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PLECAREA LA MOSCOVA A DELEGAȚIEI DE PARTID
ȘI GUVERNAMENTALE A R. P. ROMINE

Pe peronul gării Bănea sa înaintea plecării.

/ Joi seara de la gara Bâneasa a plecat 
spre Moscova delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romine, care la 
invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice și 
a guvernului sovietic va participa la 
cea de a 43-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Din delegație fac parte tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației, Petre Borilâ și Leonte Răutu.

La plecare, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii : Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, general de ar
mata Leontin Sălăjan, Ștefan Voîtec, 
Mihai Dalea, Janos Fazecaș, AI. Birlâ- 
deanu, de membri ai C.C. al P.M.R.. de 
membri ai guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, conducători

centrale, de 
stat și ai

activiști da 
organizațiilor

de față A. A. Epișev, amba-

ai organizațiilor obștești și ai in
stituțiilor 
partid, de 
obștești.

Au fost
sa dorul Uniunii Sovietice la București, 
șefii altor misiuni diplomatice acredi
tați In R. P. Romină și membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

In raionul I. V. Stalin din Capitală I

Obiective concrete
In Editura Pohtică a apărut

brigăzilor utemiste
de muncă

r
patriotică t

Gh. Gheorghiu-Dej:
Expunere la Pienara C. C. al P.M.R.

31 oct. — 1 noiembrie 1960

Lucrarea a fost tipărită într-un tiraj de masă
I

De Ia un capăt la altul, în
treaga țară este astăzi un imens 
șantier. Aproape în fiecare oraș, 
în fiecare sat se ridică noi obiec. 
live industriale sau agricole, se 
clădesc numeroase locuințe, se 
înalță noi teatre, cluburi, cine
matografe. Alături de muncitorii 
constructori, sute de mii de ti
neri brigadieri ai muncii patrio
tice ajută la grăbirea ritmului 
de construcție. Cu entuziasm, ei 
închină munciț patriotice o par
te din timpul lor liber.

Zilele trecute, stînd de vorbă 
cu tovarășul Alexandru Păun, 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. „I. V. Stalin*- 
București. acesta îmi spunea că 
în raionul lor există 11.000 de 
tineri înscriși în brigăzile ute- 
.v./s'e de muncă patriotică Dacă 
fiecare tînăr lucrează două ore 
săptămînal, ne spunea tovarășul 
secretar, aceasia înseamnă cel 
puțin 28.000 de ore efectuate în 
folosul patriei. adică valoarea 
totală a circa 90 de apartamente, 
într-un an întreg. Iată un calcul 
interesant și necesar.

Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii din raionul „I. V. 
Stalin" au răspuns cu entuziasm 
chemării partidului, contribuind 
prin muncă patriotică la con
struirea de locuințe — mai multe 
și mai ieftine. Un ajutor sub
stanțial au acordat ei la grăbi
rea ritmului de construcție a 
complexului de locuințe din ju
rul noii Săli a Palatului R.P.R., 
la blocurile, de pe Calea Victo
riei, din Piața Romană, Piața 
Amzci, Calea Griviței, iar în 
preyent lucrează cu spor la ter.

de

Tînărult Constantin Du-mitru, de 
( la Uzinele „Timpuri Noi“ din

Capitală lucrează cu multă a- 
tenție și dă totdeauna lucru de 

calitate.
Foto : V. ALEXANDRU

minarea unei porțiuni lungă 
300 m. — a canalului colector | 
Otopeni, pe care s-au angajat 
s-o termine în cinstea zilei de 7 
Noiembrie.

Rezultatele bune obținute în 
munca patriotică de către tinerii 
(lin raionul „I. V. Stalin'* se da- 
toresc unei mai bune organizări 
a brigăzilor, colaborării strînse 
a Comitetului raional U.T.M. cu 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional, ca și modului 
în care șantierele au primit și 
antrenat pe tinerii brigadieri la 
rezolvarea unor probleme con
crete ale construcției.

Comitetul' U.T.M. de Ia ,,Tele
foane" apreciază în mod deose
bit atenția pe care conducerea 
șantierului din Piața Palatului 
R.P.R. au acordat.o tinerilor 
brigadieri. în mod obișnuit, cu 
două zile înainte de ziua fixată 
pentru a ieși la muncă, coman
danții de brigăzi de la „Tele
foane" discutau cu șefii de loturi 
ai .șantierului, informîndu-i asu
pra numărului de tineri care vor 
ieși la lucru și aflînd de la 
aceștia obiectivul de muncă, 
ora și locul unde trebuie să se 
prezinte, locul unde vor găsi u- 
neltele necesare. Aproape 60.000 | 
de ore au efectuat ei pe acest 1 
șantier.

— O experiență valoroasă au 
obținut și brigăzile de muncă 
patriotică din școala noastră, ne 
spune tovarășa Ion Elena, se
cretara Comitetului U.T.M. de la 
Școala medie „I. L. Caragiale". 
Multe ore ara efectuat pe ?anti. 
eru’ blocului din Piața Romană. 
Aici locurile de muncă au fost 
bine organizate, brigăzile au fost 
împărțite pe sectoare, cu respon- 
sabili îndrumători din partea 
șantierului, în acest fel brigăzile 
noastre de elevi au adus o mare 
contribuție la demolarea vechilor 
clădiri, ca și la recuperarea a 
zeci de mii de cărămizi. Chema
rea lansată în rîndurile munci
torilor constructori ca blocul* să 
fie terminat în cinstea celui de-al 
III lea Congres al partidului, a 
fost extinsă și în rîndul brigă
zilor de muncă patriotică, însu. 
flețindu-i pe elevi.

— Succese sînt multe 
roase, 
al Comitetu'ui raional 
,,I .V. Stalin". Ar fi nejust însă 
si se spună că toate cele peste 
1.200.000 ore cîte au rost tre
cute, de la începutul anului și 
pînă în acum, în caietele de e- 
vidență ale brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică au fost fo
losite în modul cel mai eficient. 
Deși s a pus la dispoziția sfatu. 
lui popular raional un număr 
așa de mare de tineri entuziaști, 
tovarășii care au condus concret 
munca brigăzilor pe șantier, la 
locurile de muncă n-au știut în
totdeauna să folosească în modul 
cel mai rațional forțele brigăzi
lor. Și asta pentru că deseori pe

și valo
ne spune primul secretar 

• U.T.M.

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. 4-a)

I. BODEA

Oamenii muncii iau cunoțtință cu satisfacție de conținutul Expunerii, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la lucrările sesiunii Adunării Generale 

a O. N. U. ți la activitatea delegației R. P. Romîne

La Uzinele „Grigore Preoteasa 
din Capitală

Muncitorii Uzinei 
„Grigore Preotea
sa" au ascultat la 
radio și au citit în 
ziare, expunerea 
făcută de tovarășul 
Gheorghe 
ghiu-Dej 
Palatului R. P. Ro- 
mîne privind acti
vitatea delegației 
țării noastre la cea 
de a XV-a sesiune 
a O.N.U. în prime
le ore ale dimineții, 
cînd au venit la 
lucru, cu toții și-au 
luat ziarele pentru 
a aprofunda nrai 
temeinic cele spuse 
de conducătorul 
iii bit al poporului 
nostru. în pauza 
de la ora 10, ca și 
după terminarea

Gheor. 
în sala

schimbului, mun
citorii s.au adunat 
în grupuri și au citit 
expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, și-au ex
primat gîndurile și 
sentimentele de a- 
probare față de ac
tivitatea depusă de 
delegația R. P. Ro
mîne. alături de 
celelalte delegații 
ale țărilor socia
liste, în interesul 
menținerii și a- 
părării cauzei păcii.

Cuvintele tova- 
rășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt 
apropiate de inima 
fiecărui muncitor. 
Aceste cuvinte op
timiste, pline de în
credere în soarta

păcii însuflețesc în 
muncă colectivul de 
aici. Peste tot dom
nește mîndria că 
delegația romînă a 
susținut cu tărie la 
O.N.U., în fața re
prezentanților lu
mii întregi, dorința 
fierbinte de pace a 
poporului nostru, 
idealul său lumi, 
nos de a-și construi 
în liniște și înțele
gere cu toate po
poarele. viața nouă, 
socialistă, pe care 
și-a ales-o.

La Universitatea
Cu o seară înainte încă, stu

denții Facultății de filologie s-au 
adunat Ungă aparatele de radio : 
la clubul universității, la cămine, 
la sediul organizației U.T.M., al 
asociației studențești. Se trans
mitea cuvintul conducătorului 
iubit al poporului nostru — to
varășul Gheorgke Gheorghiu-Dej. 
Mulți și-au scos caietul de note, 
creionul, și au început să scrie. 
Cuvintele din expunere își. găseau 
drumul spre inima fiecăruia, 
stîrnind emoție, aprobare. „Vom 
citi expunerea miine în ziare, o 
vom studia temeinic.”— era gin- 
dul pe care-l citeai parcă pe fața 
tuturor.

...Chiar înaintea primei ore de 
curs, cu ziarul în mînă atit cei 
care abia au pășit treptele facul
tății, cît și „bățrînii” din ultimul 
an iși luau notițe. Pe caiet sau 
direct subliniind pe zi<ar. Discu
țiile au început încă din prima 
pauza.

— Gîndurile și năzuințele 
noastre sînt întruchipate în ex
punere, spunea colegilor săi de 
an Morcov Milenk, student în 
anul V. Prin cel mai iubit fiu 
al poporului nostru întreaga ome
nire ne-a auzit dorința cea mai 
arzătoare : obținerea unei păci 
trainice în lume, triumful’-princi
piilor coexistenței pașnice.

Cu toții, studenții Facultății de 
filologie din București au apro
bat unanim activitatea dusă de 
delegația țării noastre la cea de

Creșterea producției de oțel intre anii 1957-1961

TONE

anului trecut aSfîrșitul 
adus tinerilor îngrijitori de 
la ferma de vaci a G.A.S. 
Răzvad satisfacții deosebite: 
obținerea a 2.650 litri lapte 
pe cap de vacă furajată, de 
la un lot de 300 de vaci de 
rasă brună, în loc de 2.600 
litri cît era planificat, deci 
un vagon și jumătate de 
lapte peste plan, obține
rea a peste 25.000 lei econo
mii, prin reducerea prețului 
de cost al litrului de lapte ; 
primirea „Medaliei Muncii" de 
către candidata de partid 
Ioana Ioniță pentru succesele 
sale deosebite în muncă, trimi
terea utemistului Mihai Neagu 
într-o călătorie în U.R.S.S., 
pentru locul trei pe .țară
ocupat la un concurs al cres
cătorilor de animale și altele. 
Sînt fapte care i-au adus or
ganizației de bază U.T.M. de 
aici un loc de cinste în înde
plinirea sarcinilor ce i-au 
revenit.

I-au îmbătat oare aceste 
succese, cîștigate anul trecut 
cu eforturi, pe tinerii îngriji
tori de vaci de la G.A.S. Răz
vad sau din contră le-au sti
mulat inițiativa, elanul și ab
negația în muncă ? Faptele de 
pînă acum dovedesc că succe-

sele din trecut n-au constituit 
pentru ei decît o bună bază 
de pornire spre noi realizări. 
Cunoscînd dragostea și pu
terea lor de muncă, organiza
ția de partid și conducerea 
gospodăriei le-au trasat tine
rilor de la ferma de vaci sar
cini de și mai mare răspunde
re în acest an. Iată cîteva din 
cele mai importante : să obți
nă cîte 2.850 litri de lapte de 
pe fiecare cap de vacă furaja
tă pe întreg lotul de 340 vaci, 
să realizeze un preț de cost 
de 1,15 lei la litru de lapte, să 
obțină la tineretul taurin în
tre 6 luni și 3 ani un spor zil
nic de greutate, la fiecare din 
cele peste 250 de capete, de 
445 grame.

Cum și-au îndeplinit tinerii 
aceste sarcini de mare răspun
dere ? Iată rezultatele : pînă 
la sfîrșitul trimestrului trei, 
tinerii de la ferma de vaci a 
G.A.S. Răzvad au realizat 
8137 de hl lapte din cei 9.000 
hi planificați pe tot anul. De 
menționat că sînt tineri ca 
Vasilica Leianu, Ioana Ioniță, 
Gheorghe Stoica, Mihai Nea
gu și alții care pînă la această 
dată nu numai că și au înde
plinit planul anual ce le reve
nea de la loturile lor de vaci, 
dar unii dintre ei 1 au și de
pășit. Prețul de cost la litrul

de lapte a fost redus pe acea
stă perioadă la sub un leu li
trul, cu aproape 0,20 lei față 
de cel planificat. Tinerii îngri
jitori de viței și, în special Va- 
sile Bulgaru și Cornel Niță, nu 
s-au lăsat nici ei mai prejos. 
Sporul zilnic de greutate la 
tineretul taurin între 6 luni și 
trei ani a ajuns în 
576 grame față de 
cît era planificat.

Pe baza acestor 
într-o adunare generală des
chisă a organizației de bază 
U.T.M.. tinerii și-au asumat 
răspunderea în fața organiza
ției de partid și a conducerii 
gospodăriei - - - 
iembrie să 
planul de 
cest an.

Ce i-a condus pe acești ti
neri spre obținerea unor ase
menea rezultate deosebite ? în 
primul rînd, pasiunea și con- 
știinciozitetea în muncă, do
rința de a da viață sarcinilor 
trasate de organizația de par
tid. Trebuie vorbit și despre 
pasiunea lor de a învăța. 
Stefan Georgescu a învățat 
la liceul seral și de cu- 
rînd și a luat diploma de 
maturitate. Din simplu mul
gător a ajuns maistru. Venit 
proaspăt de pe băncile școlii 
de maiștr4, tehnicianul zooteh-

prezent la
455 grame

rezultate,

ca pînă la 7 No- 
realizeze întreg 
producție pe a-

( Continuare 
în pag. 4-a)

Parhon
a XV-a sesiune a O.N.U., activi
tate închinată în întregime trium
fului păcii în lume. Tînărul co
munist Eugen Marinescu este stu
dent în anul 1, dar de pe acum 
el se gîndește cum va munci 
peste ani.'

— Sintem promoția șesenalu- 
lui, ori aceasta implică răspun
deri sporite încă de pe acum. 
Cunoștințe bine însușite, cultură 
bogată, dragoste pentru profesiu
nea aleasă — iată gîndurile cu 
care am pornit cu toții din pri
ma zi de învățătură. Credința că 
vom izbuti ne-o dă și expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ea ne întărește convingerea 
ci forțele păcii au devenit astăzi 
de neînvins, 
îndeamnă la 
dușmanilor 
să ne dăm și 
tru întărirea 
lucru îl putem face învățînd din 
ce în ce mai bine.

Cei din ultimii ani îi denumesc 
cu simpatie : „Promoția șesena- 
iului". Ce frumos sună ! Dar și 
cită răspundere cere studenților 
apartenența la această promoție.

— Să învățăm tot mai bine, 
ne-am propus încă din anul I, 
ne spune tov. Ecaterina Teodo- 
rescu, studentă în anul I-V. Răs
punderile sînt mari și pentru 
noi, deoarece anul în care vom 
termina se apropie. In 1961 vom 
fi în producție, va trebui să 
traducem în viață planul de stat 
recent dezbătut. Se spune că 
Utercților nu le plac cifrele. Dar 
cifrele acestui plan înaripează 
pe fiecare dintre noi. La reali
zarea lor va trebui să contri
buim și noi, de la catedra șco
lii, din sat sau din oraș, învă- 
țindwi pe copii, descriindu-le 
cum va arăta ziua de miine, 
viitorul. Ziua de mîine va fi 
fără îndoială și mai luminoasă, 
deoarece trăim în epoca socialis
mului, iar în lume există forțe 
puternice capabile să asigure pa
cea. Urgia războiului poate și 
trebuie să fie înlăturată. Pentru 
victoria ideilor păcii s-au ridi
cat toate popoarele.

Vorbind despre învățătura lor, 
despre răspunderile lor viitoare 
cei din „promoția șesen aiului", 
ca și profesorii anului 1961, sînt 
hotărîți să muncească în așa fel 
incit prin întreaga lor activi tete 
să participe la lupta pentru vic
toria ideilor păcii și socialis
mului.

In același timp ea 
vigilență împotriva 

păcii, ne îndeamnă 
noi contribuția pen- 
cauzei păcii. Acest

FL. POPA

Producția de oțel a țârii 
noastre, așa cum se arata 
in expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. va fi în anul 

1961 de 2.100.000 tone.

utemistul Constantin 
continuă studiile 

la Facultatea 
din București, 
și alți cîțiva 
continuă și ei

nist,
Moise își 
fără frecvență 
de agronomie 
Florian Bolcaș 
mulgători își 
studiile elementare și medii. 
Printre cei aproape 40 de 
tineri din brigăzile zooteh
nice utemiste de la ferma 
de vaci a G.A.S. Răzvad, nu 
există unul care să nu-și ridi
ce continuu cunoștințele pro
fesionale. Cărțile de la bi
blioteca secției trec din mînă 
în mînă. în timpul liber se 
organizează discuții pe margi
nea lor, se scriu recenzii. Pre
sa le este de asemenea de un 
real folos. Se citesc arti
colele cețe mai însemnate 
legate de profesia lor pe care 
le recomandă zilnic personal 
secretarul organizației de ba
ză U.T.M. Cursurile zooteh
nice din iarna trecută au fost 
urmate de toți, iar cele ce se 
vor deschide în curînd, îi vor 
cuprinde de asemenea pe toți 
tinerii.

Mai au tinerii de aici și o 
altă deprindere bună : să în- 

mai 
ei.
la

Ioa-

vețe de la cei cu 
multă experiență decit 
Concursurile și ședințele 
care au participat Ioniță

încă din primele 
ore ale dimineții
de ieri oamenii
muncii din 
ială, care 
seră prin radio de 
expunerea 
roșului 
Gheorghiu-Dej, 
așteptat cu 
dare sosirea 
lor. Prezentăm 
va imagini ce 
tă interesul 
dus de ziarele 
în această diminea
ță aduc la cunoștin
ța cititorilor 
ne rea 
Gheorghe 
ghiu-Dej.

tova- 
Gheorghe 

au 
nerăb- 
ziare- 

clte- 
ara- 
pro- 
care

expu- 
tovarășuluî 

Gheor-

< Lia Uzinele ,,23 
■ August" din Ca
pitală <a sosit; ca în 
fiecare dimineață,

mașina de difuzare 
a presei, D iluzo
rii voluntari au 
ișteptat ou mai 
multă nerăbdare de- 
5ît deobicei sosirea 
ziareloi. înainte <le 
a duce ziarele tova
rășilor lor, tinerii 
fac o sumară trece
re în revistă par
curgind paginile în 
care se află publi
cat acest document.

relatau despre par
ticiparea delegației 
țării noastre Ța" se
siunea O.N.U, . des
pre activitatea de
pusă de delegația 
țării noastre pentru 
triumful păcii’ în 
lume, pentru reali-, 
zarea dezarmării 
generale și totale, 
pentru abolirea ră
mășițelor sistemului 
colonialist..

n In centrele a- 
x glomerate ale 
Capitalei, cum ar 
fi Piața Universită
ții, puteai vedea ieri 
această imagine. 
Cetățenii se aple
cau cu interes deo
sebit asupra pagini
lor do ziare. Ele

După răsfoirea 
J ziarului, în fața 
planiglobului . din 
Piața Universității. 
El ilustrează schim
bările intervenite în 
lume în favoarea 
forțelor păcii și 
progresului.

Foto : A. VIERU

Furnaliștii de Ia Calan 
au îndeplinit 
planul anual

na, Constantin Dobre și alți 
fruntași ai fermei, n-au rămas 
numai bunuri ale lor. Sub 
conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a 
ținut adunări generale deschi
se în care aceștia au povestit 
tuturor ce au auzit și văzut 
la aceste concursuri. întors 
din călătoria făcută în U.R.S.S. 
în acest an, Mihai Neagu a 
găsit un bun prilej de a le 
vorbi tovarășilor lui de mun
că despre munca tinerilor 
cători dintr-un sovhoz, 
obțin între 6.000—10.000 
de lapte anual pe cap de 
furajată și altele. ~ • 
după învățătură, după însuși
rea metodelor înaintate, tinerii 
de aici sînt și căutători ai 
noului în practica meseriei 
lor. Iată o îhtîmplare de neui
tat pentru toți tinerii crescă
tori.

într-o zi, cu vreo cinci luni 
în urmă, Viorica Ion, o mul
gătoare mai nouă, a uitat să 
treacă cu laptele pe la analiza 
de control a procentului de 
grăsime, care se face de obi-

cres- 
care 
litri 

vacă 
Pasionați

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-,a)

DEVA (de la corespondentul 
nostru).

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri care deservesc 
furnalele de la Calan au rapor
tat partidului îndeplinirea planu
lui anual la fontă în ziua de 3 
noiembrie. Paralel cu îndeplini
rea planului de producție furna
liștii de la Calan au realizat 
pînă în prezent economii la pre
țul de cost în valoare de 
ii.300.000 lei.

Alături de muncitorii vîrstnici 
o contribuție însemnată la obți
nerea acestor rezultate a fost. a* 
dusă de brigăzile de producție 
ale tinerelului
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ȘTIINȚA ROMÎNEASCĂ PESTE HOTARE
Din șirul din ce în ce mai 

frecvent și atît de divers al 
prezențelor romînești peste 
hotare, face parte și recenta 
participare a acad. prof. Eug. 
Macovschi la simpozioanele 
internaționale in probleme de 
biologie și biochimie care au 
avut loc în lunile septembrie 
și octombrie în R. D. Germană 
și R. F. G.

— în primul rînd am vrea 
să știm care a fost tematica 
primului dintre simpozioane 
la care ați participat — ne-am 
adresat academicianului Eug. 
Macovschi.

— Simpozionul internațional 
organizat de Universitatea „A. 
Humboldt4* din Berlin între 
21-24 septembrie a avut ca 
temă generală „Substanțele 
proteice și rolul lor biologic*. 
La aceste lucrări participarea 
noastră a avut un dublu as
pect. Mă refer în primul rînd 
la comunicarea pe care am ți
nut-o tratind „Ultimele rezul
tate ale cercetărilor Institutu
lui de biochimie al Academiei 
R.P. Române în problema eoa- 
cervaielor", comunicare care a 
fost primită și comentată cu 
un viu interes de către oame
nii de știință prezent! la aceas
tă întrunire științifică.

în al doilea rînd este vorba 
de intervenția noastră cu pri
lejul prezentării lucrărilor de 
către ceilalți participant!. De 
pildă, apreciat a fost aportul 
nostru în discuția pe marginea 
comunicării prof. I. Sizer 
(8.U.A.) despre culoarea gal
benă a fermentului glutamin- 
asparagin—transaminaza cu 
prilejul căreia am explicat 
mecanismul de apariție a cu
lorii la acest ferment, care 
conține vitamina B 6 și nu are 
grupări cremofore, cum susți
ne referentul care de altfel a 
descoperit această substanță.

Trebuie să mai spun că in 
cadrul simpozionului, comu
nicarea prof. S. Rappaport, 
a stirnit vii dezbateri in 
problema existenței membra
nelor celulare și a permeabi
lității lor. în această proble
mă atît de mult discutată cu 
prilejul simpozionului. am 
expus puctui nostru de ve. 
dere cu privire la dialectica 
raporturilor dintre conținutul 
celular și straturile exte
rioare ale celulei, contribuind 
prin aceasta la combaterea 
unor concepții fixiste mani-

festate la unii oameni de 
știință din țările occidentale.

— Cum a fost primită con
cepția dvs. în această pro
blemă de către participanții 
la simpozion ?

— Trebuie să spun că in
tervenția mea a fost apre
ciată ca pozitivă și drept o 
contribuție interesantă a știin
ței noastre la elucidarea unor 
asemenea probleme complexe.

—Vă rugăm 
cîteva cuvinte 
crările celui 
simpozion la 
cipat.

— Cel de-al doilea simpo-

să ne spuneți 
și despre lu- 
de-al doilea 

care ați part i-

Interviul nostru 
cu acad. prof. dr. 
Eugen Macovschi 

director al Institutului 
de biochimie 

al Academiei R. P. R.

zion Internațional s-a desfă
șurat între 5 și 9 octombrie 
la Baden-Baden și a fost or
ganizat de .«Societatea inter
națională pentru studiul sub
stanțelor vitale și de nutri- 
ție“ EI a întrunit aproape 
300 de reprezentanți — chi- 
miști, biologi, medici, biochi- 
miști etc. — din toate conti
nentele. Aici Institutul nostru 
a prezentat lucrarea tratind 
problema originii vieții. Intere
santă a fost discuția cu privire 
la rolul concepțiilor filozofice 
in științele naturii la „masa 
rotundă*4 organizată în cadrul 
simpozionului la care am avut 
onoarea să reprezint știința 
rominească. Discuțiile s-au 
axat pe marginea referatelor 
prezentate de profesorii Lee- 
man (Capetown — Africa de 
Sud) și Kolschan (R.F.G.), 
ambele referate tratind apli
carea principiului unității în 
biologie și medicină dintr-un 
punct de vedere net idealist.

Luînd parte la discuții am 
combătut această concepție 
idealistă și am atras atenția 
asupra faptului că unii chi- 
miști au tendința de a privi 
formațiunile biologice ia mod 
static și din această cauză nu

reușesc să ajungă la concep
ții științifice, materialiste.

— în sfîrșit, ne apropiem 
de lucrările celui de-al treilea 
simpozion la care ați parti
cipat...

— Cel de-al treilea simpo
zion a avut loc între 15 și 17 
octombrie la Bingen pe Rin 
și a fost dedicat problemelor 
de biologie din medicină.

La invitația organizatorilor 
simpozionului, am prezentat 
un referat cu privire la „Re
lațiile dintre fermenți și coa
cervate* participind cu acest 
prilej și la discuțiile pe mar
ginea lucrării profesorului 
francez Voasin ..Despre rolul 
cuprului în organism"4.

Aș vrea să mai amintesc 
faptul că în afara programu
lui am fost invitat la o con
sfătuire care a avut loc în 
Vestfalia la spitalul central 
din Ludenscheid, consfătuire 
cu privire la biochimismul 
diabetului pancreatic.

în sfîrșit, în timpul călăto
riei mele in Republica Demo
crată Germană, Ia solicitarea 
Societății pentru Răspîndirea 
Științei șl Culturii din această 
țară, am ținut la Berlin o se
rie de conferințe de~prc ori
ginea vieții și natura materiei 
vii, cu privire la aportul știin
ței romînești in rezolvarea a- 
cestor probleme.

încheind, prof. ,Eug. Ma 
covschi, a subliniat că este 
bucuros că a putut contribui 
la popularizarea peste hotare 
a succeselor pe care le-a ob
ținut știința romînească.

Legătură 
telefonică 

internațională 
în 20 de secunde

In prezent, obținerea unei le
gături telefonice internaționale 
durează relativ destul de mult. 
Dar odată cu intrarea în func
țiune la Moscova a prime: cen
trale automate internaționale 
din țară, acest timp se va re
duce La numai 20 de secunde. 
In prezent, ca o etapă pregăti
toare. se realizează o asemenea 
centrală semiautomată.

Pînă nu de mult legăturile 
telefonice interurbane și interna
ționale se realizau foarte greoi 
cu ajutorul telefonistelor. In con
dițiile legăturii semiautomate 
es:e nevoie numai de o singură 
telefonistă care în loc de cîțeva 
minute realizează 
canalul este liber 
20 de secunde.

Noua aparatură 
Uzată astfel îneît 
propht va putea 
pentru legătura 
lunci, de la domicil: 
natul ve putea chema direct ori
care oraș, așa cum ar chema un 
vec>n sau tovarăș de kicxu.

Aparatajul prime: centrale te
lefonice internaționale semiauto
mate a fost elaborat conform 
unei hotărîri a C.A.E.R. de că
tre oameni de știm*ă și ingir.eri 
din U.R.S.S, și alte cîteva țări 
socialiste Această colaborare a 
redus considerabil d'-vata tacrări- 
lor de proiectare și a contribuit 
■a elaborarea unui 
Înalt nivel tehnic.

încercarea noului 
începe în curînd. 
slovacă ..Tesle* a și 
gătirile pentru producția 
tuia în serie.

legătura dacă 
— în numai

a și fost rea- 
în viitorul a- 

fi folosită și 
automată. A- 

abo-

aperataj de

apare ta. 
Uzi»

Un nou antibiotic
Colaboratorii Institutului de 

cercetări medicale din Budapes
ta. care efectuează importante 
lucrări in domeniul antibiotice
lor. au realizat un nou antibio
tic denumit Pr imp cină". care 
poate fi folosit cu succes in te
rapeutica bolilor de nlămlni.

Tntr-o grotă mare din R. P. 
Ungară au fost descoperite 
169 de soiuri de colonii de mi-

crobi. dintre care 72 produc anti
biotice, Unul dintre aceste so
iuri necunoscut înainte, după ne
numărate experiențe a fost folo
sit la realizarea noului antibio
tic ..Pnmifcina".

Secția farmaceutică a visti: 
tutui a dus de asemenea la pun 
fabricarea ..Gastropinei" un a 
iibiotic eficace în tratamentul 
maladiilor ulceroase stomacale

Un colectiv de cercetători ci 
laboratorului veterinar bacte
riologic din regiunea Sverd
lovsk, a creat un nou prepa
rat oare este folosit la stimu
larea creșterii animalelor și 
la sporirea greutății lor in 
timpul îngrășării. Noul pre
parat se obține din ficatul și 
splina animalelor sacrificate 
pentru carne. Contitatea pre
parată pînă acum ajunge 
pentru circa 200.000 de porci. 
In fotografie : Medicul ve
terinar I. lablonskaia și 
laboranta V. Jideleeva verifi

când noul preparat

Foto: TASS

----- •-----

Noi instituții 
științifice 

în R. S. S. Armenia
în cadrul Academiei de 

științe a R.S.S. Armene a luat 
ființă Institutul de radiofizică 
și electronică, care se va ocu
pa, printre altele, de studie
rea problemelor comunicațiilor 
la mari distanțe, va construi 
aparatură suprasensibilă. noi 
aparate radioelectronice.

în ultimul an la Academia 
de științe a R.S.S Armene au 
fost organizate institutele de 
electrotehnică, cardiologie, ar
heologie și etnografie. Recent 
aici a luat ființă o secție de 
științe medicale. în prezent, în 
cele 31 de instituții de cerce
tări științifice ale Academiei 
lucrează aproximativ 3.000 de 
lucrători științifici.

Academia de științe a R.S.S. 
Armene întreține contacte per
manente cu academiile tuturor 
țărilor de democrație popu
lară. precum și din S.U.A., 
Anglia. Franța. Canada. Aus
tria. Italia și alte țâri.

Scrutînd adâncurile cosmosului cu ajutorul aparatelor Observatorului astronomic din Capitală. 
Foto : S. NICULESCU

Citește aceste 
cărți:

„Știința privește 
spre viitor44

Împreună cu „Roboții ș 
viața" de E. Nicolau și „in lu 
mea. măsurii" de M. Solomor 
noua carte a lui I. M.
— „Știința privește spre vi 
itor" — marchează o cotitur. 
însemnată în tematica pop-, 
tarei colecții a Editurii tinert 
tului „Știința învinge".

Folosind o formă atractive 
un stil accesibil, cu caracte 
de popularizare, autorul 
reușit să prezinte în mo 
atrăgător marile probleme a1, 
previziunii științifice în dome 
niul astronomiei, chimiei, fizi 
di, geografiei, geologiei, me 
teorologiei și biologiei.

Cartea este mai mult deci 
o lucrare de popularizare 
căci autorul prezintă și o ojnu 
liză a desfășurării munciv d 
cercetare științifică.

Cartea este bogat ilustrate 
deși calitatea execuției dese 
nelor nu poate fi compara* 
cu cea a cărții „Roboții ț 
viața" de care am pomer.: 
mai sus.

„Știința privește spre viitor 
poate fi recomandată oricărv 
tînăr care dorește să se apre 
pie de marile probleme c 
marchează dezvoltarea științt 
lor în zilele noastre.

Ing. I. BARBU

Un interesant roma 
știioțifico-fantasțic

TR. POTERAȘ

Tn RS.S Uzbecă, în r.ufl. Ic 
au descoperi: zăcărrur.:* b 
tiva ani de la această des 
puternic centru al industry 
treprinderiie de înnobilare

In fotografie : Secția de 
zinc, din cadrul inireprindt 
Altin- Topkan.

Bacteriile curată apa

O excepțională realizare tehnică sovietică

„TU-104“...
..Automobilele viitorului, des

tinate călătoriilor în afara ora
șului vor fi înzestrate cu motoare 
eu reacție și cu turbine cu gaze 
puțind dezvolta o viteză de 250— 
300 km/oră”.

Această previziune aparține 
savantului sovietic Vasili Vasi- 
lievici Zvonkov, membru cores
pondent al Academiei de științe 
a UJL&S. »î a fost expusă în pa
ginile cunoscutei lucrări „Repor
taj din secolul XXI”. Dar. după 
cum am mai remarcat și altădată, 
uluitoarea dezvoltare a științei și 
tehnicii sovietice depășește pînă 
p trie a^i iadr*-------------’
«i ti mri ale sm 
•eroi-a! TI! â
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ca extern săptâmini in armă, pri
mul autobus eu turbină eu gaze 
a apărut pe una din sulostrâzlie 
dia împrejurimile Moscovei A- 
eest fapt constituie un eveniment 
deosebit de important in istoria

terestru

întreprinderile chimice din 
R. P. Polonă folosesc o nouă 
metodă de purificare a apelor 
industriale de resturile de fe
nol care nu pot fi filtrate prin 
metode obișnuite. Fenolul in
toxică apa și pricinuiește mari 
pagube economiei piscicole.

de știință an pro*Oamenii
pus să fie folosite in acest scop 
unele bacterii cere se hrănesc 
cu fenoL Ele. inmulțindu-se 
foarte repede, curăță in cel 
mai scurt timp apa de aceste 
substanțe dăunătoare.

La prima vedere, autobusul nu 
se deosebește de obișnuitele ma
șini care fae curse interurbane, 
cn excepția unui singur detaliu : 
țeam de eșapament ■■ se află 
la local ei obișnuit din spatele 
marinii ci pe~ acoperi* Neobiș
nuit este «* zgomotul motorului, 
«mințind aidoma zgomotul șue- 
ră.or al nai puternic avion eu 
reacție.

la:r-s recrută emisiune a ra- 
di'■'-televiziunii sovietice »-a tranș
am • reiatare deosebit de iate- 
Tesaxtâ despre această cursă po- 
ția obișnuita. Pe • porțiune a 
șoselei pe rara vehicudele pot cir- 
rtli ea viteze foarte mari, un 
autobus a fost iatrceut de au >u- 
tetnr.Kn „Volga”. Așa se intim- 
plă ia mad obișnuit eu autobu
sele. rare pot fi lesne depășite 
de autoturismele puternice. De 
data aceasta insă, n-au trecut 
nici dotă minute fă autobusul a 
depășit- la riadul său. autoturis
mul Șoferul de pe ..Volga" a 
fost probabil un om ambițios de
oarece imediat a mărit viteza 
pînă Ia 140 km 'oră. dar ia za
dar. Autobusul din fața nu a pu
tut fi ..prins" din urmă. Abia 
peste o orâ, autoturismul a a-

juns în dreptul neobișnuitului au
tobus și aceasta numai 
autobusul... se oprise. 
„Voigăi” l-a întrebat mirat 
colegul său „Dar ce motor ai. 
tanc” ? „Nu, pur și simplu 
motor de avion” — răspunse 
niștit cel întrebat. „Am mers 
140 km/oră”, continuă șoferul 
autoturismului justificîndp-se par
că. „Da, dar eu am mers cu vi
teza de 160 km/oră. în locul mo
torului obișnuit am o turbină cu 
gaze. înainte, asemenea turbine 
se foloseau numai pe cele mai 
rapide avioane Acum, pentru 
prima dată o asemenea turbină 
a fost .nstalată pe un autobus”.

Cel puțin in principiu, fune- 
unti turbine cu gaze, 

care a eliminat aproape complet 
motorul cu ardere internă din do
meniul aviației, este lesne de 
înțeles. Aerul din atmosferă este 
comprimat într-un compresor și 
trimis în camera de ardere. Aci 
se produc cantități mari de gaze, 
la temperaturi foarte ridicate, 
(pînă la 2000 grade C), prin 
arderea combustibilului solid, li
chid sau gazos. Aceste gaze sînt 
apoi trimise în turbină unde im- 
Î>resionanta lor energie se trans- 
ormi în energie mecanică. Oa

menii de știința sovietici au o 
vastă experiență în domeniul 
construirii turbinelor cu gaze cu 
puteri uriașe care funcționează 
cu randamente mult superioare 
instalațiilor similare realizate în 
alte țâri.

Vorbind despre noul autobus 
sovietic. Teodor Fesenko, unul 
din constructorii acestei turbine, 
a arătat că acest motor permite 
ca autobusul să atingă o viteză 
de 165 km/orâ. In timpul expe
rimentării. autobusul a fost ali
mentat cu diferiți carburanți. La 
început. în loc de petrol lam- 
pant s-a turnat în rezervor moto
rină și turbina a funcționat ex
celent. Pe urmă a fost folosit 
petrol lampant. păcură și un 
timp mașina a fost încercată și 
cu benzină. In principiu, auto
vehiculele cu turbine cu gaze 
pot folosi orice fel de combusti
bil lichid și chiar praf de căr-

fiindcă
Șoferul

Pe
de 
un 
li
eu

e-

:rra

bune, ceea ce constituie un 
norm avantaj.

în primele sale curse de probă 
acest autobus sovietic a constituit 
un adevărat laborator pe roți. In 
mașină au fost instalate nume
roase aparate de control care au 
înregistrat viteza și solicitarea 
motorului, temperatura lagărelor 
și a gazelor de eșapament. Ca sar
cină au fost trausportate bare de 
fontă cu o greutate totală de 14 
tone 1 Dar pînă și cu această 
încărcătură impresionantă au pu
tut fi obținute viteze pînă la 130 
km/oră. Numai aceste cîteva ci
fre sînt suficiente pentru a pune 
în evidență uriașele posibilități 
ale acestor mașini.

în cadrul curselor experimen
tale acest autobus a parcurs 
multe mii de kilometri. Din cau
za vitezei sale de-a dreptul ului
toare. specialiștii au denumit pe 
drept cuvînt acest autobus „Tu- 
104 terestru” prin analogie cu 
celebrele avioane sovietice TU- 
104.

Perspectivele tehnice deschise 
de această mașină sînt extrem de 
promițătoare și constructorii au 
de pe acum planuri mari care se 
concretizează în proiecte gran
dioase. Dorința specialiștilor so
vietici este de a instala aseme
nea turbine cu gaze nu numai la 
autobuse interurbane dar și pe 
autocamioane de 40 de tone. De 
altfel, cu ajutorul acestor turbi
ne, capacitatea autocamioanelor 
ar putea fi mărită pînă la 100 
de țone ! (Imaginați-vă : 10 va
goane de eîte 10 tone încărcate 
pe un singur autocamion !).

Constructorii s-au gîndit și la 
vehiculele necesare în Antarctica, 
unde condițiile sînt fără îndoială 
cele mai vitrege de pe planeta 
noastră. Vehiculele cu șenile vor 
fi înzestrate cu turbine cu gaze 
deosebit de puternice, care 
altfel vor 
macarale 
tice.

de 
putea fi instalate și pe 
sau excavatoare gigan-

Ing. I. IONESCU

simț€6
99# electronice

în natură există o sumedenie 
de culori, mirosuri, gusturi sau 
sunete pe care oamenii trebuie 
să le simtă și să le distingă cit 
mai bine. Există numeroase 
profesiuni care cer o „speciali
zare" deosebită a unor organe 
de simț.

Dintre toate simțurile omului, 
mirosul este cel mai înșelător. 
Și cu toate acestea, el joacă un 
rol important in industria par- 
fumurilor, a alimentelor. „Me
morizarea"" mirosurilor tuturor 
florilor, fructelor și a numeroase 
substanțe chrmice, este un ca
pitol dificil din activitatea chi- 
miștllor.

De multe ori oamenii sint 
incapabili să perceapă unele 
mirosuri.

★
Cercetînd mecanismul prin 

care se percepe mirosul, oame
nii de știință sovietici au con
struit recent un aparat electro
nic ce joacă rolul unui real sis
tem olfactiv. Noul aparat se 
bazează pe proprietatea corpu
rilor de a emite radiații... miro
sitoare. Fizicienii sovietici Man
delstam și Landsberg și fizicia
nul indian Raman au descope
rit, lucrind cu totul indepen
dent că substanțele mirositoare 
se înrudesc în privința lungimii 
de undă a acestor radiații. Ele 
sint „solii" oscilațiilor intraato- 
mice caracteristice acestor sub
stanțe.

Pentru „diagnosticarea" unui 
miros este suficient să se re*

colteze cîțiva centimetri cubi de 
aer ce înconjoară substanța 
respectivă. Introdus in aparat, 
aerul este „perceput" de „siste
mul olfactiv"" artificial, iar pe o 
bandă de hîrtie sint înregistrate 
apoi componentele chimice ale 
mirosului cercetat

Sensibilitatea noului aparat 
este deosebit de mare. Oxidul 
de carbon, de pildă, care nu e 
perceput de mirosul omului, 
este descoperit cu acest aparat, 
chiar cind două părți și jumăta
te de oxid de carbon sint ames
tecate cu 100.000 părți de aer I

Rezultatele sint atît de bune, 
incit numeroase industrii se gră
besc să facă apel la acest... 
„nas artificial".

★

Dar culorile ? Ochiul omului 
normal poate distinge numai 
150 nuanțe de culoare. Numărul 
celor care pot distinge atîtea 
nuanțe este însă relativ mic.

Pe de altă parte, „dicționare
le cromatice** au ajuns la peste 
10.000 de nuanțe și numărul lor 
crește necontenit, lată pentru 
ce sa ivit necesitatea ca și în 
acest domeniu, omul să-și con
struiască un ajutor. Dispozitivul 
confecționat de curînd in Uni
unea Sovietică permite analiza 
celor mai fine nuanțe de cu
loare. Acest aparat folosește un 
spectrofotometru și un ordona
tor electronic ultrarapid.

Spectrofotometru! înregistrea
ză proporțiile diferitelor culori

de bază conținute in nuanța 
culorii care trebuie analizată. 
Aceste „informații" sînt apoi 
transmise ordonatorului electro
nic care analizează datele res
pective și înscrie o „curbă a cu
lorii". Printre alte avantaje „o* 
chiul electronic" dă posibilitate 
ca prin „graficul" culorii să se 
poată comanda de la distanță 
o anumită nuanță.

Inginerii sovietici au pus la 
punct și alte aparate optice e- 
lectronice care întrec cu mult

ochiul omului. Sint cunoscute 
astfel „fotomultiplicatoarele" a- 
perate atît de sensibile încit ar 
putea „vedea" de la Moscova 
cum se aprinde o luminare la 
Vladivostok, dacă, desigur nu 
ar interveni curbura Pămîntului.

★

Nici auzul omului nu poate 
face față întotdeauna sarcinilor 
sale. Urechea noastră percepe 
undele sonore a căror frecvență 
este cuprinsă de la grav la as
cuțit, intre 20 și 20.000 vibrații 
pe secundă. Unele animale au 
insă o ureche mai fină. De pil
dă cîinele percepe pînă la 
35.000 vibrații pe secundă, a- 
dică undele ultrasonore.

In multe cazuri este necesară 
o ureche oare să perceapă su
nete si tonuri foarte fine. Dacă, 
6e pildă, in vocea unui cintâ- 
reț tonurile incite, cu o frecven
ță de oproximotiv 3.000 de os
cilații pe secundă sint prea 
slobe, el nu este apt pentru mu
zică de operă. Dar nici specia
listul cu cea mai bună ureche 
muzicala nu poate stabili întot
deauna frecvența tonurilor înal
te. In ajutorul pedagogilor de 
la conservatoarele sovietice au 
venit oamenii de știință, care 
au construit unele aparate elec
tronice. In prezent vocea cântă
rețului nu numai că se înregis
trează dar se și... „fotografiază" 
După o asemenea fotografie se 
poate stabili dacă respectivul 
cîntăreț are sau nu voce care 
să satisfacă cerințele unui cin- 
tăreț de operă.

Aparate asemănătoare sint 
folosite la acordarea instrumen
telor muzicale, sau la analiza 
calității imprimărilor muzicale 
pe discuri.

Interesant este și aparatul 
pentru măsurarea... zgomotului 
realizat de tehnicienii polonezi. 
Această „ureche electronică" 
este folosită cu succes în acțiu
nea de combatere a zgomote
lor care sint dăunătoare sănă
tății omului. Datorită aparatului 
se pot stabili locurile unde exis
tă cele mai puternice zgomote 
produse de motoare și agrega
te, luîndu-se măsuri împotriva 
producerii lor.

In sfîrșit, aparatele electroni
ce au venit și in ajutorul celor 
cu defecte ale organelor de 
simț sau al infirmilor.

Nu este întotdeauna ușor să 
se descopere un defect de ve
dere important, ca daltonismul. 
Adesea daltoniștii nu bănuiesc 
că ei nu sînt în stare să distin
gă culorile. Pentru aceasta, un 
cercetător sovietic, Gleb Rau- 
tian, a construit un instrument 
original — „a n ornai scopul*. Cu 
ajutorul acestui aparat se poate 
stabili imediat diagnosticul la 
cei bolnavi de daltonism, în 
momentul de față, se lucrează 
la aparate destinate ajutorării 
orbilor. Ele se bazează pe 
transformarea undelor lumi
noase pornite de la obiecte, în 
unde sonore, prin intermediul 
unor fotocelule și al unor mi
nuscule dispozitive electronice. 
Orbul aude sunete și datorită 
lor se poate orienta și chiar citi. 
După cum ați aflat și în țara 
noastră, un grup de cercetători 
a realizat astfel de „ochelari" 
pentru orientarea orbilor.

Se pot cita încă multe dome
nii in care electronica a făcut 
posibil crearea unor noi „or
gane de simț**. Aparatele de a- 
cest fel vor permite în curînd 
omului să culeagă cele mai tai
nice mesaje ale naturii înconju
rătoare.

Dr. R. IRIMESCU

Y
în genul literaturii de annc 

pație — în care multe lucră: 
sînt pline de prea multe am; 
nunte tehnice — romanul h 
Sergiu Fărcășan : „O iubire i 
r.nul 41.042" recent apărut i 
Editura Tineretului are meri! 
da a aduce în fața eititoruh 
idei filozofice, sentimente. u 
întreg univers de probleme ca 
tivante. Deși cartea pășire; 
ză într-o bună parte a ei cara 
terisiicile și farmecele romanul 
de aventuri, nu putem să nu r< 
marcăm că ea este, în prim 
rînd, un roman de largă antic 

! pație socială cu elemente < 
poem și de glumă satirică. „O ii 
hire din anul 41.042” inspi 
cititorilor o încsedere nestrănr 
tată în puterile științei și a 
omului. Dar, ferindu-se de pat 

• tism și de o gravitate exagerat 
I nevrînd să divinizeze — cum f 
i unii autori — tehnica în sin 

,• fiecare șurub și fiecare amănur 
‘ Fărcășan evită idolatrizarea m 
g șinismului, dă de ÎDțeles că om 
| și sufletul omenesc vor rămii 
& stăpinri lumii viitorului.

în opoziție cu pesimismul sci 
I itorilor de anticipație burghe 

— care văd societatea viitorul 
în regres, pradă războaielor 
cataclismelor, iar știința o pr 
zintă drept izvor de sinistre n 
norociri — romanul lui Fărcăș: 
dezvăluie cu lirism și nerv o 1 
me superioară. în care au d.i 
părut războaiele, bolile, confli 
tele generate de o societate n 
dreaptă și a rămas marea lup 
a omului cu natura, setea om 
nească de a cunoaște cît ni 
mult, de a explora infinitul, I 
aceea, tînărul cititor care ps 
curge această carte se simte i 
pitit să studieze, să citească, 
afle cît mai multe, să devină o 
cu o bogată viață obștească. < 
temperament de 
și suflet sensibil

Noua lucrare 
tura tineretului 
tr-un mod plăcut pentru citit 
fantezia și vasta documentare < 
satira, poezia cu știința, antic 
pația socială cu intriga sentime: 

I tală, alcătuind un roman origin 
care se citește cu folos și ami 
zament.

luptător curaj 
de poet, 
apărută în Ec 
întrunește î

A. ROGOZ

Laboratorul de înalta tensiune de la Institutul de cercetări 
electrotehnice din București.

Foto; N. STELORIAN



. Nu numai cit, 
ci și cum producem

La turnătoria de fontă a 
Uzinelor „23 August’4 din Ca
pitală, a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri. Pregătită din timp, 
adunarea generală a dezbătut 
cu răspundere felul în care 
organizația U.T.M. se ocupă 
de mobilizarea tineretului Ia 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, felul în care se ocupă 
de educația comunistă a tine
retului.

Atît în darea de seamă cit 
și în cuvîntul multor vorbi
tori a fost subliniat entuzias
mul cu care tinerii, alături 
de ceilalți muncitori, au pri
mit Directivele celui de-al 
III-1 ea Congres al partidului, 
hotărîrea lor de a munci cu 
pasiune pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
partid.

Succesele obținute de tineri, 
alături de ceilalți muncitori 
în vîrsiă, în îndeplinirea pla
nului de producție al secției 
stau mărturie acestui lucru. 
D» la o lună la alta a crescut 
numărul tinerilor fruntași în 
producție, a crescut preocu 
parea tinerilor pentru trebu
rile de ansamblu ale secției. 
Răspunzînd chemării organi
zației de partid, mobilizați de 
organizația U.T.M. mai mulți 
tineri printre care și Dumi
tru Iordache, Duță Gheorghe, 
ing. Teodor Boculescu, au fă
cut propuneri deosebit de im
portante privind reducerea 
prețului de cost al unor re
pere, îmbunătățirea calității 
acestora.

Dar așa cum au spus mal 
mulți vorbitori în cuvîntul 
lor, adunarea generală are 
menirea să scoată în eviden
ță succesele, experiența bună 
și totodată să analizeze cu 
profunzime cauzele lipsurilor 
manifestate, să găsească mij
loacele practice de îndepăr
tare a lor.

în această ordine de idei 
adunarea generală și-a con
centrat atenția asupra cauze
lor care au făcut ca unele bri
găzi de producție ale tinere
tului care, deși își îndepli
nesc și depășesc planul, lu
crează cu un procent de re
buturi peste cel admis, și asu
pra felului în care se desfă
șoară munca de ridicare a ca
lificării profesionale a tinere
tului.

Brigăzile de producție ale 
tineretului — au spus mai 
mulți vorbitori - aa fost 
create cu scopul de a obține 
rezultate superioare in pro 
ducție, colectivele acestora 
avînd sarcina de a deveni co
lective fruntașe care să-și în
deplinească în mod exemplar 
sarcinile de producție atît 
sub aspectul cantitativ cît și 
cel calitativ. Se poate spune 
că brigada lui Dinu Nicolae 
de pildă, care lucrează cu un 
procent de rebuturi de 21.43 
față de 11 admis, răspunde 
acestor cerințe ? Sau brigada 
lui Ion Neaga care de as«ne- 
nea depășește procentul de 
rebuturi admis ?
- Ce a făcut organizația 

noastră, biroul U.T.M. ca 
asemenea lucruri să nu mai 
existe? — au spus în cuvîntul 
lor — Grigore Chiriac și Emil 
Constantin. O adunare gene
rală în care s-a spus că este 
necesar să nu se mai dea re
buturi, adică s-a spus un lu 
cru știut de toată lumea.

— Dinu, și alții ca el — au 
spus mai mulți vorbitori prin
tre care și ing. Dorobanțu 
Gh. — susțin că rebuturile 
provin din cauze obiective, 
independent de voința lor. 
Să fie adevărat ? Cum se face 
atunci că brigada lui Aurel 
Alionte, care are aceleași con
diții de muncă, reușește să 
lucreze chiar sub coeficientul 
admis de rebuturi ?

Și secretul lui Alionte s-a 
dovedit a fi la îndemîna ori
cui. Mai de mult rebuturi 
S-au dat și în brigada Iui. în 
cîteva consfătuiri de brigadă 
el a analizat însă în mod spe 
cial această problemă. Cînd 
s-a dat un rebut el a anali
zat cu întreaga brigadă pe 
concret, cauzele care au făcut 
ca piesa respectivă să fie re- 
butată. De fiecare dată a ce 
rut și a primit sprijinul ingi
nerului, al maistrului de 
schimb. în felul acesta a reu

Mineral Constantin Borde- 
ianu tace parte din brigada 
comunistului Francisc Vaida 
de la mina Ghelari, regiunea 
Hunedoara. El este de mai 
multă vreme fruntaș în pro

ducție.
Foto : AGERPRES 

șit să-și îmbunătățească în 
primul rînd organizarea mun
cii în brigadă, să repartizeze 
membrii brigăzii pe operații 
corespunzătoare calificării lor. 
Dar nu numai atît. Aceste 
analize temeinice și perseve
rent făcute au ajutat întreaga 
brigadă să se concentreze a- 
supra cîtorva din cauzele 
principale ale rebuturilor: 
calitatea pămîntuluî, turnarea 
cu zgură din cauza grabei, 
uscatul miezurilor etc. Spre 
aceste operații el a îndreptat 
tinerii cu cel mai înalt spirit 
de răspundere, cu cea mai 
bună calificare. Rezultatul : 
lucrează cu aproape două 
procente sub coeficientul ad 
mis de rebuturi.

Adunarea de dare 
de seamă și alegeri 

a organizatei de bază 
U.T.M., de la turnătoria 

de fontă a Uzinelor 
.23 August’ 
din Capitală

Vorbitorii au criticat pe 
bună dreptate și biroul U.T.M. 
care nu a intervenit operativ 
pentru răspîndirea experien
ței bune dobîndite de brigada 
lui Alionte. O analiză într-o 
ședință de birou a activității 
celor trei brigăzi, care să 
ducă și la generalizarea ex
perienței lui Alionte, ar fi 
fost mai mult decit utilă — 
s-a spus în adunare.

— In lichidarea acestei stări 
de lucruri — a spus Lungu 
Constantin — o sarcină impor
tantă revenea postului ute- 
mist de control. Se poate spu- 
ne că s a făcut cîte' ceva. S-a 
publicat o caricatură în care 
era satirizat Neagu Ion și bri
gada sa pentru desele certuri 
existente intre membrii bri
găzii. pentru lipsa de organi
zare a muncii ; au fost criti
cați băieții de la întreținere 
care nu repară la timp oalele 
de turnare din care cauză in 
timpul turnării se strică for
mele, se risipește materialul.

— Dar activitatea postului 
utemist de control nu trebuie 
limitată numai la apariția 
gazetei — a spus in adunare 
tov. .Antip Traian. Activitatea 
postului ar fi avut o mai mare 
eficacitate dacă ut «miști i care 
au această sarcină ar fi des
fășurat și o muncă organiza
torică. Nimic nu i-ar fi im 
piedicat de pildă să organi
zeze împreună cu tehnicienii 
și maiștrii din secție o analiză 
serioasă a cauzelor rebuturi
lor din aceste brigăzi, iar con
cluziile respective să fie dis
cutate intr-o adunare gene 
rală.

— Dar în afară de lipsa de 
atenție, de proasta organizare 
a muncii, o altă cauză a re
buturilor date de unii tineri 
— a spus in cuvîntul său șe
ful de echipă Oncea Constan
tin, invitat la adunare — este 
și lipsa de calificare a unor 
tineri. Eu cred că de această 
stare de lucruri este vinovată 
și organizația U.T.M.

— La noi în secție — a con
tinuat aceeași idee turnătorul 
Grigore Chiriac — sint tineri 
care de 4—5 ani au aceeași 
încadrare profesională. Nu 
era oare bine ca biroul U.T.M. 
să ia inițiativa organizării 
unei adunări generale în care 
să se discute atitudinea a- 
cestor tineri față de califi 
care, să li se explice că pro
blema ridicării calificării pro
fesionale nu este numai o 
chestiune personală ci și o 
îndatorire a fiecărui utemist, 
a fiecărui tînăr muncitor. în 
loc de toate acestea ce a fă
cut însă biroul U.T.M. A con
statat că există un curs și 
mai tîrziu a constatat că el 
nu mai există.

— Nu este vorba numai de 
lipsa de mobilizare a tinerilor 
la cursul de calificare — l-au 
complectat pe Chiriac ute- 
miștli Marin Enache. Nistor 
Manole și alții. Este vorba 
în special de conținutul ace
stui curs, de nivelul său. De 
lucrul acesta biroul U.T.M. 
în colaborare cu comitetul 
sindical și conducerea secției 
trebuia să se ocupe cu mai 
multă atenție. La acest curs

■r^upă cum lesne a remar- 
!) cat spectatorul, cinema

tografia sovietică oferă 
în ultima vreme un număr 
sporit de filme din genul de 
aventuri. Acest fapt trebuie 
pus desigur pe seama cerinței 
publicului dar, în același 
timp, nu se poate să nu obser
văm două lucruri. Și anume, 
este vorba despre faptul că, 
deși producția de filme de d’
venturi a crescut, calitatea lor 
n-a scăzut de loc ci, dimpotri
vă, iar pe de altă parte, fie
care asemenea film are un ca
racter profund educativ, din 
fiecare din ele tînărul specta
tor are ceva prețios de învă
țat. Nu e mai puțin interesant 
de subliniat că filmele de a- 
venturi sovietice produse în 
ultimul timp au în genere la 
bază fapte petrecute aevea, 
lucru ce dovedește că cineaștii 
sovietici se inspiră și în acest 
domeniu din viață, din reali
tatea care e mai bogată și mai 
interesantă decît cea mai fe
cundă imaginație.

Și în filmul „O întîmplare 
extraordinară" (inspirat din

— au spus vorbitorii — se pre
dau lecții care pentru unii 
erau sub nivelul pregătirii 
lor iar pentru alții cu mult 
deasupra. Unii nu aveau ce 
învăța iar alții nu înțelegeau 
nimic. Anul acesta au fost or
ganizate cursuri care au por
nit de la nivelul de califi
care al tinerilor. Dar trebuie 
spus că și in acest domeniu 
mai avem încă multe de fă
cut. Organizația U.T.M. tre
buie să lupte pentru atrage
rea tuturor tinerilor la forme 
specifice de ridicare a califi
cării fie că este vorba de ti
neri muncitori calificați, mai
ștri sau tineri ingineri.

— S-a spus în adunare că 
o cauză a multor slăbiciuni 
stă în munca politică nu în- . 
totdeauna suficient de eficace 
desfășurată de organizația ! 
noastră — a spus Lucreția . 
Boros. Să luăm învățămintul j 
politic. In cercurile politice 
au fost încadrați anul trecut 
și tineri din brigăzile lui 
Dinu și Neaga. Cum s-a o- 
glindit studiul lor din cercu
rile din care au făcut parte 
în activitatea productivă, s-a ; 
văzut. Dar de c« aceasta ? i 
Pentru că biroul organiza- t 
ției noastre, adunările noa | 
stre generale, nu au analizat 
niciodată învățămintul politie I 
sub această prismă. Or, toc- . 
mai acesta consider eu că era ! 
lucrul esențial.

Este firesc că dezbaterile , 
care au avut loc in adunarea i 
de dare de seamă și alegeri ! 
de la secția de turnătorie de ' 
fontă a Uzinelor ,43 August"4 i 
au fost mult mai cuprinzi j 
toare și mai ample decit au i 
fost redate in aceste rinduri. j 
Ceea ce a reținut atenția a | 
fost insă și faptul că aproape | 
nu a existat participant la 
ruvint care să nu facă și o 
se’.mă de propuneri menite să ; 
înlăture lipsurile existente.

Principalele propuneri, cu
prinse in hotăririie adunării 
generale, s-au concentrat in 
special pe linia ridicării acti
vității brigăzilor de produc
ție ale tineretului și reduce
rii rebuturilor sub coeficien
tul admis, pe linia imbunâtă 
țirii muncii de mobilizare a 
tineretului la ridicarea califi
cării profesionale. S-au stabi
lit printre altele să se încre
dințeze conducerea brigăzii 
lui Dinu unui tovarăș cu mai 
multă autoritate și experien
ță in producție : studierea a- 
tentă a cauzelor lipsurilor 
din ce>e două brigăzi de că 
tre biroul U.T.M. și analizarea 
lor intr-o adunare generală; 
înscrierea tuturor tinerilor la 
cursurile de ridicarea califi
cării profesionale și analiza
rea periodică în ședințe de 
birou și adunări generale a 
felului in care aceștia învață 
și aplică în producție cele în
vățate, etc.

Adunarea in ansamblul ei, 
hotăririie adoptate, sint o do
vadă a seriozității cu care ti
nerii au analizat cele mai im 
portante probleme ale muncii 
lor productive.

P. ISPAS

( O scenă din film.

„Miciman Panin“
cunoscuta odisee a petrolieru
lui „Tuapse") pe care l-am vă
zut anul trecut în cadrul 
Festivalului filmului sovietic, 
tînărul actor V. Tihonov juca 
un rol interesant. De data a- 
ceasta, în filmul „Miciman 
Panin", Tihonov joacă rolul 
titular în care-și desfășoară 
din plin talentul și fermecă
toarea personalitate. Am făcut 
o apropiere între aceste filme 
nu numai pentru că Tihonov 
a jucat în amîndouă, ci și 
pentru că le e comună acți
unea vie, plină de surprize și 
umorul abundent. Atît în ro
lul lui Raiski din „O întîmpla
re extraordinară" ca și în cel 
al Micimanului Panin, Tiho
nov redă de minune chipul o- 
mului care știe să-și foloseas
că inteligența, șiretenia și cal
mul în slujba unei cauze 
drepte.

După cum arată și titlul, 
Panin este un proaspăt absol
vent al școlii de ofițeri de 
marină, care s-a remarcat prin 
pregătirea și agerimea sa de 
minte. El s-a remarcat însă și 
prin aceea că, spre deosebire

Vedem din stațiunea balneo-dknatericâ Călimonești. 
Foto : AGERPRES

Sesiunea Academiei R. P. Romine

LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO-SOVIETICE

La Academia R.P. 
Romîne a avut loc 
joi o sesiune con
sacrată aniversării 
Marii Revoluții So
cialiste din Octom
brie și Lunii prie. 
teniei romîr.o sovie
tice.

Au fost de față 
D. K. Zvonkov, 
prim secretar al 
Ambasadei Uniunii 
Sovietice la Bucu
rești și alțj membri 
ai ambasadei

Deschizînd lucră
rile sesiunii, acad. 
Atanase Joja, a vor. 
bit despre impor
tanța istorică mon
dială a Marii Revo. 
Iuții Socialiste din 
Octombrie, precum 
și despre influența 
ei asupra dezvol
tării mișcării mun

citorești din țara 
noastră

Acad. I. S. Gheor
ghiu. vicepreședin
te al Academiei 
R. P. Romine, a 
prezentat o comu
nicare în legătură 
cu dezvoltarea ști
ințelor tehnice în 
Uniunea Sovietică.

Acad. Horia Hu. 
lubei, membru al 
Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, 
directorul Institute 
lui de fizică atomi
că, a făcut o comu
nicare în care a re
levat dezvoltarea 
științelor fizice în 
U.R.S.S.

Vorbitorii au sub
liniat ajutorul Pu
ternic, permanent 
primit de țara 
noastră, din partea

de colegii săi, este un om plin 
de suflet, apropiat de popor, 
în timp ce restul tinerilor ab
solvenți se întrec în petreceri 
și beții, Panin își dedică toa
te forțele ajutorării luptei 
poporului împotriva odiosului 
regim țarist. Ceea ce-l carac
terizează pe Panin este îndrăz
neala, un curaj nemaipomenit, 
aliat cu calm și capacitatea de 
a induce în eroare pe superio
rii săi, nedemaseîndu-se nici

Cronica 
filmului 

o clipă. El atacă, alături de un 
grup de bolșevici, convoiul 
care excorta niște revoluțio
nari condamnați la moarte, a- 
jută la eliberarea acestora si 
apoi, cu aerul cel mai firesc 
din lume, elegant și pedant ca 
un adevărat ofițer al marinei 
imperiale, se prezintă la bor
dul navei care pleca într-o că
lătorie spre țări străine.

Dar nu îi e dat să aibă li

Uniunii Sovietice 
în domeniul știin
țelor tehnice și fi‘ 
zice.

în ședința de du- 
pi-amiază, a lost 
prezentată o comu
nicare a prof. E. 
Pora. membru co
respondent al Aca. 
demiei R. P. Ro
mîne, despre: „Dez 
voltarea științelor 
biologice în Uniu
nea Sovietică și a- 
jutorul primit de 
țara noastră“, iar 
prof. P. Spacu a 
făcut comunicarea 
„Contribuții so
vietice în chimia 
combinațiilor com- 
plexe“.

Cuvîntul de în
chidere a sesiunii 
a fost rostit de 
acad. Atanase Joja.

(Agerpres) 

niște căci după plecare în larg 
are prilej să afle că deținuții 
eliberați sint urmăriți de poli
ție și atunci, cu un curaj 
demn de admirație, hotărăște 
să-i ascundă pe vas. Trebuie 
să-l vezi pe Tihonov în ase
menea momente de răscruce 
ca să-ți dai seama cit de bine 
redă el capacitatea lui Panin 
de a adopta hotăriri fulgeră
toare, luîndu-și asupra răspun
deri extrem de mari. Foarte 
bine redă el de pildă episodul 
cind, dindu-și seama că o 
iscoadă de a stăpînirii a des
coperit ascunderea deținuților 
pe navă, se decide să-l înlă
ture pe ticălos fără șovăire, 
deoarece orice secundă e pre
țioasă și poate pune în pri
mejdie soarta luptătorilor re
voluționari.

Dar Panin nu este numai in
teligent și viteaz. El are în 
plus ceea ce se cheamă sim
țul umorului. Atunci cînd 
partidul îi cere să se reîntoar
că în flotă pentru a activa în 
mijlocul matrozilor, pregătind 
luptele revoluționare de mai 

Intîlnirea delegațiilor 
sindicatelor 

din R. P. Romînă 
ți R. P. Polonă

î<n zilele de 1 și 2 noiembrie 
1960 a avut loc la București o 
întîlnire între delegația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Română în 
frunte ou tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P.R., și delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Polonă în 
frunte cu tovarășul Josef Kulesza, 
vicepreședinte ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Po
lonă.

Intr-o atmosferă de prietenie 
cordială cele două delegații s-au 
informat reciproc și au făcut un 
schimb rodnic de experiență în 
ceea ce privește activitatea sin
dicatelor d;n cele două țări în 
domeniul economic, social, cul
tural ca și a activității organiza
torice.

In năzuința lor de a aprofunda 
prietenia și de a dezvolta pe 
mai departe legăturile frățești 
dintre sindicatele și oamenii 
muncii din RepubPca Populară 
Romînă și Republica Populară 
Polonă delegațiile au stabilit un 
plan de colaborare, schimburi d« 
delegații și de experiență în di
ferite domenii ale activității sin
dicatelor, pe anul 1961.

Cele două delegații și-au ex
primat profunda convingere că 
dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării d'ntre sindicatele din 
R. P. Romînă și R. P. Polonă va 
contribui la întărirea unității și 
prieteniei cu organizațiile sindi
cale și cu oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țăr» socialiste, la întărirea unită
ții și solidarității celor ce mun
cesc din lumea întreagă în lupta 
pentru condiții mai bune de via
ță. progres social, pentru dezar
mare generală și totală, pentru 
coexistenta pașnică, pentru lichi
darea sistemului colonial, pentru 
pace și prietenie între popoare.

Adunări festive
La adunarea de fa Uzinele 

„Clement Gottwald' din 
Capitala au luat parte peste 
1.000 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Despre însemnătatea Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tov. Du
mitru Popescu, secretarul co
mitetului de partid din între
prindere. Vorbitorul a subli
niat totodată succesele obți
nute de muncitorii uzinei în 
întimpinarea măreței sărbă
tori.

★
La adunarea consacrata 

glorioasei aniversari a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, care a avut loc la 
Fabrica de piele și încăl
țăminte „Flacăra Roșie din 
Capitală a luat cuvîntul tov. 
Petre Dumitrescu, directorul 
fabricii, care a vorbit despre 
însemnătatea acestei mărețe 
sărbători a oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

★
Adunări consacrate zilei de 

7 Noiembrie au mai avut loc 
la „întreprinderile pentru in
dustria bumbacului", la Fa
brica „Donca Simo", la 
Atelierele C.F.R. „Constantin 
David" și în alte întreprin
deri și instituții din Capitală.

(Agerpres)

Tinerii
(Urmare din pag. l-a)

cei la fiecare vacă și mulsoare 
în parte, și l-a aruncat în bi
doane. Criticată pentru aceas
tă neglijență, ea s-a dus repe
de să mai „stoarcă** ugerul u- 
nei vaci pentru a obține 150 
de mililitri de lapte, cit era 
necesar pentru analiza de con
trol. Peste puțin timp s-a în
tors cu cantitatea respectivă. 
Cînd s-a făcut analiza, s-a vă
zut că procentul de grăsime 
la această cantitate era de 5,6. 
Fapta aceasta s-a aflat repe
de. Tinerii au rămas cu toții 
mirați. Au aflat despre aceas
ta conducerea secției, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M. Așa s a născut ideea 
ținerii unei adunări generale

---------- ----- •----- -----------  

tlrziu, Panin inventează o po
veste sentimentală grație că
reia obține să fie degradat 
dar rămine între marinari. 11 
vezi pe Tihonov povestindu-și 
aventurile imaginare (regizo
rul M. Șvaițer a dat un ritm 
rapid secvențelor acestei 
părți, în genul unei parodii 
după filmele mute) și-ți dai 
seama că el își bate joc cum
plit de inalții ofițeri țariști 
puși să-l judece. Unii dintre ei 
parcă n-ar da crezare povești
lor lui Panin dar atmos
fera între matrozi e de aseme
nea natură incit ei preferă să 
nu discute probleme care ar 
putea trezi spiritul revoluțio
nar al acestora. Bineînțeles că 
se înșeală deoarece, la timpul 
potrivit, nimic nu va putea 
potoli avîntul de luptă al ma
trozilor care au în primele 
rinduri militanți de nădejde 
ca Panin și alții. Filmul se în
cheie lăsind spectatorului 
perspectiva viitorului glorios 
de luptă în slujba poporului 
care-i este destinat lui Panin.

B. DUMITRESCU

Invitație la viitorul 
concert al Filarmonicii 

. bucureștene
Dirijor: MIRCEA BASARAB

Solist: MIHAI CONSTANTINESCU

să înțelegem 
concertant al

și concerte 
solist, Paul 

și autorul

— în mod obișnuit, genul 
concertului presupune un in
strument solist acompaniat de or
chestră. După cum ni se anunță 
în.să, prima piesă a apropiatului 
program — Concertul pentru 
orchestră de Paul Constantinescu 
— pare a fi fără solist. Există 
și astfel de concerte ?

— Da, după cum vezi.
— Cum trebuie 

atunci, caracterul < 
compoziției ?

— Deși a scris 
obișnuite, adică cu 
Constantinescu este 
unui Concert de orchestră. Lu
crarea e alcătuită, ca mai toate 
concertele, din trei părți Ea nu 
scoate însă în evi
dență un anumit 
protagonist, ci soli
cită solistic fiecare 
compartiment al an
samblului de coar
de, pentru care e 
concepută compozi
ția, Este deci un 
concert de ansam
blu, un concert pentru orches
tra.

El e destinat unei formații ce 
cuprinde numai grupul instru
mentelor de coarde care sint în
zestrate cu cele mai variate po
sibilități de expresie muzicală.

Concertul provine dintrun 
cvartet de coarde și transcris 
ulterior, amplificat pentru or
chestră. Concertul acesta presu
pune deci din partea executan- 
ților calități de primă clasă. El 
se înfățișează ca o compoziție 
foarte suplă, pe alocuri plină de 
virtuozitate (mai ales în final) 
deci, concertantă.

— Materialul melodic pe care 
t-a construit lucrarea este de 
origină folclorică ?

— Pe alocuri apartenența 
populară a temelor e evidentă 
(de pildă în partea a doua), dar 
chiar atunci cînd citează, Paul 
Constantinescu știe să rănilnă el 
însuși, să rămînă original. Stu
diul temeinic 
populare de 
și din toate .. .
vechile culegeri folclorice, com
pozitorul a ajuns să mînuiască 
graiul muzical popular ca poe
tul limba lui maternă.

Suflul viguros al primei părți 
a Concertului, întemeiată doar 
pe cîteva motive muzicale, ten
siunea încordată a mișcării mij
locii, ce răsună Ca un cîntec de 
jale izvorît parcă din preapli
nul suferințelor îndurate în tre
cut de poporul nostru, optimis
mul puternic al ultimei părți, 
ce reflectă bucuria de viață 
a poporului nostru în anii 
puterii populare iată calități 
care au impus lucrarea printre 
cele mai valoroase și atră
gătoare de acest gen, apărute 
în ultima vreme în țara noas
tră.

Din convorbirea noastră de 
acum două săptămîni a reieșit 
că Dmitri Kabalevski a dedicat 
tineretului sovietic un ciclu de 
lucrări concertante pline de se
ninătate și avînt.

— tntr-adevăr acest compozi
tor este un foarte bun prieten al 
tinerilor din patria sa și de pre
tutindeni. Ca și Concertul nr, 3 

Avancronică 
muzica'ă

al melodiilor 
toate genurile 
regiunile țarii,

zootehniști din Răzvad
deschise U.T.M. Din discuții 
s-a ajuns la concluzia că nu 
toți mulgătorii mulg întreaga 
cantitate de lapte de la vaci. 
S-au făcut apoi cîteva calcule 
simple. Dacă la fiecare din cele 
340 vaci rămîn în uger, la 
fiecare mulsoare cîte 150 mili
litri lapte, înseamnă că anual, 
se pierd circa două vagoane 
de lapte. Dar nu numai aceas
ta. Se pierde laptele cu cel 
mai mare procent de grăsimi. 
Și altceva. Datorită faptului 
că vacile nu sînt mulse așa 
cum trebuie, pînă dau tot lap
tele din uger, acestea își 
pierd capacitatea reală de pro
ducție. Toate acestea s-au 
discutat temeinic atunci și s-au 
luat măsuri. Acum, maiștrii 
au datoria ca să facă sondaje 
zilnic, să vadă dacă fiecare

fabrica fit COnffcth

.I C FRIAU/-
CRAIOVA

pentru pian, cîntat de curînd la 
Filarmonica bucureșteană, Con
certul pentru vioară și ochestră 
de Kabalevski. pe care-l vom. 
auzi, face parte din. categoria lu
crărilor sale dedicate tineretului. 
E o creație foarte melodioasă, 
spontană, plină de prospețime, 
de vervă contagioasă, dar din 
care nu lipsește nici lirismul îm
bietor, Ea poate cuceri cu ușu
rință chiar pe acei care ar mai 
ezita să asculte un concert de 
teama închipuită... de a nu-l pri
cepe.

— După pauză auzim Simfo
nia a V-a de Șostakovici, cel mai 
proeminent maestru sovietic al 
acestui gen superior al muzicii.

— S-ar putea a- 
firma că simfoniile 
lui Șostakovici de 
ba întîia, scrisă in 
1924—1925 și pînă 
la a Xl-a, apărută 
cu prilejul celei de 
a 40-a aniversări, a 
Marii Revoluții So
cialiste din Octom

brie, oferă o imagine concludentă 
asupra întregii evoluții a simfo
nismului sovietic, asupra drumu
lui și victoriilor lui.

Șostakovici e un mare 
umanist, un compozitor

artist 
______, t cu o 
inimă plină. Intre polii artei 
sale — de la tragismul încor
dat pînă la umorul caustic și 
bucuria frenetică — respiră par
că viața fiecăruia dintre noi, 
viața complexă a epocii pe caro 
o trăim.

— Cînd a fost scrisă Simfo
nia a V-a ?

— tn 1937. Ea este una din
tre cele mai valoroase lucrări 
șostakoviciene de acest gen. „In 
centrul concepției simfoniei mele 
am văzut omul cu zbuciumul 
lui sufletesc", afirma eminentul 
compozitor sovietic cu privire la 
a V-a Cît de adevărate ne apar 
aceste spuse ale autorului % as- 
cultînd lucrarea 1

Ea se deschide cu un motiv 
melodic incisiv, ca o întrebare 
laconică repetată cu insistență. 
Muzica e pătrunsă parcă de un 
adînc înțeles filozofic, de gra
vitatea celor mai acute proble
me ale existenței, ale sensului 
vieții.

Paginile creației șostakoviciene 
sint însă străbătute de un puter
nic suflu optimist, d& o încredere 
nețărmurită în biruința forțelor 
progresului. N-e convinge de 
aceasta caracterul părții a doua 
a Simfoniei în care tronează, prin 
contrast, voia bună, optimismul, 
pe alocuri, nestăpînit. Același 
principiu de alternanță îl mani
festă și succesiunea ultimelor 
două părți : o minunată mișcare 
largă, un fel de meditație sim
fonică de mare elevație, cedează 
locul unui final afirmator, îm
bibat de imaginea izbînzilor lu
minoase ale vieții. Avem impre
sia că această ultimă parte a 
Simfoniei cintă bucuria cuceririi, 
atingerii, unui liman mult do
rit, că imaginația artistului so
vietic aruncă o punte către vii
torul pe deplin fericit pe care 
l-a visat dintotdeauna omenirea 
și care 
și elan 

'e

'6

se făurește cu încredere 
în zilele noastre.

EUGEN FRICOFE

vacă a fost mulsă bine, la a- 
nalizele de producție decadale 
și lunare să se urmărească în 
mod deosebit ridicarea pro
centului de grăsime etc.

Iată cum s-a descoperit o 
nouă cale pentru sporirea pro
ducției de lapte. Adevârați 
gospodari, ei au ajuns la fi
reasca concluzie că nu trebuie 
Să se piardă nici o picătură 
de lapte.

...Finalul materialului nu va 
fi de loc original. El se va în
cheia cu cuvintele unuia din
tre mulgători •

— Veniți și la sfîrșitul anu
lui, să vedeți bilanțul nostru, 
O să fie interesant,

într-adevăr, un asemenea 
bilanț va fi deosebit de inte
resant.



Lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
In ședința din dimineața zilei 
de 2 noiembrie a Comitetului 
Politic a continuat discutarea 
problemei dezarmării genera
le și complecte. Endre Sik, re
prezentantul Ungariei, a sub
liniat că problema dezarmării 
generale și complecte este prin
cipala problemă de care de
pinde soarta păcii și a între
gii omeniri. Planul sovietic de 
dezarmare constituie o bază 
realistă pentru rezolvarea a- 
cestei probleme importante. 
Endre Sik a criticat S.U.A. și 
Pe aliații lor care încearcă să 
substituie dezarmării un sis
tem de control și de inspecție 
asupra înarmărilor. In înche

Lucrările Comitetului 
pentru problemele economice, 

sociale și umanitare
NEW YORK 3. - Trimisul 

special Agerpres transmite : 
In Comitetul nr. 3 al O.N.U. 
se desiășoară de la 31 octom
brie discuții asupra proiecte
lor pactelor internaționale cu 
privire la drepturile omului. 
Discuția se poartă in prezent 
în jurul articolului 15 din pro
iectul de pact al drepturilor 
omului elaborat de Comisia 
drepturilor omului din cadrul 
O.N.U. Acest articol prevede 
neretroactivitatea legii pena
le și consacră ideea că aceas
tă neretroactivitate nu apără 
de pedeapsă pe cei care săvîr- 
sesc crime încâlcind princi
piile dreptului internațional 
ca de exemplu criminalii de 
război.

Unii delegați, fâcindu-se in
strumentul cercurilor a^res: - 
ve, au cerut eliminarea aces
tor prevederi cu caracter pro
gresist, invocînd pretinsa g"- 
jă pentru libertate individu
lui. Luînd cuvîntul In* yedința

La Moscova:

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
a 80 de ani de la nașterea 

iui Mihail fadoveanu
MOSCOVA 3. - Cerapaa- 

d în tul Agerpres transmite : 
Cu prilejul împlinirii a S3 
de ani de la nașterea lui 
Mlhsil Sadoveana. Ia Casa 
Centrală a literaților din 
Moscova a avut lc? la 2 no 
iembri» o mare adunare or
ganizată de Comitetul sovie
tic pentru apărarea păciL 
Uniunea Scriitorilor Sovietici. 
Asociația de prieteni? sovieîo- 
romînă, Institutul de litera
tură mondială ..Gorki-* al V 
cademiei d? Științe a UJLS-S . 
precum și de alte organizații

Cu acest prilej, la Casa 11- 
terițiJor s a deschis și o expo
ziție consacrată marelui scrii
tor romîn și activist zl miș
cării mondiale a partizanilor 
păcii.

La adunarea festivă au luat 
parte numeroși scriitori so
vietici, oameni de știință, 
printre care acad. Dmitri Sko- 
belțîn, președintele Comitetu
lui internațional pentru decer
narea premiilor „Lenin**, stu- 
denți din Moscova, cititori ai 
operelor lui Mibail Sado- 
veanu. D? asemenea, la adu
nare au participat Gh. Stoian, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
r m al R.P, Ronrne la Mos
cova, și alti colaboratori ai 
Ambasadei.

Seară a culturii romînești 
la Djakarta

DJAKARTA 3 (Agerpres) - 
Asociația de prietenie Indo- 
nezia-Rominia a organizat la 
Djakarta o seară culturală de
dicată R. P. Rominc. In cu
vîntul introductiv, președinte
le Asociației, Nirwono Judo, a 
subliniat că obiectivul princi
pal al asociației este întărirea 
și dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele in
donezian și romîn în interesul 
apărării păcii mondiale. în 
continuare, vorbitorul a ară
tat că înființarea Asociației de 
prietenie Indonezia Rominia 
<ate conformă cu dorința de 
pace a poporului indonezian 
precum și cu politica guver
nului Republicii Indonezia 
care promovează relații prie
tenești cu toate țările.

A luat cuvîntul apoi în
sărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R. P. Romine la Dja
karta, Dediu Dumitru, care a 
urat, succes membrilor asocia
ției în activitatea consacrată 
întăririi prieteniei romino in
doneziene.

Deputatul indonezian Man

Filmul „Homo Sapiens" 
a objinut un nou premiu

SAM FRANCISCO 3 (Ager- 
pras). - Io Son Francisco a luat 
sfirșit Festivalul internațional al 
filmului, organizat în fiecare an 
în acest oraș. Juriul festivalului 
a apreciat filmul sovietic „Bala
da soldatului" drept cel mai 
bun film prezentat, acordîndu-i 
premiul întii. Regizorul filmului. 
Grigori Ciuhrai, a fost distins 

ierea cuvîntării, el și-a expri
mat speranța că examinarea 
problemei dezarmării intr-o 
sesiune specială a Adunării 
Generale, care se va întruni 
probabil la începutul anului 
viitor, va da rezultate pozitive.

U Than, reprezentantul Bir- 
maniei, a chemat țările din 
Est și Vest să cadă de acord 
asupra unei soluții de compro
mis. El a enumerat însă nu
mai acele concesii pe care, 
după părerea sa, trebuie să le 
facă Uniunea Sovietică și nu 
a menționat nici o concesie 
din partea S.U.A.

Reprezentantul Mexicului, 
P. Nervo, a arătat în discursul 
său că este necesar să se li- 

din 2 noiembrie, reprezentan
tul R. P. Romîne, Edwin Gla
ser, a arătat, intr-o expunere 
documentată care a fost as
cultată cu mare atenție de 
membrii Comitetului, câ liber
tatea individului nu înseamnă 
liberates de a săvirși nepe
depsit crime împotriva ome
nirii și crime de război. Li
bertatea individuală a omului, 
a spus d, nu înseamnă impu
nitate pentru agresor și pen
tru criminalii de război care 
încalcă drepturile fundamen
tale ale omului. In concluzie, 
reprezentantul romîn a pro 
pus menținerea r.ealterată a 
textului actual al proiectului 
în discuție, care să servească 
astfel ca un serios avertisment 
tuturor amatorilor de aven
turi agresive.

Poziția reprezentantului R.P. 
Romine a fost sprijinită activ 
de reprezentanții Irakului. 
Ceylonului. R.A.L. și Peru.ui. 
Dezbaterile continuă.

Aiuim festivă a tet des- 
cbsă de scriitorul sovietic 
Vsevolod Ivanov, care * subli
niat iu rovrita] sân câ opera 
lui Mihai! Ssdcveanu se bu
cură dc o largă popularitate 
in întreaga Uniune Sovietică.

Criticul literar sovietic Iuri 
Kojevnikov a arătat in ra
porta] prezentat la adunare 
câ Mibail Sadoveanu eMe un 
scrFtor de m?re talent. un 
luptător înflăcărat pentru 
drep ate- El a caracterizat 
creația lui Mihai! Saduveauu 
drerH o «enciclopedie artlstieă 
a vieții țărănimii routine-*.

Despre întâlnirile lor cu Mi 
hai! Ssdoveanu au vorbit poe
tul turc Nazim Hikmet și 
scriitorul Lev Kassil. Cuvinte 
ca d? d- salut an rostit mun
citori și funcționari ai tipo
grafiei „Krasnii proletarii”, 
elevi și profesori ai școlii 
nr 656 din Moscova care au 
citit la adunare telegramele 
de felicitări 2dresate lui Mi
hail Sadoveanu.

După adunare a avut loc 
un concert la care și-au dat 
concursul soliști ai Teatrului 
Mare din Moscova și ai Fi
larmonicii de Stat a Uniunii 
Sovietice.

sur, care a vizitat in primă
vara acestui an R. P. Romînă, 
și a împărtășit impresiile des
pre vizita făcută și a scos in 
evidență dezvoltarea multila
terală a Rominiei. ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
romîn, ospitalitatea acestuia.

A urmat apoi un bogat pro
gram artistic. Corul Gembira 
și cunoscuta artistă indonezia- 
nă Efitjo au interpretat în ro- 
minește cinteee C3 ..In Bucu- 
reștiul iubit". ^Spic de griu” 
și „Mai vin bade pe la noi". 
Au fost prezentate apoi fil
mele rominești ..Scurtă isto
rie". ,Jn iureș de joc”. „Trei 
dansuri rom in ești" și filmul 
vizitei președintelui Sukarno 
in R. P. Romină.

La manifestare au partici
pat peste patru sute de per
soane, deputați, oameni de 
cultură, ziariști, precum și 
membrii corpului diplomatic 
din Djakarta.

Atit programul artistic cit 
și filmele au fost deosebit de 
apreciate de cei prezenți.

de asemenea cu premiul întii 
pentru regie.

Un frumos succes a obținut 
filmul romînesc „Homo Sa
piens", creația lui Ion Popescu- 
Gcpo căruia i-a fost decernat 
premiu! întii pentru filmele de 
desen animat. Același premiu a 
fost atribuit și unui fi!® iugo
slav. 

chideze teama și neîncrederea 
existente între Est și Vest 
care împiedică rezolvarea pro
blemei dezarmării. După pă
rerea delegației mexicane, a 
spus el, tratativele în proble
ma dezarmării trebuie să aibă 
loc în cadrul O.N.U. și cu par
ticiparea unor state care ante
rior nu au fost reprezentate în 
Comitetul celor zece țări pen
tru dezarmare. El a subliniat 
că Comitetul Politic nu a dis
cutat concret planurile de de
zarmare pe care le are la dis
poziție. Toate ședințele Comi
tetului au fost consacrate unor 
discursuri in legătură cu pro
blemele generale ale dezarmă
rii. ceea ce nu a dus la rezul
tate concrete. în încheiere, re
prezentantul mexican a spri
jinit propunerea cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară și cu privire 
la împiedicai ea predării aces
tei arme altor state.

Ședința din dimineața zilei 
de 2 no.embrie a Comitetului 
Politic a luat sfîrșit după dis
cursul rostit de delegatul spa
niol.

în ședința din după-amiaza 
zilei au luat cuvîntul in pro
blema dezarmării șapte dele
gați ai Afganistanului, Repu
blicii Mali. Libiei, Liberiei, 
Norvegiei, Turciei și Laosului. 
înainte de a lua cuvîntul pri
mul vorbitor. Comitetul a ac
ceptat fără obiecții ca următo
rul punct ai ordin ei sale de zi 
sâ fie discutarea plingerii Cu
bei împotriva intențiilor agre
sive ale Statelor Unite.

Delegatul Afganistanului a 
spus că com.tetul a primit 
propuneri importante in legă
tura cu dezarmarea generală 
și complectă sub un control 
internațional eficient și că tre
buie să ia măsuri concrete 
pentru înfăptuirea acestor pro
puneri. El a declara: că va 
sprijini orare directive cu care 
toate țănle interesate vor fi 
de acord.

Este in joc existența omeni
rii, a cec.arat reprezentantul 
Republicii Mali, și această 
existență dep.nde de solu
ționarea problemei dezarmă
rii. Dacă această problemă nu 
va ii soluționată toate avanta
jele economice și sociale pot 
fi considerate ca ultima țigară 
fumată de un cm condamnat 
la moarte.

Delegatul Republic;. Mali a 
condamna; guvernul francez 
pentru efectuarea de expe
riențe cu arma nucleară in a- 
propserea țării sale și a spriji
nit propunerea președintelui 
Ghanei. Nkrumah. cu privire 
la lichidarea tuturor bazelor 
militare din Africa. înfăptui
rea acestei propuneri, a sub
liniat el. ar constitui o vic
torie a solidarității popoarelor 
africane împotriva imperialis
mului.

Delegatul Republicii Mali a 
calificat drept absurdă situa- . 
ția in care o mare putere — 
Republica Populară Chineză, 
aliata unei alte mari puteri, ; 
nu participă la tratativele in 
problema dezarmării.

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 3 (Ager- ; 

preș). — Guvernele și paria- j 
mentele provinciale din Con
go. precum și populația țării 
sprijină guvernul legal al 
Congoului, a declarat primul 
ministru Patrice Lumumba 
într-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției Ta- 
niug.

Referindu-se la activitatea 
ilegală a „Consiliului comisa
rilor generali". Lumumba a 
crătat câ toți actualii comisari 
au învățat în Belgia, iar la 
Bruxelles a putut sâ învețe 
numai rine era partizan sută 
la sută al autorităților colo
niale belgiene. înapoierea 
unui mare număr de belgieni 
și pătrunderea tor in aparatul 
administrativ țj în alte insti
tuții dovedește ce caracter are 
consiliul comisarilor generali, 
arată poporului congolez in 
slujba cui se află ei.

Congolezii, a spus Lumum
ba. consideră această înapo- i 
iere a belgienilor ca o înapo
iere a colonialiștilor și ex- | 
plcatatorilor. a căror asuprire j 
au simțit-o timp îndelungat I 
pe spinarea tor. și care sînt I 
vinovațî de actuala criză și i 
anarhie din țară.

Lumumba a caracterizat pe ■ 
conducătorul impostor al Ka- • 
tangăi. Chombe. ca un para- j 
van in spatele căruia acțio- | 
neazâ consilierii și instructo- 1 
rii belgieni.

Primul ministru a] Con
goului a declarat că in ar- i 
mată o mare parte din sol- i 
dați sînt de partea guvernu- | 
lui legal.

După cum reiese din știrile 
agențiilor de presă. Mobutu 
încearcă să-și asigure spri
jinul și ajutorul monopoluri
lor străine interesate in je- i 
fuirea bogățiilor naturale ale 
Congoului.

Ducă cum relatează agen
ția France Presse, la 3 no
iembrie a plecat la Paris prin 
Brazzaville o ..misiune de bu
năvoință" a lui Mobutu alcă
tuită din ofițeri.

„Misiunea" va vizita timp 
de o lună Franța. S.U.A., Ca
nada. Belgia și Germania oc
cidentală.

U, R.S.S. pregătește astăzi 
aproape de trei ori mai multi 

ingineri decît S.U.A.
MOSCOVA 3 (Agerpres). - 

TASS transmite : Intr-un ar
ticol publicat în ziarul „Prav
da*. Veaceslav Eliutin, mini
strul învățămmtului Superior 
și Mediu de Specialitate din 
U.R.S.S., declară că „Uniunea 
Sovietică a întrecut toate ță
rile capitaliste în ceea 
privește ritmul dc pregătire 
și numărul total al specialiș
tilor. In nici un stat, scrie el, 
instituțiile de invățămînt nu 
sînt absolvite de un număr 
atit de mare de ingineri, me
dici, agronomi și profesori ca 
în U.R.S.S.

V. Eliutin arată că U.R.S.S. 
pregătește astăzi aproape de 
trei ori mai mulți ingineri de
cît Statele Unite ale Ameri
ca. Numai în anul 1969, sub
liniază ministrul, în Uniunea 
Sovietică au absolvit studiile 
peste 100.000 de ingineri. 
Peste o cincime din numărul 
țăranilor și aproape o treime 
d’n numărul total al persoa

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
Alegătorii americani își expri
mă nemulțumirea în legătură 
cu faptul că cei doi candidați 
la președinție nu prezintă un 
program concret de apărare a 
păcii.

„Săptămîna trecută, scrie 
un corespondent al trustului 
de ziare „Scripps Howard", 
cind Nixon a urcat la tribuna 
din Ann-Arbor (statul Michi
gan) el a văzut un uriaș pa
nou improvizat. Panoul înfă- 
țișa norul in formă de ciuper
că al exploziei atomice și 
purta inscripția : „Prestigiul 
Statelor Unite nu s-a ridicat 
nic-odată atît de sus". Ori
unde privea candidatul repu
blicanilor vedea inscripții a- 
s mănătoare. Unul din pa
nouri purta inscripția : „Să 
rămînă goală încă patru ani 
Casa Albă

Partidele republican și de
mocrat au pus în circulație 
m lioane de insigne cu nu
mele candidaților lor pentru 
funcțiile de președinte și vi
cepreședinți ai S.U.A, Recent, 
anunță corespondentul. la 
New York au apărut insigne 
în alb care nu poartă nici 
un fel de inscripție. Alegăto
rii americani difuzează pe 
scară largă aceste insigne îm
preună cu manifeste care 
cheamă ca aceste insigne să

Protestul alegătorilor americani

Unități ale Buruiene eh rului mirșâluiete tn Franța

Pe un drum bătătorit...
Desen de KUKR1NIKS1 din ziarul PRAVDA"

„Ocuparea pașnică" 
a Franței continuă

BONN 3 (Agerpres). — în 
seara zilei de 2 noiembrie, 
patru batalioane ale Bundes- 
wehrului vest-german cu un 
efectiv total de 2.500 de oa
meni au trecut prin cîteva 
puncte frontiera franco-vest- 
germană. Ei s-au îndreptat 
spre taberele militare france
ze Mourmelon și Sissonne unde 
de cîteva săptămini se află 
primele subunități ale aces
tor batalioane. Bundeswehrul 
vest-german intenționează să 
efectueze în aceste tabere ma
nevre militare în decurs de 
trei săptămini. Soldații Bundes. 
wehruluj trimiși în Franța 
au fost instruiți în mod spe
cial în ce privește comporta
rea pe teritoriul francez.

★
în noaptea de 2 spre 3 no

iembrie al doilea grup de sol
dați vest germani a sosit în ta. 
berele franceze de la Sissonne 
și Mourmelon. „Aceștia sînt 
oaspeții lui de Gaulle și nu ai 
poporului francez", sub acest 
titlu scris cu litere mari ziarul 
francez „Liberation" a publi-' 
cat știrea că în noaptea de 2 
spre 3 noiembrie frontiera de 
stat a Franței a fost trecută 
de 2500 de soldați ai Bundes- 
wehrului. „Ei se înapoiază, 
aceasta este revanșa lor", 
scrie ziarul. 

nelor ocupate cu munca fi
zică au studii superioare, me
dii și de specialitate.

Uniunea Sovietică ajută po
poarele care au pornit pe ca
lea dezvoltării economice de 
sin» stătătoare și prin primi
rea unor studenți din aceste 
țări in instituțiile de invăță
mînt superior din U.R.S.S. 
V. Eliutin subliniază că în 
instituțiile sovietice de învă 
țămint superior studiază as
piranți și studenți din aproa
pe 50 de țări ale lumii.

In legătură cu aceasta el 
menționează că în 1960 la 
Moscova s-a deschis „Univer
sitatea prieteniei popoarelor" 
— unicul institut de invăță
mînt superior internațional 
din lume. Sutele de repre
zentanți ai țărilor Asiei, Afri
cii șl Americii Latine care 
și-au început studiile in acea
stă universitate, sînt întreți
nuți statul sovietic.

fie purtate în semn de pro
test împotriva programelor 
electorale ale celor doi can
didați.

----------- ---------- •-----

Coreea de sud:

Demonstrații 
studențești 

antiguvernamentale
SEUL 3 (Agerpres). — în ul

timul timp în Coreea de sud 
au izbucnit de cîteva ori de
monstrații studențești antigu. 
vernamentale. Participanții la 
aceste acțiuni cer revizuirea 
actualei politici antinaționale 
a guvernului Tian Men, re
tragerea trupelor americane 
d:n Coreea de sud. stabilirea 
de contacte cu guvernul 
R.P D. Coreene.

După cum se anunță din 
Seul, ministrul sud-coreean al 
Justiției, după ce a recunos
cut că ..o anumită parte a 
studenților se pronunță pen
tru neutralizarea țării și că 
pentru înfăptuirea acestui 
scop unii studenți vor chiar 
să plece in nord pentru a 
duce tratative", a amenințat 
că îi va persecuta pe partici- 

i panții la demonstrațiile stu- 
i dențești.

Conducerea Mișcării parti
zanilor păcii din Franța a dat 
publicității o declarație în 
care subliniază că prezența 
trupelor vest-germane pe te
ritoriul francez este intolera
bilă. Această declarație chea
mă pe toți partizanii păcii din 
Franța să organizeze la 13 no
iembrie In întreaga țară o zi 
dc- protest împotriva staționă
rii trupelor Bundeswehrului 
pe teritoriul francez.

PE SCURT
ULAN BATOR 3 (Ager

pres). — Agenția Monțame 
anunță că în conformitate cu 
planul de colaborare cultura
lă dintre R. P. Mongolă și 
R. P. Romină la 1 noiembrie 
s-a deschis la cinematograful 
„Arat" expoziția de fotografii 
„Republica Populară Romînă".

ATENA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Av- 
ghi“ anunță că în Grecia ia 
amploare mișcarea pentru eli
berarea lui Manolis Glezcs. 
Petiția care cere eliberarea 
lui Glezos a fost semnată 
deja de zeci de mii de per. 
soane.

Dejun oferit 
de A. I. Mikoian 

in cinstea 
delegației cuhne 

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 noiembrie 
Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinle al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a oferit la Marele 
Palat al Kremlinului un dejun 
in cinstea misiunii economice 
guvernamentale a Republicii 
Cuba, condusă de Ernesto Gue
vara.

La dejun au participat toți 
membrii misiunii cubane, Ventu- 
ro Machado, ministrul Sănătății 
al Republicii Cuba, Faure Cho- 
mon Mediavilla, ambasadorul Re
publicii Cuba in U.R.S.S., și 
membri ai Ambasadei cubane in 
U.R.S.S.

Din partea Uniunii Sovietice 
la dejun au fost prezenți Aleksei 
Kosîghin. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Vladimir Novikov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei Cro- 
mîko, Nikolai Patolicev și Ser- 
ghni Kurașov, miniștri <at 
U.R.S.S., precum și alte persoa
ne oficiale.

----- •-----

Sosirea lui J. Țedanbal 
la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 noiem
brie, la Moscova a sosit J. T® 
denbal, prim-secretar al C C. 
al Partidu-ui Popular Revolu
ționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

La invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic, Țe- 
denbal, șeful delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Mongole, și membrii de
legației vor participa la săr
bătorirea celei de-a 43-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

----- •-----

în R. P. Chineză: 

în întimpinarea 
zilei de 7 Noiembrie

PEKIN 3 (Agerpres). — Po
porul chinez se pregătește să 
sărbătorească pe scară largă 
cea de-a 43-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La Casa prieteniei 
chino-sovietice de la Pekin s-a 
deschis o expoziție de foto
montaje „U.R.S.S. în construc
ție". Un loc central îl ocupă 
la expoziție standurile cu fo 
tograf’i care ilustrează mun
ca pașnică, constructivă a 
poporului sovietic, marile lui 
succese în dezvoltarea indus
triei Si agriculturii, în cuceri
rea Cosmosului și folosirea e. 
nergiei atomice în scopuri 
pașnice, înflorirea învățămin- 
tu’ui. științei și culturii.

în toate centrele provinciale 
și in alte multe orașe din 
țară se deschid, de asemenea, 
expoziții de fotomontaje „Po
porul sovietic în lupta pentru 
îndeplinirea planului septe- 
nal“.

La 5 noiembrie, la Pekin 
va fi inaugurat tradiționalul 
Festival al filmului sovietic, 
care se va desfășura în 12 
mari orașe din țară.

Răspunzind invitației Aso
ciației de prietenie chino.so. 
vietice, la 3 noiembrie a sosit 
la Pekin o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-chi- 
neze, în frunte cu V. N. Sto- 
letov, ministrul Învățămîntu- 
lui superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.S.R.

----- •-----

Sfidînd dorinja 
de pace a popoarelor :

S.U.A. măresc 
alocațiile 

pentru armele chimice 
ți bacteriologice

NEW YORK 3 (Agerpres). 
Ziarul „New York Times" a 
publicat un articol al specia
listului său militar, Raymond, 
care dezvăluie intențiile Pen
tagonului de a folosi arme 
bacteriologice și chimice. „Pro
gramul de cheltuieli ale 
Pentagonului pentru pregăti
rea războiului chimic și bac
teriologic, pe vremuri un su
biect secret de discuții în 
cercurile militare, s-a ridicat 
anul acesta la suma de 70 mi
lioane de dolari. în noul bu
get aceste cheltuieli sînt pre
văzute la suma de 76 milioane 
de dolari. Același funcționar, 
subliniază Raymond, a decla
rat câ în viitorii 7-8 ani chel
tuielile pentru aceste scopuri 
vor spori la peste 200 milioa
ne de dolari pe an".

SINGAPORE. Agenția France 
Presse relatează că o delegație 
a studenților Universității din 
Singapore a cerut să fie primită 
de consul-ul general al Franței în 
acest oraș pentru a-i înmîna o 
rezoluție prin care studenții de
clară că sprijină lupta studenți
lor algerieni și condamnă răz
boiul colonialist dus de Franța 
în Algeria. Potrivit agenției, con
sulul general francez a refuzat 
să primească această delegație.

SOFIA. Agenția B.T.A. trans
mite că la 3 noiembrie la Sofia 
s-a închis cea de-a 6-a sesiune 
a Adunării Ponuiare a R. P. Bul
garia. La ședința din 3 noiem
brie au fost adoptate mai multe 
legi printre care legea cu privire 
la bugetul de stat.

La Uzinele „Grigore Preoteasa4 
din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

— Eu sînt destul de tînăr, 
am împlinit deabia 25 de ani, 
îmi spune Iosif Ilie, muncitor 
turnător la secția mecanică 
I. Sînt căsătorit și am un bă
iețel de doi ani la care țin. 
se înțelege, ca la lumina ochi
lor. în fabrică muncesc și am 
un salariu bun. Noi, ca de alt
fel toți muncitorii patriei, 
depunem toate eforturile pen
tru ca patria noastră să devină 
din ce în ce mai înfloritoare. 
Aici, aceasta se concretizează 
în lucru de calitate înaltă, 
ieftin și bun. Vă închipuiți 
însă că acestea nu le putem 
înfăptui decît într-o atmosferă 
de liniște, de pace și prietenie 
între popoare. Iată de ce pro
blema dezarmării generale și 
totale, problema dacă va fi 
sau nu război, ne interesează 
în cel mai înalt grad. Iată de 
ce, cînd tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej vorbea în ca
drul expunerii despre poziția 
țării noastre în problema de
zarmării, fiecare idee a sa 
izvora parcă din convingerile 
mele profunde, din convinge
rile tovarășului meu de muncă 
Giurcan Vasile, ale lui Dina 
Ilie, Călinei Paula, ale tuturor 
muncitorilor din uzină și din 
întreaga țară".

Mulți dintre muncitori 
mi-au vorbit despre încrederea 
profundă pe care o au în po
litica partidului și guvernului 
nostru, politică înțeleaptă care 
reflectă întru totul aspirațiile 
de pace ale poporului munci
tor. Munteanu Sofia, munci
toare la secția bandă-contori 
mi-a vorbit cu cîtă bucurie și 
interes a urmărit activitatea 
depusă de delegația R. P. Ro
mîne la sesiunea C.N.U. îm
preună cu alți muncitori din 
fabrică, îmi spunea ea, am în- 
tîmpinat delegația R.P.R., în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la sosirea în

INFORMAȚII
Oaspetele indian, dr. V. K. 

R. Rao, directorul Institutului 
de dezvoltare economică din 
New Delhi, care ne-a vizitat 
țara la invitația Universității 
„C. I. Parhon" din București 
a părăsit joi dimineața Capi
tala.

★
După ce au petrecut o zi la 

Sinaia unde au vizitat castelul 
Peleș și au vizionat filme ro- 
mînești de scurt metraj, repre
zentanții universităților de 
peste hotare care au participat 
la festivitățile Centenarului 
Universității din Iași au sosit 
joi la prinz în Capitală.

★
Membri ai delegațiilor sindi

catelor din R. P. Bulgaria, Ci

Obiective concrete 
brigăzilor ut emisie 

de muncă patriotică !
(Urmare din pag. l-a) 

unele șantiere nu există întot
deauna o organizare temeinică, 
tinerii sînt purtați adesea de la 
un loc la altul, nu e stimulată 
suficient întrecerea pentru efec
tuarea unui lucru de calitate și 
cu un randament cit mai mare. 
Tovarășul Cosraa Stanciu, direc. 
torul Școlii tehnice de Geologie 
din București, ne arăta că dese
ori conducerile șantierelor pri
vesc contribuția tinerilor briga
dieri ai muncii patriotice super
ficial, că le indică metodele cele 
mai simpliste de efectuare a 
unor lucrări, irosind astfel mul
tă forță de muncă.

— Dacă sîntem mulțumiți de 
modul în care a fost organizată 
munca brigăzilor care au lucrat 
la Sala Palatului R.P.R., nu a- 
celași lucru îl putem spune dts. 
pre tovarășii de la secția „Spații 
verzi“ a sfatului popular, ne 
spunea tovarășul Virgil Șchiopîr- 
lan, membru în comitetul 
U.T.M de la Telefoane. Deși 
comandamentele brigăzilor au 
depus o muncă organizatorică la 
fe? de minuțioasă nu rareori s-a 
întîmplat ca tovarășii de la sec
ția „spații verzi» să solicite a- 
jutorul organizației U.T.M. de a 
mobiliza mai mulți tineri decît 
avea nevoie șantierul. La fel de 
neorganizat au procedat și tova
rășii din conducerea șantierului 
de la Sala Dalles. Ei ne-au so
licitat să mobilizăm de pil
dă pentru o duminică di
mineața 100 de tineri. Organiza
ția U.T.M. a răspuns chemării, 
în ziua și la ora fixată, pe șan
tier se afla numărul de tineri cc. 
rut. Iată însă că delegatul con
structorilor a venit cu o jumă
tate de oră mai tîrziu oprimi 
doar.. 50 dc tineri ! Pe bună 
dreptate tinerii s-au întrebat: de 
ce oare este prețuit atît dc puțin 
entuziasmul cu care ei sînt gala 
să sprijine construcția ?

Lucruri asemănătoare se pe
trec și pe alte șantiere. Tovară
șul Damian Cadar, secretarul 
Comitetului U.T.M. de la Insti
tutul de studii romîno sovietice, 
arată că, de foarte multe ori, 
responsabilii șantierelor ..Ilie 
Pintilie» și „Cireșica" reparti
zează lucrări sub posibilitățile 
pe care le au brigăzile, urmînd 
ca apoi tinerii să aștepte vreme 
îndelungată pînă la aflarea unui 
nou loc de muncă, sau chiar pînă 
la găsirea... responsabilului din 
partea șantierului. Munca se face 
astfel cu intermitențe, cu randa
ment scăzut.

Pe aceste șantiere, spunea to
varășul Cadar, s-a întîmplat de 
multe ori să executăm și lucrări 
care nu aveau nici o importanță 

București. Eram cuprinsă de 
sentimentul mîndriei puter
nice că acolo, departe de pa
trie, cel mai iubit fiu al’, 
poporului nostru a sus.inut 
cu tărie interesele și aspira
țiile de pace ale oamenilor 
muncii din țara noastră. Cum 
să contribuim noi la marea și 
hotărîtoarea bătălie pentru 
pace pe care o dau nopoarelei 
lumii în frunte cu Uniunea-. 
Sovietică ? Noi înțelegem sji 
facem aceasta lucrînd din ce: 
în ce mai bine, ridieîndu-ne: 
zi de zi calificarea, dînd pro
duse de cea mai bună caii taie,, 
convinși fiind că astfel contri
buim la înflorirea pe mai de
parte a patriei.

Și într-adevăr. de aceasta te 
convingi dacă mergi în orice 
secție a uzinei. Colectivul de 
muncitori de aici își va înde
plini negreșit înainte de ter
men angajamentul de a rea
liza în 1960 economii peste 
plan în valoare de 4.500.000 
lei. De acest lucru ne asigură 
toți muncitorii uzinei. în a- 
ceastă sumă sînt incluși și 
cei 41.000 lei economii în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
ale secției unde lucrează Mun
teanu Sofia și cei 8.000 lei pe 
care-i vor economisi pînă la 
sfîrșitul anului Iosif _ Ilie, 
Giurcan Vasile și miile și su
tele de mii de lei pe care-i vor 
economisi în acest an toți ti
nerii și vîrstnicii Uzinei „Gri
gore Preoteasa". Ei au convin
gerea fermă că și pe mai de
parte, sub conducerea partidu-* 
lui, vor îndeplini cu succes 
prevederile planului pe 1961. 
în interesul victoriei depline 
a socialismului în țara noas
tră.

Așa au înțeles ei să sprijine 
politica înțeleaptă de pace și 
coexistență pașnică a partidu
lui și guvernului nostru, așa 
își înțeleg ei contribuția la 
apărarea destinelor păcii.

pru, Grecia, Guineea și din 
Uniunea Sud-Africană au vi
zitat în cursul zilei de joi B a- 
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu Dej", Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", Ate
lierele C.F R. „Grivița Roșie", 
Filatura Romînească de Bum
bac și „Tricotajul Roșu".

★
Continuîndu-și vizita _ îți. 

țară, membri ai delegațiilor 
sindicale din Anglia, Argenti" 
na, R. P. D. Coreeană. Gui
neea, Indonezia, Iran și R.P F. 
Iugoslavia, au fost joi după 
amiază oaspeții muncitorilor 
din gospodăria agricolă ds 
stat „7 Noiembrie" Șercaia, 
raionul Făgăraș.-

(Agerpres)

practică concretă Nu odată ope
rația făcută cu o zi înainte de 
altă brigadă o relua brigada noa
stră în sens invers (aduceam la 
loc materialele transportate do 
alți tineri ba... chiar de noi în
șine !) Pentru brigada de la 
I.S.R.S. a devenit celebră o stivă 
de seînduri din curtea șantieru
lui „Cireșica" pe care ei au 
transportat-o și readus-o la loc 
de cel puțin 5—6 ori.

O problemă importantă care 
s-a ridicat în cursul raidului 
nostru este și aceea a aglomeră
rii unui prea mare număr de 
tineri pe șantierele din cadrul 
raionu’.Tii „I. V. Stalin".

— Noi avem înscriși în bri
găzi aproape 1.000 de tineri, ne 
spunea tovarășa Ion Elena, se
cretara comitetului U.T.M. de la 
Școala medie ,.I. L. Caragiale". 
Asta înseamnă forță, nu glumă ! 
Din păcate însă, forța și avîntul 
patriotic al elevilor noștri se 
pierd uneori în înghesuiala care 
se naște pe șantiere. Cu cîteva 
duminici în urmă, aproape 800 
de elevi au fost chemați să lu
creze pe șantierul „Ilie Pintilie". 
Ni s a repartizat un loc mic de 
muncă. Eram mult prea mulți 
față de nevoile locului de mun
că. Ne încurcam unul pe altul. 
Deși acțiunea a fo«t „mare 
lucrările care au rezultat an 
fost mărunte și ceea ce este 
mai rău, în asemenea situații, 
tinerii n.au reușit să simtă că 
au făcut un lucru util, au pic’ 
cat nemulțumiți de pe șantier.

★
O mai bună legătură a comi

tetului raional U.T.M. cu Sfatul 
popular riional ,,I. V Stalin" 
va duce, fără îndoială la îmbu
nătățirea activității brigăzilor de 
muncă patriotică pe șantiere, la 
sporirea eficacității muncii aces
tora. Din partea sfatului popu
lar raional, ca și din partea 
conducerii șantierelor se așteap
tă o mai bună organizare a locu
rilor de muncă, o grijă mai 
atentă față de tinerii care vin 
cu entuziasm și clan patriotic 
pe șantiere. Dc asemenea, me
toda de a se organiza cu regu
laritate la comitetul raional 
U.T.M. constaturi la care să 
particip* secretarii unor or
ganizații UT.M., comandanți de 
brigăzi și delegați din partea 
conducerii șantierelor, metodă 
încetățenită în alte raioane <lin 
țară, ar da posibilitatea înlătu. 
rării unor dificiențe care mai 
apar în organizarea muncii pa
triotice a tineretului din raionul 
..I V. Stalin", în asigurarea 
fronturilor de lucru pentru fie
care brigadă de muncă patrio
tică în parte.
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