
Proletari din toate țările, uniți-vă!

!S
Organ Gentral al Uniunii Tineretului Muncitor

/

Anul XVI, seria Ii-a nr. 3574

Z Pentru

Â 15-a aniversare a F.M.T.D.
Adunarea festiva a tineretului din Capitală

viitor cu aceeași fermitate activi
tatea F.M.T.D. care corespunde 
celor mai fierbinți năzuințe ale 
tineretului iubitor de pace de 
pretutindeni.

Prezența la tribună a lu[ Mah
mud Gaafar, prim-vicepreședinte 
al F.M.T.D, prilejuiește o caldă 
manifestație de simpatie față de 
F.M.T.D. Tinerii salută cuvintele 
vorbitorului care arată că în cen
trul activității F.M.T.D. se află 
mobilizarea tineretului lumii 
lupta pentru triumful ideilor co
existenței pașnice, pentru dezar
marea generală și totală, pentru 
lichidarea deplină a colonialis
mului, împotriva imperialismului.

Cu aplauze este aprobat textul 
scrisorii adresată F.M.T.D.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic la 
care și-au dat concursul Ansam
blul artistic al U.T.M. și soliști 
laureați ai Festivalurilor Mondial 
le ale Tineretului și Studenților4 

...La a XV-a aniversare a 
F.M.T.D. tineretul bucureștean ca 
și tineretul întregii noastre patrii 
și-a manifestat cu căldură hotărî» 
rea sa de a sprijini și pe viitor 
acțiunile F.M.T.D.. de a-și -aduce 
aportul la măreața cauză a apă
rării păcii, pentru triumful ideilor, 
nobile ale coexistenței pașnice.

I

membri ai biroului și secretaria
tului C.C. al U.T.M., reprezen
tanți ai conducerii unor institu
ții centrale de stat și organizații 
obștești. personalități ale vieții 
culturale, numeroși activiști ai 
U.T.M. Este prezent Mahmud 
Gaafar, prim-vicepreședinte 
F.M.T.D.

Adunarea este deschisă de 
Gheorghe lordache, secretar

Ieri după-amiază la casa da 
cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu, tinerii din 
București au sărbătorit a XV-a 
aniversare a Federației Mondia
le a Tineretului Democrat, Sala 
ce a găzduit atîtea manifestări 
tinerești este plină. Sute și sute 
de tineri din toate raioanele 
Bucureșțiului, muncitori, funcțio
nari, studenți, elevi, s-au întru
nit spre a-și exprima sprijinul 
entuziast față de activitatea 
F.M.TJ)., încrederea deplină 
in puternica organizație interna
ționala de tineret ce reunește în 
rîndurile sale 101.000.000 de 
tineri.

La adunarea festivi iau parte

al

tor. 
al 

comitetului orășenesc U.T.M. Bu
curești,

Tinerii ascultă cu deosebită w 
tenție cuvîntarea rostită de tova
rășa Elena Poparad. secretar al 
C.C. al U.T.M. Deseori puternice 
aplauze exprimă hotărîrea tinere
tului nostru de a susține și pe
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îmbunătățirea calității
finisajelor

Cum organizează Trustul nr. 1 construcții 
București, ridicarea calificării tinerilor

în ultimii ani, în țara noa
stră, i-au ridicat într-un ritm 
Bpid numeroase construcții 
frumoase, trainice care se 
bucură de aprecierea bine 
meritată a oamenilor muncit 
Trustul nostru de construcții 
a executat și el astfel de lu
crări. Blocurile din Piața Pa
latului, Sala Studio a Radio- 
televiziunii, Fabrica de zahăr 
Bucecea, Tăbăcăria Jilava, 
sînt numai cîteva lucrări cu 
care constructorii șantierelor 
trustului nostru pot să se 
mîndrească. Cu toate aceste 
însemnate succese obținute de 
constructorii Trustului 1, exis
tă încă unele neajunsuri.

La recenta plenară lărgită 
a C.C. al P.M.R., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat ca o deficiență în sec
torul construcțiilor slaba ca
litate a unor finisaje și in
stalații de interior la unele 
locuințe. Pentru remedierea 
acestei deficiențe recenta ple
nară a C.C. al P.M.R. arată că 
întreprinderile de construcții 
trebuie să organizeze școli de 
pregătire a muncitorilor și 
tehnicienilor în toate speciali
tățile lucrărilor de instalații și 
de finisaj. Critica aceasta pe 
care partidul o adresează con
structorilor ne vizează și pe 
noi, constructorii din cadrul 
Trustului nr. 1.

Așa de exemplu, la blocurile 
de locuințe din șoseaua Giur
giului, unde s-au aplicat cite- 
va elemente noi de finisaj, au 

▼ existat lucrări de calitate 
slabă. La Suceava în momen
tul de față pe șantierul de lo
cuințe al trustului nostru se 
remarcă unele lucrări de fini
saj făcute necorespunzător, 
urîte ca aspect și uneori chiar 
netrainice. Care este cauza ? 
Firește, o mulțime de factori 
au concurat la o calitate scă
zută a unor lucrări, dar aici 
trebuie vorbit de o cauză 
principală și anume: insu
ficienta pregătire profesio
nală a unor constructori. La 
șantierul din Șoseaua Giur
giului unde finisajul locuințe
lor trebuia să fie de cea mai 

v bună calitate datorită noilor e- 
lemente aplicate, s-a întîm- 
plat tocmai pe dos fiind
că în general constructo
rii s-au descurcat greu în 
noile procedee de lucru, n-au 
avut calificarea corespunzătoa
re nivelului tehnicii utilizate 
în construcție. La Suceava din 
lucrările interioare de finisaj 
de slabă calitate se poate con
stata că unii muncitori și teh
nicieni nu cunosc destul de 
bine meseria, noile metode de 
lucru.

De aici se vede că nu ne-am 
preocupat suficient pentru a 
ridica calificarea muncitorilor 
și tehnicienilor pentru ca a- 
ceștia să folosească metodele 
noi de lucru și materialele noi 
care asigură un finisai și un 
confort ridicat. Acțiunile care 
le-am întreprins pe această li
nie nu au avut un caracter 
organizat.

Pentru a răspunde dt 
bine cerințelor pe care parti
dul ni le pune in față urbuie, 
firește, să ne preocupăm se
rios de o acțiune generală de 
ridicare a calificării profesio
nale a constructorilor. In lunile 
de iarnă — decembrie, ianua
rie și februarie — există mai 
mult răgaz pe șantiere și de a- 
ceea, profitînd de acest lucru, 
ne-am hotârit să deschidem 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale. în organiza
rea acestor cursuri noi vom 
ține seama de experiența de 
pînă acum, de nevoile de ca
dre bine pregătite pe șantiere. 
Astfel, cele mai multe cursuri 
le vom organiza cu muncitorii 
calificați din meseriile de fi
nisaj și instalații.

Pentru organizarea acestor 
cursuri conducerile șantierelor 
sînt datoare să asigure con
diții materiale — săli de 
cursuri, să fixeze orele de pre
dare, să recomande cele mai 
bune cadre tehnice care să 
predea Ia orele de curs. în 
legătură cu fixarea tematicii 
cursurilor ne-am gîndit că 
inițial trebuie desfășurat un 
sondaj al cunoștințelor con
structorilor pentru ca lecțiile 
să fie cît mai aproape de ne
voile acestora. Programul 
cursurilor trebuie să.cuprindă 
lecții despre materiale noi și 
metodele tehnice avansate, să 
vorbească despre utilizarea 
sculelor, utilajelor și mașini
lor de productivitate mărită, 
despre întrebuințarea prefa
bricatelor și a precomprimate- 
lor care elimină volume mari 
de lucrări de finisaj. La aces
te cursuri conducerile șantie
relor trebuie să atragă în pri
mul rînd pe toți tinerii de pe 
șantier, șefi de echipe și bri
găzi. tehnicieni, adică toți a- 
cei constructori care contribu
ie direct la asigurarea calității 
locuințelor.

Paralel cu aceasta, pe șan
tierele noastre vom organiza 
în lunile de iarnă calificarea 
la locul de muncă a unui 
mare număr de muncitori- A- 
ceastă nouă sarcină ne-a im
pus o faptul că în trimestrul 
IV al acestui an ne lipsesc 
un număr mare de muncitori 
calificați, absolvenții școlilor 
profesionale neacoperind ne
cesarul. Pe șantierele noastre 
mecanizarea permite un vo
lum mare de lucrări de exte
rior ; pentru interior însă, la 
tencuieli, finisări, ne tre
buie zidari, mozaicari etc.

Ing. T. TUCMAN 
directorul Trustului nr. 1 

construcții București

fabricii 
itoa- 

de

Maistrul Vlej loan de la secția pregătirea țesăturii a 
„Pcrtizcnul Roșu" din Orașul Stalin, îndrumând pe răsucii 
rec Anica loan. Datorită sprijinului primit An'tcxs loan, ca 
altfel multe muncitoare, a de venit fruntașă in p oducție.

Conferințe despre activitatea
delegației R. P. Romîne la sesiunea 

Adunării Generaîe a O. N. U.
Societatea pentru răspândi

rea științei și culturii a or
ganizat in Capitală și în țară 
o serie de conferințe și seri de 
întrebări și răspunsuri pe 
marginea expunerii tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu privire la lucrările scs'bbH 
Adunării Generale 3 
și 
B.

la 
P.

O.NU. 
activitatea delegației 

Romine.

Conferințele vor fi ținute de 
oameni de știință și cultură, 
activiști pe tărim 'obștesc etc.

In Capitală, in sala Lecto
ratului Central al S.R.S.C. a 
avui loc joi seara conferința 
tov. Titus Cristureanr., vice
președinte al Camsrei do Co
merț a R. P. Romine, la care 
a asistat un numeros public.

(Agerpres)

In întreprinderile Capitalei

417.000.000 lei economii 
peste plan
bumbac fi 
zahăr. Față de pri. 
mele nouă luni din 
anul 1959, construc
torii do mașini cu 
realizat in pluz 4.610 
semănători de cerea
le, 1.165 de eombine 
cerealiere, 541 va
goane de marfă și 
cisterne. De aseme
nea, muncitorii din 
industria ușoară au 
realizat 
m. p. 
bumbac, 
articole 
834.000 m 
câlfăminte de piele 
etc.

Datorită creșterii 
producției și produc
tivității muncii, fo-

Oamenii 
din toate 
industriale 
pitali și-au îndepli
nit și depășit pe 
primele trei trimestre 
sarcinile lor de pro
ducție. Planul pro
ducției globale a fost 
depășit cu 4,7 la su
tă, realiânduse o 
producție cu 18,2 la 
sută mai mare decit 
în perioada cores
punzătoare a anului 
trecut. Importante 
depășiri s-au obținut 
la 
trici, 
marfă 
țevi de 
țesături 
mătase,

k

Cuvîntul tovarășei t Cuvîntul

mustru 
ramurile 

din Co

(Continuare în pag. 3-a)

folosirea mai 
spațiului pro.

Tinerele Mi ha Iaca șl Anișoara Mierloi urmează
cursurile de pian. Ele sînt în anul al ll-lea al Școlii populare 

de artă din Pitești.

generatori elec- 
vagoane da 
și cisterne, 
oțel, mobilă, 

de lină 
tricotaje de

Inirarea 
în funcțiune, 

a turnătoriei 
de metale 
neferoase 

de la Mociur
Zilele acestea a intrat 

în funcțiune, la complexul 
Mociur, turnătoria de me
tale neferoase — un nou 
sector al Combinatului 
Metalurgic Reșița. Turnă
toria osie înzestrată cu 
cuptoare basculante, cup
toare pentru uscarea mie
zurilor și pentru recoace- 
rea pieselor turnate și 
alte utilaje moderne.

L3 Mociur este acum 
curs de construcție un 
te’ier de modele, care 
deservi turnătoriile 
cadrul complexului, o hală 
de finisare a pieselor și 
grupul social pentru mun
citori. Aceste lucrări vor 
asigura muncitorilor con
diții mai bune de lucru, 
precum și 
rațională a 
ductiv.

(Agerpres) Foto : N. STELOR1AN

Elena Poparad,
secretar al Comitetului Central al U.T.M.

lui M. Gaafar,
prinvicepreședinte al F.M.T.D.

Dragi prieteni și tovarăși,

Împreună 
de pace 
cea de-a

7.715.000 
țesături de 

2.045.000 
tricotaje, 

perechi în-

lovirii cu chibzuință 
a materiei prime, 
materialelor. și in 
urma punerii in va
loare • unor noi re
zerve interne, oame
nii muncii din tccte 
ramurile de activi
tate economici din 
Capitali au reali
zat în această peri
oada economii peste 
plen In valoare de 
417.0001000 lei. Cele 
mai mari economii 
>u realizat colecti
vele de munci de la 
Uzinele ^23 August", 
Fabrica de confecții 
Gh. Gheorghiu-Dej" 
și din alte întreprin
deri.

(Agerpres)

Aspect 
festivă o

de Ic oduncrec
tineretului din Ca-

pftofc.

Sărbătorim astăzi 
cu tineretul iubitor 
din lumea întreagă 
XV-a aniversare a Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat Aceasta este o ani
versare scumpa tuturor tine
rilor ce iubesc sincer pacea 
și luptă pentru apărarea e-

Federația Mondială a Tine
retului Democrat, prin în
treaga ei activitate, exprimă 
năzuințele cele mai fierbinți 
ale generației tinere a zilelor 
noastre. în cei 15 ani de exis
tență, F.M.T.D. a parcurs un 
drum glorios de luptă al că
rui bilanț îl facem cu mîn- 
drie.

Cea de-a XV-a aniversare 
a acestei memorabile date 
are loc în condiții internațio
nale deosebite. Astăzi, mai 
mult decit oricînd în isterie, 
popcarele sînt preocupate de 
problema menținerii și con
solidării păcii, a găsirii celor 
mai potrivite căi pentru a a- 
lunga primejdia războiului și 
a asigura liniștea zilei de 
mîine.

întreaga omenire a acordat 
o mare atenție celei de a 
XV-a sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite, cea mai 
largă și mai reprezentativă 
întîlnire internațională la ni
vel înalt de pînă acum. Acum 
cîteva zile întregul nostru po
por muncitor, tineretul pa
triei noastre, au luat cunoștin
ță cu cel mai viu și profund 
interes de expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu privire la lucrările 
cestei sesiuni a O.N.U. și 
activitatea delegației R. 
Romîn e.

în lucrările sesiunii s-au

a-
la
P.

înfruntat două linii dia
metral opuse în politica inter
națională : linia statelor so
cialiste și a altor țări iubi
toare de pace, îndreptată spre 
soluționarea 
ternaționale litigioase, 
destindere, pace — și linia 
cercurilor agresive, care ur
măresc agravarea încordări 
și intensificarea pregătirilor 
militare. înfruntarea acestor 
două linii se desfășoară pe 
fondul marilor schimbări ce 
au loc în societatea contem
porană.

Țările socialiste au prezen
tat în cadrul lucrărilor sesiu
nii un program cuprinzător și 
realist de înfăptuire a dezar
mării generale și totale, pe 
baza unui control corespun
zător. program menit să rea
lizeze țelul tuturor popoare
lor : o societate fără arme, 
fără războaie. Puterile occi
dentale, în loc să pășească 
pa calea rațiunii, a destin
derii. doresc intensificarea 
cursei înarmărilor.

în aceste condiții se pune 
în med firesc întrebarea : 
este oare posibilă dezarmarea 
generală și totală, asigurarea 
unei păci trainice în lume ?

Această posibilitate există 
și se poate transforma în rea
litate ! Ea izvorăște nu din 
speranța că imperialismul va 
deveni pacific, că și-ar schim
ba natura sa agresivă, ci din 
actualul 
s-a creat 
nală, tot 
lor păcii 
tărîtoare 
dezvoltării vieții 
nale este tocmai superiorita
tea crescîndă a forțelor păcii

□roblemelor in-
spre

raport de forțe ce 
pe arena internațio- 
mai favorabil forțe, 
și socialismului. Ho- 
pentru perspectivele 

internațio-

Dragi prieteni,

Permiteți-mi să vă transmit 
în numele Secretariatului 
F.M.T.D. un cald și frățesc
salut Transmitem adinei
mulțumiri tineretului romîn 
și organizației sale U.T.M. nu 
numai pentru sărbătorirea 
reușită a celei de-a 15-a ani
versări a Federației ci și pen
tru contribuția importantă 
pe care a adus-o și continuă 
s-o aducă pentru continua în
tărire a prestigiului F.M.T.D. 
și pentru lărgirea activităților 
sale. încă de la înființarea 
F.M.T.D. tineretul romîn a 
participat activ la traducerea 
în viață a principiilor sale 
fundamentale, pacea, inde
pendența națională, democra
ția și apărarea drepturilor 
nerei generații.

Frumosul dvs. București 
găzduit diferite activități 
ternaționale inițiate sau spri
jinite de Federația Mondială 
a Tineretului Democrat. Este 
încă vie în inimile tinerilor 
din lumea întreagă amintirea 
Festivalului de la București 
- minunată contribuție la 
întărirea păcii în lume cît și 
a prieteniei dintre tineretul 
din toate țările lumii I

în acest moment istoric 
mișcarea internațională 
mocrată a tineretului permi
teți-mi să vă exprim dvs. și 
întregului tineret romîn mul
țumiri adînci și cele mai bune 
urări.

în continuare vorbitorul a 
spus :

Astăzi sărbătorim cea de-a 
15-a aniversare a F.M.T.D. în 
condițiile în care situația in
ternațională se caracterizează 
prin creșterea și întărirea fără

ti-

a 
in-

diri 
de-

precedent a forțelor care lup4 
tă pentru pace, împotriva im
perialismului și colonialis
mului.

Sărbătorind a 15-a aniver
sare a F.M.T.D. putem con
stata cu îndreptățită mîndrie 
că în decursul acestor ani a 
crescut nu numai prestigiul 
și influența sa dar și numă< 
rul membrilor săi, numărul 
organizaților sale membre.

Aceasta este rezultatul li
niei politice juste dusă de 
F.M.T.D., o mărturie grăi
toare a faptului că activitățile 
sale au corespuns întotdeauna 
celor mai arzătoare aspirații 
și interese ale tinerei genera
ții. în 1945 cînd a fost în- 
ființată F.M.T.D. cuprindea 
30 de milioane de membri 
din 63 de țări ; în prezent ea 
cuprinde în rîndurile sal© 
101 milioane membri din 97 
de țări.

F.M.T.D. a mobilizat tine' 
retul la lupta pentru pace* 
împotriva armelor nucleare, 
împotriva războiului rece și a 
cursei înarmărilor. F.M.T.D. 
a sprijinit cu toate forțele 
sale lupta împotriva colonia
lismului, pentru independent 
ță națională și a organizat 
diferite acțiuni de solidaritate 
cu lupta dreaptă a tineretu
lui și a popoarelor aflate sub 
jugul colonialist. Tn spiritul 
solidarității internaționale 
toate organizațiile 
ale F.M.T.D. și-au
tat solidaritatea lor cu 
care luptă împotriva eolonia- 
lismului. Subliniez în mod 
special ajutorul frățesc dat 
de organizațiile de tineret 
din țările socialiste care nu 
și-au cruțat nici un efort pen
tru a ajuta tineretul din ță
rile coloniale.

Acei care se opun colabo
rării, acei care sc opun Iczîn- 
cilor păcii și prieteniei devin 
pe zi ce trece mai slabi și mai 
izolați. Organizații ca WAY 
(Adunarea Mondială a Tine
retului) care sînt rezultatul 
diviziunii mișcării de tineret, 
al războiului rece, care duc 
o politică contrară intereselor 
tineretului, își pierd pe zi ce 
trece influența și 
tinerilor cate văd 
practic că numai 
este organizația 
nală de tineret ce 
secvent pentru apărarea inte
reselor lor. F.M.T.D. este în 
prezent* singura organizație 
internațională care grupează 
organizații de tineret din ță
rile socialiste, din țările capi
taliste și din țările coloniale 
sau de curînd independente. 
Aceasta este un rezultat al

membre 
mani fes - 

acei

(Continuare în pag. 4-a)

încrederea 
în piod 
F.M.T.D. 

internațio- 
luptă con-

(Continuare în pag. 4-a)
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0 nouă separație 
de cărbune 

cocsificabil la Anina

întreprinderii

14 octombrie 1960. Acele 
ceasornicelor din întreprin
derea „Antrefrig” din Capi
tală parcurg pe cadran ulti
mele minute ale zilei de lu
cru. Atmosfera de muncă 
intensă, plină de entuziasm 
domnește peste tot. Deodată 
vocea crainicului de la stația 
de radioamplificare se 
emoționată : „Tovarăși, colec
tivul nostru a îndeplinit sarci
nile de plan ale anului 1960 cu 
78 zile înainte de termen. De 
azi am pășit pragul anului 
1961. La mulți ani, tovarăși I".

Întregul colectiv trăiește în 
această zi o nouă și plină de 
semnificație sărbătoare izvo- 
rită din bucuria de a înfăptui 
mai devreme, mai bine, în 
fiecare loc de muncă, sarci
nile încredințate de partid. 
Cele 12 bătăi tradiționale ale 
ornicului, 
noaptea de 
șitul unui 
altuia nou,

aude

care vestesc în 
31 decembrie sfîr- 
an și începerea 
au răsunat aici

1 „Sărbătoarea
fruntași l o r“

Și cu 78 deîn miezul zilei, 
zile mai devreme I

...La mulți ani I Cu tradi
ționala urare de An Nou au 
fost intimpinați in sala 
festivități toți invitații 
sărbătorirea fruntașilor 
întreprindere.

Sub conducerea comitetului 
de partid, organizația U.T.M. 
și cea sindicală au pregătit 
pentru cei mai buni muncitori 
din fabrică o seară pe care au 
denumit-o „Sărbătoarea frun
tașilor". Pentru ei, în aceea 
seară, flori multe își înălțau 
corolele lor proaspete, vii. 
Pentru ei și-au pus haine săr
bătorești toți invitații. Și par
că tot pentru ei omulețul de 
zăpadă — emblema fabricii, 
are un zîmbet înduioșător de 
cald ; pînă și el transmite — 
în ciuda pancartei ce-o poartă 
„Antrefrig" — o căldură 
umană.

Seara fruntașilor a început.
„In atmosfera muncii entu

ziaste dusă cu hotărîrea de a 
contribui și noi prin produse

de 
la 

din

mai multe, mai bune, mai ief
tine, la creșterea bunăstării 
poporului nostru — cresc ti
neri minunați". Cuvintele to
varășului I. Constantin, secre
tar al comitetului de partid, 
aprind bujori pe chipul tine
rilor. Azi e prilejul unui bi
lanț rodnic. Laudele, chiar și 
pe netăgăduit merit, te fac să 
gîndești, tinere fruntaș, la pri
mii tăi pași. N-ai fost așa din- 
totdeauna, știi asta, și cind 
iți auzi numele, zimbești cu 
r cunoștință abia tăinuită ce
lor care te-au învățat mese
ria. Zîmbește cu recunoștință 
Elena Miulescu care și-a în
deplinit întotdeauna planul 
dînd numai produse de 
calitate, și lăcătușul Ghica An
ton care în graficul atelierului 
a înscris lună de lună depășiri 
de 25 la sută, și strungarul 
Dinu Canstantin și toți ceilalți 
cu care prin panoul de onoare 
facem cunoștință de cum in
trăm în fabrică. Au crescut in 
mijlocul unui colectiv harnic 
care azi îi sărbătorește. Au

evi- 
suc

i-a 
răs- 

pe 
cum

simțit aproape părintescul 
sprijin al comuniștilor, și-au 
înzecit eforturile ca să nu dea 
de rușine secția care i-a 
dențiat pentru primele 
cese. Organizația U.T.M. 
educat in spiritul înaltei 
punderi pentru munca 
care o fac. le-a arătat
pot ajunge la înaltul titlu de 
fruntaș în muncă.

Aprecierilor calde ale orga
nizației de partid li s au ală
turat felicitările conducerii 
întreprinderii. Felicitări și 
urări ce pornesc din inimă 
spre întreg colectivul ce a 
realizat numai intr-o singură 
lună a anului 1960 cu 50 la 
sută produse mai multe decît 
în întregul an 1957.

Artiștii amatori — într-un 
reușit program artistic, au 
transmis și ei — prin inter
mediul cintecului și versului

FLORICA POPA

(Continuare în pag. 3-a)

La exploatarea carboniferă 
Anina, regiunea Timișoara, a 
fost dată în folosință noua 
separație de cărbune cocsifi
cabil. înzestrată cu utilaje 
moderne, noua separație are 
o capacitate de producție de 
aproape 3 ori mai mare decît 
cea veche. Introducerea căr
bunelui se face mecanizat, cu 
ajutorul unor benzi transpor
toare, înlocuindu-se astfel 
transportul cu vagoneți.

O dată cu darea în exploa
tare a noii separații se va 
mări capacitatea de prelu
crare a spălătoriei, ceea ce 
va permite creșterea recupe
rării industriale a cărbunelui 
cocsificabil.

(Agerpres)



In laboratorul de cercetări electroencefalograme al Institutului de neurologie al Academiei R-P.R. 
; Foto : AGERPRES

La Berlin și la Riems

CUVINTE DE PREȚUIRE
PENTRU STIINTA ROMÎNEASCĂ

O recentă vizită făcută de 
academicianul Șt. S. Nicolau în
R. D. Germană a adăugat o 
nouă verigă larrtukii de preț:oc- 
se prezențe ale științei romi- 
nești peste hotarele țării.

— Am dori să ne spuneți 
eîteve cuvinte despre comunică
rile și conferințele prezentate in 
codrul recentei vizite în R. D. 
Germană - ns-om adresat 
acod. Șt S. Nîcdau.

— Am făcut această vizită, 
cu un dublu scop: răspunzind 
in primul rind invitației Institu
tului de cercetări în domeniul 
cancerului de la Berlin și în c! 
doilea rind pentru a participa 
la lucrările congresului de viru
sologie ce a avut Ioc cu prilejul 
aniversării Institutului „Loffler" 
din insula Riems.

Cercetătorii Institute'-i de 
cancer de Hngâ Berirn, unul 
din cele mai de seamă insftu- 
te de acest fel din lume (de 
fapt este vorba de un ansam
blu de 7 institute de diferite 
specialitâți la ce-e nu numai 
că lucrează mediei de renume 
internațional, dar este dotat cu 
cele mai noi mijloace tehnice) 
- m-au invitat de mult să con- 
frrențiez despre <rtît de discu- 
teta problemă a oncorizei vira
le. In luna octombrie am găsit 
răgazul de a răspunde aceste; 
amabile invitații.
• Ce înțelege prin onco- 

liza virală ?
- Tratamentul cancerului cu 

Ojutcrul unor virusuri.
— Vreți să ne dați eleva 

amănunte ?
— Problema a fost deschisă 

încă în urmă cu aproape 40 de 
ani de cercetările lui Levaditti 
șl Nicolau.

Pledrtd de le faptul că viru
surile găsesc un excelent me
diu de dezvoltare în țesuturile 
ce proliferează, om inoculat 
anumite virusuri unor animale 
bolnave de cancer. Rezultatul a

O secție de forjă fără zgomot
La uzina construc

toare de vagoane din 
Nijni Taghil (Ural) 
se creează o secție 
forjă fără zgomot.

Aid, in locul cio
canelor zgomotoase se 
instalează prese elec
trice fără zgomot, iar 
cuptoarele greoaie cu 
gaze sînt înlocuite cu 
aparate compacte de 

încălzire a pieselor 
prin curenți de înaltă 
frecvență. Forjarea 
arborilor, de pildă, 
se execută pe o linie 
automată unde insta
lația de încălzire, 
mașina de încovoiat, 
baia pentru călirea 
pieselor sînt unite 
prmtr-un sistem de

Studii in legătură cu semiconductoril la Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R.

Foto : A. VTERU

fost spectaculos. Virusul s-a lo
calizat in tumoare și a distrus-o.

— De exemplu ?
— Virusul vaccinei de pildă, 

inoculat unui șobolan bolnav 
de tumoare eo ie o •’•o toc să a 
fost absorbit în totalitate de 
către tumoare unde se multi
plică extrem de repede in 
dauna acestea pe cor» o to
pește. o distruge

- Cercetările au continuat 
de atunci ?

- Desigur. Tn focrte multe din 
laboratoarele din iume, intra-

Interviul nostru 
cu acad. prof. 
Șt S. Nicolau 

director al Institutului 
de tnframicrobiotoffie 
al Academiei R-P.R-

microbiologîi studiază cu pași* 
une aceste probleme. Cercetă
rile au continuat duand la 
zu'tate interesante și in Institu
tul de infra microbiologic din 
București. In genera», s-aa Mu
ri iat pi-.ă in z-eze-t <0 ce ase 
menea virusuri privitor fa octi- 
unea lor oncologică (antioan- 
cerocsă).

In prezent p5*»rec școlii ra- 
minești de infromicrobiofagie 
este aceea că faza de prospec
tare a acțiunii virusurilor cu
noscute este quossr împlinită. 
Ideea cere se degajă și pe care 
școc'a medicală rontineascâ o 
preconizează, este adaptarea 
unora din virusurile cunoscut® 
la procesul de distragere a tu
morilor, deci la găsirea prin 
Studiul voriabîirtății dirijat® o 
unor tulpini de r'rusuri cunos
cute astfel incit proprietățile 
©neolitice să fie exagerate de 
însăși ocecstă adaptare. Pe o- 
©eastă ca'e sperăm să se dobân
dească realizări noi in bcte*o- 
pia virala.

— Care a fost sub ocest as-

transportoare. Toate 
aceste operații nnt 
dirijate de un singur 
om.

In prezent, proiee- 
tanții secției de for
jă fără zgomot lu
crează la elaborarea 
proiectului de coman- 
dă-program a între
gului utilaj. 

pect obiectai expunerii dvs. la 
Berlin ?

— Ansamblul datelor obținute 
de cercetătorii întregii lumi și 
în special de cercetătorii rom ini 
în ocest domeniu, precum și 
prezentarea citorua dintre pro
blemele pe cc-e le pune dorin
ța noastră de c găsi, de a pre
găti virusuri al mai oncolîtice, 
aceste a fost obiectul expune
rii rr.ee.
- P elegsrea a fost urmata 

de discuții ?
— Des gur. Profesorii Lo-^ann. 

p^eșed -te e secției medicale a 
Academiei de științe a R- D- 
Germane. Negetein, Gvofffu 
Lurs. doctorii Gummel (al cărui 
serviciu clinic și chirurgical din 
codrul institutului este o per- 
fectiune a strnței --dcce), 
Schmidt și Bie ca. au luat par
te 5a o pasionante discuție 
științifică în care s-ou rastit 
deseori cuvinte de «udă Ia °- 
drasc școlii medicale rominești. 
Ei $-ou cn garat să continue in 
institutul Kx aceste interesante 
cercetări.

— Io cită orc -e de cei cu 
ce s-a ocupat Congresul de a 
Rfarra 9

— Ua ©o-ngres oe Lo
gie o-*pc_ zc* ce 
cere și-a sărbătorit 50 de ani 
de existența

Țara noastră a mat fost re
prezentată fa ©cest congres și 
ce doctorii V. Tomescu și Em. 
Creangă.

— Ce comunicări au prezentat 
delegoții noștri ?

— Dr. V. Tomescu a p-eden
tat două co—unicări (-PrcfHcxra 
soecftcă a febre srioase in 
R.P.R.- și „Virusul pestas porcin 
lopi." zct*) iar eu cm prezentat 
un rcfarct cu privire Ic -Vocr- 
nurile — etc zese* » om kuct 
totodată pa*to Ic ce
ou awt ©c '■» «od.-ui cengvesa- 
lui ur>de c® expus crteva rezul
tate ote cerce*’- ©r i-rec'rae 
în dwnerrid rirarefar in tata 
noostră-
- Ce sînt voccMMrve retal

iate î
- La H rt tutei de ra- < ra-

biologie din București •-©•
gi nat și p-eparat pe*“t~- p 
oara în lume wrcr’nuri consti
tuite din virusuri -racrvete cu 
ajutorul unor metale grc-e
- De exemplu î
- kxsetivfnd. de pfaSc. >--$J 

tabic sou vtejsu eoceta te' cu 
o sare de a*gmt om obf*ut 
vaccinuri rit —e*oee ceot 
vaccinurile fa" dote ta- forma
tate.
- Cum cu fata primita comu- 

nicăriJe dv. ?
— Cu un interes vorbi

torii d> o<te țări su b - .-d de 
altfel faptul cc curc’raăree defa- 
gcțUa* romini ou cc*tnbu« c 
centra rac fecrorikx corgres^ui 
U jurai unor c’scvț~ oe -noM 
nrael jtiintific tn do-we J bio
logie, și imunoiogiei inf^micra. 
biere.

TK POTERAȘ

, Inima exptoatfcii petro J- 
fere automate pe care o vizi
tăm este fără îndoială cen
trala de comandă Intrăm in
tr-o sală uriașă construită in
tegral din sticlă și mase plas
tice transparente. Un ecran 
gigantic, lat de aproximat.-.' 
50 de metri, cuprinde aproa
pe jumă‘2 e din circumferința 
încăperii. în lungul ecranu
lui se întinde un pupitru de 
control în formă de potcoavă, 
încărcat cu nenumărate ins
trumente de măsură, aparate 
și butoane multicolore.

La rugămintea noastră ope
ratorul de serviciu care diri
jează singur zeci de sonde 
înălțate deasupra zăcâmîn- 
tului, ne demonstrează unele 
„talente" ale instalației. Apă- 
sînd pe o serie de butoane, 
aparatele intră în funcțiune 
și după dteva clipe asistăm 
la un adevărat miracol teh
nic. Pe ecran apar imagini 
colorate din adîncurile acestei 
instalații uluitoare, operato
rul are în permanență in fața 
ochilor schema exactă a sec
țiunii verticale a straturilor. 
El vede clar fiecare pungă 
de „aur negru", adîncimea și 
prin ce straturi străbate sapa 
fiecărei sonde. Cu o simplă 
apăsare pe diverse manete, o 
peratorul corectează traiecto-

aceste cărți!
De la sateliții 

artificiali 
la zborurile 

Interplanetare
Lucrarea „De la sateliții 

artificiali la zborurile inter
planetare” de A. Sternfeld, 
renumit cercetător în dome
niul zborurilor interplane
tare, laureat al Premiului in- 
național pentru astronautică, 
reprezintă o interesantă trece
re în revistă a studiilor și re
zultatelor întreprinse de sa- 
vanți pentru cucerirea spațiu
lui cosmic.

Apărută la Editura Tinere
tului, în colecția ,.Știința în- 
vinge” cartea popularizează 
probleme în legătură cu sa
teliții artificiali a căror lan
sare constituie primul pas pe 
calea pătrunderii omului in 
spațiul interplanetar.

Abordînd problemele teh
nice cele mai actuale, lucrarea 
„De la sateliții artificiali la 
zborurile interplanetare” este 
de un real folos tinerilor dor
nici să cunoască realizările și 
perspectivele în domeniul cu
ceririi Cosmosului.

A. BALTAREȚU

Despre distanțele 
cerești

De-a lungul veacurilor, 
astronomia a fost arena 
unei îndîrjite lupte între 
adevăr șj obscurantism, în 
tre știință șî misticism.

Lucrarea prof. dr. Gh. 
Petrescu „Despre distanțe
le cerești" de curind apă
rută în cadrul colecției So
cietății pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii prezin
tă cititorilor fntr-un lim
baj szmp’u citeva din pro 
blemele îndelung dezbătu
te ale astronomiei Atenția 
deosebită a autorului se 
fixează insă asupra depăr
tărilor dintre astrele ce
rești în raport cu centru! 
Pâmîntu’u: și al Soarelui. 
Deosebit de interesante în 
expunerea autorului sir.: 
descrierea metodelor pen
tru de-erminarea distanțe
lor cerești. !n univers? Deș- 
pentru a înțelege 
metode trebuie să
cunoștințe bagate de astro

Gh. Petrescu înlesnește c 
titoruhii cunoașierea kv

AL. MCHITA

aceste 
posez:

O nouă "-ras "ta agricolă cehoslovacă : Un conveier eu motor Diesel care poate recolta p® 
minut 200 kg. de plante.

Foto : GT.K.-Praga

rla sapelor îrdreptîndu-le 
direct spre inima tezaurului 
subteran De la distanță, el 
poate măsura temperatura și 
pres:ur.ea din strat, astfel că 
se poate obține randamentul 
optim în exploatare ; nici o 
picătură din l.chidul atft de 
prețios nu mai rămlne în pă- 
mtnt. Oamenii de știință au 
studiat legile rrugrațiunii sub
terane a petrolului și în pre
zent se pot dirija fluviile 
uleioase subterane spre son
dele existwite.

...Fragmentul de mai sus nu 
a fost extras dintr o poves
tire științifico-fantastică. Este 
adevărat, specialiștii nu au 
reușit să realizeze încă o ins
talație aidoma cu cea descri
să mai sus, dar savanții sovi
etici ca academicianul Ștefan 
Ilici Mironov sau Matvei Al- 
kunovici Kapeliușnikov, spe
cialiști oe frunte în domeniul 
petrolului sînt convinși că 
așa se vor întîmpla lucrurile 
în anii ce vor veni.

De altfel, succesele excep
ționale obținute recent de oa
menii du ftință tint o cheză-

Fluxul și refluxul...
aerian și terestru

Dupi 
menii de 
atmosferei i 
ci ea se 
Descoperirea 
neașteptat.

Viteza cu care știința contem
porană dezleagă cele mai dificile 
taine ale naturii este uluitoare. 
Un strălucit exemplu in această 
privință ni-l oferi recentele des
coperiri ale savanților sovietici 
care au pus în evidență existența 
un^r fenomene de flux și reflux 
pină de curind complet necunos
cute. Dar nu numai aiit. De la 
descoperirea acestor fenomene 
pină la definitiva lor explicare 
științifică au trecut doar citeva 
luni, fapt ce constituie de altfel 
o performanță rar întîlnită in is
toria științei.

cum au stabilit oa- 
știință, grosimea 

nu este constantă, 
schimbă necontenit.

acestui fenomen 
care a constituit 

o surpriza uriașă pentru oamenii 
de știința ■ fost făcută datorită 
sateliților artificiali lansați în 
Cosmos de oamenii de știință so* 
rietiei.

Cind primii sateliți artificiali 
au pătruns in Cosmos, specialiștii 
care urmăreau drumul lor de la 
zeci de observatoare și stații as
tronomice au observat un lucru 
de necrezut : din cind în cind sa- 
telitii săltau ca și cum ar fi cir
culat pe un drum cu hapuri. Cu 
alte cuvinte, traiectoria sateliților 
insemaatâ pe o hartă nu avea o 
Iznie dreapta ci o linie sinusoi
dali cu o serie de ..văi” și de 
..cocoașa*'. Această observație cu 
lotul neașteptată a dat multă bă
tuse de cap oamenilor de știință 
care căutau si explice fenome
nul.

Intr-o zi, ei au confruntat sal
turile inexplicabile ale sateliți
lor cu acîiritatea Soarelui care 
se manifestă precum se știe prin 
gigantice explozii în regiunile ac
tive ele astrului din care țîșnesc 
cu citeze uriașe fluxuri colosale 
de particule. Curind. specialiștii 
«a stabilit eâ există o corelație 
strinsâ între aceste două fenome
ne. Salturile sateliților se produ
ceau tocmai după exploziile cu
rente din Soare. Astfel, savanții 
au putut explica fenomenul cu

șie că aparate de acest fel și 
altele similare, vor apare mai 
curind decît le așteptăm. Dar 
să vedem întîi ce sînt...

Vînăforii de... defecte
Primele încercări pentru 

cucerirea invizibilului au fost 
făcute de specialiștii în de- 
fectoscopie.

Pentru industria siderur
gică. pentru constructorii de 
mașini este foarte important 
ca în masa metalelor sau a 

Cucerirea invizibilului
pieselor să nu existe incluzi
uni, fisuri sau alte defecte 
neobservate. Din această cau
ză oamenii de știință au cău
tat de multă vreme mijloace 
de a „privi44 în interiorul 
pieselor metalice, de a ex
plora și radiografia struc
tura internă a celor mai im
portante piese de mașini îna
inte de asamblarea lor. în 
felul acesta vînătoarea de 
defecte a devenit preocuparea 
de seamă a unui mare număr 
de specialiști în defectosco- 
piu. 

exactitate. S-a dovedit că atmo
sfera globului terestru nu se află 
intr-o stare stabilă, liniștită ci 
densitatea ei se schimbă zi de zi. 
Oceanul aerian pulsează parcă, 
ba se comprimă, ba se dilată, fe
nomenul comparîndu-se aidoma 
cu fluxul și refluxul mărilor și 
oceanelor. La rîndul ei modifica
rea densității aerului influențează 
zborul sateliților și îi imprimă 
salturile observate.

Datorită faptului că Soarele ne 
trimite odată la 28 de zile o u- 
rrașă cantitate de particule cu 
sarcini electrice, oceanul aerian 
are pulsații periodice de compri
mare și dilatare ca un arc al u’ 
nui gigantic mecanism de ceasor
nic. Iată în citeva cuvinte dezle
garea acestei enigme care a fost 
făcută la numai citeva luni după 
descoperirea acesteia.

★

unor recente cercetări 
spune de asemenea 

un flux și reflux

Pe baza 
se poate 
că există 
al uscatului. După cum a anunțat 
de curind radiodifuziunea sovie
tică, în legătură cu acest feno* 
men. geologul Pavel Zotov a e- 
nunțat o nouă teorie a originii 
căldurii din interiorul globului 
terestru.

După cum se știe, adîncurile 
Pămîntului sînt caracterizate prin 
trei elemente principale : densi
tate mare, presiune gigantică și 
temperatură uriașă. Temperatura 
care ne interesează în mod spe
cial, atinge în străfunduri 2000— 
3000 de grade Aceasta ne-o do
vedește existența izvoarelor calde 
și fierbinți (gheizere) care izvo
răsc din adîncurile Pămîntului și 
apoi vulcanii care aruncă în a~ 
fară materia topită ce atinge 
1.100—1.300 de grade.

De unde provine această uria
și cantitate de călduri eare con- 
stitue un aii izvor nesecat de e- 
nergie gratuită cu perspectivele 
cele mai fantastice ?

Cei mai multi specialiști sînt 
de acord că existența înaltei tem
peraturi a adincurilor globului

Printre alte mijloace în 
acest scop au fost folosite ra
zele Rontgen. Se construiesc 
în prezent instalații cu tuburi 
gigantice care funcționează cu 
tensiuni de aproape două mili
oane de volți. Fascicule puter
nice de raze atotvăzătoare 
străbat cu ușurință prin pere
ții țevilor metalice sau prin 
arborii cotiți ai avioanelor. 
Impresionînd apoi un ecran 
fluorescent sau o placă foto

grafică, razele „povestesc*4 tot 
ce au întîlnit în calea lor.

Cu toate acestea, datorită 
faptului că razele Rontgen 
sînt puternic absorbite de me
tale. oamenii de știință au 
fost nevoiți să caute alte me
tode pentru a putea „privi44 
în interiorul pieselor metalice 
groase. Și ei le-au găsit în 
ultrasunete.

Recent la Institutul de acus
tică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a fost construit un 
aparat foarte asemănător unul

de 
că
?*

terestru se datorește căldurii pro
duse prin dezagregarea elemente
lor radioactive și presiunii gra
vitaționale care depășește 3 mi' 
li frâne de atmosfere în centrul 
Pămîntului.

După recenta teorie a docentu
lui universitar Pavel Zotov, acea
stă căldură s-a format în urma 
vibrațiilor scoarței terestre pro
vocate de atracția exercitată 
Lună.

După cum a declarat omul 
știință sovietic, s-a stabilit 
mai ales sub acțiunea Lunii 
parțial a Soarelui, scoarța Pămîn
tului ba se ridică, ba coboară. De 
exemplu în regiunea Moscovei, 
terenul se ridică și se lasă în jos 
de două ori pe zi cu 20—30 de 
centimetri. Firește, locuitorii nu 
observă acest lucru deoarece aces
te ridicări și coboriri se înfăp
tuiesc extrem de lent și pe o su
prafață imensă. în timpul aces
tor oscilații, diametrul globului 
terestru se dilată sau se contrac
tă cu o jumătate de metru. Și 
ușa se petrec lucrurile de peste 
700 de ori pe an. Din această 
cauză, substanța este supusă fric
țiunii care generează căldura 
interiorul Pămîntului. Pavel 
tev menționează că ipoteza 
nu contrazice rolul fisurării 
dioaclive care se produce la mari 
adincimi, dar una din cauzele 
principale ale încălzirii interne a 
planetei noastre se datorește fiu* 
xului și refluxului terestru cau
zate de Lună !

Iată deci un alt fenomen ului
tor al naturii descoperit și expli
cat în zilele noastre prin străda
niile oamenilor de 
ticî.

de

din 
Zo- 
lui 
ra-

știință sovie-

Ing. I. IONESCU

in

al U.R.S.S. 
legături cul- 

eu țările 
a avut Ioc

Cercetări 
domeniul oncologiei

Recent, la Comi
tetul de -Stat al 
Consiliului de Mi
niștri 
pentru 
turale 
străine 
o conferință de pre
să în cadrul căreia 
Serghei Kurașov, 
ministrul Ocrotirii 
Sănătății al Uniunii 
Sovietice, a vorbit, 
printre ajtele, des
pre o serie de in
teresante cercetări 
ale oamenilor de 
știință sovietici în 
domeniul oncolo
giei.

Referindu-se la 
studierea tumorilor

la om, Serghei Ku- 
rașov a arătat că 
oamenii de știință 
sovietici au obținut 
o serie de date ca
re permit să se pre
supună natura vi- 
rotică a unor tumo
ri la om precum și 
natura virotică a 
leucemiilor. Au în
ceput noi lucrări în 
domeniul stabilirii 
cauzelor transfor
mării celulelor nor
male în celule pro
liferante.

După cum a sub
liniat Serghei Kura- 
șov s-au stabilit că 
cele mai eficiente 
preparate antitumo-

Griul viitorului
Omul de știință selecționer 

Victor Pisarev a propus să se 
corecteze însușirile slabe ale 
griului din zilele noastre prin 
eliminarea multora din actuale
le sale deficiențe : atacarea lui 
de către bolile criptogamice și 
insuficienta sa rezistență la frig. 
Cu alte cuvinte, omul de știință 
propune repetarea tuturor eta
pelor de făurire de către natură 
a acestei străvechi culturi agri
cole, de astă dată însă cu ajuto
rul rațiunii omului.

Profesorul Pisarev propune ca 
strămoșul griului moale — griul 
monococcum — să fie încrucișat 
cu o graminee recent descope
rită în Iran și Pakistan — un 
soi de eghilops care este rezis
tent la boala criptogamică — ru
gina Cu timpul, arată profeso
rul Pisarev, se va putea reflecta 
și la înlocuirea altor strămoși ai 
griului.

televizor cu ajutorul că
ruia interiorul betonului 
poate fi văzut „ca în palmă".

Privind în interiorul 
Pămîntului

Se știe că în prezent, pros
pecțiunile seismice constituie 
cea mai sigură metodă de a 
„privi44 sub pămînt în vederea 
descoperirii zăcămintelor de 
petrol și al altor substanțe 
utile. Această metodă se ba

zează pe efectuarea unor ex
plozii mici la suprafața Pă
mîntului. Undele generate de 
aceste explozii pătrund în 
adîncul Pămîntului și în func
ție de natura rocilor ele sînt 
reflectate în mod diferit. Ast
fel, fără a efectua lucrări de 
foraj, geologii „privesc44 în 
subsol la mari adîncimi. fă- 
cînd parcă o radioscopie a 
straturilor de pămînt.

Materialul documentar al 
expedițiilor geologice este a- 
poi studiat de sute de ingineri 
și de calculatori. Acest stu
diu necesită multe luni de

*s.

Studii la instalația de 
încercări de putere de la 
Institutul de Cercetări Elec

trotehnice din Capitală.

Foto : N. STELORIAN

Mașina universală , 
pentru selecționarea* 

semințelor
mașini 

după 
ucrai-

Cu ajutorul unei noi 
construite 
proiectul 
nean de 
al industriei constructoare de 
mașini agricole, într-o oră 
pot fi selecționate și calibrate 
1,5 tone de semințe de sfeclă 
de zahăr.

în cursul unei zile, această 
mașină construită pentru pri
ma dată în Uniunea Sovietică 
este în stare să dea atîtea se
mințe selecționate și într un 
stadiu de încolțire avansat în- 
cît cu ele să poată fi însă- 
mînțată o suprafață de peste 
1.000 de hectare cu sfeclă de 
zahăr.

la Harkov, 
Institutului 
cercetări științifice

rale slnt: Tio-Tef, 
Sarcolizina, Dopan, 
Neoembihina. Sa 
stabilit eficiența fo- 
losirii unor hor
moni, îndeosebi în 
tratamentul tumo
rilor la ovare, glan
da mamară, prosta
tă și glanda tiroidă.

In viitorii doi ani 
cercetările științfice 
în domeniul neo- 
formațiilor maligne 
vor fi orientate în 
Uniunea Sovietică 
spre studierea pro
blemelor etiologiei 
și patogeniei, profi
laxiei, metodelor de 
diagnoză și trata
ment.

După părerea profesorului 
Pisarev, programul de îmbună
tățire a griului va necesita multă 
muncă și zeci de ani. Dar acesta 
este un program absolut real și 
promite agriculturii avantaje 
deosebit de mari.

Bobul griului viitorului, afir
mă Pisarev, va deveni mai folo. 
sitor — în el va crește conside
rabil cantitatea de albumine. Se

lecționerii vor mări dimensiuni
le bobului de grîu și ale spicu
lui, precum și productivitatea 
lui la hectar. Creația lor va de
veni o cultură radical nouă.

Dar nu numai griul va fi su
pus unei asemenea transfor
mări — selecționerii fac de pe 
acum primele încercări de a re
peta după natură etapele creării 
tutunului, bumbacului, 
bului comunicîndu-le 
noi.

porutn-
calități

"A>

zile. Savanții sovietici au cău
tat să simplifice acest pro
ces, să-1 facă mai ieftin și 
în același timp să obțină re
zultate mai precise și mai 
complete.

După cum s a anunțat re
cent. în Uniunea Sovietică a 
fost proiectată o mașină elec
tronică care execută toate 
aceste calcule. Mașina care 
a fost proiectată după expe
riențe și cercetări îndelun
gate, face multe mii de opera
țiuni pe secundă și conform 
unui program - comandă, ea 
stabilește pe baza seismogra
felor locul unde se găsesc 
zăcămintele de petrol, de gaze 
sau zăcăminte utile. Noua 
mașină de calcul va ușura 
considerabil munca specialiș
tilor sovietici.

Iată, așadar, că anticipația 
științifică de la începutul ar
ticolului este aproape de rea
lizare. Dispozitive ingenioase 
ne vor ajuta în iurînd să cu
cerim ultimele bariere ale in
vizibilului și aceasta va în
semna una din cele mai mari 
victorii ale omului împotriva 
naturii.

Ing. ION SUCEVEANU

<



Turneul campionalului mondial masculin de volei

Cel mai spectaculos meci
După o zi de repaos, tur

neul final al campionatului 
mondial masculin de volei 
s-a reluat la 9 noiembrie cu 
disputarea a 5 întâlniri. Așa 
cum transmite coresponden
tul agenției France Presse, 
cel mai spectaculos meci l-au 
furnizat echipele R. P. Ro
mine și R. P. Ungare. Volei
baliștii romîni, pe linia bunei 
comportări de pînă acum, au 
obținut victoria cu 3—1 
(13-15; 15—5; 15-6; 15—6). 
Formația alcătuită din Pău- 
noiu, Nieolau, Cherebețiu, Ro
man, Berzei și Fieraru a pres
tat un joc bun, cu excepția 
primului set în care s-au lă
sat surprinși în jocul de fileu. 
Din nou s-a remarcat buna 
condiție fizică și siguranța în 
execuțiile tehnice demonstra
te de voleibaliștii romîni. A- 
gențiile internaționale de pre

închiderea celei de a 14-a ediții 
a olimpiadei de șah

în seara zilei de 9 noiem
brie a avut loc în marea sală 
a Expoziției din Leipzig festi
vitatea de închidere a celei 
de-a 14-a ediții a Olimpiadei 
de șah. Echipa U.R.S.Ș., câști
gătoarea competiției, a primit 
cupa de aur oferită de Fede
rația internațională de șah. 
De asemenea au fost înmîna- 
te medalii de aur. șahiștilor 
sovietici M. Tal, M. Botvinnik, 
V. Smîslov, P. Keres, V. 
Korcinoi și T. Petrosian. Șa
hiștii americani au primit 
medalii de argint, iar cei iu-

FOT
Astăzi va sosi in Capitală e- 

chipd maghiară de fotbal ,.Dozsau 
Pees care va susține in țara 
noastră 3 intîlniri' în primul 
joc, duminică la Tîrgoviște, 
fotbaliștii maghiari vor întîlni 
echipa Metalul. Al doilea joc 
va avea loc peste 3 zile Ia Iași 
sau Bacău. în ultimul meci, la 
19 noiembrie, echipa ,J)ozsaa 
Pecs va juca pe stadionul Di
namo din Capitală în compania 
echipei Rapid București.

★
Joi s-a disputat la Hune

doara întâlnirea de fotbal 
dintre echipele Corvinul și 
U.T. Arad contând pentru 
etapa a 11-a a campionatului 
categoriei A. Fotbaliștii hu- 
nedoreni au terminat învin
gători cu scorul de 4-1 (2-0) 
prin punctele realizate de 
Constantinescu (2), Zanca și 
Zapis.

★
Duminică vor avea loc mal 

multe întâlniri internaționale

Academicienii 
Ștefan Milcu și Grigore 

Benetato — membri 
de onoare ai Societâții 
medicale cehoslovace 

.]■ E. Purkyne*
Joi la amiază, la ambasada 

R.S. Cehoslovace a avut loc 
solemnitatea laminării Diplo
mei de membru de onoare al 
Societății medicale cehoslova. 
ce „J. E. Purkyne’ academi
cienilor Ștefan Milcu și Gri
gore Benetato.

Au luat parte academicieni, 
profesori, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai Societăți Științelor Me
dicale din R.P. Romînă.

Inmînînd diplomele, consi
lierul ambasadei R.S. Ceho
slovace, Bohumil Verner a 
relevat meritele deosebite ale 
oamenilor de știință romîni.

Academicienii Ștefan Milcu 
și Grigore Benetato au mul
țumit pentru primirea titlu
lui de membru de onoare al 
Societății medicale a R.S. 
Cehoslovace „J. E. Purkyne".

(Agerpres)

Am pfftnit la redacție q 
seama de manuscrise, în ver
suri și proză, de la mai muiți 
tovarăși din regiunea Brașov. 
Pentru că știm că în curînd va 
avea loc consfătuirea cercu
rilor literare din regiune, am 
socotit că e bine să stăm de 
vorbă cu corespondenții noștri 
asupra lucrărilor trimise, bă
nuind că unele dintre ele ar 
putea face obiectul discuțiilor 
ce se vor desfășura la consfă
tuire. .

T. BRAGHEȘ (Brașov). 
Chiar dacă, după cîte bănuim, 
ați intervenit uneori în textul 
poeziilor populare culese în co
munele Șercăița și Arpaș, so
cotim că rezultatul muncii 
dvs. de folclorist este mai 
mult decît lăudabil. Versurile 
slăvesc viața nouă a satului, a 
întregului nostru popor, în 
imagini bogate, pline de pros
pețime, demonstrînd încă o 
dată ce tezaur inepuizabil este 
arta populară. Fiindcă vom 
publica în ziar ambele poezii, 
nu are rost să le cităm frag
mentar/ Am dori însă să știm 
de la cine le-ați cules și dacă 
nu cumva autorii (deocamdată 
anonimi) au mai creat și alte 

să subliniază că Ștefan Ro
man a fost din nou cel mai 
valoros jucător al echipei ro- 
mîne.

în restul întîlnirilor s-au în
registrat următoarele rezul 
tate : U.R.S.S.—Franța 3—1 
(15-11 ; 14-16 ; 15-2 ; 15—8); 
R. S. Cehoslovacă—Venezuela 
3-0 (15-6 ; 15-2 ; 15—0) ;
R. P. Polonă—Brazilia 3—2 
(15-8 ; 19—21 ; 15-3 ; 11—15 ; 
15—11) ; S.U.A.—Japonia 3—1 
(12—15 ; 15—12 ; 15—10 ;
15—12). în clasament continuă 
să conducă neînvinse, cu cite 
12 puncte, echipele U.R.S.S.,
R. P. Romine și R. S. Ceho
slovace. Urmează R. P. Polo- 
nă Și Brazilia cu cite 9 punc
te, II. P. Ungară. — 8 puncte,
S. U.A. — 7 puncte, Franța, 
Japonia și Venezuela cu cite 
6 puncte.

goslavi medalii de bronz. Au 
fost acordate premii pentru 
cele mai bune rezultate indi
viduale. în decursul turneu
lui ce] mai valoros rezultat 
l-a obținut marele maestru 
sovietic T. Petrosian, care a 
cîștigat 11 partide și a făcut 
două remize, fără a suferi 
nici o înfrîngere.

Din echipa R. P. Romine, 
care a ocupat locul 11 între 
cele 40 de țări participante, 
o frumoasă comportare a 
avut maestrul D. Drimer. El 
a obținut 91/, puncte din 18 
posibile.

BAL
de fotbal între echipele selec
ționate ale R. P. Ungare și 
R. P. Polone. Echipele A și 
de juniori se vor întâlni la 
Budapesta, iar cele secunde și 
de tineret în orașul Kracowia. 
Intr-un meci de antrenament, 
echipa reprezentativă a R. P. 
Ungare a învins cu scorul de 
14-0 echipa Epiteok. De re
marcat că centrul înaintaș 
Albert a înscris 6 puncte. Iată 
lotul utilizat: Grosics. Szent- 
mihaly (portari). Novac, Si- 
pos, So vâri, Saroși (fundași), 
So !y moși. Borsanyi, Bundzsak 
(mijlocași). Sandor, Goerocs, 
Albert Tichy, Monostori II și 
Fenyvessi.

La Fabrica „Quadrat” din Copltalâ produsele sint veoficate cu 
multa răspundere Înainte ca ele să ia drumul magazinelor. 

Foto : AGERPRES

cîntece pe care am fi bucuroși 
să le cunoaștem, prin interme
diul dvs. și să le dăm tiparu
lui. Aveți cumva o colecție 
folclorică mai bogată ? După 
cîte ați observat, ziarul nostru 
dedică adeseori pagini întregi 
folclorului actual. Așteptăm.

E. MOLDESCU (Mediaș) 
Cele trei schițe („Lingurița4*, 
„Mi-e foame“ și „Nedume
rire") sînt scrise inegal. Re
marcăm ca foarte pozitivă o- 
rientarea spre temele sociale, 
fie din trecut, fie de azi, o 
bună cunoaștere a psihologiei 
țărănești și uneori, o dibace 
mînuire a dialogului — lucru 
foarte important în proză. 
„Lingurița “ păcătuiește însă 
prin lipsa unui conflict mai 
bine închegat, printr-un final 
cu totul lipit, „actualizarea** 
fiind neconvingătoare.

Celelalte două schițe, despre 
și pentru copii, cu toate stân
găciile lor, ne-au convins că 
ați putea deveni o bună cola
boratoare la revistele dedicate 
celor mici.

Vă recomandăm aprofun
darea temelor abordate și mai 
ales o lectură bogată din li
teratura noastră actuală.

Utemistui Nelu Cal in eseu, di
rectorul întreprinderii fores
tiere Adjud este și căpita
nul echipei de volei a în
treprinderii. Adesea el poa
te fi văzut pe terenul de 
sport lată-l împreună cu 
cițivc dintre membrii echi
pei de volei la antrenament.

Foto : A. VIERU

Informații
Joi seara, Janusz Zambro- 

wiez, ambasadorul R. P. Po
lone la București, a oferit în 
saloanele Ambasadei un coc
teil cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a delegației guverna
mentale poloneze conduse de 
Wilhelm Billig, împuternicitul 
guvernului R. P. Polone pen
tru problemele utilizării paș
nice a energiei nucleare.

★
Joi dimineața au părăsit 

Capitala Singgih Tirtosoediro, 
reprezentantul sindicatelor din 
Indonezia, vicepreședinte al 
S.O.B.S.I. Roberto Adolfo Ve
lez, membru al conducerii 
Mișcării de unitate și coordo
nare sindicală din Argentina, 
și Barry Abasse, membru în 
Biroul confederal al Confede
rației naționale a muncii din 
Guineea.

Un dosar întreg am primit 
din partea cercului literar 
„Timotei Cipariu" din orașul 
Blaj. înainte de orice, trebuie 
să remarcăm activitatea, ca 
să-i zicem așa, obștească a ti
nerilor din acest cerc, care, 

1 după cîte ne informează, au 
organizat cîteva șezători lite
rare la căminele culturale din 
satele apropiate, s-au întîlnit 
cu cadrele didactice din raio
nul Tîrnăveni, au alcătuit e- 
misiuni la stația locală de 
radioamplificare și programe 
pentru brigăzile de agitație. 
Deci, un drum sigur spre te
me și probleme care să stea 
la baza lucrărilor literare.

Dar, să cercetăm pe rînd 
cîteva din manuscrisele ce ne 
stau în față.

Cel mai productiv și mai 
matur dintre membrii cercu
lui literar ne apare tov. 
EMIL FRĂȚILĂ, nume cu
noscut din revista „Tribu
na0 și din paginile publi
cațiilor pentru copii, unde 
a apărut, din păcate cu 
intermitențe prea mari. Te-<

cdaanei&nieă. 
muzicală

— La începutul concertului 
viitor al Filarmonicii bucureștene 
(care se va radiodifuza dumini- 
că), veți auzi o lucrare muzicali 
descriptivă: ,,Priveliști moldove* 
cești’' de Mihail Jora.

— De la „Descriptio Molda- 
dae”, a lui Dimitrie Cantemir, 
care subliniază frumusețile na
turii, Calistrat Hogaș, al cărui 
condei ne poartă pe aceleași me
leaguri umblate cindva de Ion 
Creangă și pină la paginile im
punătoarei opere a maestrului 
Mihail Sadoveanu, octogenarul de 
curind sărbătorit, peisajul Moldo* 
vei a fost zugrăvit in fel și chip 
de multe pene scriitoricești

— Cinci aud zicîndu-se ..zu
grăvit”,., „ priveliști”, mă gin- 
desc la pictură ți mai puțin la 
literatură ori muzică.

— Artele sint surori bune 
Nu-mi aduc aminte cine spunea, 
referindu-se la suplețea, la suges
tivitatea unui tablou, că pictura 
e un fel de... poezie mută. De ce 
n-ar putea fi atunci și muzica... 
o pictură sonoră iar descriptivul 
nu numai un domeniu al imagi
nii plastice-vizuale ?

— în categoria cărui gen mu
zical se înscrie lucrarea lui Jora?

— Este o suită ; o suită în pa
tru părți, avînd fiecare cite un 
titlu programatic. în apropiatul 
concert se vor executa trei din 
acestea și anume : Pe malul Taz- 
liului, Grîu sub soare și La joc.

Să-ți tălmăcesc prin cuvinte 
conținutul celor trei tablouri din 
„Priveliști moldovenești”? Ce rost 
ar avea ? Experiența de viață, 
impresiile acumulate prin lecturi 
sau privind lucrările pictorilor 
care s-au inspirat din peisajul 
moldovean alcătuiesc pentru fie
care un patrimoniu de imagini 
in familia cărora muzica se va 
simți... ca la ea acasă. Țin însă 
să te fac atent asupra calităților 
coloristice ale acestor tablouri 
sonore, asupra orchestrației mă
iestrite a acestei lucrări scrisă de 
maestrul Mihail Jora in tinerețe.

— Despre Serenada pentru te
nor. corn și orchestră de Benja
min Britten ce s-ar putea spu
ne?

— Alcătuită dintr-un Prolog 
(o introducere) și un Epilog (o 
încheiere) care încadrează cina 
părți intitulate : „Pastorală, Noc
turni. Elegie. Imn fi Sonet, Se
renada se întemeiază pe versurile 
unor poeți englezi proeminenți.

— Cornul e solist, ca si teno
rul ?

— Da. însă nu în înțeles eon- 
certistie — virtuos. Acest instru
ment cu timbru moale, liric, ro
mantic, comentează textul poetic.

mattea poeziilor sale e variată, 
lucru vizibil chiar și numai 
din cîteva titluri : ..Cîntec Re
publicii", „Meditație lingă 
schele*4, „Copilărie*4, „Săpături 
pentru fundații", „Poveste cu 
un bunic44 etc. Ori de cîte ori 
tânărul poet își alege o temă 
ce-i este mai familiară, unde 
universul său de cunoaștere 
este mai vast ideile au flu
ență, imaginile sînt firești, ex
presive. Iată, de exemplu, po
ezia «Copilărie" care merită 
să fie citată în întregime :

Pe rit eram de mic
pe-atit și uriaș : 

Distanța de la stîncă
la Craiul Nou rotund 

O măsurăm in șchioape
și citeodată-n pași 

Iar soarele cu palma
puteam să îl ascund.

Mă coboram cu noapte
in spate după oi 

Cu chiote, din dealul inalt 
din soareasfinte, 

Cu stele și luceferi
pe umerii-amîndoi 

Cu doi dulăi in următ
cu încă doi-nainte. 

dialoghează cu cuvîntul dntat. îi 
amplifică rezonanțele, în timp ce 
orchestra figurează cadrul sonor 
general potrivit versurilor. Dacă 
în legătură cu „Priveliști moldo
venești” am putea vorbi despre 
o picturali zare a muzicii, aici a- 
vem de-a face cu o muzicalizare 
a poeziei, aceasta, păstrînd cu
vîntul — partida tenorului — sau 
renunțind la el, sonorizindu-l in
strumental —partida cornului.

— 0 viață de erou de Ric
hard Strauss, lucrarea care ocu
pă partea a doua a concertului, 
este o simfonie ?

— Are dimensiunile unei sim
fonii ample insă e de fapt un 
mare „poem simfonic”.

— Despre ce erou este vorba?
— Eroul nu este altul decil 

compozitorul însuși, care ni se 
destăinuie, își povestește viața.., 
prin sunete,

—- E deci o lucrare programa
tică, dar de data aceasta, auto
biografică.

— Pornind pe calea vieții, e- 
roul compozitorului luptă pentru 
afirmare, se bucură de tot ce e 
frumos și înălțător în viață, tră
iește fericirea dragostei, a împli
nirilor muncii, își bate joc de 
josnicii clevetitori care i se îm
potrivesc.

— Programul literar ?
— îți voi răspunde prin cu

vintele adresate de compozitor 
însuși lui Romain Rolland : „Nu-i 
nevoie să fie citit. E de ajuns să 
se știe că e vorba de un erou în 
luptă cu dușmanii săi”.

Spre deosebire de Beethoven 
care face din „Eroica” sa un 
ecou al frămîntărilor și luptelor 
unei întregi colectivități, în „O 
viață de erou”, Strauss e influen
țat de tendințele individualiste 
care exaltau personalitatea, „e- 
rnul” rupt de realități, de mase. 
Trăind intr-o lume burgheză 
meschină, măcinata de contradic
ții adinei, d^ răutate și dușmănie 
hrăpăreață, compozitorul a căutat 
în zadar limanurile descătușării, 
învingătorul, eroul straussian e 
un fel de erou fără glorie. Fina
lul poemului simfonic ilustrează 
„refuțdul și tfîrșitul lui” în sfe
rele unei lucrări ireale, închi.' 
puite, inexistente.

„Oricît de individualist ar fi 
conceput și înțeles eroul poemu
lui simfonic „O viață de erou”, 
multă vreme povestirea sa des
pre dușmani, despre dragoste, 
despre luptă și victorie, va cap
tiva pe orice militant pentru a 
cauză înaltă”... tint cuvintele lui 
Lunacearski, extrase din volumul 
intitulat „în lumea muzicii”.

EUGEN PRICOPE

Apoi aminte iarăși mi-aduc 
și vreau să zic

De calul slab cu gîtul 
subțire de trompetă

Ce îl hoțeam din stavă, 
trăpînd peste colnic 

în frunte desenindu-i o stea 
cu praf de cretă.

Ci visul meu de-atuncea: 
in slăvi să dau asaltul,

Acuma implinit e.
O, anii mei, frumoșii! 

Străbat în zbor văzduhul
cu timpul meu,înaltul, 

Urmind deasupra lumii 
planete noi și roșii.

Nu aceeași claritate de ex
presie o întâlnim în alte lu
crări în care ideile poetice lip
sesc sau se pierd pe drum, 
imaginile sînt încîlcite, nefi
rești, greoaie. „Meditație lîngă 
schele** începe cu această stro
fă : „Din harfa voastră bîrna 
pusă coardă/ Și.odgoanele cu 
care vă înferesc / De slavă-mi 
cintă-n liniște de-ntuneric / 
Cînd palma mîinii mele vă 
desmiardă". E cam ciudată 
harfa ce se realizează din 
zig-zagul schelelor și odgoa- 
nelor, care cîntă, în liniști 
de-ntuneric (!) atinsă pleo
nastic cu „palma mînii". Din 
păcate sînt cam multe negli
jențe de acest gen și în alte 
poezii. Astfel lirismul auten
tic ce-1 caracterizează pe toy. 
Frățilă se pierde printre ver
suri întortochiate, aride, poate

Plecarea delegației
R. P. Romine 

la cea de-a 11-a sesiune 
a Conferinței generale 

U.N.E.S.C.O.
între 14 noiembrie și 13 

decembrie va avea loc la Pa
ris cea de-a 11-a sesiu
ne a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O.

Delegația R.P. Romîne, care 
va participa la această se
siune, este alcătuită din acad. 
Mihail Halea, președintele 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străină
tatea, vicepreședinte al Co
misiei naționale a R.P. Ro- 
mîne pentru U.N.E.S.C.O,, Va. 
sile. Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, academicienii Vasjle Ma- 
linschi, membru al Prezidiu
lui Academiei R.P. Romîne, 
și Tudor Vianu, secretar 
general al Comisiei națio, 
nale a R.P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, prof, 
univ. Traian Ionașcu, direc
torul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei R.P. 
Romîne, și prof. univ. 6. lo- 
nescu Bujor, director ge
neral în Ministerul învăță- 
mîntulul și Culturii. Din de
legație face parte de aseme
nea Constantin Nicuță, mi
nistrul R.P. Romîne la Paris.

Joi dimineața, acad. Mihail 
Ralea, conducătorul delega
ției, și alți membri ai dele
gației au părăsit Capitala în- 
dreț>tîndu-se spre Paris.

Membrii delegației R.P. Ro
mîne au fost salutați la ple
care, de tovarășii Ilie Mur- 
gulescu, Anton Moisescu, Ion 
Pas, Al. Lăzăreanu, Al. Bqi- 
can, C- Paraschivescu-Bălă- 
ceanu și alte persoane.

(Agerpres)

Din partea 
Ambasadei 

U. R. S. S.
Cu prilejul celei de-a 43-a 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Am
basada Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste din Repu
blica Populară Romînă a pri
mit numeroase felicitări din 
partea unor întreprinderi, in
stituții, organizații și a unor 
cetățeni din Romînia.

în legătură cu aceasta, am
basada adresează calde mul
țumiri tuturor celor care au 
trimis felicitări cu prilejul 
acestei mari sărbători.

-----•-----

Semnarea protocolului 
privind schimburile de 
mărfuri pe 1961 între 
R. P. Romînă ți India
în urma tratativelor care au 

avut loc la București între de
legația comercială romînă și 
delegația comercială indiană, 
joi, 10 noiembrie I960, s-a 
semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri pe 
1961, în cadrul acordului co
mercial existent între R. P. 
Romînă și India.

Conform protocolului sem
nat, R. P. Romînă va exporta 
în India utilaj petrolifer, echi
pament energetic, electromo
toare, motoare Diesel, mașini- 
unelte, diverse produse chimi
ce și farmaceutice, hîrtle și alte 
mărfuri. India va exporta în 
R. P. Romînă minereu de fier, 
fire și țesături de bumbac, 
produse de iută, piper, ceai, 
piei, shellak, mică și alte măr
furi.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Al. Bogdan, 
director In Ministerul Comer
țului, iar din partea indiană 
de K. R. F. Khilnani, secretar 
adjunct în Ministerul Comer
țului și Industriei.

(Agerpres)

involuntar ermetice. Trebuie 
lăsate cuvintele să țîșneaecă 
mai spontan, să cînte, să ex
prime viu, colorat și plastic 
ideile pe care sînt chemate să 
le poarte spre inima cititori
lor. Multe versuri și poezii 
întregi stau mărturie posibili
tăților frumoase ale tânărului 
poet. Așteptăm lucrări la înăl
țimea acestor posibilități.

Printre ceilalți protejați ai 
muzelor se mai remarcă 
MIRCEA TRIFU, care de
dică, printre altele, o poe
zie „Pentru cei de 18
ani". Continuînd să defi
nească fericirea și aflîndu-i 
sensurile în „lupta necurmată 
pentru triumful vremilor de 
azi", tânărul poet conchide, 
generalizînd : „învingătorii,
veșnic curajoșii, / Și-atunci 
cînd mor zîmbesc triumfători/ 
Ei și au plinit în vremea 
lor menirea / Și chiar prin 
moarte-s tot nemuritori! / A- 
ceasta este, tineri, fericirea 
I-am sugera autorului să de
pășească stadiul acesta de 
imagine globală a fericirii și 
să caute descifrarea imagini
lor atât de palpabile și emo
ționante de care abundă mun
ca și viața tineretului nostru, 
activitatea acelora care con
struiesc socialismul găsindu-și 
fericirea zilnică în realizarea 
acestui inalt ideal.

Avînd o mai îndelungată 
activitate poetică, tovarășul 
ION CRISTEA vădește în

„Sărbătoarea I
fruntașilor" /

(Urmare din pag. I-a)

înaripat — salutul lor pentru 
fruntași. Ar trebui să-i cităm, 
pe toți, pentru că brigada ar* 
tistică n-a uitat nici unul, că
rora le-a cîntat melodia pre
ferată, le-a recitat din versu
rile poetului drag. Pe același 
podium au urcat apoi tineri 
actori ai Teatrului Național 
,J. L. Caragiale '. Entuziasta 
urare „La muiți ani — 196II", 
l-a înflăcărat pe actorul Gr. 
Nagacevski, amintindu-i ver
surile lui Vladimir Maia- 
kovski:

„Viitorul, / el singur, / o 
să vină prea-ncet. / Să-1 adu
cem mai iute nu strică. / 
Prinde-1, dar, / de urechi, ti
neret I / Tu scutură-vremii 
-nvechitele straie / și, tânăr / 
fii steag tinereții !“. Pășind 
alături de harnicul colectiv 
mai devreme in 1961 și tînăra 
artistă Elena Sereda a arătat 
prin versul înaripat al poe
ziei „Aceasta e pacea44 acel 
mîine și mai luminos.

Da — „viitorul să-1 aducem 
mai iute, nu strică". întregul 
colectiv din această întreprin
dere anul viitor l-au adus în 
prezent. Și întreg colecti* 
vul i a cinstit în seara aceea 
pe cei care sint printre pri
mii. Fruntașii colectivului au 
mulțumit în cuvinte calde, 
pentru dragostea cu care-s 
înconjurați, au împărtășit din 
experiența lor, din gîndurile 
lor pentru noul an. Un exem
plu : tînăra Elena Miulescu 
vrea ca-n noul an, care pen
tru întregul colectiv a și 
început, să obțină rezultate, 
să se întreacă pentru titlul 
de fruntaș cu Constanța Decu 
și Dumitru Dogaru.

Trăind alături de cei săr
bătoriți o bucurie, care nu 
începea și nici nu se sflrșea în 
acele clipe, gîndurile îmi

Pentru îmbunătățirea 
calității finisajelor

(Urmare din pag. l-a)

aceștia sînt încă în număr 
insuficient. De aceea vom or
ganiza cursuri de calificare la 
loeul de muncă pe șantierele 
mari, ca de pildă unele șanti
ere de locuințe din București, 
și altele pentru meseriile de zi- 
dari-tencuitori, mozaicari, pre
cum și de dulgheri, instalatori 
etc. Recrutarea celor care vor 
participa la cursuri trebuie 
făcută eu multă atenție. Or
ganizațiile U-T.M. pot sprijini 
conducerile șantierelor pentru 
atragerea în primul rînd 
a tinerilor cei mai buni de pe 
șantier și din afara lui la 
cursurile de calificare la 
locul de muncă. Ei vor în
văța sub îndrumarea unor 
maiștri instructori care vor fi 
premiați în raport cu pregă
tirea ce o vor avea elevii la 
sfîrșitui cursurilor. Acest sis
tem premial care stimu
lează activitatea didactică a 
maiștrilor trebuie aplicat cu 
strictețe de către conducerile 
șantierelor deoarece repre
zintă una din cheile succesu
lui cursurilor de calificare la 
locul de muncă. O sarcină 
de mare răspundere revine și 
șefilor de șantiere care trebuie 
să pună la dispoziția elevilor 
fronturi de lucru la nivelul 
cunoștințelor lor, precum și 
să recomande cei mai buni 
instructori și cadre tehnice 
care să poată asigura tinerilor 
pregătirea corespunzătoare.

A lupta pentru îmbunătă
țirea calității construcțiilor 
nu înseamnă numai a lua mă
suri pentru a ridica nive- 

toate lucrările sale o mare 
dexteritate de versificație. 
Temele sînt multiple și 
actuale. Uneori ele se rea
lizează în cântece străbă
tute de un autentic fior 
liric, ideile noi găsindu și 
exprimarea în imagini mai 
proaspete, mai originale (ca în 
„Idilă selenară”). Dar din pă
cate cele mai adeseori conde
iul poetului alunecă la supra
față, ritmînd și rimând cu prea 
multă facilitate versuri care, 
chiar dacă nu sînt prozaisme 
strigătoare la cer, rămîn 
locuri comune în poezie: Peste- 
ntinderi nesfîrșite, / De al- 
bastru-i plină zarea. / Frunze 
cad, îngălbenite, / Poleind pe 
culmi cărarea4*, etc., etc.

Pe aceste drumuri arhibă- 
tătorite nu vom ajunge ni
ciodată la lucruri noi. Și fără 
idei și imagini noi nici nu 
poate fi vorba de originalita
te artistică. Ideile și imaginile 
acestea sînt în viață și se o- 
feră și tov. I. Cristea cu dăr
nicie. Trebuie doar să se lase 
pătruns de ele și să le expri
me mai personal.

Printre celelalte manuscrise 
ale cercului literar din Blaj, 
mai remarcăm activitatea în 
proză a tov. ANDREI STAN- 
CIU. Ca să putem sta de vor
bă mai amănunțit, așteptăm 
înșă un alt prilej și lucrări 
mai noi.

ION BRAD 

vorbeau cu claritate, ea niște 
prieteni care țin să-ți dezvă
luie un mare adevăr. Iată, 
îmi ziceau, în zilele noastre - 
întîlnim tot mai des aseme- ’ 
nea manifestări care pot pă
rea la prima vedere neobiș- ! 
nuite, dar care sînt foarte ; 
firești. Dacă oamenii mun- 1 
cesc bine, colectivul socialist t J 
din care fac parte nu se măr- « 
ginește la răsplata materială \ 
binemeritată, conform prind- 
piului socialist al repartiției 
după Cantitatea și calitatea 
muncii. A fi fruntaș, a fi mi
litant pentru tot ce e nou," 
înaintat, însemnează a avea o 
înaltă conștiință, o etică soda-., 
listă, a fi exemple pentru toți-
— și colectivul care ți-a 
creat acest climat hotări- 
tor pentru formarea ta, te 
cinstește așa cum se cuvine. 
Educați de partid, oamenii 
muncii știu că o astfel de 
cinstire are ecou în inimile 
tuturor, îi îndeamnă să devi
nă luptători neobosiți în sluj^ r • 
ba celor mai înaintate meto
de de muncă. Nu in felul ar. 
cesta ne putem oare explicai 
mai ușor succesele, mersul ” 
impetuos înainte ?

Din frumusețea complexă, 
materială și etică, a vieții 
noastre noi, se nasc astfel de^ 
„sărbători ale fruntașilor* 
cum a fost aceasta la care 
am participat.

Inițiativa organizației U.T.M. 
de la „Antrefrig" merită
să fie larg răspînditi și
îmbogățită. „Sărbătoarea frun*-^ 
tașilor" creează atmosfera pri
elnică împlinirii ce-și are izvor 
nesecat în .viața noastră nouă» 
socialistă pe care o trăim, în\ Jț, 
dragostea pentru muncă, în 
bucuria de a îndeplini cuvin^ 
tul partidului.

Iul calificării constructorilor. 
Unele deficiențe în legătură 
cu calitatea se ivesc pe șan
tier și atunci cînd la unii 
constructori se manifestă un 
scăzut simț al datoriei față / 
de munca Pe care o fac. In 
legătură--cu aceasta cadrele 
de conducere și îndrumare 
pe șantiere trebuie în primuhe 
rînd să dea ele însele dovada • 
unui înalt sifnț de răspundere 
în muncă, de exigență spch-r-.. 
rită față de fiecare apartar^ 
ment construit. ■ »c»

Firește că pe această linie n 
a creșterii spiritului de răs» ' ,> 
pundere în muncă, conduce*- r 
rile șantierelor nu pot face 
singure prea multe lucruri. 
Organizațiile U.T.M. și sint 
dicale, sub conducerea or- - ‘; 
ganizațiilor ' de Partid. pot. 
ajuta conducerile șantierelor 
inițiind acțiuni educative în 
rîndurile constructorilor. Ala- J ' 
turi de acțiunile prin care or- 
ganizațiile U.T.M. pot spriji
ni conducerile întreprinderilor^^, 
în buna organizare și funcțio-, . 
nare a cursurilor de ridicare - 
a calificării și de calificare ,r; 
la locul de muncă, ele pot 
desfășura în rîndul tinerilor o’ 
intensă activitate educativă 
pentru ca fiecare tânăr în -par.*.- 
te să se simtă răspunzător 
pentru fiecare lucrare execu
tată.

Nouă constructorilor, mun
citori, tehnicieni, maiștri, in
gineri trebuie să ne fie clar 
că pentru a îndelini cu cinste 
sarcina dată de partid, de a 
construi locuințe durabile, 
confortabile și frumoase, con
strucții industriale corespun
zătoare, trebuie să depunem 
tot sufletul îfi munca pe care 
o facem, să simțim răspun
derea pe care o avem și să 
învățăm permanent ‘ pentru 
a munci cît mai bine.
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Comunistul Victor Alexandru, 
frezor la întreprinderea „Elec- 
troaparataj“ din Capitala a 
realizat un dispozitiv care a- 
duce economii antecalculate pe 
timp de un an de 12.000 lei. . 
lată-l lucrind. la electromagne- 
ții de frinâ cu dispozitivul rea- 

lizat de el.
Foto : AGERPRES



In Comitetul Politic 
Special

— Intervenția reprezentantului R. P. Romîne —

o
N
U

NEW YORK 10 (Agerpres). — Corespondență specială :
Comitetul Politic Special discută de mai multe zile pro

blema măririi numărului membrilor nepermanenți ai Con
siliului de Securitate și a numărului membrilor Consiliului 
Economic și Social. Această problemă a apărut ca urmare 
a faptului că structura O.N-U. și a organelor sale nu mai 
corespunde actualului raport de forțe d;n lume. Reprezen
tanții occidentali din comitet caută să abată atenția de la 
problemele de fond și să impună în schimb, încâlcind pre
vederile Cartei referitoare la procedura modificării ei, o re
zoluție care să nu aducă decît modificări neesențiale com
ponenței Consiliului de Securitate și Consiliului Economic și 
Social, prin acordarea citorva locuri țărilor afro-asiatice.
Lutnd cuvîntul miercuri, în 

Comitetul Politic Special, re
prezentantul R. P. Romîne, 
Francisc Păcuraru, a subliniat 
necesitatea examinării acestei 
importante probleme în toată 
complexitatea ei, dat fiind că 
structura O.N.U, și a organe
lor ei, create cu 15 ani în ur
mă, trebuie să reflecte toate 
schimbările majore survenite 
de atunci pe plan mondial. El 
a arătat că ceea ce caracteri
zează astăzi lumea contempo
rană, ca urmare a transfor
mărilor uriașe ce au avut loc 
în această perioadă, este exis
tența puternicului lagăr al ță
rilor socialiste, care reprezin
tă nu numai o treime din o- 
menire și aproape jumătate 
din forfa economică a lumii, 
dar și un factor hotăritor în

Dezbaterile Comitetului
economic și financiar

- Cuvîntarea reprezentantului 
R. P. Romîne —

NEW YORK 10 (Agerpres). — Corespondență specială : 
Marți după-amiază. Comitetul nr. 2 pentru piob.emele eco
nomice și financiare și-a încheiat dezbaterile generale in 
problema dezvoltării economice a țărilor slab dezvoltate.

Luînd cuvîntul pentru a trage concluziile dezbaterilor, 
Philippe De Seynes, secretar general adjunct pentru aface
rile economice și sociale, a căutat să justifice lipsurile sem
nalate în criticile aduse secretariatului.

Reprezentantul R. P. Romi
ne, Bazil Șerban, a criticat 
in intervenția sa poziția lui 
De Seynes. Oricine poate în
țelege cu ușurință — a spus 
reprezentantul romin — că c- 
voluția structurii și compo
nenței Secretariatului nu con
cordă cu marile transformări 
care au avut loc în lumea 
contemporană și că nu merge 
in pas cu ele. Există o con
tradicție între structura reală 
a O.NU. și modul in care, 
prin structura și activitatea 
sa, Departamentul economic 
și social al Secretariatului re
flectă această organizație.

Este oare firesc — a întrebat 
el — ca 24 de țări membre 
ale O.N.U. și care participă 
la blocurile militare occiden
tale, să dețină în acest Depar
tament 185 de posturi de cate
gorie superioară, in timp ce 
țările slab dezvoltate, neanga
jate din Asia, Africa și Ame
rica Latină, țările socialiste și 
țările europene neangajate.

La 9 noiembrie au început discuțiile asupra rezoluțiilor 
prezentate în Comitet în diferite domenii privind ajutorarea 
țărilor slab dezvoltate, colaborarea economică și progresul 
mondial.

In Adunarea Generală

S-a hotărît aminarea discutării 
situației din Congo

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de 9 noiem
brie, in ședința plenară a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a continuat discutarea si
tuației din Congo. Reprezentan
tul Poloniei, care a luat primul 
cuvîntul, a declarat că situația 
creată în Congo trebuie să fie 
studiată în amănunt. El a subli
niat că forțele reacționare încear
că să stăvilească mișcarea de eli
berare națională din tînăra re
publică africană. In ciuda hotă
rârilor Consiliului de Securitate. 
Organizația Națiunilor Unite și 
secretarul ei general nu sînt în 
prezent capabili să pună capăt 
dominației belgiene din Congo și 
să restabilească ordinea în țară. 
După părerea delegației polone
ze, guvernul Lumumba este sin
gurul guvern legal al republicii 
și numai acest guvern este îm
puternicit să înfăptuiască atît po
litica internă cit și politica ex
ternă a Republicii Congo.

Reprezentantul Argentinei l-a 
sprijinit pe uzurpatorul Mobutu.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Ghanei care a propus să 
fie întreruptă ședința Adunării 
Generale pînă ce „Comisia 
O.N.U, din Congo” creată în 
baza hotărîrii ședinței extraordi
nare a Adunării Generale va pre
zenta Adunării Generale un ra
port despre rezultatele anchetei 
ei asupra situației din Republica 
Congo.

Reprezentantul S.U.A, și alia- 
ții lor s-au pronunțat împotriva 
acestei propuneri dezvăluind prin 
aceasta intențiile lor de a aduce 

întreaga viață internațională. 
Tot în această perioadă, în 
urma măcinării in cea mai 
mare parte a imperiilor colo
niale, au apărut o serie de 
state noi care duc o politică 
independentă, în timp ce ță
rile occidentale și-au pierdut 
poziția dominantă pe arena 
mondială, precum și prepon
derența militară și economică 
ca și o bună parte din in
fluența politică.

Reprezentantul R. P. Romî
ne a arătat că deși acestor 
schimbări fundamentale în si
tuația existentă pe arena in
ternațională și in raportul de 
forțe pe plan mondial le-au 
corespuns schimbări și în 
componența O.N.U.. aceste 
schimbări nu au ajuns să se 
reflecte și în structura organe- 

care sînt de asemenea mem
bre ale O-N.U. și reprezintă 
in total 75 de țări, să dețină 
împreună numai 102 aseme
nea posturi ? Sutele Unite 
singure ocupă 71 de posturi, 
adică mai mult ca toate țările 
neangajate din Asia, America 
Latină și Africa și mai mult 
de trei ori decît toate țările 
socialiste. Această situație 
este in dezacord flagrant cu 
principiile Cartei O.N U, care 
prevede că in toate organele 
O.N.U. trebuie să fie realiza
tă o repartizare teritorială co
respunzătoare.

Reprezentantul romin a a- 
rătat că în prezent, cînd se 
recunoaște necesitatea econo- 
nomiei planificate pentru dez
voltarea economică a țărilor 
slab dezvoltate, și Secretaria
tul are nevoie de asemenea 
specialiști, acești specialiști 
nu pot fi obținuți decît din 
țările socialiste, care dețin 
pionieratul în acest domeniu.

în Adunarea Generală ea repre
zentantă ,,legală” a Republicii 
Congo ,,delegația” lui Kasavubu 
și de a neutraliza astfel guvernul 
Lumumba și delegația trimisă de 
el la Adunarea Generală.

In urma votului, propunerea 
Ghanei a fost adoptată cu 48 
de voturi pentru față de 30 
contra și 18 abțineri. Este in
teresant că 11 țări din Ameri
ca Latină care deobicei votea
ză împreună cu Statele Unite, 
au sprijinit de data aceasta 
propunerea Ghanei sau s-au 
abținut de la vot.

SOFIA. După cum anunță 
agenția B.T.A., la 8 noiembrie 
s-a deschis la Sofia Consfă- 

> tuirea Comisiei tehnice de pe 
lingă Organizația de colabora
re în domeniul căilor ferate a 
țărilor socialiste. La consfătui
re participă reprezentanți ai 
Uniunii Sovietice, Bulgariei, 
Chinei, Cehoslovaciei, R D.G., 
Poloniei, Rominiei și Ungariei. 
Consfătuirea va analiza măsu
rile pentru dezvoltarea conti
nuă și reconstrucția căilor fe
rate în țările socialiste.

HELSINKI. — In zilele de 8 și 
9 noiembrie a.c. delegația econo
mică guvernamentală a R, P. Ro- 
mtne, condusă de 'Mihail Flores- 

;cu, ministrul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, care se află în 
Finlanda a vizitat întreprinderea 
constructoare de instalații ipentru 
fabricarea semicelulozei, hirtei 
și cartonului „ Ta m palia" din

1 rașul Tampera, Fabrica de co'if- 

lor sale. Nici pînă azi, in urma 
dictatului exercitat de S.U.A, 
nu au fost recunoscute drep
turile inalienabile ale Chinei, 
membru fondator al O.N.U. 
și membru permanent al Con
siliului de Securitate. Aceasta 
discrepanță fundamentală din
tre componența O-N.U. și rea
litatea contemporană este fac
torul principal care submi
nează bazele O.N.U , care slă
bește această organizație și o 
împiedică să înfăptuiască o- 
biective trasate prin Cartă.

Sarcina fundamentală a 
O.N.U. — a spus reprezentan
tul romin — este de a găsi so
luții pentru marile probleme 
nerezolvate sau litigioase ale 
lumii de astăzi in spiritul 
coexistenței pașnice, ținind 
seama de interesele tuturor 
grupurilor de state existente. 
Vorbitorul a arătat că prin 
înlocuirea secretarului general 
cu un colectiv de trei persoa
ne reprezentind fiecare unul 
din grupurile de state exis
tente pe glob, s-ar crea o ga
ranție că activitatea organu
lui executiv se va desfășura 
în conformitate cu țelurile 
comune ale tuturor grupărilor 
de state și nu in conformitate 
cu interesele unilaterale ale 
unui singur grup. El a arăiat 
de asemenea că structura 
Consiliului de Securitate este 
fundamental viciată de faptul 
că locul Chinei, una din cele 
mai mari puteri ale lumii con
temporane, este ocupat de o 
fantomă care nu reprezintă 
pe nimeni.

Reprezentantul romîn a de
mascat apoi poziția delegației 
americane care camuflează 
prmtr-o frazeologie ipocrită 
eforturile disperate ale State
lor Unite de a și menține po
ziția dominantă in O.N U. 
Totodată el a respins un pro
iect de rezoluție prezentat in 
numele unui grup de țări de 
reprezentantul Salvadoru'oi, 
arâtind că aceasta este • i>- 
etreare de a introduce ia 
dezbaterile Cocnitenihu spiri
tul războiului rece, precum și 
o nouă tentativă de a submi
na înseși bazele unei funcțio
nări normale a O-N.U. Pro
iectul de rezoluție amintit în
cearcă să impună o botlrire 
privitoare la amendarea Car
tei, deși potrivit articolului 
108 al Cartei nici amendarea 
nu este posibilă fără unani
mitatea membrilor Consiliului 
de Securitate, printre care și 
Republica Populară Chineză.

Nota sovietică adresată 
ambasadei britanice la Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— TASS transmite: Ministe
rul Afacerilor Externe al
U.R.S-S. a adresat Ambasadei 
Marii Britanii din Moscova o 
notă In care se arată că gu
vernul sovietic se așteaptă ca 
autoritățile engleze să ia mă
suri pentru predarea către 
autoritățile sovietice a crimi
nalului d« război Mere, care 
trăiește în Anglia.

Cu participarea directă a lui

Dezbaterile din
PARIS 10 (Agerpres). — 

Dezbaterile în senatul francez 
Pe marginea proiectului de 
lege cu privire la crearea așa- 
numitei „forțe atomice de șoc“ 
prezentat de guvern, care au 
început la 8 noiembrie, au 
constituit o nouă mărturie a 
văditei lipse de popularitate a 
intenției guvernului francez 
de a înzestra forțele armate 
din țară cu arma nucleară.

In urma punerii la vot a 
„problemei preliminare*1, adi
că a problemei oportunității 
dezbaterilor, s-a hotărît cu 186

strucții mecanice și Fabrica de 
celuloză ale firmei Rauma Re- 
pola din localitatea Rauma etc.

ISTANBUL. — La 10 noiem
brie în T-urcia s-au comemorat 22 
de ani de la încetarea din via
ță a lui Kemal Ataturk, înteme
ietorul Republicii Turcia și pri
mul. ei președinte.

■La Ankara,. în fața mausoleu
lui lui Atatiirk a avut loc o cere
monie, solemnă. Generalul Gur- 
se1, șeful statului și guvernului 
Turciei, a depus o coroană de 
fiori; la mormîntul întemeietoru
lui Republicii Turcia.

VIENTIANE. După cum 
transmite corespondentul din 
Vientiane al agenției Reuter, 
Statul major al armatei laoție-

Semnarea 
acordului comercial 

și a unui acord 
financiar 

între Republica 
Populară Romînă 
și Marea Britanie
LONDRA 10 (Agerpres). — 

în urma tratativelor care au 
| tost purtate la București in 
! luna aprilie a.c. și la Londra 

la sfirșitul lunii octombrie și 
Începutul lunii noiembrie, la
10 noiembrie a fost semnat la 
Londra primul acord comer
cial de după război și un acord 
financiar intre Republica 
Populară Romînă și Marea 
Britanie.

In cadrul acorde'.ui comer
cial, care este încheiat pe o 
perioadă de trei ani. Republi
ca Populară Romină va livra 
produse agro-alimentare, pro 
duse din lemn, produse chimi
ce, materiale de construcții, 
produse textile și diverse alte 
mărfuri. Marea Britanie va li
vra produse chimice, mașini și 
instalații complete, predase 
laminate, echipament și apa
rat aj de control, fire de lină 
și Ieșituri, animale de repro 
ducție și diverse ale mărfuri.

Acordul financiar lichidează 
unele probleme financiare din 
trecut pendinte intre Republi
ca Populară Romină și Marea 
Britanie.

In numeie guvernului R P 
Romîne, ambele acorduri sa 
fost semnate de Gogu Rădu- 
lescu, ministrul Comerțului al 
R. P. Romine.

In numele guvernului Marii 
Britanii, acordul comercial a 
fost semnat de Reginald Maud
lin*, ministrul Comerțului, iar 
acordul financiar a fost sem
nat de i. Godber, subsecretar 
de Stat parlamentar la Minis
terul Afacerilor Exto-ne

La semnare au asistat Petre 
Bălăceaau. ministrul R P. Ro
mine la Londra, și membrii 
celor dună deiegațu.

C« prilejul semnării daca- 
mea.eioc. Eesinald Maodling. 
ministrul britanic al Comerțu
lui. și-a exprimat părerea ei 
acest acord comercial va da 
posibilitatea dezvoltării eo- 
mertnlcj intre țările semnata
re J- Godber. subsecretar de 
stat parlamentar la Ministerul 
Afacerilor Externe, a arătat eă 
documentele semnate vor eon 
tribai la dezvoltarea buneier 
relații intre cele două țări

Răspunrind. Gogu Rădmes- 
eu a spus că acordurile sem
nele constituie • contribuție La 
dezvoltarea Khimbzriler co
merciale intre R. P. Tsenini
11 Marea Britanie. ceea ce re- 
pretinsă o bază sigură pestra 
banele reixid dintre eeie dexi 
țări, ia interesul păriL

*
LONDRA — Tot. Gogu Rădu- 

' lesetr. mirnstm] Coeserru*a; a! 
R. P. RouCne. conducă de- 
e^a'je. guvemamerta'e ronatse 
care a făcut o virilă In Cnba. • 
sos: ța Lonura, ia cm spre

ssopt de Petre Bă ăceanu. 
tnffcstic’ R. P. *_ț ț /yț-
dte. F Vavle PK-'l șef*

rocafne iratet'vele
ectrxxrîce cu kz&a tor. Gogs 
RMaiescn e f>cc: o ră "4 Ic 
Reginald Mfsâstral
Coaerța’iiB al Mar. Brians.

Mere. în apropiere de TaZia 
a fee: crea: lagărul de con
centrare -Jagala". unde au 
fost extermina^ m2 de ceti- 
teni sovietici, polonez: Șj ce
hoslovaci precum ri an uf as 
cișt* germani.

Guvernul sovietic- se spune 
în notă, consideră necesar ca 
criminalul Mere să fie deferit 
justiției și condamna: cum se 
cuvine pentru atrocUțre să- 
virgite de el x cele săvfrșite 
din ordinul lui.

senatul francez
de voturi pentru Fi 83 Împo
trivă să se amine dacutarea 
proiectului de lege guverna
mental. ceea ce este egal cu 
respingerea lui.

Potrivit regulamentului par
lamentului francez, guvernul 
va fi nevoit să supună proiec
tul de lege examinării unei 
comisii speciale din care fac 
parte deputați în Adunarea 
Națională și senatori. Conclu
ziile acestei comisii vor fi dis. 
cutate din nou în cele două 
Camere cu cuvîntul hotăritor 
in Adunarea Națională.

ne a anunțat că la Pakading, 
la 105 mile sud de Vientia
ne, la linia de demarcație sta
bilită prin armistițiu au loc 
lupte între trupele guverna
mentale și bandele rebelilor 
generalului Fumi Nosavan.

In știre se arată că trupele 
guvernamentale au respins 
atacurile rebelilor.

CAIRO. — în seara de 9 no
iembrie s-a deschis în sala Cen. 
trului Tineretului din Cairo ex
poziția de artă plastică contem
porană romînească. Expoziția a 
fost deschisă de dr. Saruat Oka. 
șa, ministrul Culturii și a] O- 
rientării Naționale al regiunii 
egiptene a R.A.U.

BEIRUT. — La 10 noiembrie 
în palatul U.N.E.S.C.O. din Bei
rut s-a deschis sesiunea ordinară 
a Comitetului Executiv al Orga
nizației permanente de solidari
tate a țărilor As’ei și Africii.

A 15-a aniversare a F.M.T. D=
Cuvîntul tovarășei Elena Poparad

(Urmare din pag. I-a)

și progresului asupra forțelor 
războiului și agresiunii.

O altă problemă deosebit 
de importantă dezbătută din 
inițiativa Uniunii Sovietice la 
actuala sesiune a O.N.U. este 
problema lichidării totale și 
r.eintirziate a regimului colo
n-a! — rușinea secolului nos
tru.

Poziția delegației R. P. Ro
mîne. care a acordat tot spri. 
jmul propunerii Uniunii So- 
vietice privind lichidarea to 
tală și r.eînârzi-atâ a regimu
lui colonial, sub toate forme
le și manifestările sale, este 
aprobată cu căldură de toți 
oamenii muncii din țara 
ncastri.

Alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, ti
neretul privește cu adîncă 

■i: ’ e : = că propune
rile prezentate de delegația 
țârii noastre eu privire la 
dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate pe plan regional 
ir.ur? state cu sisteme social- 
poliuce d.ferite și la educarea 
tineretului în spiritul ideilor 
păcii, pr.eteniei și respectu-

• • popor>rc
< au bucurat de apreciere po- 
ziuvă. Propunerea guvernu
lui romin privind educarea 
t-r.eretului !n spiritul păcii, 
al pr. etern ei și al respectului 
rec proc a fost sprijinită de 
numeroase delegații în ca- 
cr-ul O-N.U. Federația Mon- 
d ală > Tineretului Democrat, 
Uniunea Internațională a Stu. 
dențuor »; alte importante or- 
gan-zațij internaționale și na
ționale de tineret s-au decla- 
rat în sprijinul propunerii 
guvernului nostru și au cerut 
Lneretului din întreaga lume 
si promoveze ideile cuprinse 
în această propunere a gu
vernului RP.R.

ta evoluția evenimentelor 
internaționale. în lupta po
poarelor pentru pace, tîr.ăra 
generație a hunii și F.M.T.D. 
îndeplinesc un rol deosebit 

important Cei 15 ani care 
a- trecut de la 10 noiembrie 
1M5 dovedesc din plin marea 
forță pe care o reprezintă 
F emua Mondială a Tinere- 
tului Democrat în activitatea 
t neretuluj lumii depusă pen
tru re=l zarea celor mai no
's e ideahiri a’e omenirii.

FM T.D. a pus în centrul 
ac: v.uț.: sale problemele 
centrale a!e cor. tem por anei- 
rițlt. prcbleme Ce privesc în 

m»: inalt grad tîr.ăra ge- 
nsraț-e: lupta pentru triumful 
.d-e^ar coexistentei pașn.ce. 
centru as furare» unei păci 
trainice pe criea der*. mărti 
generale F tetaLe. pentru h- 
ch narea cefmmvâ > odsoau- 
îu: s_rem colonial, pentru a- 
părarea drepturilor vitale și 
lîbatățilflr democratice ale 
tineretului, pentru promova
rea relaTixxr de prietenie și 
unitate ale tinerei generații 
din toate țările. Nu există și 
nici nu poate exista sarcină 
mai importantă pentru 
F M-T.D. deci: aceea de a mo
biliza F. uni forțele tinerei 
generații in marea bătălie 
pentru vtotcria principiilor 
coîxStentei pașnice.

F M T-D s-a pronunțat și 
se pronunță în spnjmul pro

<Ka
aetfri^îlor « care cores
pund aspiraților și țelurilor 
riseretului democrat din toe- 
tă lumea.

F-M-T-D. a militat întot
deauna pentru apărarea păcii 
în lume, pentru apărarea 
drepturilor tineretului In toa
te domeniile, și a demascat 
cu consecvență pe dușmanii 
păcii și viitorului fericit al 
tinerei generații — cercurile 
imperialiste în frunte cu cele 
din SALA.

Azi cind își sărbătorește 
cea ce-a 15-a aniversare, 
F.M.T.D. se angajează să res
pecte și în viitor principiile 
pe baza cărora a fost fondată 
acum 15 ani. Ea va continua 
să lupte împotriva reînvierii 
fascismului care se manifestă 
în prezent în Germania de 
Vest și în alte țări, amenin-

blN^VI AȚA

Tinerelul vest-german 
este pentru pace

Pârtiei panțil la conferința 
de la Hessen a tinerilor mem
bri ai sindicatelor afiliate la 
Uniunea sindicatelor din Ger
mania occidentală au cerut 
încetarea înarmării atomice a 
Germaniei occidentale. Ei au 
adoptat o rezoluție în care se 
pronunță pentru organizarea 
unei întîlniri a tineretului ger
man care luptă împotriva 
înarmării atomice.

Participanții la conferință 
au respins în mod categoric 
legile excepționale antimunci- 
torești care se pregătesc la 
Bonn. Ei au chemat la inten
sificarea luptei împotriva des
fășurării propagandei milita
riste în rîndul tineretului vest- 
german și au cerut să se re
nunțe la colaborarea cu orga
nizațiile de tineret militariste 
și naziste.

După cum transmite agen
ția A.D N., membrii organiza

punerilor Uniunii Sovietice 
pentru realizarea dezarmării 
generale șj totale, sub control 
internațional, pentru lichida
rea bazelor militare pe terito
rii străine, pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidro
gen, pentru lichidarea tutu
ror focarelor de război din 
lume.

F-M.T.D. se bucură de în
crederea tineretului din țările 
coloniale, pentru că a luptat 
în mod neabătut împotriva 
colonialismului, pentru lichi
darea acestui odios sistem de 
împilare a popoarelor.

în continuare, vorbitoarea 
a prezentat un tablou al vie
ții luminoase a tineretului 
din lumea socialismului și în 
contrast viața grea, dificilă a 
tineretului din țările capita
liste : Viața tineretului din 
țările socialiste se deosebește 
radical de viața chinuită pe 
care sînt siliți să o îndure 
tinerii din țările capitaliste și 
coloniale. Trăind anii de o 
neasemuita frumusețe ai vic
toriei socialismului și comu
nismului, anii înfăptuirii nă
zuințelor de veacuri ale ome
nirii spre o viață mai bună 
și fericită, însuflețit de ideile 
nobile ale marxism-leninis- 
mului. sub conducerea înțe
leaptă a partidelor comuniste 
și muncitorești, tineretul din 
țările socialiste participă cu 
entuziasm la înfăptuirea a- 
cestor năzuințe.

Cu totul alta este însă si
tuația din lumea capitalistă 
și colonială, în care tinere
tul nu numai că nu simte 
grija statului dar trebuie să 
înfrîngă piedicile pe care i le 
pune în cale nedreapta orîn- 
duire bazată pe exploatarea 
omului de către om. Tînăra 
generație din aceste țări duce 
o viață de mizerie și umilin
ță. fiind lipsită de cele mai 
elementare drepturi.

In lupta pentru apărarea 
drepturilor sale tineretul din 
țările capitaliste și coloniale 
găsește în F.M.T.D. un impor
tant sprijin. Acțiunile între
prinse de F.M.T.D. în această 
privință sînt bine cunoscute 
și au avut un puternic răsu
net internațional

De curînd F.M T.D. împre
ună cu U.I.S.. I.S.M.U.N. și 
alte organizații internaționale 
și naționale de tineret și stu- 
denți au participat la Ședința 
de Constituire a Comitetului 
Internațional de Sprijin pen
tru organizarea Forumului 
Mondial al Tineretului ce va 
avea loc Ia Moscova în luna 
iulie 1961. Forumul Mondial 
aj Tineretului, convocat din 
inițiativa organizaților sovie
tice ce tineret, va fi o Intil- 
nire reprezentativă a tinerei 
generații din întreaga lume, 
la care se vor discuta cele 
mai arzătoare probleme ce 
preocupă tineretul în lumea 
de astăzi.

Recent a avut Ioc la Sofia 
sesiunea Biroului F.M.T.D. 
Această sesiune a marcat îm
plinirea a 15 ani de existen
ță a puternicii noastre Fede
rații. Rapoartele prezentate și 
aprobate la această sesiune 
înfățișează sarcinile cele mai 
importante ale Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat — lupta pentru trium

Cuvîntul lui M. Gaafar
țînd pacea Europei și a în
tregi: lumi. Federația luptă 
împotriva spiritului milita
rist și revanșard pe care îl 
agită cercurile agresive. In 
legătură cu aceasta. F.M.T.D. 
sprijină pe deplin propunerea 
guvernului romîn făcută la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale de a se discu
ta și stabili măsuri concrete 
menite să promoveze în rîn- 
d urile tineretului ideile păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare.

Recenta ședință a Biroului 
Federației care a avut loc în
tre 28—31 octombrie 1960 la 
Sofia a dezbătut planul de 
activități al F.M.T.D. pe 1961, 
stabilind măsuri concrete pen
tru a spori pe viitor contri
buția F.M.T.D. și organizații
lor sale membre în lupta pe 
care o duc popoarele lumii 
pentru pace și coexistență 

ției din Hamburg a Uniunii 
de tineret „Falken“ s-au pro
nunțat și ei pentru organiza
rea unei întîlniri a tinerilor 
adversari ai înarmării ato
mice.

„Algerienii 
vor libertate11
La 8 noiembrie un grup de 

studenți arabi și africani au 
organizat la New York o de
monstrație de protest împo
triva războiului dus de Fran
ța în Algeria.

Demonstranții purtau lozin
cile : „Algerienii vor liber
tate”. „Algeria pentru alge
rieni”, „Să se pună capăt 
vărsării de sînge în Algeria”. 

ful ideilor coexistenței pașni
ce, pentru asigurarea păcii pe 
calea dezarmării generale și 
totale, împotriva colonialis
mului și imperialismului, pen
tru un viitor mai bun al ti
neretului.

în continuare, vorbitoarea 
subliniază : Tineretul romîn 
sprijină din plin activitatea 
F.M.T.D. încă la Conferința 
de la Londra din 1945 tinere
tul din țara noastră a fost 
reprezentat de o numeroasă 
delegație condusă de tovarășa 
Constanța Crăciun. La toate 
manifestările inițiate de Fe
derația Mondială a Tineretu
lui Democrat în decursul ce
lor 15 ani de existență a sa, 
a răsunat cu putere și glasul 
tineretului romîn. In 1953 
Bucureștiul nostru drag a găz
duit solii tineretului lumii 
veniți ]a cel de al IV-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

La începutul acestui an a 
avut loc la București întîl- 
nirea Tineretului și Studenți
lor din regiunea Balcanilor și 
a Mării Adriatice. La In- 
tîlnirea balcano-adriatică a 
tineretului, susținută de 
F.M.T.D. și U.I.S. au partici
pat 250 de reprezentanți ai 
diferitelor organizații de ti
neret și studenți : comuniști, 
catolici, socialiști, radicali, li
berali, agrarieni.

Călăuzit de nobilele idei- 
ale păcii și prieteniei între 
popoare, tineretul nostru și 
organizațiile sale — Uniunea 
Tineretului Muncitor și 
U.A.S.R. — militează consec
vent pentru sprijinirea activii 
tății F.M.T.D. și a U.I.S. de 
unire a forțelor tineretului și 
studenților din întreaga lume 
pentru pace, progres social, 
pentru un viitor fericit al 
tinerei generații.

întreaga activitate a Uniu
nii Tineretului Muncitor și 
U.A.S.R. în domeniul relații
lor internaționale, pentru 
sprijinirea activității F.M.T.D. 
și a tineretului . iubitor de 
pace din întreaga lume con
stituie o manifestare concretă 
a spiritului internaționalis
mului proletar în care este 
educat tineretul nostru de că
tre Partidul Muncitoresc Ro
mîn. conducătorul înțelept al 
luptei poporului nostru mun
citor pentru victoria deplina 
a socialismului în R.P.R.

Tineretul Republicii Popu
lare Romîne trăiește astăzi o 
viață nouă. Hotărîrile istorice 
ale celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului au deschis 
generației noastre tinere ca 
și întregului popor o minu
nată perspectivă de viitor.

în anii regimului democrat- 
popular în țara noastră s-a 
creat o puternică industrie, 
s-a dezvoltat multilateral și 
pe un drum nou, socialist, a- 
gricultura. Un puternic sen
timent de mîndrie patriotică 
te cuprinde în fața minuna
tului tablou al înfăptuirilor 
poporului nostru, sub condu
cerea partidului, în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
planului pe 1960, primul 
an al planului de șase ani.

Congresul al IlI-lea al 
U.T.M. care a avut loc de cu
rînd a făcut bilanțul activii 

pașnică, pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru lichi
darea definitivă a odiosului 
sistem colonialist, pentru pro
gresul social și economic al 
întregii omeniri.

Dragi prieteni, acest eveni
ment istoric — a 15-a ani
versare a F.M.T.D. — este 
acum sărbătorit în diferite 
colțuri ale lumii și aceasta 
constituie un minunat prilej 
de a întări colaborarea și uni
tatea tineretului pentru pace, 
independență națională, de
mocrație și un viitor fericit. 
F.M.T.D. își exprimă odată 
mai mult adeziunea la aceste 
principii și va munci intens 
pentru realizarea lor. Astăzi 
forțele democratice sînt mai 
puternice ca oricînd și noi 
credem în victoria noastră. 
Cu încredere și entuziasm vom 
păși înainte pentru asigurarea 

th
Fiii muncitorilor francezi — 

înlătura|i din învălămîntul superior
începutul noului an universitar în Franța, scrie comenta

torul ziarului „Liberation", Jacques Moreau, are loc în con
diții mai proaste decît anul trecut. „In unele sectoare situa
ția s-a agravat foarte mult".

In ce privește apartenența socială a studenților, arată Mo
reau, „grupul cel mai puțin important al studenților este 
constituit din cei ai căror părinți sînt muncitori în indus
trie și agricultură. In timp ce muncitorii reprezentau în 
1959 33 la sută din populația activă a Franței, numai 3 la 
sută din copiii muncitorilor din industrie și 0,8 la sută din 
cei ai muncitorilor agricoli frecventează universitățile".

„Universitățile noastre, arată Moreau, sînt închise marii 
majorități a fiilor clasei muncitoare. Nu este oare scanda
los, continuă el, ca tinerii să fie înlăturați din invățămintul 
superior pentru că familiile lor nu au posibilitățile mate
riale necesare 7“

Discuțiile asupra bugetului Educației Naționale, scrie 
„L'Humanite", au arătat că „acest buget pentru a cores
punde nevoilor, ar trebui să fie dublat... Ne aflăm intr-o 
situație dramatică, pentru a nu spune tragică". Neînsem
nata majorare a creditelor acordate învățămîntului, subli
niază în continuare ziarul, este cu totul insuficientă.

tății Uniunii Tineretului 
Muncitor desfășurată pentru 
mobilizarea maselor largi ale 
tineretului la lupta întregu
lui popor muncitor pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului pentru înfăptuirea 
prevederilor celui de-al doilea 
plan cincinal și a stabilit 
sarcinile ce revin organiza
ției noastre pe baza hotărîri- 
lor celui de al IlI-lea Congres 
al P.M.R.

Lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres al U.T.M. au demon
strat cu vigoare că tineretul 
patriei noastre este hotărît 
să-și aducă contribuția sa en
tuziastă la lupta întregului 
popor pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de Congresul 
partidului, să-și pună întrea
ga sa capacitate, toate for
țele în slujba măreței opere 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

In încheiere vorbitoarea a 
spus :

Tineretul patriei noastre, a- 
lături de toți oamenii mun
cii sub conducerea iubitului 
și încercatului nostru partid 
care va împlini anul viitor 
40 de ani de viață și muncă 
pentru fericirea celor ce mun
cesc, nu va precupeți nici un 
efort pentru a contribui la 
asigurarea îndeplinirii planu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale, la obținerea de noi 
și însemnate succese pe dru
mul înfloririi continue a pa
triei. îndeplinirea sarcinilor* 
trasate de partid este pentru 
tineretul nostru cea mai pu
ternică contribuție adusă cau
zei socialismului și păcii< 
pentru victoria ideilor priete
niei și înțelegerii între po
poarele din întreaga lume. 
Angajîndu-se să obțină noi 
și însemnate succese, sub 
conducerea partidului, în în
treaga sa activitate, tineretul 
patriei noastre sărbătorește 
cu bucurie cea de-a XV-a 
aniversare a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
Ideile păcii, prieteniei și res
pectului reciproc între po
poare în care este educat de 
către Partidul Muncitoresc 
Romîn vor fi și de acum înai 
inte pentru tineretul din Re
publica Populară Romînă că
lăuza vie în întreaga sa acti
vitate. Ne exprimăm profun
da noastră convingere că anii 
ce vor veni vor marca noi 
și importante succese ale 
F.M.T.D. în lupta pentru vic
toria principiilor coexistenței 
pașnice, pentru dezarmarea 
generală și totală, împotriva 
colonialismului și imperialis
mului, pentru apărarea drep
turilor tineretului. Tinere
tul romîn este hotărît ca 
și pe viitor să sprijine cu 
aceeași energie activitatea 
F.M.T.D. Sub conducerea în-i 
țeleaptă a Partidului Munci
toresc Romîn, alături de îiv 
tregul nostru popor muncitor? 
împreună cu tineretul țărilor 
socialiste, tînăra generație 
luptătoare pentru pace și pro
gres social din întreaga lume, 
tineretul patriei noastre își vor 
aduce aportul și pe mai de
parte la triumful ideilor 
coexistenței pașnice, la lupta 
nobilă a tuturor popoarelor 
pentru statornicirea unei păci 
trainice în lume.

unei păci trainice, pentru in
dependența tuturor popoare
lor și un viitor fericit între
gii omeniri.

In încheiere vorbitorul a 
spus :

Secretariatul F.M.T.D. a ho- 
tărit să decerneze insigna 
festivă a celei de-a 15-a 
aniversări a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
unui număr de personalități 
care au activat în mișcarea 
de tineret sau au sprijinit-o, 
unor activiști ai U.T.M. și 
U.A.S.R., precum și unui nu
măr de organizații de bază 
U.T.M. care s au evidențiat 
în lupta pentru pace și prie
tenie între tinerii din lumea 
întreagă. *

Profit de această ocazie 
pentru a transmite tuturor 
acestora felicitări și sincere 
mulțumiri din partea Secre
tariatului F.M.T.D.
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