P.S.D.G.

Bundeswahrul 
iți trim .te in Franța 

primele eșaloane
PARIS 5 (Agerpres). - Pre- 

sa progresistă franceză rela
tează cu îngrijorare despre 
primele consecințe ale asenti
mentului dat de guvernul 
francez pentru amplasarea de 
baze militare vest-germane în 
Franța. Ziarele „L’Humanite" 
și „Liberation" anunță în ti
tluri: „avioanelor militare
vest germane li s-a permis să 
Zboare deasupra Franței și să 
aterizeze pe unele aerodro
muri militare franceze", „pă
țim batalione ale Bundeswe- 
hrului vor sosi în curînd in 
tabăra Mourmelon’* (Departa
mentul Marna).

In același timp ziarele su
bliniază că amplasarea baze
lor vest-germane se face în 
baza unui „acord de princi- 
piu“, pină la sfîrșitul acestei 
luni cînd va fi semnat un 
acord în această problemă.

------

Al 3-'ea simpozion 
international 

în problemele biologiei
BERLIN 5 . (Agerpres). — 

La Universitatea Humboldt- 
au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al IlI-lea simpozion inter
național 
blemele 
biologiei, 
biologice

R. P.

în legătură cu pro- 
fundamentale ale 

consacrat funcțiilor 
ale proteinelor. 
Romînă a fost re

prezentată de acad. Eugen 
Macovschi. directorul Institu
tului de biochimie al Acade
miei R.P.R., care a prezentat 
o comunicare despre relațiile 
dintre coacervatele proteice și 
fermenți.

De la Berlin acad. E. Ma
covschi a plecat la Baden- 
Baden (R.F.G.). unde va pac- 
ticipa la cel de-al Vl-lea sim
pozion organizat de Societa
tea internațională pentru 
cercetarea substanțelor vitale.

O înfrîngere 
a liderilor de dreapta 
din partidul laburist
SCARBOROUGH 5 (Agerpres). 

TASS transmite :
La conferința anuală a parti

dului laburist s-au desfășurat la 
5 octombrie dezbateri în proble
ma politicii partidului în dome
niul apărării. Delegații la confe
rință au aprobat rezoluția pre
zentat^ de Sindicatul unit al 
muncitorilor din industria con
structoare de mașini. Rezoluția 
cere ca Anglia să renunțe in mod 
unilateral la arma nucleară. Au
torii rezoluției condamnă de ase
menea experiențele, producția și 
acumularea tuturor tipurilor de 
arme nucleare in Anglia. In fa
voarea acestei rezoluții au votat 
delegații care reprezintă peste 
3.300.000 de membri ai partidului 
laburist.

Conferința a adoptat de ase
menea rezoluția Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
al muncitorilor necalificați, care 
are peste t 300 000 de membri. 
Rezoluția insistă ca guvernul 
englez să renunțe la politica ba
zată pe amenințarea cu folosirea 
armei nucleare.

Aceste două rezoluții, care re
flectă cerințele maselor largi ale 
oamenilor muncii din Anglia, au 
dat o lovitură nimicitoare poli
ticii conducerii de dreapta a par
tidului în frunte cu Gaitskell, 
care continuă cu încăpățînate să 
susțină arma nucleară ca ,.factor 
de reținere”,

în ciuda tuturor eforturilor con
ducerii de dreapta a partidului 
laburist rezoluția in spiritul po
liticii vîrfurilor 
rist nu a putut, 
tea necesară de

partidului labu- 
întruni majorita- 
voturi.

Lucrările conferinței 
Uniunii Interparlamentare

TOKIO 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 octom
brie delegații la cea de-n 49 a 
conferință a Uniunii Interparla
mentare au trecut la discutarea 
ps comisii a problemelor de pe 
ordinea de zi a conferinței.

în ședința comisiei pent.ru 
problemele politice și proble
mele asigurării securității și 
dezarmării au avut loc vii dezba
teri pe marginea amendamente
lor propuse de Uniunea Sovieti
că, Anglia și Iugoslavia la pro
iectul de rezoluție a conferinței 
cu privire la problemele și 
perspectivele dezarmării. Dato
rită faptului că membrii comi
siei nu au putut ajunge la un 
acord asupra amendamentelor

prezentate de aceste țări, s-a 
constituit un subcomitet alcătuit 
din reprezentanți ai Uniunii 
Sovietice, Angliei, Iugoslaviei, 
Iranului și ai altor trei țări ca
re și-au exprimat dorința de a 
lua parte la lucrările acestui 
subcomitet.

în după-amiaza aceleiași zile 
conferința a trecut la discutarea 
problemei viitorului democrației 
parlamentare in Asia.

Consiliul japonez de luptă 
pentru retrocedarea Okinawei a 
cerut participant ilor la confe
rința Uniunii Interparlamentare 
si adopte o rezoluție în care să 
ceară reunificarea Okinawei cu 
Japonia.
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