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Cu planul anual 
îndeplinit

In ziua de 16 noiembrie, 
oțelarii de la Uzinele „Wil
helm Pieck“ din Brăila au dat 
ultimele cantități de oțel pre
văzute în planul pe anul 1960. 
îndeplinirea cu 45 de zile îna
inte 
anual 
sibilă 
unor
muncă ca folosirea oxigenului 
la topirea metalului 
toare și elaborarea 
măr sporit de șarje

de termen a planului 
de producție a fost po- 

datorită introducerii 
metode înaintate de

în cup- 
unui nu*  
rapide.
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Adunarea din Capitală
Ieri seară, la Casa de cultură 
studenților „Grigore Preotea-

Sărbătoriții ascultă cu atenție șl

Pentru fiecare sărbătorit... o crizantemă.
Foto : N. STELORilAN

neclubul se ocupă foarte intens 
cu popularizarea prin conferințe 
a marilor creații cinematografice 
sovietice. Astfel într-un interval 
destul de scurt au fost prezen
tate 15 filme sovietice, printre 
care „Crucișătorul Potemkin”, 
„Povestea unui om adevărat”, 
„Al 41-1 ea", „V, I. Lenin” etc, 
în această acțiune au fost aju
tați de arhiva națională de filme.

Pe lingă cineclub mai funcțio
nează un cerc foto și wi cerc li
terar care a organizat și un con- 
curs

Cu cîteva zile în urmă, 
clubul muncitoresc al Uzinelor 
„Oțelul Roșu” era o animație 
deosobită. în fața intrării un 
afiș mare anunța un spectacol 
cinematografic puțin obișnuit : 
„Cine este vinovat film de 
scurt metraj, realizat de cineclu- 
bul tinerilor oțelari, creat cu 7 
luni în urmă.

După o scurtă conferință ținu
tă de tov. Kovacs Paul, preșe
dintele cineclubului. luminile 
s-au stins și pe ecran au apă
rut numele tinerilor cineaști, rea
lizatori ai filmului. Pe un fond 
muzical au apărut apoi primele 
secvențe. Spectatorii au admirat 
peisajul pitoresc al orășelului 
nostru muncitoresc, uzina, figuri 
de muncitori fruntași, cunoscuți. 
apoi au urmărit pățania plină 
de învățăminte a unui muncitor, 
care înainte de ora 15, în loo 
să se îndrepte spre uzină, s-a a- 
bătut la restaurantul din colț ca 
tă golească un păhărel. Dar iată 
că păhărelele s-au înmulțit, apoi 
au apărut sticle și la plecare 
totul se învîrtea, iar drumul nu 
părea să fie prea drept.

Secvențele următoare s-au do
vedit a fi tot mai interesante. 
Muncitorul ajunge la uzină cu 
întîrziere. Se strecoară pe poar
tă neobservat și pătrunde în u- 
zină unde însă datorită stării în 
care se afla se accidentează și 
este trimis de urgență la spital.

După spectacol, tinerii reali
zatori Mateaș Emil, Opescu Au
rel, Boscaiu Tiberiu și Kovacs 
Paul au povestit celor prezenți 
despre activitatea lor, apoi nu
meroși muncitori au vizitat la
boratorul, studioul, mica biblio
tecă de specialitate și tot ca 
și-au înjghebat acești tineri en
tuziaști.

De subliniat este și legătura 
strînsă pe care o țin membrii 
cineclubului, printr-o vie cores
pondență cu cineaștii amatori 
din întreaga țară. Astfel m dosa
rul de corespondență pot fi găsite 
scrisori trimise de tineri din ci- 
neclubul „Cutezătorii” de la U- 
zinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann”, scrisori din Timișoara, 
București, Hunedoara, de la Pa
latul pionierilor din București 
etc.

Pe lîngă munca de creați^ d*

de iconarii.

MELANIA BOANGA 
bibliotecara

Numai
Recenta Plenară a C.C. al 

P.M.R. a făcut o analiză am
plă a rezultatelor obținute de 
oamenii muncii din țara noa
stră în realizarea planului pe 
anul 1960 și a trasat sarcini 
noi în vederea dezvoltării e- 
conomiei naționale pe anul 
1961. Relevînd succesele ob
ținute de poporul nostru mun
citor în dezvoltarea economiei 
naționale, plenara a subliniat 
și succesele înregistrate de 
industria ușoară. Munca entu
ziastă, plină de avînt a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor a făcut ca aprovizio
narea oamenilor muncii să 
fie simțitor îmbunătățită. Ast
fel, după datele preliminate, 
în industria textilă producția 
a crescut cu 16 la sută față 
de 1959, în industria alimen
tară cu peste 11 la sută și în 
industria confecțiilor cu 40 la 
sută. La multe din produsele 
industriei ușoare a sporit se
rios calitatea, aceasta satisfă
când cerințele mereu crescîn- 
de ale cumpărătorilor. In a- 
celași timp, așa cum s-a sub
liniat în expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
îmbunătățirea calității produ
selor este o sarcină deosebit 
de actuală șl importantă, care

Firesc este — șl așa se în- 
tîmplă deobkei ia odu- 
nârile din uzine sau in. 

treprinderi — ca locurile din 
față să fie ocupate de către 
muncitorii mai virstnici, ca un 
semn de prețuire și cinstire. Dar 
iată că ne-a fost dat să asis
tăm la o adunare cu totul deo
sebită In care pînă și această 

ori nd ukrfâ era schimbată.
Intr-o sală modernă șl lumi

noasă, se adunaseră sute de 
muncitori al unei uzine. Neobiș
nuitul a început chiar de la... 
început. La intrare, cîteva fete 
le prindeau celor mai tineri din
tre cei care intrau în sală cite 
o crizantemă albă la butonieră. 
De ce numai lor și nu tuturor ? 
S-ar mal putea pune șl o altă 
întrebare : de ce ocești tineri, 
pe care figurile îl orătou a fi 

abîa niște adolescenți, au ocu
pat cu toții toate locurile din 
față ale sălii, locurile de dn- 
ste, iar virstnicii s-ou așezat în 
spatele lor, respectuoși și gravi?

Da, se „încălca" o tradiție. 
Și se năștea în același timp o 
nouă tradiție. Cel virstnici îi 
sărbătoreau pe cel mai tineri 

inerji muncitori, ai uzinei. 
Evenimentul a avut loc la 

Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August Sărbăto
riții au fost absolvenții Școlii 
profesionale de ucenici de pe 
lîngă Uzinele „23 August", care 
au intrat in toamna aceasta în 
producție. Fruntașii uzinei, co
muniști, muncitori în vîrstă, pă
rinți, utemiști și tineri au venit 
sâ participe la această sărbă
toare. Da, era vorba de o săr
bătoare a uzinei, de un eveni
ment deosebit din viața ei. Por
țile sale se deschiseseră larg și 
primitoare in fața unei noi ge
nerații de muncitori, care de

veneau din clipa aceea fiii săi. 
Uzina i-a primit emoționată, ca 
o mamă, l-a întîmpinat cu flori 
albe, le-a strins mina bărbă- 
tește și a organizat In cinstea 
lor, a acestor adolescenți abia 
ieșițl de pe bănolle școlii, o 
festivitate plină de emoție șl 
gravitate. E un gest familiar, In
tim dacă vreți, de familie.

Fiul a devenit muncitor. El a 
căpătat dIntr-odată în ochii tu
turor o altă înfățișare parcă. A 
devenit ou adevărat un om, un 
membru cu drepturi șl obligații 
depline al societății noastre. 
Un om căruia I s-a încredințat 
cel mal de cinste titlu al țării 
— muncitor. El va mintii strun
gul, forja sau cuptorul de oțel, 
el va produce cele mai de 
preț bunuri materiale ale pa
triei, el face de acum parte din 
cea mal înaintată șl mal revo
luționară clasă. Dintre toate e- 
venlmorrtele vieții n-lclunul nu 
este mal copleșitor de cît aces
ta. Șl rw numai familia ta» ci 
șl famlHd cea mare a urinei

ține să-ți facă această clipă de 
neuitat pentru toată viața» dîn- 
du-i toată frumusețea și gravi
tatea ce i se cuvine. Uzina, cea 
care-ți va fi cea de a doua 
casă și familie pentru o viață 
întreagă, te îmbrățișează și-ți 
pune mina pe umăr cu adîncă 
incredere. E mina celor cărora 

tu le iei locul, e mina vetera
nilor care au ridicat uzina și-au 
focut-o atît de mîndră și pe 
care anii îl îndeamnă spre odih
na meritată, cei care-ți îrwnî- 

nează ție ștafeta muncii, rostul 
și țelul pentru care ou luptat șl 
pe care ți-e dat ție să-l împli
nești și

. .Dor 
început, 
solemnă. Prezidiul, din oare au 
făcut parte oameni dintre cei 
mai respectați în uzină se
cretarul comitetului de partid, 
un tovarăș din conducerea uzi
nei, comuniști mai virstnici, di
rectorul școlii profesionale șl 
secretarul comitetului U.T.M. — 
declară adunarea 
Simpla prezentare a 
rii adunării are o 
caldă, de poem.

Primul a vorbit secretarul co
mitetului U.T.M.

— Tovarăși, a spus el, avem 
oaspeți noi în mijlocul nostru, 
oaspeți care au devenit, din 
clipa în care au intrat pe poar
ta uzinei, tovarășii noștri de 
muncă. Sînt cei 182 de tineri 
care au absolvit școala profe
sională de ucenici de pe lîngă 
uzina noastră.

Bine ați venit în mijlocul nos
tru, dragi tovarăși I Vă urăm 
succes în muncă, în învățătură, 
să deveniți muncitori de frunte 
in uzina noastră. Vom face to
tul să vă simțiți bine printre 
noi, ca în propria voastră fami
lie. Totul vă este asigurat pen
tru muncă și învățătură, vi s-a 
deschis în față o viață minu
nată, pe care părinții noștri nu 
au putut decît s-o viseze.

A venit apoi la tribună direc
torul școlii profesionale, pe băn
cile căreia Învățaseră cei 182 
de tineri din sală, oare purtau 
la butonieră crizanteme albe. 
El era poate unul dintre cei mai 
emoționați participa nțf la acea
stă adunare și s-a simțit dator 
să ia cuvintul pentru a prezen
ta pe cel care weme de trei 
ani au învățat meseria în școa
la pe care o conduce. Era in 
glasul Iul șl tristețea unei defi
nitive despărțiri, dar și bucuria 
unei izbînzi. Nu, oeea ce a spus 
el nu a fost ca un elogiu sau 
o laudă cu cuvinte mari despre 
foștii săi elevi. Era mal mult un 
îndemn către aceștia de a păs-

X. BÂIEȘU 
fcȘERBU

Colectivul filaturii de in „8 
Martie**  din Gheorghieni a în
deplinit cu 52 de zile înainte 
de termen planul anual al 
producției globale. Datorită 
extinderii mișcării de econo
mii pe bază de conturi per
sonale, colectivul acestei în
treprinderi a realizat econo
mii peste plan în valoare de 
1.300.000 lei.

(Agerpres)

să-l desăvîrșești. 
iată că festivitatea a 
In sală e o atmosferă

a . - „
sa”, studenții din București au 
sărbătorit „Săplămina internațio
nală a studenților". Sute de stu
denți din institutele de învăță- 
mint superior din Capitală s-au 
întrunit în această seară pentru 
a-și exprima încrederea, sprijinul 
entuziast față de bogata activi
tate desfășurată în cei 14 ani de 
existență de către Uniunea Inter, 
națională a Studenților, organi
zația . internațională a studenților 
care grupează în rîndurile ei 
milioane și milioane de studenți 
din țările socialiste și din țările 
capitaliste, coloniale și de curînd 
independente din Asia, Africa și 
America Latină.

La adunarea festivă iau parte 
membri ai Biroului și Secretaria
tului C.C. al U.T.M., ai Corni" 
teiului Executiv al U.A.S.R., re
prezentanți ai corpului didactic, 
studenți străini care învață în 
țara noastră, activiști ai U.T.M. 
și U.A.S.R.

Adunarea este deschisă d? tov. 
Ghiță Florea, președintele U.A.S. 
— București

ParticipanțU la adunarea festi
vă ascultă cu deosebită atenție 
cuvîntarea rostită de tov. Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele U.A.S.R. 
Desele aplauze ale pârtieipartți- 
lor exprimă hotărîrea studenți
lor din țara noastră de a susține 
și p€ viitor cu aceeași fermitate 
activitatea U.I.S. care corespun
de celor mai fierbinți năzuințe

ale studențimii iubitoare de pace 
din întreaga lume

Cu aplauze este aprobat textul 
telegramei adresată Uniunii In
ternaționale a Studenților, in 
care se spune printre altele :

„Studenții din R.P.R. cunosc 
și prețuiesc activitatea bogată 
depusă de U.I.S. în decursul ce
lor 14 ani de existență în lupta 
pentru apărarea și consolidarea 
păcii, împotriva colonialismului 
ți imperialismului, pentru refor
ma și democratizarea învățămîn- 
tului. pentru apărarea drepturi
lor democratice ale studenților și 
pentru înfăptuirea cooperării și

unității mișcării internaționale 
studențești în această nobilă 
luptă .

Urăm noi succese U.I.S. în 
lupta sa nobilă pusă în slujba 
păcii și intereselor studenților 
din lumea întreagă”.

Cu prilejul „Săptămînii inter
naționale a studenților", studenții 
din București, împreuna cu stu
denții din întreaga țară și-au 
manifestat cu căldură hotărîrea 
de a sprijini și pe viitor acțiu
nile U.I.S., de a-și aduce apor
tul la măreața operă a apărării 
păcii, pentru triumful ideilor no
bile ale coexistenței pașnice.

Cuvîntarea tovarășului C. Burtică

deschisâ. 
desfășură- 
rezonanță
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produse de bună calitate!
De vorbă co ing. Ion Dumitrescu, director 
general în Ministerul Industriei Bunurilor 

de Consum

revine tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din 
industrie și agricultură.

Pentru a cunoaște măsuri
le ce se vor lua în sectorul 
de încălțăminte și contribuția 
pe care trebuie să o aducă ti
neretul din fabricile de încăl
țăminte în realizarea unor pro
duse trainice, frumoase și ief
tine, ne-am adresat tovarășu
lui inginer ION DUMITRES
CU, director general al Direc
ției generale industriale pie
lărie, sticlă și articole casni
ce cu rugămintea să ne răs
pundă la cîteva întrebări. 
Prima întrebare s-a referit la 
succesele obținute de indus
tria de încălțăminte din țara 
noastră.

— Aș dori să încep răspun
sul la această întrebare — 
ne-a spus interlocutorul nos
tru — printr-o comparație. în 
acest an, producem cu 64 la 
sută mai multă încălțăminte 
decît am produs în anul 1955<

în 1965, așa cum se prevede în 
planul pe șase ani, vom pro
duce 45 milioane de perechi 
încălțăminte, cu 60 la sută 
mai mult decît producția anu
lui 1959. Aceste cifre reflectă 
continua dezvoltare a acestei 
industrii, grija pe care parti
dul o acordă ridicării perma
nente a nivelului de trai al 
poporului nostru muncitor.

Concomitent cu această dez
voltare au fost luate o seamă 
de măsuri privind îmbogăți
rea sortimentelor. Anul trecut, 
de pildă, au fost create peste 
2.300 modele noi de încăl
țăminte (pentru bărbați, femei 
și copii), iar în primele trei 
trimestre ale anului în curs 
aproape 2.600 modele noi. Pen
tru a îmbunătăți calitatea, în 
fabricile de încălțăminte au 
fost introduse noi procese teh
nologice, cum ar fi de exem
plu „Astra“ (sistem special de 
încălțăminte tubulară), încăl
țăminte cu talpă lipită în loc 
de talpă cusută etc4 cu ajutq-

rul cărora se obține o încăl
țăminte flexibilă, mai ușoară, 
mai estetică, într-un cuvînt o 
încălțăminte de calitate mai 
bună. Tot în vederea îmbună
tățirii calității încălțămintei, 
s-au extins numărul benzilor 
rulante. Astăzi, în fabricile de 
încălțăminte funcționează zeci 
de asemenea benzi, care au 
dus la buna organizare a pro
cesului de fabricație al încăl
țămintei. De asemenea, o par
te din utilajul vechi a fost în
locuit cu utilaj modern, de 
mare productivitate, cu aju
torul căruia se pot efectua o- 
perațiunile cu o mai mare 
precizie. Astfel, fabricile de 
încălțăminte au fost dotate 
cu mașini de ștanțat, mașini 
de cusut talpă, mașini de bă
tut tocul, mașini de tras vîr- 
ful etc. Problema calității a 
stat în permanență în centrul 
atenției 
au fost 
pe țară 
bricilor
nerii, maiștrii, 
producție au

noastre. în acest sens 
organizate consfătuiri 
unde conducerile fa
de încălțăminte, ingi- 

fruntașii în 
discutat căile
N. ANDREI

(Continuare în pag. 3-a)

Pope Constantin și Dan Ion 
slot tineri fruntași In muncă 
la construcțiile metal ke de 
la Combinatul de cauciuc 
sintetic de la Borzeștl. krtă-i 
împreună consuftînd mache
ta unei macarale înaltă de 

80 m.
Foto : S. N1CULESCU

In fabricile și 
nele bucureștene 
de muncitori cu 
periență îndelungată, 
tehnicieni și ingineri 
contribuie prin ino
vațiile lor la spori
rea producției și pro
ductivității muncii, 
la reducerea prețului 
de cost. In primele 
nouă luni ale aces
tui an, ei au propus 
cabinetelor 
din 
peste 
tații, 
mult 
aplicate pînă 
în producție, aducînd 
economii de circa 
34.750.000 de lei. In 
fruntea mișcării de

Dragi tovarăși, stimați prieteni, 
Mișcarea mondială a tineretu

lui universitar progresist a în
scris printre cele mai de seamă 
manifestări ale sale, ,,Săptămîna 
internațională a studenților”, 
pentru a cărei sărbătorire ne-am 
întrunit astăzi. Tradiția acestei 
sărbătoriri își are izvoarele în 
eroica luptă antifascistă a stu- 
dențimii democrate de pretu
tindeni, în anii cînd omenirea 
sc afla în fața furiei dezlănțuite 
a fiarei hitleriete. La 17 noiem
brie 1939, pe străzile orașului 
Praga, studenții cehoslovaci au 
demonstrat, alături de munci
tori, împotriva agresorilor hitle- 
riști. Mulți dintre ei au plătit 
cu viața acțiunea lor curajoasă, 
patriotică. După zdrobirea fas
cismului, ziua de 17 noiembrie 
a fost aleasă ca simbol al luptei 
studențimii democrate de pretu. 
tindeni.

în continuare vorbitorul a 
șubliniat; Sărbătorirea „Săptă. 
mînii internaționale a studen
ților" are loc în condiții inter
naționale deosebite.

Mai mult ca oricînd- cu o vi
goare necunoscută pînă acum în 
istorie, popoarele luptă pentru 
menținerea și consolidarea păciij 
pentru democrație și progres go- 
ciad.

Popoarele lumii cer cu hotă- 
rîre rezolvarea urgentă a celor 
mai arzătoare probleme alo vie
ții internaționale : înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, li
chidarea definitivă și radicală 
a orînduielilor colonialiste, pro
movarea principiilor coexisten
ței pașnice în relațiile dintre 
state. De aceea întreaga omenire 
a acordat o maro atenție celei

de a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

în expunerea cu privire 2a 
activitatea delegației Republicii 
Populare Romîne la O.N.U., to*  
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a făcut o amplă și documentată 
analiză a principalelor proble. 
me ale vieții internaționale.

Studenții patriei noastre își 
manifestă cu tot entuziasmul ti
nereții lor, alături de întregul 
popor, adeziunea deplină față 
de activitatea delegației țării 
noastre, față de politica externă 
a partidului și guvernului.

Este o mare satisfacție pentru 
noi toți că propunerile prezen
tate la O.N.U de R. P. Romînă 
— cu privire la „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre ^t^to europene 
aparținînd unor sisteme so*  
cial-politice diferite” și cu pri
vire la „Măsuri pentru pro
movarea în rîndurilo tinere, 
tului a ideilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii între 
popoare" s-au bucurat de o a- 
preciere pozitivă.

în lupta dintre forțele păcii 
și ale războiuluij victoria v*  fi. 
de partea forțelor păcii —- a« 
ceasta este concluzia însufleți- 
toare care se desprinde din ana
liza lucidă a situației internațio
nale.

în continuare, vorbitorul a 
arătat! în evoluția evenimente
lor internaționale, în lupta po
poarelor pentru pace, tînăra ge
nerație a hunii — și în rîndurile 
ei, studențimea — aduce o con-

(Continuare în pag. 4-a)

Din întovărășire — 
în gospodăria colectivă

Țăranii întovărășiți din 
Vințu de Jos, raionul Alba, 
obțin de mai mulți ani pro
ducții la hectar mai mari de
cît atunci cînd lucrau pă- 
mîntul individual. Rezultatele 
gospodăriilor colective arată 
însă că recoltele și cîștigurile 
colectiviștilor sînt mai mari 
decît ale lor. Gospodăriile a- 
gricole colective din Alba Iu- 
lia, Micești, Mihalț, Țelna și 
altele, de exemplu, au obți
nut anul acesta cu 300—400 
kg grîu și 600 kg porumb la 
hectar mai mult decît întovă- 
rășiții. Pe lîngă producțiile 
sporite de cereale, colectiviș
tii au dezvoltat creșterea anii 
malelor și alte ramuri, reali- 
zînd astfel însemnate venituri 
bănești. Astfel colectiviștii din 
Alba Iulia și Micești au pu
tut împărți în acest an avan
suri bănești trimestriale însu- 
mînd 20 lei la ziua-muncă«

Rezultatele obținute de colec
tiviști au întărit convingerea 
întovărășiților din Vințu de 
Jos, că în gospodăria colecti
vă ei pot dezvolta mai mult 
producția agricolă și pot ob
ține astfel venituri sporite.

Aceasta a determinat de 
curînd ^cele 340 familii de 
țărani întovărășiți din comu
nă să formeze o gospodărie 
colectivă.

De asemenea, în regiunea 
Hunedoara s-au transformat 
în gospodării colective și în
tovărășirile din satele Gău
noasa, Ciulpăz, Brănișca, Fă- 
gețel și Strigoanea.

(Agerpres)

inovatorilorSuccesele 
bucureșteni 
inovații sînt metalur. 
giștii de la uzinele 
„23 August'*,  „Mao 
Țze-dun”, „Semănă
toarea)*,  „Vasile Roai- 
tă”, laminoriștii de la 
„Republica”, ceferiș
tii de la Atelierele 
„Grivița Roșie”, mun. 
citorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii de 
confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej”,

Multe din inova
țiile aplicate au dus 
la îmbunătățirea sim
țitoare a calității pro
duselor, altele au în’ 
locuit efortul fizic al 
muncitorilor, contri
buind în același timp 
la creșterea producti
vității muncii. Pe în
treaga industria țț

uzi. 
mii 
ex-

tehnice 
întreprinderi 

10.800 de ino- 
Din acestea mai 
de 4200 au fost 

acum

Capitalei productivi, 
tatea muncii a cres
cut în primei^ 9 luni 
din acest an, față de 
indicele planificat, cu 
1,4 la sută. Nume
roase inovații făcute 
de oamenii muncii 
din întreprinderile 
Capitalei au adus și 
importante economii 
de metal și alte ma
teriale. Metalurgiștii 
au economisit, de e- 
xemplu, aproape 7 
mii tone de metal, 
iar muncitorii din 
industria ușoară — 
circa 18.530 m.p, pie
le, 142 tone talpă, 150 
tone fire de bumbac 
etc.

(Agerprer)

In clipele de răgaz tînărul Ște
fan Neagu, îngrijitor de ani
male la G.A.C. Plopu, regiunea 
Galați mai zăbovește asupra 
paginilor cărții de zootehnie.

&>to; M. CARANFIl'



Piregâtîrl la Leningrad în vederea unei noi expediții sovietice complexe in Antarctica. In foto
grafie : încărcarea unui automobil pe șenHe care poate merge pe orice teren.

Perna de aer 
va înlocui roata?

Prezente9

ale științei romînești 
peste hotare

O intensă activitate științi
fică și socială desfășurată co
tidian de academicianul Șt. 
Milcu pe cele mai diver
se planuri — în laborator, 
la catedră, în cabinetul de 
director al Institutului de En
docrinologie sau în acel de 
prim secretar al Academiei, pe 
teren. în rîndurile cetățenilor, 
ca deputat în sfatul popular, 
lasă de obicei cu multă greu
tate răgazul necesar reporte
rului pentru un interviu. Ama
bilitatea profesorului recom
pensează din plin strădaniile 
de a dobîndi minutele nece
sare unei discuții.

— Am dori să ne împărtă
șiți de astă dată — ne-am a- 
dresat acad. Șt. Milcu — 
cîteva impresii despre lucră
rile Conferinței internaționale 
care a avut loc anul acesta la 
Londra și unde ați condus 
delegația noastră.

— La Londra a avut loc cea 
de-a patra conferință interna
țională consacrată studierii 
problemei gușei endemice. O 
asemenea conferință organi
zată de societatea internațio
nală a gușei endemice n-a 
mai avut loc din 1938 cînd s-a 
organizat o reuniune asemă
nătoare la Washington.

— Conferința s-a bucurat de 
o largă participare ?

— Foarte mare. Au partici
pat 600 de delegați din 50 de 
țări. Printre aceștia au fost 
personalități de seamă, ca pro
fesorul A. Baranov, șeful cli
nicii endocrinologice din Le
ningrad, prof. C. Harington, 
una din marile personalități ce 
ilustrează endocrinologia bri
tanică. prof. Casano, șeful cli
nicii de endocrinologie din 
Roma și mulți alții.

— Care a fost contribuția 
științei noastre în cadrul aces
tei manifestări științifice in
ternaționale ?

in laboratorul de materiale ma gnetice de la Institutul de Cer
cetări electrotehnice din București.

Foto : N. STROMAN

Un laborator de geofizică 
pe un elicopter

Pentru prima dată 
in practica cercetă

rilor ftiințifice ale 
atmosferei, geofizicie
nii din Leningrad au 
folosit un elicopter.

După cum au ară
tat rezultatele, eli
copterul s-a dovedit 
a fi aparatul cel mai 
corespunzător pentru 
cercetarea păturilor 
inferioare ale atmos
ferei. Cu ajutorul lui

se poate efectua un 
volum mare de cer 
cetări științifice pe 
așa numitele. „plat 
forme orizontale” 
Folosirea avioaneloi 
sau a radiosondein- 
in aceste scopuri nu r 
destul de eficientă : 
ele străbat prea re 
pede aceste pături și 
aparatele nu reușesc 
să fixeze datele nece 
sare.

— Delegația noastră a pre
zentat 8 lucrări care au intrat 
în programul conferinței, iar 
trei dintre ele au fost alese 
pentru a fi prezentate oral în 
fața delegațiilor.

— Celelalte delegații au pre
zentat mai multe referate ?

— Nicidecum. Am avut de 
altfel onoarea de a fi printre 
primele delegații care să pre
zinte un asemenea număr de 
comunicări.

— Care a fost tematica co
municărilor noastre ?

— Prima se referă la „Pro-

Interviul nostru 
cu acad. prof. dr. 

Șt Milcu
Director al Institutului 

de Endocrinologie al Academiei 
R1‘R.

cesele imunopatologice în a- 
parițla gușei", a doua „Con
tribuție la exoftalmia experi
mentală" iar a treia „Studii cu 
iodul radioactiv cu privire la 
metabolismul extratlroldian al 
acestei substanțe".

— Am vrea să insistați * * 
supra problemelor dezbătute 
în aceste comunicări, locul pe 
care îl au in știința contempo
rană. De pildă ce probleme au 
fost atacate în studiul cu pri
vire Ia procesele imunopatolo- 
gice în apariția gușei ?

tură apropiată de zero abso
lut rezistența electrică a me
talelor dispere și curenții elec
trici pot circula prin ele în 
mod nestingherit. Profesorul 
Arkadiev a luat un inel de 
plumb și l-a cufundat în heliu 
lichefiat răcindu-l pînă la 270 
grade sub zero. Răcirea a 
transformat inelul de plumb în- 
tr-un material sap raconductor. 
Apoi, în vasul în care se afla 
inelul, a introdus un magnet 
puternic și greu. Prin fenome
nul de inducție, In plumb s-au 
generat curenți și în jurul ine
lului s-c format un cîmp mag
netic puternic care a respins cu 
forță magnetul. Urmarea este 
lesne de înțeles : magnetul 
greu a rămas suspendat în aer.

★
Este interesant că gravitația 

și-a găsit in ultimul timp nu 
meroose domenii de aplicare, 
cu totul neașteptate. Astfel, re
cent, inventatorul sovietic V. 
Bunin a propus folosirea unde
lor gravitaționale în comunica
țiile fără fir.

In comparație cu undele elec 
tromagnetice folosite în radio 
undele gravitaționale prezintă 
numeroase avantaje, deoarece 
pentru ele nu există obstacole. 
Undele gravitaționale ne vor 
permite să realizăm legături si
gure sub pămint, sub apă șl 
chiar între planete. Radarul 
gravitațional ne va permite să

— Cercetările de imunopa 
toiogie au deosebită impor
tanță în înțelegerea mecanis
mului prin care are loc Îm
bolnăvirea tiroidei in această 
boală. Se știe de mal multă 
vreme că gușa apare datorită 
lipsei de iod în alimentația 
oamenilor ce trăiesc in regiu
nile submuntoase. Nu se cu

Elicopterul efectu
ată sboruri regulate 

de 2-3 ori pe zi la o 
■nălțime de pină la 2 
kilometri. In elicop
ter tint instalate dife. 
rite aparate, inclusiv 
pentru studierea re
partiției presiunii at
mosferice la diferite 
înălțimi, precum fi 
electro și radiome- 
teorograje.

Foto î TASS

noaște Insă in mod suficient 
mecanismul prin care această 
leziune inițială se augmentea
ză. se complică. Cu ajutorul 
metodelor de imunopatologie 
se poate demonstra că • leziu
ne care Începe in glanda ti
roidă poate să producă apari
ția de anticorpi, capabili să 
distrugă in continuare restul 
țesutului sănătos al tiroidei. 
Noi am urmărit pentru prima 
oară pe plan mondial să de
monstrăm că • gușă produsă 
prin lipsa de iod poate să pro
voace apariția unei asemenea 
substanțe (anticorpii și să in
tervină deci in dezvoltarea 
procesului gușogen.

— Care a fost rolul studiilor 
făcute cu iodul radioactiv ?

tri

— Comunicarea noastră v 
tratat una din cele mai inte
resante probleme cu pri
vire la metabolismul iodului 
Este cunoscut faptul că 
glanda tiroidă este specializa
tă in captarea in proporție de 
S0—90 la rată a iodului ce pă
trunde in organism și pc ca- 
re-i folosește ulterior in sin
teza hormonilor tiroidieni 

Cercetările moderne au pus 
in evidență că și alte organe 
pot frica iodul. A rămas nere- 
zolvata grșhli— - ce tac a. 
oaste lexmari cs fixat

In cursul unor serii de cer
cetări, noi am putut arăta eu 
ajutorul iodului radioactiv că 
pielea, care însumează t kg 
in totalitatea organismului, 
este un țesut foarte avid de 
iod, care pătrunde in acest țe
sut atit prin suprafața internă 
eft și externă. Pe baza acestor 
lapte, noi ta arătat in con
cluziile lucrărilor noastre că 
pielea poate fi iei otită ca un 
depozit de M. ca o I enervă de 
iiagariri peatrw tinlil gi ar

«camă de mari personalități 
internaționale pxrtiripante la 
«raaferâU m subliniat impar 
taața cercetărilor rominești. 
contribuția pe care • adne 
menii de știință din țar» noa
stră la rewl varea onor pra-

de a fx* parte din aed
Insoși faptul eă am irtt >-

subliniază prețuirea da care 
știința romineaseă se bucurii 
peste hotarele patriei.

TR POTERAȘ

Un
Studiul naturii gravitației 

constituie poete capitolul cel 
mai enigmatic ol fizicii mo
deme. In ultimul timp, insă, de 
dnd iansarea și înapoierea pe 
Pămint a ceei de-c doua nave 
cosmice sovietice cvind pe 
bond ființe vii ne-a apropiat mai 
mult ©a oria nd de prima călă
torie a omului in Cosmos, gra
vitația a devenit o problema 
centrală pentru un număr im
presionant de sava nți.

★
imeginați-vă un elicopter 

oare s-a oprit ia înălțimea de 
10 metri deasupra capetelor 
noastre. Avem impresia că a- 
pa natul stă locului, dar elicea 
se imrirtește mereu iar motorul 
înghite carburantul, litru după 
litru. Aviația există de aproape 
șase decenii și in toți acești ani, 
motoarele avioanelor au consu- 
mot fluvii imense de carbu
ranți. lată prețul extrem de 
ridicat pe care îl plătește ome 
nirea în lupta pentru învinge 
rea atracției terestre, adică c 
gravitației. Pentru această for 
ță nu există de fapt niciun 
fel de obstacole, ea se mani 
festă și la distanțe astronomice 
Chiar și o planetă atît de în
depărtată de noi, cum este 
Neptun, acționează asupra Pă- 
mîntu'lui cu o forță impresionan
tă de 18 milioane de tone I

Dar nu s-ar putea anihila 
oare atracția sau cimpul de 

nînd între drumuri pe uscat și 
pe apă. în acest mod ele vor 
putea deservi regiunile cele mai 
îndepărtate fi tnai puțin acce
sibile ale globului. Șoselele pen
tru noile vehicule se pot executa 
întrjun timp record, prin simpla 
nivelare a obstacolelor mai mari 
cu un buldozer. Această însușire 
face ca vehiculele cu pernă de 
aer să fie de mare importanță 
pentru transportul in regiunile 
unde se deschid șantiere noi, pen
tru expediții în teritorii nelocui
te etc. Domeniul lor de utilizare 
nu se oprește aici. Ele sint bune 
și pentru transportul maritim pe 
distanțe scurte, și mai ales pen
tru transporturile între nave și 
țărm în regiunile unde nu există 
porturi.

Fără a mai trece prin etape 
intermediare, specialiștii sovietici 
au proiectat direct un vehicul 
cu greutatea impresionantă de 
400 tone.

Vehiculul este destinat trans
portului maritim, iar însușirile 
sale fac să nu mai fie necesare 
instalații portuare. Orice țărm 
cu pantă lină îi poate servi ca 
debarcader.

Perna de aer este realizată 
cu ajutorul unui compresor care 
trimite o parte din aer prin ori
ficiile speciale d# sub fundul na
vei. O parte a aerului compri
mat este evacuată prin orificii 
speciale reactive realizînd pro
pulsia navei.

înălțimea la care noua navă 
se va deplasa va atinge 1,5—2 
metri, suitul-o la adăpost de va
luri. Această înălțime, foarte 
mare pentru un vehicul cu per
nă de aer, indică puterea ridi
cata a motoarelor folosite. Vi
teza foarte ridicată a vehiculului 
care va atinge 170—200 km. pe 
oră, ne indică Olar valoarea noi
lor posibilități deschise acest 
mijloc de transport.

în istoria tehnicii s-a vor
bii despre revoluția tehnică rea- 

zatâ atunci cînd ia trecut de 
le sanie la roată Se pare că 
astăzi asistăm la închiderea a- 
zesiui capitol...

Ing. F. V1ȘINESCU

We-

ia

te mine ou «xplootor. lg M Koschon (fLD.O).
Foto : ZENTRALBH.0

magnet m imponderabil”
gravitație, cum îi spun oame
nii de știință ?

Oamenii de știință au reu
șit în anumite cazuri, sâ 
neutralizeze forța de atrac
ție cu ajutorul unor expe
riențe sau instalații foarte com
plicate. Scopul principal al a- 
cestor lucrări este lesne de 
ghicit Numai in acest fel se 
poete studia problema funda 
mentală a zborului cosmic : 
cum reacționează organismul 
omului la pierderea greutății ? 
Se poate trăi fără greutate ?

Dupâ cum arătau de curînd 
candidcțli în științe medicale 
D. G. Gazenko și V. B. Mal
kin, posibilitățile cele mai bune 
folosite pinâ in prezent de om, 
pentru obținerea stării de im
ponderabilitate, le-au creat a- 
paratele zburătoare. Pentru a 
reproduce această stare, avio
nul trebuie să urmeze o traiec
torie de parabolă verticala, in 
așa fel incit forța centrifugă a- 
părută să fie egală cu cea de 
gravitație. Pînă în prezent, în 
asemenea experiențe s-a reu
șit sâ se obțină imponderabi
litatea cu durata de 40—50 se
cunde. Se înțelege că posibi
lități mult mai vaste sint des
chise de sateliții artificialii și 
de navele cosmice, oare n e-au 
și transmis date foarte intere
sante și prețioa-se asupra com
portării diverselor specii de 
animale șl plante.

Nu întrec oare actualele

preocupări ale oamenilor de 
știință pină și cele mal îndrăz
nețe și fantastice imaginații ale 
scriitorilor ? Dar aceasta încă 
nu este totul.

★
Deosebit de valoroase sint 

lucrările unor oameni de știin
ță care au reușit să neutrali
zeze forța de atracție chiar pe 
Pămint, in laborator. Unul din 
primii oameni de știință care « 
reușit in ultimul timp sa reali

zeze acest lucru este profesorii 
Vladimir Arkadiev, de la Uni 
versitatec din Moscova.

Profesorul Arkadiev a făcut o 
experiență ingenioasă. El a pre 
zentat un obiect greu care., 
se menține în aer, fără să fie 
propulsat de vreun motor sau de 
o altă instalație de forță. Acest 
efect de-a dreptul fantastic a 
fost obținut prin aplicarea prin
cipiului fizic cunoscut sub de 
numirea de s up raco nd uctib Ui
tate.

Esența acestui fenomen con
stă In faptul că La o tempera

Noi 
automate

în Uniunea Sovietică a fost 
realizat un sistem automat pen
tru controlul cutiilor de unsoare 
în timpul mișcării trenului.

Acest sistem automat, repre
zentând un aparat compact, în
registrează supraîncălzirea cu
tiilor de unsoare și indică acest 
lucru automat printr-un semn 
roșu pe oare îl face pe un loc 
anumit al vagonului. La prima 
stație, feroviarii observă fără 
nici o greutate acest semn și 
înlătura defecțiunea.

în cazul cînd cutia de unsoa
re ia foc în timpul mișcării tre
nului, automatul pune în func
țiune sistemul de fanare. Tot
odată, automatul trimite un 
semnal la stația cea mal apro
piată unde se aprinde un indi
cator roșu. Trenul își poate con
tinua drumul numai după înlă
turarea avariei.

★
La nodul de cale-ferată lasl- 

novataia din Ucraina, a fost 
realizată formarea automată a 
trenurilor. Mecanizarea acestui 
prooes complicat a devenit po
sibilă datorită invenției profe
sorului Alexa nd r Dola be rid ze, 
care a realizat frine de cale 
automate pentru frinarea va
goanelor pe căile înclinate ale 
grupei de triere.

In cursul procesului de for
mare a trenului, aparatele spe
ciale ale frîneîor de cale, în 
funcție de numărul materialului 
rutant existent pe căi - transmit 
fiecărui vagon următor viteza 
necesară. Ca urmare, vagoanele 
pornite de pe cocoașă și fanate 
cu automatele se alătură unele 
de altele și nu rămîne decit să 
fie legate între ele pentru for
marea garniturii.

între 3 șl 27 octombrie 1960 a avut loc Ia Academia de Științe 
Agricole a R.S. Cehoslovace de la Praga un curs internațional 
de pola rog rafie. Im fotografie : Agrotehnicianul Stanislav Trzec- 
kî și biochimista H. Katowicz — Kas (R.P. Polonă) și Ion Fabian 

și Carol Horovitz (R.P. Romînă) lucrtnd la polarografl
Foto : GT.K.

Descifrînd secretele 
lumii vegetale

Succesele fizicii revoluționează într-un anumit sens bio
logia, agronomia. O succintă trecere in revistă a unora 
din realizările științifice vine să demonstreze din plin acest 
fapt.

„Reflexe 
condiționate1*

B. Karmanov, colabora
tor al Institutului de Agro- 
fizică din Uniunea Sovietică, 
a elaborat recent o serie de 
dispozitive care utilizează se- 
miconductoril pentru deter- 
minarea temperaturii și umi
dității din „mediul exterior" 
al urnii lot de plante.

S-a descoperit astfel faptul 
că cu ajutorul unor aparate 
cu semiconductor^ plantele 
închid sau deschid un circuit 
electric, în funcție de nevoile 
lor fiziologice. Plantele își 
pot... alege astfel singure con
dițiile optime de iluminare, 
conectînd sau deconectînd ilu
minatul atunci cînd acest lu
cru este reclamat de procesele 
fiziologica normale.

Plantele au „fabră“

Dar cercetările au mai des
coperit și alte fenomene sur
prinzătoare. Asemenea anima
lelor și oamenilor, plantele 
reacționează prin febră în caz 
de îmbolnăvire. Savanții care 
se ocupă cu „medicina” plan
telor au găsit și mijlocul de 
a determina temperatura ve
getalelor cînd sint bolnave. 
Operația este foarte ingenioa
să. Frunza speciei respective 
este introdusă într-un săculeț 
izolat de aerul exterior, în 
care se găsește un termome
tru.

In timp de 4 ore, respirația 
unei frunze sănătoase produce 
creșterea temperaturii din să
culeț cu 1—1,5 grade C. Dacă 
frunza este bolnavă (fiind a- 
tacată de un vierme sau o 
ciupercă parazită) temperatu

obținem o Imagine deosebit de 
dară a imenselor bogății din 
străfundurile planetei noastre. 

Inginerul sovietic V. Kuznețov 
a făcut de curînd o altă in
venție uluitoare : ceasul so lai
ca re va funcționa atîta timp 
cît planeta noastră se va roti 
sub Soare. Pentru acționarea a- 
oestui orologiu veșnic, Kuzne
țov folosește... forța de atrac
ție a Soarelui.

Deocamdată, aparatul lui 
Kuznețov, format dintr-o cutie 
înăuntrul căreia este atârnată 
de un resort puternic o greu
tate, funcționează. Forța de a- 
tracție a Soarelui, extrem de 
mică din cauza uriașei depăr
tări, acționează asupra unui 
sistem de pîrghli care pun în 
mișcare acele unui ceasornic.

Nu va rezulta din aceste cer
cetări dezlegarea tainelor gra
vitației ? Poate I De îndată 
ce această misterioasă enigmă 
a științei contemporane va 
fi rezolvată, oamenii de știin 
ță socotesc că este posi
bil ca să ducă la crearea 
unor noi mijloace de comunica
ții între planete, la destrămarea 
tainelor Cosmosului, la reali
zarea unor vehicule la care nu 
s-au gîndit nici autorii celor i 
mai îndrăznețe povestiri științi- 
fico-fantastice. lată doar cîteva 
aspecte din domeniul atît de 
oasionant al acestor cercetări.

Ing. ION SUCEVEANU 

ra săculețului se ridică cu 
3,5 grade C sau chiar mai 
mult. In acest fel, se poate 
pune diagnosticul unei boli, 
mult înainte de a se £i declan
șat simptome grave.

Ploaia ■■■ subterană
Tot studierea legilor fizicii 

a permis și alte aplicații pre
țioase în agricultură, legumi
cultura și viticultură. Profe
sorul sovietic V. Ridigher a 
propus în acest sens o nouă 
metodă de irigație numită 
„metoda cîrtiței“ pentru re
giunile secetoase din U.R4S.S. 
Noua metodă de irigație sub
terană aduce o mare econo
mie de apă și ține seamă de 
hrănirea normală a plantei. 
„Țevile” galeriilor pentru iri
garea solului sînt făcute cu 
drene speciale. Apa trece 
dintr-o galerie într-alta pe 
baza principiului vaselor co
municante și e absorbită apoi 
de rădăcinile plantelor. Astfel 
se produce o adevărată „ploaie 
pe sub pămint".

Izotop» radioactivi 
în „bucătăria1* 

vegetalelor
Cum se hrănesc plantele? 

Care este „menu-ul“ lor pre
ferat ? Ce îngrășăminte sînt 
mai bine utilizate ?

Acestea și alte multe între
bări și-au găsit răspunsul da
torită izotopilor radioactivi. 
Savanții sovietici au stabilit 
prin metoda „atomilor măr
eați” (substanțe radioactive) 
că rădăcinile vegetalelor for
mează un sistem ingenios în 
care se constată o anumită 
„diviziune a muncii” în scopul 
îndeplinirii diferitelor sarcini. 
S-a dovedit pînă în prezent 
că peste 14 aminoacizi (ele
mente constitutive ale sub
stanțelor proteice) și o serie de 
vitamine și hormoni sînt sin
tetizate chiar în rădăcini. De 
aci, ele sînt pompate la „eta
jele superioare” ale plantei, 
pentru prelucrare.

Dr. R. IRIMESCU 
----- •-----

Un nivelmetru radioactiv so 
vietic.

Foto : TASS



Hotărîri luate 
după o matură chibzuință

Participarea tineretului la 
Îndeplinirea planului de pro
ducție al sectorului, la crește
rea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, sînt 
probleme ce au fost dezbătute 
cu profunzime în adunarea de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației U.T.M. din sectorul 
224 al Uzinelor „Vasile Tudo- 
se“-Coliba$i.

Atît darea de seamă cit și 
participanții la adunare în cu- 
vîntul lor și-au concentrat a- 
tenția în special asupra mo
dului în care contribuie tine
retul la îndeplinirea planului 
de producție, la îmbunătățirea 
calității produselor, aceasta 
constituind, așa cum s-a sub
liniat la recenta plenară a 
C.C. al P.M.R., o sarcină e- 
sențială în actuala etapă de 
dezvoltare a economiei națio
nale. Adunarea generală a 
stabilit totodată o seamă de 
măsuri menite să sporească 
contribuția tineretului la în
deplinirea sarcinilor econo
mice care stau în fața uzinei 
în anul 1961.

Dar pentru ca adunarea să 
dea astfel de rezultate biroul 
U.T.M., sub conducerea birou
lui organizației de partid, s-a 
ocupat cu multă răspundere 
de pregătirea temeinică a a- 
dunării de alegeri.

Biroul U.T.M. a înțeles că 
în buna desfășu
rare a adunării un 
rol important îl 
are darea de sea
mă. Ea trebuie să 
pună în fața ute- 
miștilor probleme
le principale pe 
care le ridică 
activitatea lor în 
producție, în viața de fiecare 
zi, trebuie să-i ajute să se con
centreze asupra principalelor 
lipsuri din activitatea organi
zației lor, a cauzelor care le-a 
determinat, să supună discu
ției utemiștilor măsurile pe 
care biroul U-T.M. le conside
ră necesare să îmbunătățeas
că munca de viitor. Pentru 
aceasta, biroul U.T.M. a 
strîns în jurul său un număr 
de tineri fruntași în produc
ție, ingineri și tehnicieni, care 
au dat un sprijin substanțial 
în întocmirea dării de seamă, 
la analizarea profundă a fe
lului in care tinerii își înde
plinesc sarcinile de producție.

Un loc important în pregă
tirea adunării de dare de sea
mă și alegeri l-a ocupat dea- 
semenea proiectul de hotărîrL

Pentru întocmirea lui bi
roul U.T.M. a desfășurat o 
susținută muncă prealabilă. 
El s-a consultat cu tineri 
fruntași în producție, cu ingi
neri și tehnicieni, cu comite
tul sindical de secție Pe baza 
unui astfe] de studiu biroul 
U.T.M. a putut întocmi un 
proiect de hotărîre bogat, cu
prinzător. împreună cu darea 
de seamă proiectul de hotărîre 
a fost apoi prezentat biroului 
organizației de partid. Pe baza 
observațiilor și indicațiilor a- 
mănunțite date de biroul or
ganizației de partid, atît da
rea de seamă cît și proiectul 
de hotărîre au fost îmbunătă
țite.

Adunarea generală a fost 
anunțată de asemenea cu o 
săptămînă de zile înainte. 
Aceasta a dat posibilitatea 
utemiștilor să se gîndească 
temeinic la problemele ce le 
vor ridica în adunare, să-și 
concretizeze propunerițp ce le 
vor face.

Făcînd o analiză a activității 
desfășurată de organizația 
U.T.M. pe perioada care a 
trecut adunarea generală a 
scos în evidență o seamă d» 
succese frumoase obținute de 
tineri în producție. Atît în 
sectorul turnătorie cît și în 
cel de prelucrare a segmenți- 
lor sînt numeroși tineri care 
își îndeplinesc șj depășesc cu 
regularitate sarcinile de pro
ducție. S a reușit de asemenea 
să se îmbunătățească calitatea 
produselor reducîndu-se sim
țitor procentul de rebuturi 
dat cu cîteva luni în urmă

Spre aceleași probleme — 
disciplina în muncă și calita
tea produselor — a fost con
centrată în ultimul timp și ac 
tivitatea postului utemist de 
control.

în adunarea generală s-a 
apreciat de asemenea activita
tea brigăzii de producție a ti
neretului condusă de tov. 

In curînd pe ecranele Capitalei
Un nou film romînesc în culori

D A R C L t E
Refit: MIHAI IACOB
Scenariul : CONSTANTIN CIRJAN și IONEL HRISTEA 
în rolul Haricleei Darcl^e: SILVIA POPOVICI.
Vocea : ARTA FLORESCU

Apetrei Dumitru, pentru 
îmbunătățirea calității pro
duselor și întărirea disci
plinei.

Mai mulți participant la 
discuții printre care și ing. 
Truică Nicolae, Ivan Florica, 
Ion Gioculescu au arătat că 
în perioada care a trecut bri
găzile de producție ale tine
retului au reușit să economi
sească la scule și materiale 
cîteva zeci de mii de lei. Dar 
— au spus vorbitorii — ceea 
ce s-a economisit cu o mînă 
s-a risipit cu cealaltă datorită 
rebuturilor care au încărcat 
prețul de cost.

Mai sînt deasemenea și unii 
tineri nepăsători, indiferenți, 
atît față de mașina cu care 
lucrează cît și față de produ
sul pe care îl dau — au spus 
în cuvîntul lor mai mulți vor
bitori printre care Ciobanu 
Nicolae, Popa Maria. Munca 
lor de mîntuială, neatentă, 
face să crească procentajul de 
rebuturi peste coeficientul 
admis.

Majoritatea vorbitorilor au 
scos în evidență de asemenea 
importanța deosebită pe care 
o are ridicarea calificării pro
fesionale a tineretului.

Recenta plenară a C.C. al 
P. M. R. — s-a arătat în 
adunare — a pus în fața 
poporului nostru sarcini deo

Pe marginea adunării de dare 
de seamă și alegeri a organi
zației U.T.M. din sectorul 224 

al Uzinelor „Vasile Tudose"- 
Colibași

U.T.M. va organiza în fiecare 
brigadă studierea amănunțită 
a fluxului de producție și a 
fiecărei mașini în parte. Pe
riodic se va analiza in ședin
țele de birou cum se desfășoa
ră studiul și care este efica
citatea lui.

Biroul U.T.M. va stabili 
in prima sa ședință un plan 
amănunțit de activitate a pos
tului utemist de control, în
dreptând atenția acestuia în 
special spre combaterea cau
zelor care duc la rebuturi, 
spre întărirea disciplinei în 
producție și descoperirea de 
noi rezerve interne.

Adunarea generală obli
gă pe utemiștii din laborato
rul sectorului să ia parte acti
vă și directă la elaborarea 
șarjelor în vederea prevenirii 
rebuturilor și îmbunătățirii 
compoziției fontei. Studiind 
toate șarjele ei vor trebui să 
aducă cu regularitate la cu
noștința biroului organizației 
de partid, conducerii tehnice a 
sectorului și biroului organi
zației U.T.M. cazurile de ne- 
respectare a procesului tehno
logic.

3. Pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe tehnice a ti
nerilor, adunarea generală 
hotărăște ca in acest an toți 
tinerii din cele două sectoare

să fie încadrați 
într-o formă de 
ridicare a califică
rii profesionale. 
Astfel : 70 de ti
neri cu mai puține 
cunoștințe profe
sionale vor urma 
cursurile de ri
dicare a ca

lificării organizate în sec
toarele de turnare și pre
lucrare a segmenților ; 20
dintre tinerii cu o mai bună 
calificare profesională, vor ur
ma cursurile Universității 
populare din întreprindere 
a căr^i programă analitică 
este strîns legată de întregul 
flux tehnologic al producției 
uzinei. In permanență biroul 
U.T.M. va controla cum își 
însușesc tinerii cele predate și 
cum le aplică în viață. Felu? 
în care studiază la școala me
die serală cei 30 de elevi 
muncitori va fi analizat într-o 
adunare generală în care se 
vor stabili și măsuri concrete 
menite să ducă la îmbunătăți
rea învățăturii muncitorilor- 
elevi.

— In scopul înlăturării unora 
din cauzele care duc la rebu
turi, inginerii Truică Nicolae 
și Ion Cocoșca, tehnologul 
Popa Petre și ceilalți tineri 
tehnicieni din sector, vor stu
dia pînă la sfîrșitul anului 
posibilitățile de a se putea 
trece la polizarea și calibrarea 
precisă a segmenților.

In vederea introducerii teh
nicii înaintate, a stimulării 
mișcării de invenții, inovații și 
raționalizări, biroul U.T.M., în 
colaborare cu cabinetul tehnic, 
va afișa pe un panou principa
lele probleme tehnice ce tre
buie rezolvate pentru bunul 
mers al producției. Biroul 
U.T.M. se va îngriji de ase
menea ca pentru fiecare temă 
să indice și bibliografia de 
specialitate ce poate fi consul
tată. In cadrul acțiunii de 
formare a bibliotecilor perso
nale, birou] U.T.M. va lua mă
surile necesare pentru a se da 
o mai mare atenție difuzării 
cărții tehnice.

4. Pentru a da un nou a- 
vînt activității brigăzilor de 
muncă patriotică adunarea 
generală hotărăște participarea 
acestora la construirea liniei 
ferate din uzină, a șoselei Co- 
libași-Uzin^ și la terminarea 
stadionului „Ștefănești“.

Adunarea generală hotărăș
te ca în anul care vine fiecare 
tânăr să predea turnătoriei 
pentru retopire cantitatea de 
50 de kg fier vechi. Biroul 
U.T.M. va urmări îndeaproa
pe eficacitatea muncii brigă
zilor.

Pe lingă aceste hotărîri, 
adunarea generală a mai a- 
doptat și altele referitoare la 
îmbunătățirea muncii de edu
care politică a tineretului, de 
îmbunătățire a vieții interne 
de organizație, de organizare 
plăcută și educativă a timpu
lui liber al tineretului prin 
îmbogățirea activității cultu
ral-sportive și altele.

P. ISPAS

(Urmare din pag. l-a) 

tra prin munca lor viitoare o- 
noarea școlii, era cerința emo
ționanta a părintelui grijuliu 
care îi cere celui căruia îi în
credințează pe fiul său, pe care 
l-a crescut cu dragoste, să aibă 
grijă de dînsul și să-l crească 
mai departe,

La tribună s-a uroat apoi un 
muncitor. Era un om în vîrstă, 
cu părul alb pe la tîmple, pu-r- 
tind pe față semnele primilor 
ani ai bătrîneții. Era comunis
tul Vasile Tudorache, de la tur
nătorie. El s-a uitat mal întîi o 
vreme, meditativ, către sală. 
Voise parcă să vadă privirile 
tuturor celor 182, să descopere 
în ei ceva din ceea ce fusese 
el odinioară,
- Ei, dragi tovarăși, șl eu am 

fost ca voi. Cît să fie de atunci? 
Poate mai mult de 30 de ani. 
Eu, ucenicia mi-am făcut-o la 
un patron. N-am acum cuvinte 
mai alese la îndemînă ca să 
înțelegeți cum a fost viața mea 
de ucenic.

182 de priviri licăreau din 
sală, aprinse. Lingă ele lumi
nau albe, ca niște pete de lumi
nă, crizantemele. Sărbătoriții îl 
ascultau. Ascultau o poveste. O 
poveste oa aoelea din oara le

Noua școală de 7 ani dată în folosință anul acest» 
la Hunedoara

Foto : AGERPRES

Solemnitatea decorării 
tovarășului Vasile Vîlcu

Joi la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a 
avut Ioc solemnitatea lumi
nării Ordinului „Steaua Re
publicii Populare Romîne" 
dasa I tovarășului Vasile Vîl
cu, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului 
regional Constanța al P.M.R., 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani, pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitoreas
că și merite deosebite în mun
ca obștească și de stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau- 

Vizitele participantelor 
la seminarul internațional 

„Ocrotirea mamei și a copilului"
Ziua de joi, cea de a 4-a zi

a seminarului cu tema „Ocro
tirea mamei și a copilului", 
organizat de Consiliul Națio
nal al Femeilor din R. P. Ro- 
mînă a fost consacrată vizită
rii diferitelor întreprinderi și 
instituții din Capitală, pentru 
ca reprezentantele femeilor 
din țări ale Africii și Asiei 
participante ia seminar să ia 
cunoștință la fața locului de 
problemele discutate în zilele 
anterioare.

Prima întreprindere vizita
tă de participantele la semi
nar a fost Fabrica de confec
ții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
unde, după ce s-au interesat 
de procesul de producție din 
secțiile de tricotaje și confec
ții, oaspetele s-au oprit în 
mod special la grupul social- 
cultural. Reprezentantele fe
meilor din țări ale Africii și 
Asiei s-au interesat de condi
țiile de viață și de muncă ale 
miilor de femei care lucrează 
în această mare întreprindere 
bucureșteană, de felul cum se 
ocupă comisia de femei de su
pravegherea căminului de co
pii, de sistemul de organizare 
a trimiterii copiilor în tabe
rele de vară, de problemele 
asigurărilor sociale. Vizitatoa
rele și-au exprimat în cuvin
te calde admirația pentru 
condițiile de muncă din acea
stă fabrică, precum și pentru 
realizările sociale destinate 
muncitoarelor. La încheierea 
vizitei, reprezentanta femei
lor libaneze, Zainab Nabbouh, 
a declarat : „La noi în Liban 
se cultivă mult bumbac, dar 
țările occidentale îl achizițio
nează în întregime la prețuri 
foarte scăzute, pentru ca apoi 
să ne exporte tricotaje și sto
fe la prețuri foarte ridicate".

După vizitarea fabricii, par
ticipantele la seminar s-au 
împărțit în două grupe. Re
prezentantele femeilor din 
Guineea, Liban, Mali și Tuni
sia, precum și Odile Arrighi, 
secretară a F.D.I.F., au vizitat 
Spitalul clinic de pediatrie „E- 
milia Irza" unde medici din 
conducerea spitalului au înfă
țișat vizitatoarelor felul in 
care sînt tratați copiii inter
nați. Reprezentanta femeilor 
din Guineea, Conde Fatou, a 
scos în evidență îngrijirea a- 
tentă de care se bucură copiii 
în acest spital.

Un alt grup, cuprinzînd re
prezentantele femeilor din 
Congo, Indonezia, Irak și To- 

spuneau bunicii cînd erau copii. 
Pe acelea nu le credeau, știau 
că sînt povești, dar povestea 
pe care o spune bunicul de la 
tribună e adevărată, cumplit de 
adevărată. E povestea unul băiat 
ca și ei, care învățase ca și el 
o meserie. Dar de necrezut e 
deosebirea dintre viața lor. 
Acela fusese bătut, chinuit, în
josit, meseria o învățase furlnd-o 
cu privirea, ca pe un lucru oprit. 
Indurase foamea, frigul, necazu
rile. Dar ei ? El au învățat me
seria într-o școală modernă, cu 
mașini și cărți la dispoziție, cu 
profesori și pedagogi plini de 
atenție și grijă față de ei. LI 
s-au dat gratuit haine frumoase, 
mîncare și dormitoare - adică 
totul.

- Vouă, și-a încheiat bunicul 
de la tribună povestea, răspun- 
zînd parcă acestor gînduri, va 
fost dată fericirea să deveniți 
muncitori in anii cînd stăpinii 
țării nu mal sint patronii șî mo
șierii, cî muncitorii și țăranii, 
conduși de partidul lor. 

rer, Alexandru Moghioroț, 
Dumitru Coliu, Mihai Dalea, 
Gheorghe Stoica, membri ai 
C.C. al P.M.R.. activiști de 
partid.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, a înmînat tovarășului 
Vasile Vîlcu înalta distincție.

Cei prezenți l-au felicitat 
călduros pe tovarășul Vasile 
Vîlcu pentru înalta distincție 
primită.

(Agerpres)

go, a făcut o vizită la Spitalul 
de copii „Grigore Alexandres- 
cu“. Reprezentantele femeilor 
din Irak și Indonezia au dat 
o înaltă apreciere felului în 
care comitetul de sprijin al 
spitalului, alcătuit din 50 de 
femei-gospodine, se îngrijesc 
de copiii internați, de copiii 
de vîrstă școlară care — în 
oazul cînd sînt internați pe o 
perioadă mai îndelungată — 
au condiții de pregătire a lec
țiilor.

★
în cursul după-amiezii par

ticipantele la seminar au vizi
tat căminul de studenți al In
stitutului agronomic „N. Băl- 
cescu", Școala medie nr. 23 
„Dimitrie Bolintineanu" din 
cartierul Rahova și casa de co
pii nr. 6. (Agerpres)

„Ziua aceasta m veți Mita taată via(a\g

O sârbă toate în uzină
- Frumoasă sărbătoare este 

azi pentru uzina noastră, a spus 
un alt comunist vîrstnic, Stoica 
Constantin. Noii săi muncitori 
sînt primiți cu flori și cu toată 
cinstea. Dar pe noi știți voi cum 
ne-au primit patronii ? Cu flori? 
Nu. Ne-cu primit cu porțile 
închise. De-abia după ce termi
nai ucenicia începea greul vie
ții. Băteai pe la porțile uzine
lor : „N-aveți de lucru ?“ 
„N-avem 1 — ți se răspundea. 
Sînt mulți șomeri pe la noiw. Pe 
urmă, după ce intrai totuși 
undeva, nu ți se oferea altceva 
decît un salariu de mizerie, 
carcerile, amenzile... Dar ce 
frumos vă primește pe voi uzi
na acum I Unii dintre noi, cel 
mai bătrîni, vom ieși în curînd 
la pensie. Locul nostru îl luciți 
voi. Vă lăsăm o uzină frumoasă 
și vestită, ca numele pe ©are-l 
poartă. Produsele ei fac cinste 
țării și peste hotare. S-o Iubiți, 
băieți, să fiți mîndri de ea, sâ-î 
creșteți faima și mai mult.

Unul dintre tinerii dîn sală a

Primirea la Prezidiul 
Marii Adunări 

Naționale 
a senatorului 

american A.]. Ellender
La 17 noiembrie, președin

tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer și președintele Con
siliului de Miniștri, Chivu 
Stoica, au primit la Pre
zidiul Marii Adunări Na. 
ționale pe senatorul Al- 
len Joseph Ellender, pre
ședintele Comisiei pentru a- 
gricultură și membru al Co. 
misiei pentru alocări bugetare 
ale Senatului S.U.A., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Ale
xandru Bîrlădeanu. vicepre
ședinte al Consiliului de Ml. 
niștri și Alexandru Lăzărea- 
nu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe.

A fost de față Frederick 
T. Merrill, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la 
București.

★
Joi după-amiază Alexandru 

Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit pe senatorul Allen Joseph 
Ellender. președintele Comi
siei pentru agricultură și 
membru al Comisiei pentru a- 
locări bugetare ale Senatului
S.U.A.

La primire, care s-a desfă- 
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost de față Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Gogu Rădulescu, ministrul Co. 
merțului și Ion Cozma. minis
trul Agriculturii.

A fost de față Frederick T. 
Merrill, însărcinat cu afaceri 
ad interim al S.U.A. la Bucu
rești.

♦Agerpres)

tresărit Gtă emoție era în cli
pele acelea în sufletul lui I
- Tovarăși, a spus următorul 

vorbitor care se urcase la tri
bună, vorbesc aci în calitate de 
tată. Printre cel 182 de tineri 
din sală se află și fiul meu. II 
cheamă Mal schi Victor. Vreau 
să vă spun din toată inima că 
sint fericit E o cinste mare, nu 
numai pentru fiul meu, ci și 
pentru mine. Pe vremea mea nu 
existau asemenea obiceiuri fru
moase. Cînd ajungea muncitor, 
ucenicul își lua primul lui sa
lariu, așa mic cum era șl se 
ducea să-l bea. II bea de necaz, 
nu de bucurie. Știa ce viață 
chinuită l așteaptă. Dar acum... 
Uite ce frumos este cinstită in
trarea voastră în rînd uri le mun
citorilor. Aș vrea să-i spun fiu
lui meu că datoria Iul este să 
arate de acum încolo că me
rită cinstea oare I s-a făcut.

O crizantemă albă s-a urcat 
la tribună. Ea a adus un cuvînt 
de caldă și nețărmurită mulțu
mire. Mulțumire pentru partidul

Numai 
de bună

(Urmare din pag. l-a) 

care duc la îmbunătățirea 
calității produselor.

Ca rezultat al acestor con
sfătuiri au fost înființate la 
zece fabrici, noi modele și 
sisteme de confecții, cu sarci
na să studieze tehnologia a- 
cestora și să le introducă în 
fabricație.

Firește, toate aceste măsuri 
au dat rezultate. în magazine 
apar acum modele mai fru
moase, produse lucrate mai 
îngrijit

— Care sînt totuși cau
zele care fac ca în maga
zine să mai pătrundă în
călțăminte de o calitate 
slabă ?

— Intr-adevăr, uneori mai 
apare în magazine încălță
minte cu aspect necorespun
zător, de calitate mai slabă. 
Cauzele acestei situații sînt 
multiple. In primul rînd se 
mai confecționează încă o 
parte din încălțăminte prin- 
tr-un sistem din care rezultă 
o încălțăminte rigidă și mai 
grea. O altă cauză este aceea 
că la o parte din întreprin
deri pregătirea fabricației nu 
se face în mod corespunzător. 
Uneori nu se întocmesc fișele 
tehnologice sau nu se respec
ta prescripțiile tehnologiei. 
Nici direcția generală n-a 
controlat și ajutat îndeajuns 
de exigent întreprinderile pen
tru a se lichida aceste lipsuri^

Dar să concretizăm cele a- 
rătate mai sus. La Fabrica 
„Carmen", de pildă, se con
fecționează uneori ghete pen
tru copii fără să se pună fîșii 
pentru întărire la căpută. De 
asemenea, unii tehnicieni de 
la fabricile „Libertatea"-Arad 
„Ștefan Plavăț“-Timișoara etc. 
nu ajută îndeajuns pe munci
tori în ridicarea calificării lor, 
nu se preocupă cu seriozitate 
de calitatea muncii acestora. 
La fabrica de încălțăminte din 
Agnita documentația tehnică 
necesară bunei desfășurări a 
procesului tehnologic nu este 
completă.

Și calapoadele pot duce la 
încălțăminte de slabă calitate, 
întreprinderile „Carmen" din 
București, „Ștefan Plavăț" Ti
mișoara etc. de exemplu, fo
losesc calapoade cu forme ne
corespunzătoare pentru mode
lul de încălțăminte nou pro
iectat. Uneori nu se acordă a- 
tenția cuvenită finisării încăl
țămintei, din care cauză în
călțămintea apare vopsită 
neuniform, cu interiorul neîn
grijit etc. Acest lucru s-a în
tâmplat și la Fabrica „Nikos 
Beloiannis“ din Timișoara. 
Controlul pe operații și în 
special controlul încălțămintei 
finisate se face la această în
treprindere necorespunzător.

și guvernul nostru care le-au 
dăruit totul pentru a învăța me
seria, le-au asigurat cele mal 
bune condiții de muncă și viață 
în școală și în uzină. Mulțumire 
tuturor celor din uzină pentru 
gestul neasemuit de frumos care 
a făcut din intrarea lor în uzi
nă unul din evenimentele cele 
mal emoționante din viața lor.

~ Noi, tovarăși, a spus tînărul 
forjor Dumitru Sîrbu, care vor
bea în numele tuturor sărbăto
riților, nu am terminat școala. 
Aci în uzină noi vom continua 
să învățăm mereu. Vom urma 
școala medie, vom studia cărți, 
dar cel mai mult vom învăța 
din experiența voastră, a celor 
mal vîrstnici, a comuniștilor și 
utemiștilor, pentru a merita 
intrutotul minunatul titlu de 
muncitor.

Ultimii vorbitori au fost Ingi 
nerul Ungureanu Ion, din partea 
conducerii uzinei, și Alexandru 
Vuchicovschl, secretarul comite
tului de partid.

Cuvinte pline de înțelepciune

produse 
calitate!

ceea ce duce la situațiile sem
nalate mai sus.

Iată deci o parte din cauzele 
care contribuie ea uneori să 
apară în magazine încălțămin
te mai slabă din punct de ve
dere calitativ.

— Ce măsuri a luat Di
recția generală pentru re
medierea lipsurilor ară
tate?

— Lipsurile arătate au con
stituit obiectul unei analize a- 
mănunțite în direcția noastră 
generală. Pe baza acestei ana
lize am luat o serie de măsuri 
din care o parte au și fost 
puse în practică. Astfel, sec
țiile de proiectare din fabricile 
de încălțăminte au îneeput 
revizuirea proceselor tehnolo
gice. De asemenea, ele vor a- 
naliza în așa fel fișele tehno
logice incit să se asigure exe
cutarea corectă a operațiuni
lor.

Vom organiza în curând un 
curs de specializare pentru 
toți creatorii de modele. Du
rata cursurilor va fi de o lună 
de zile. Am prevăzut, de ase
menea, înființarea în Bucu
rești a unei grupe de docu
mentare și îndrumare a crea
ției, în care să fie grupați cei 
mai buni creatori de modele 
din fabricile de încălțăminte. 
De asemenea, în fiecare între
prindere se vor organiza, după 
terminarea orelor de produc
ție, cursuri pentru ridicarea 
calificării profesionale a maiș
trilor și brigadierilor, contro
lorilor și muncitorilor. Lecțiile 
vor fi predate de cei mai buni 
specialiști, ingineri, tehnicieni. 
La aceste cursuri se va pune 
un accent deosebit pe însuși
rea corectă a executării ope
rațiilor, pe oroirea și ștanța- 
rea pieselor etc. Acestea sint 
numai o parte din rpăsurile pe 
care le vom extinde pentru 
îmbunătățirea permanentă a 
calității încălțămintei. Toate 
aceste măsuri trebuie să fie 
aplicate cu ajutorul muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor din fabricile de încăl
țăminte.

Aș vrea să subliniez acum 
faptul că în aceste fabrici lu
crează mulți tineri. Lor le re
vin sarcini importante în pro
blema îmbunătățirii calității 
încălțămintei.

Noi așteptăm din partea or
ganizațiilor U.T.M. un mai 
mare ajutor în mobilizarea ti
nerilor la aceste forme de ri
dicare a calificării profesiona
le, corespunzătoare gradului 
de pregătire al fiecăruia. Dar 
lucrul cel mai important este 
să urmărească cu mai multă 
atenție felul în care tinerii 
muncitori își însușesc cunoș
tințele predate la aceste 
cursuri. Organizațiile U.T.M. 
ar putea să contribuie la Îm
bunătățirea controlului pro
duselor ca în fabrici să se 
producă numai încălțăminte 
de calitate, îngrijit finisată. 
In această privință un mare 
rol pot să joace posturile ute- 
miste de control.

Nu încape nici o îndoială că 
tinerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri, alături de eei vîrst- 
nlci, vor aduce o contribuție 
importantă la realizarea unei 
produoții sporite și de calitate.

R. P. Ungarâ-Ausfria, 
șase meciuri de cate
goria A, unul de cate
goria B și patru în- 
tîlniri din campionatul 

italian în programul 
concursului

PRONOSPORT
de duminică

20 noiembrie.

Astăzi și mîine, 
ultimele zile pentru 
depunerea buletinelor

și dragoste le-a spus sărbători
ților secretarul comitetului de 
partid al uzinei.

— Voi, noii noștri tovarăși de 
muncă, ați avut pînă acum o 
singură sarcină — să învățați. 
Venind în uzină, aveți datoria 
să munciți și să învățați, să în
văța ți mai departe, să devenițî 
muncitori de nădejde ai uzinei*  
Vouă v-a fost dată fericirea să 
dați viață minunatelor planuiri 
ale partidului, să munciți ală
turi de întregul nostru popor 
muncitor pentru desăvîrșirea 
socialismului și să trăițî minu
natele zile ale comunismului. 
Noi, comuniștii mai vîrstnici, vă 
felicităm din inimă pentru 
această fericire.

sebit de importante privind 
planul economic pe anul care 
vine. In expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
făcută la această plenară se 
subliniază importanța deose
bită pe care o are pentru eco
nomia țării noastre, creșterea 
continuă a calității produse
lor. Problema principală care 
stă deci și în fața noastră — 
s-a spus în darea de seamă 
prezentată în adunare — este 
calitatea produselor, lichida- 
rea rebuturilor, ridicarea tu
turor brigăzilor de producție 
ale tineretului la nivelul co
lectivelor de muncă fruntașe, 
capabile să obțină rezultate 
superioare în producție, con
tribuind în felul acesta și mai 
activ la realizarea planului 
economic al întreprinderii pe 
anul 1960.

Pentru a îndeplini aceste 
importante sarcini ce stau în 
fața organizației lor de sec
ție, birou] U.T.M. a prezentat 
adunării generale proiectul de 
hotărîre care, complectat cu 
propunerile utemiștilor a fost 
votat în unanimitate.

Iată acum cîteva din prin
cipalele hotărîri luate de a- 
dunarea generală U.T.M. cu 
privire la îmbunătățirea acti
vității în producție a tinere
tului.

1. Pentru a mări contribu
ția tineretului ia îndeplinirea 
la timp a planului de produc
ție, adunarea generală obligă 
biroul U.T.M. să generalizeze 
experiența brigăzii condusă de 
tov Apetrei Dumitru, pentru 
a ridica și celelalte trei bri
găzi la nivelul unor colec
tive fruntașe de muncă Pen 
tru aceasta se va organiza un 
schimb de experiență între 
brigada condusă de Apetrei 
Dumitru și celelalte trei bri
găzi. De asemenea, activitatea 
în producție a utemiștilor din 
aceste brigăzi va fi analizată 
într-o adunare generală în 
care se vor stabili și măsuri 
concrete de ridicare a muncii 
lor la nivelul colectivelor 
fruntașe. Adunarea generală 
cheamă toți tinerii din secție 
să-șj îndeplinească planul de 
producție Ia toți indicii, să 
lupte pentru scăderea co
eficientului de rebuturi sub 
cifra admisă. Prin gospodă
rirea cu mai multă grijă și a- 
tenție a materialelor și scule
lor, cele 4 brigăzi de produc
ție ale tineretului vor econo
misi în anul care vine 100.000 
lei.

2. Pentru Intensificarea ac
tivității tineretului în vederea 
îmbunătățirii calității produ
selor și lichidarea cauzelor 
care duc la depășirea coefi
cientului admis de rebuturi, 
adunarea generală hotărăște:

Cu sprijinul inginerilor și 
tehnicienilor tineri, biroul

Sărbătoarea s-a încheiat cu 
un festival artistic și cu dans. 
Noua promoție de muncitori, 
care a pășit pe porțile Uzinelor 
„23 August" din Capitală, a 
fost primită cu adevărat sărbă
torește. A fost o sărbătoare a 
crizantemelor, o cinstire a tine
reții, a primirii înaltului titlu de 
muncitor. A fost o sărbătoare 
care va deveni o tradiție și pe 
care vor trebui s-o împrumute, 
ca pe o inițiativă deosebit de 
valoroasă, organizațiile U.T.M. 
din toate uzinele țării.
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Infringed ale colonialiștilor

V u u

Au început cursurile Universității prieteniei popoarelor, latâ-i 
ImpreiMiâ, pe cițiva studenți. Sînt tineri din Sudan, Cuba, 

Ghana, Brazilia și U.R.S.S.
Telefoto : TASS

Universității
prieteniei popoarelor

Deschiderea festivă a
MOSCOVA 17 (Agerpres. — TASS transmite .- La 17 noiem

brie a avut loc în Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor deschi
derea festivă a Universității prieteniei popoarelor de la Moscova.

Cursurile universității au început la 1 octombrie în fosta clă
dire a Aoademiei Militare, desființată recent în legătură cu redu
cerea Forțelor Armate ale l .R. S.S.

Oameni de stat și fruntași 
ai vieții publice din Asia, 
Africa și America ’ *’ 1 ~ 
primul ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru, președintele 
Indoneziei, Sukarno, șeful sta
tului Cambodgia, prințul No
rodom Sianuk, președintele 
Republicii Guineea, Seku Tu. 
re, președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos, pri
mul ministru al Ceylonului, 
Sirimavo Bandarar.aike și 
mulți alții, au trimis mesaje 
de salut noii universități, ex- 
prîmându-șî satisfacția profun
dă în legătură cu înființarea 
ei.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— TASS transmite : După 
cum anunță agențiile telegra
fice americane din Augusta 
(statul Georgia), unde se află 
in prezent președintele Eisen
hower. in acest oraș a fost 
dată publicității la 17 noiem. 
brie o declarație a Casei Albe 
eu privire la ordinul dat de 
președinte flotei navale a 
S.U.A. Agenția Associated 
Press anunță că ordinul lui 
Eisenhower prevede că flota 
maritimă militară și aviația 
marină au misiunea „să des
copere și să preîntâmpine" 
orice agresiune care ar ame
nința Guatemala și Nicara
gua.

Sensul acestei acțiuni mill-

GUATEMALA CITY 
(Agerpres). — După cum a- 
nunță agențiile de presă, în 
Guatemala continuă lupta for
țelor armate răsculate împo
triva guvernului pro-american 
al dictatorului Ydigoras Fuen
tes. „în ciuda puternicii cam
panii de represiuni a trupe
lor guvernamentale, răsculații 
continuă să-și exercite contro
lul asupra portului Puerto 
Barrios, principal centru 
tranzit controlat înainte 
răscoală de societatea „U. 
Fruit Company-, precum 
asupra altor localități mai

în legătură cu aceasta el 
a atras atenția asupra întări
rii puterii economice a Uniu
nii Sovietice. Uniunea Sovie
tică, a declarat Rostow, re
prezintă o societate „care în 
prezent a folosit aproape 
complet în producția sa prin
cipalele realizări ale tehnicii 
mondiale și care face investi
ții mai mari decît Statele 
Unite. Uniunea Sovietică se 
dezvoltă aproximativ de două 
ori mai repede decît Statele 
Unite-,

Serghei Rumeanțev, recto
rul Universității prieteniei 
popoarelor, care a deschis a- 
dunarea festivă, a subliniat că 
colectivul universității va sluji 
cu credință cauza pregătirii de 
cadre naționale, cauza întări
rii colaborării culturale și 
științifice dintre Uniunea So
vietică și țările Asiei, Africii 
și Americii Latine.

Sînt fericit, a spus prof. 
Sarjito, de la Universitatea 
„Gadja Mada“ din Djokjakar
ta (Indonezia), că sute de ti
neri șî tinere dintr-o serie de 
țări, printre care și Indonezia, 
vor dobîndi aici cunoștințe pe 
care în viitor le vor putea fo
losi spre binele patriei lor.

Au luat apoi cuvîntul dr. A- 
megashi, directorul Colegiului 
din Ghana, dr. Khanolker, 
rectorul Universității din Bom. 
bay, șl Maria de la Costa, re
prezentantă a Americii La
tine.

In numele studenților sovie
tici a luat cuvîntul Svetlana 
Soloviova.

Ziua deschiderii Universi
tății prieteniei va intra fără 
Îndoială în istorie ca o nouă 
mărturie a ajutorului excep
țional pe care guvernul sovie
tic și poporul sovietic Ie acor
dă țărilor slab dezvoltate, a 
spus tînărul L. Adams Osunde 
din Nigeria, care a luat cu
vîntul în cadrul festivității din 
partea studenților de la Uni
versitatea prieteniei.

Salutlndu-1 pe studenți, pe 
conferențiarii șl profesorii de 
la Universitatea prieteniei po
poarelor. N. S. HRUȘCIOV a 
subliniat că, DESCHIZlND A 
CEASTA INSTITUȚIE DE IN- 
VAȚAMINT, GUVERNUL SO
VIETIC DOREȘTE UN SIN. 
GUR LUCRU ȘI ANUME SA 
AJUTE ALTE ȚARI IN PRE
GĂTIREA DE CADRE CU 
CALIFICARE ÎNALTA. Acest 
lucru, a spus N. S. Hrușciov, 
este deosebit de important pen< 
tru țările care au suferit timp 
îndelungat greul jug colonial 
și care, din vina colonialiști
lor, au rămas în urmă din 
punct de vedere economic și 
cultural și nu au cadre pro
prii, naționale, de specialiști.

Relevînd că sub presiunea 
popoarelor se năruie ultimele 
bastioane ale colonialismului 
și că în lume apar noi și noi

Latină ca

Consilierul lui Kennedy recunoaște:

„U.R.S.S. se dezvoltă aproximativ 
de două ori mai repede decît S.U.A"

NEW YORK 17 (Agerpres). 
Rostow, profesor de istorie a 
economiei la Institutul tehno
logic din Massachusetts și 
consilierul noului președin
te al S.U.A., Kennedy, a re
comandat în cadrul unei cu- 
vîntări rostite la Amherst 
(statul Massachusetts) „să se 
schimbe în mod radical situa
ția Americii pe arena inter
națională". El a arătat că în 
lume s-au produs schimbări 
importante de care S.U.A. 
trebuie să țină seama.

Ieri la Moscova

state Independente, N. S. Hruș
ciov a subliniat că pregătirea 
cadrelor naționale de specia
liști a devenit o necesitate 
stringentă pentru viața aces 
tor state.

Ponorului sovietic, care !n- 
tr-o perioadă istorică scurtă 
și-a transformat țara Intr-o 
mare putere socialistă, ii sînt 
apropiate și de înțeles năzuin
țele popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latina de a crea 
o economie naționala dezvolta
tă, de a avea ingineri, agro
nomi, medici, oameni de știin
ță proprii, capabili să-și 
aducă din plin contribuția la 
cauza întăririi și dezvoltării 
statelor lor, a spus N. S. Hruș
ciov.

Exprimindu-șl dorința ca 
tinerii să Tină la Moscova să 
studieze, să-ți i muțească știin
ța și cultura contemporană, să 
trăiască și să fie educați in 
spiritul respectului reciproc, 
N. S. Hrușciov a spus în con
tinuare : In rindurile voastre 
să nu domnească animozitatea, 
iar prietenia dintre voi, indi
ferent de țara din care ați so
sit aici, să se întărească. Vom 
asigura aici tot ce este nece
sar pentru dobindirea cunoș
tințelor. Desigur că nn vom 
impune nici unul student con-

O acțiune provocatoare a S.U.A»

Situația din Guatemala
u

de 
da 
s.
Și

NEW 
pondentul _ _ 
mite : Lupta pentru lichida
rea odiosului sistem colonia
list se reflectă tot mai puter
nic în dezbaterile diferitelor 
comitete la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
în ultimele săptămîni colo
nialiștii au suferit noi înfrîn- 
geri.

Timp de nouă zile, Comi
tetul nr. 4 de tutelă a discu
tat problema obligațiilor care 
revin Spaniei și Portugaliei, 
țări care posedă colonii în 
Asia, Africa și Oceanul Atlan
tic. Deși articolul 73 din 
Carta O.N.U. prevede obliga
tivitatea de a transmite infor
mații cu privire la teritoriile 
ce se deosebesc geografic și 
etnic de metropolă, delegatul 
portughez din Comitetul de 
tutelă a negat aplicabilitatea 
acestui articol, pretinzînd că 
aceste colonii ar fi simple 

noastre, ideologia 
Concepția despre 
doar o chestiune de

cepțiile 
noastră, 
lume este 
liber consimțămint.

N. S Hrușciov a dat citire 
salutului adresat de C C. al 
P.C.U.S. și de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. Universi
tății prieteniei popoarelor.

In salut se arată că popoa
rele Așiei. Africii și Americil 
Latine duc o luptă aprigă pen
tru libertatea și independența 
lor. Țările care și-au cucerit 
ir.depenper.ța națională își în
dreaptă eforturile spre lichi
darea înapoierii lor economice 
și culturale. GUVERNUL 
CJtSă., SPRIJININD PRO
PUNEREA ORGANIZAȚII
LOR OBȘTEȘTI CU PRIVIRE 
LA CREAREA LA MOSCO
VA A UNTVERSITATU PRIE
TENIEI POPOARELOR, A 
PORNIT DE LA IDEEA CÂ 
PRIN DEZVOLTAREA MUL. 
TILATEEALA A ECONOMI
EI. CULTURII ȘI SUIN'TEI 
SALE ORICE POPOR POATE 
ADUCE O MARE CONTRIBU
ȚIE LA PROGRESUL OME
NIRII.

Intr-o scrisoare adresată Iul 
N. S Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. studenții Universită. 
ții prieteniei popoarelor își 
exprimă recunoștința profun
da față de guvernul sovietic 
și față de șeful guvernului so
vietic personal pentru crearea 
Universității.

Scrisoarea a fost citită de 
Hanibal Penton (Cuba).

Ure & S.U_A. In America 
Centrală devine clar dacă se 
ține seama de faptul că Gua
temala și Nicaragua sînt baze 
de la care &e pregătește un 
atac împotriva Cubei. In Ni
caragua, de pildă, sînt con
centrate importante unități 
militare ale intervenționiști- 
lor care nu așteaptă decît un 
semnal pentru a ataca Repu
blica Cuba.

De altfel, nu de mult agen
țiile telegrafice americane 
difuzau zvonuri cu privire la 
intenția statelor Guatemala și 
Nicaragua de a declara război 
Cubei ca „răzbunare" pentru 
ajutorul pe care guvernul cu
ban 1 ar fi acordat răsculaților 
din aceste țări.

mici din sudul țării. Mai 
multe posturi militare guver
namentale s-au solidarizat cu 
răsculații. In ultimele zile for
țele răsculate au capturat mai 
multe tancuri, mașini precum 
și o mare cantitate de arme 
și muniții.

Acțiunile armate ale poporu
lui Guatemalei împotriva re
gimului marionetă din țară au 
fost calificate de guvernul 
guatemalez și de diferite ofi
cialități din guvernul S.U.A. 
ca „uneltiri ale lui Castro" 
cu scopul de a ațîța și mai 
mult spiritele în favoarea 
unui atac împotriva revolu
ției cubane. După ce Ydigo- 
ras a calomniat guvernul 
cuban învinuindu-l de „ames
tec în treburile interne ale 
Guatemalei" comitetul pan
american pentru pace de pe 
lingă Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) a convocat 
o ședință extraordinară la 
Washington și a hotărît să 
dea „ajutor" regimului reac
ționar al Guatemalei. Pe de 
altă parte Ydigoras a cerut 
„ajutor" Statelor Unite.

Luînd atitudine împotriva 
calomniilor lui Ydigoras la 
adresa guvernului cuban, 
Lechuga, reprezentantul Re
publicii Cuba la O.S.A., a ară
tat că aceste acuzații atribuite 
Cubei au drept scop dezlăn
țuirea unei campanii de pro
vocări mai furibunde la adre
sa Cubei. 
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provincii portugheze. Majori
tatea delegaților au i 
însă falsele argumente 
dice ale colonialiștilor 
tughezi și au criticat 
ment Portugalia cît și 
nia.

Reprezentanții țărilor so
cialiste au prezentat fapte 
concrete care înfățișează si
tuația disperată a populației 
din coloniile portugheze. Re
prezentantul romîn, Mihai 
Magheru, a citat declarații ale 
guvernatorului portughez din 
Angola care recunoaște că si
tuația socială și a învățămîn
tului în această colonie este 
mai rea ca acum 100 de ani, 
demascînd astfel pretențiile 
colonialiștilor portughezi că 
ar avea un „rol civilizator" în 
Africa.

Majoritatea membrilor Co
mitetului au reușit să impu
nă o rezoluție care obligă în 
esență Portugalia să prezinte 
regulat O.N.U. informații des
pre aceste teritorii, ceea ce 
înseamnă implicit recunoaș
terea că ar deține colonii. 
Spania de asemenea a fost 
nevoită să facă o declarație 
verbală în același sens.

Pe măsură ce dezbaterile 
Comitetului de tutelă intră în 
ultimele săptămîni, curentul

Guvernul american alarmat 
de situația financiară a S.U.A

NEW YORK 17 (Agerpres).
Scăderea rezervelor de aur 

ale S.U.A., scăderea cursului 
dolarului pe piețele mondiale 
ale aurului și scăderea gene
rală a „prestigiului" dolarului 
american stîrnesc o neliniște 
mereu crescîndă în cercurile 
guvernante ale S.U.A.

Această neliniște s-a accen
tuat în mod deosebit în legă
tură cu raportul dat publici
tății Ia 15 noiembrie de Mi
nisterul Comerțului, din care 
reiese că în trimestrul IU de
ficitul balanței de plăți a 
S.U.A. a sporit din nou, ațin- 
gind un nivel record.

A luat cuvîntul la o confe
rință de presă specială însuși 
președintele Eisenhower.

Manifestînd neliniște în le
gătură cu fuga aurului și cu 
actuala situație a dolarului a- 
merican, Eisenhower a spus 
că dacă alte țări „vor începe 
să manifeste temeri în privin
ța dolarului american, poate 
interveni ceea ce sa numește 
un atac împotriva dolarului. 
Aceste țări vor dori să con
vertească imediat dolarii în 
aur și fuga aurului va deveni 
atlt de rapidă încît, firește, 
putem fi puși într-e situația 
extrem de dificilă’.

După părerea guvernului a- 
merican, situația balanței de 
plăți a S.U-A. este atît de se
rioasă încît, potrivit relatări-

Un nou Little Rock
U. A.

Studenți din 51 de țări 
pentru rezolvarea pașnică a

s-au pronunțat 
problemei germane

Q, eminarul internațional al 
studenților, pe care Ti
neretul Liber German l-a 

organizat la Berlin cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
întemeierea Universității Hum. 
boldt s-a încheiat. Timp de 
cinci zile în capitala R. D. Ger
mane s-au întîlnit reprezentanți 
ai organizațiilor studențești din 
51 de țări ale lumii printre care 
și R. P. Romînă și au dezbătut 
necesitatea rezolvării pașnice a 
problemei germane. Cei aproxi
mativ 200 de delegați, oaspeți și 
observatori au venit în R. D. 
Germană pentru că rezolvarea 
pașnică a problemei germane 
interesează tineretul de pretu
tindeni, toate popoarele, pentru 
că menținerea păcii, amenințată 
de militarismul revanșard vest- 
german renăscut, este o proble- 
mă internațională.

E greu să amintești pe toți 
acei reprezentanți ai organizer 
fiilor de tineret și studențești 
care au luat cuvîntul la discu
ții. Secretarul general adjunct al 
Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, Șeic Bara Lo, a 
caracterizat coexistența pașnică 
drept o necesitate vitală. Biroul 
F.M.T.D., avînd în vedere pri
mejdia creată de militarismul 
renăscut în Germania occiden
tală, a chemat tineretul euro
pean la lupta împotriva milita
rismului vest-german și pentru 
împiedicarea înarmării Bundes- 
wehrului cu arme atomice.

Reprezentantul studenților so
vietici, Oleg Kutafin, s-a pro. 
nunțat în mod special pentru 
încheierea unui tratat de pace 
cu ambele state germane.

Președintele Uniunii Interna
ționale a Studenților, Jiri Peli. 
kan, a lansat un apel participan
ților la seminar ca aceștia să co
munice mai departe, în țările lor, 

anticolonialist se intensifică. 
Aceasta o dovedesc și dezba
terile de luni din Comitet în 
legătură cu problema Africii 
de sud-vest. După primul răz
boi mondial această fostă co
lonie germană a trecut sub 
mandatul Ligii Națiunilor 
care apoi l-a transferat An
gliei și ulterior Uniunii Sud- 
Africane. Deși după al doilea 
război mondial, conform Car
tei O.N.U., fostele colonii ger
mane au trecut sub tutela
O.N.U. Uniunea Sud-Africană 
ș refuzat transferul, pretex
ted că mandatul a luat sfîr- 
șit odată cu desființarea Ligii 
Națiunilor și că nu mai are 
nicio obligație față de O.N.U. 
în realitate, în Africa de sud- 
vest, bogată în diamante, aur 
uraniu etc., guvernul sud- 
african ultrarasist duce o po
litică de segregație intențio- 
nînd să anexeze definitiv a- 
cest teritoriu. El a refuzat să 
dea orice informații O.N.U. 
în ultimii 11 ani. Votul nomi
nal ulterior a însemnat o ru
șinoasă înfrângere a politicii 
rasiste sud-africane, 
fiind singurul care a 
pentru, în timp ce 67 
delegați au votat contra, 
alți 11 s-au abținut 

Louw 
votat 

de 
iar

lor agenției U.P.I., Eisenho
wer a convocat pe principalii 
săi consilieri diplomatici, mi
litari și financiari la o ședin
ță specială a Agenției națio
nale de securitate a S.U.A.

(Ziarele)

Scăderea rezer velor de aur ale S.U.A. a 
zdruncinat serios poziția dolarului pe piața mo
netară intemațio nală.

„MISTER DOLAR14 : = Acest însoțitor mă duoe de ripă I...
(de V. TIMOC)

Corespondență 
telefonică din Berlin

prin mitinguri, conferințe de 
presă și publicații, faptele aflate 
la seminar in legătură cu carac
terul primejdios al spiritului re
vanșard și al militarismului vest- 
german, în scopul de a cîștiga 
și mai mulți adepți la lupta 
împotriva acestuia.

Cu mult interes a fost oscul- 
tată cuvîntarea reprezentantului 
studenților romîni, S. Bîrlea, 
care a subliniat sprijinul stu- 
dențimii din R.P.R., ca și al 
întregului popor romîn, acordat 
luptei poporului german pentru 
rezolvarea pașnică a problemei 
germane.

Personalități marcante 
R.D.G., ca Otto Winzer, 
nistrul adjunct al Afacerilor 
terne, și prof. Kurt Hager,
cretar al Comitetului Central al
P.S.U.G., au expus în fața stu
denților politica de pace a gu
vernului R.D.G. Pe baza unor 
fapte incontestabile, ei au de
monstrat pregătirile războinice 
ale militariștilor vest.germani și 
au chemat studenții să depună 
toate eforturile în sprijinirea
R. D Germane în lupta ei
dreaptă.

Seminarul a adoptat în una
nimitate. o rezoluție privitoare la 
rezolvarea pașnică a problemei 
germane, în care participanții 
s-au exprimat pentru:

— dezarmarea generală și 
tală în întreaga Germanie ;

— o zonă denuclearizată 
Europa Centrală ;

— încheierea unui tratat
pace cu ambele state germane 
și transformarea Berlinului occi-

din
TTU-
Ex-
se

lo

in

de

SĂRBĂTORIREA „SAPTAMINII
INTERNATIONALE A STUDENȚILOR"

Cuvîntarea tovarășului C. Burtică
(Urmare din pag. l-a)

întreaga 
pe par- 

existență,

triibuție importantă, 
activitate desfășurată 
cursul celor 14 ani de 
dovedește din plin rolul pozitiv 
în mișcarea studențească mon. 
dială al Uniunii Internaționale 
a Studenților — singura organi
zație internațională a tineretu
lui universitar care grupează 
organizații studențești din țările 
socialiste și din țările capita
liste, coloniale sau de curînd in
dependente din Asia, Africa și 
America Latină.

în această perio-adă U.I.S. a 
pus în centrul activității sale 
problemele ca interesează în cel 
mai înalt grad studenții de pre
tutindeni : lupta pentru trium
ful ideilor coexistenței pașnice, 
pentru asigurarea unei păci trai
nice pe calea dezarmării gene
rale Și totale, lichidarea defini
tivă a odiosului sistem colonial, 
apărarea drepturilor vitale și de
mocratice ale studenților, refor
ma și democratizarea învățămîn
tului, realizarea cooperării și u- 
nității internaționale studențești 
în lupta pentru înfăptuirea a- 
ccstor nobile idealuri.

între 8 și 19 octombrie a 
avut loc la Bagdad cel de al 
VI-Iea Congres al Uniunii Inter
naționale a Studenților. Congre- 

. sul a constituit un eveniment 
deosebit de important în mișca
rea studențească mondială. Lu
crările și 
bazat pe 
situației 
care este
terea continuă a forțelor sociale 
care militează pentru pace și 
securitate internațională, pentru 
democrație și progres social, 
prin schimbarea raportului de 
forțe pe arena mondială în fa
voarea forțelor păcii, democra- 

concluziile sale s-au 
aprecierea realistă a 
internaționale actuale 
caracterizată prin creș-

acestui seminar 
î de mesajul

Miniștri al

dented într.un oraș liber demili
tarizat, precum și pentru recu’ 
noașterea diplomatică a R*  D. 
Germane.

Reprezentanții studenților din 
51 de țări s-au declarat solidari 
cu lupta studenților din R.D.G, 
pentru apărarea păcii, împotriva 
militarismului și împotriva unui 
război atomic. în rezoluția lor, 
ei au propus ca ziua victoriei a- 
supra fascismului hitlerist — să 
fie sărbătorită drept zi interna
țională de luptă a studenților îm
potriva militarismului și impe
rialismului german.

însemnătatea < '
a fost subliniată 
adresat de către președintele 
Consiliului de
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în care 
acesta s-a pronunțat pentru în
cheierea unui tratat de pace cu 
ambele state germane și pentru 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, demi
litarizat.

Participanții la seminarul in
ternațional al studenților au 
mai rămas în R.D.G. cîteva zile, 
în zilele de după încheierea se
minarului, ei au avut numeroase 
întîlniri cu personalități de frun. 
te din R.D.G., au participat la 
manifestări culturale și au vizi
tat primul oraș socialist din Ger
mania — Stalinstadt — precum 
și locul de reculegere de pe te
ritoriul fostului lagăr de concen
trare fascist Buchenwald.

Astăzi, joi, ei s'au întîlnit cu 
studenții berlinezi în cadrul 
unui mare miting organizat cu 
prilejul Săptămînii internațio
nale a studenților.

INGE GUSSKE 
redactor al ziarului 

„Junge Welt"
Berlin, 17 noiembrie 1960.

raz-

care 
des- 
fost

ției și socialismului și continua 
accentuare a acestui proces, 
ceea ce a creat posibilitatea 
deplină a preîntîmpinării 
boiului mondial.

Problema fundamentailă 
s-a aflat în centrul întregii 
fășurări a Congresului a 
contribuția studenților la lupta 
popoarelor pentru apărarea pă
cii.

Prin aprecierile date luptei 
de pînă acum, prin programul 
adoptat, prin formularea clară 
a bazelor cooperării mondiale 
a tineretului universitar, cel 
de-al VI-Iea Congres al U.I.S. 
constituie o contribuție impor
tantă la dezvoltarea conștiinței 
politice a mișcării studențești in
ternaționale, la mobilizarea și 
mai activă a studenților și orga
nizațiilor lor la lupta dusă de 
popoarele lumii pentru apărarea 
și consolidarea păcii, pentru de
mocrație și progres social.

Delegația noastră la cel de-al 
VI-Iea Congres U.I.S. și-a înde
plinit mandatul ce i-a fost în
credințat de U.A.S.R desfășu- 
rînd o activitate intensă și mul
tilaterală. Delegația a subliniat 
în fața participanților la Con
gres deplinul atașament al stu
denților din Romînia la politica 
de pace a guvernului țării no as. 
tre Congresul a sprijinit în una
nimitate propunerea guvernului 
R.P.R, făcută la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la educarea 
tineretului în spiritul păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Delegația noastră a propus și 
Congresul a aprobat cu satisfac
ție ca în anul 1961 să aibă loc 
în Romînia Conferința interna
țională a redactorilor presei stu
dențești.

O mare atenție a acordat Con
gresul întăririi solidarității stu- 
dențimii de pretutindeni cu 
lupta pe care studenții din colo
nii o desfășoară pentru indepen’ 
dența țărilor lor. Mulți dele
gați din țările coloniale și din 
țările care și-au dobîndit de 
curînd independența au demas
cat consecințele tragice ale do
minației colonialiste și uneltirile 
imperialiștilor împotriva țări
lor lor.

La Congresul U.I.S. a ieșit puu 
temic în evidență una din ca-*  
ractcristicile de bază ale miș
cării studențești actuale și anu
me dorința majorității organi
zațiilor naționale studențești de 
a se realiza unitatea mișcării 
studențești mondiale în scopul 
unirii eforturilor studenților din

Participarea reprezentanților romîni 
U.N.E.S.C.O.la conferința

PARIS 17 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

în cadrul ședinței din dimi
neața zilei de 17 noiembrie a 
celei de-a 11-a sesiuni a Confe
rinței generale a U.N.E.S.C.O. au 
fost constituite noț grupuri de 
lucru ale actualei sesiuni, din 
care fac parte și membri ai dele
gației romîne.

în grupul de lucru pentru 
problemele cercetărij științifice 
(științe exacte și științe naturale) 
a fost ales prof, univ. C. Iones- 
cu Bujor, director general în Mi-

• DEZORDINILE PROVOCATE
• „VINA" NEGRILOR : CINCI 
SA l-a ELEMENTARA. • KU

Or- 
răs- 
stă- 
din 
din

de ne- 
aceea 

se in- 
școlii 

au în-

Întreaga poliție din New 
Orleans se afla în stare 
de alarmă. Automobile 

înzestrate cu sirene zburau pe 
străzile orașului. O sută de po
lițiști călare au înconjurat o 
clădire. Răsunau focuri de re
volver.

Ce s-a intim plat la New 
leans ? A izbucnit vreo 
coală ? Gangsterii au pus 
pînire pe oraș ? Nimic 
toate acestea. Dezordinile 
oraș care au zguduit întreaga 
Americă și au făcut ocolul lu
mii se datoresc unor fetițe ce 
abia au împlinit șase ani. Cinci 
fetițe. Dar cinci fetițe 
gri. „Vina" lor este 
de a fi dorit să 
scrie in prima clasă a 
primare. Și pentru că 
drăznit să treacă pragul unei 
școli în care învățau doar co
pii albi, rasiștii au provocat un 
nou Little Rock. Autoritățile au 
cerut imediata suspendare a 
cursurilor. O sută de huligani 
au încercat să ia cu asalt 
școala în care două din nevi
novatele fetițe se înscriseseră. 
Dar sălbăticia rasistă a trecut 
dincolo de zidurile școlii. Lo
cuitorii negri ai orașului au 
început să fie vinați cu sălbă
ticie. Pe ziduri ou apărut ini
țialele Ku Klux Klanulul, vesti
toare de cumplite nenorociri 
pentru cei cu pielea de culoa
rea ciocolatei.
qanii scandau : 
gației - Sudul 
nou !“.

Și rasiștii au 
țiune. Un copil 
înjunghiat. Un tînăr hamal 
gru în vîrstă de 19 ani a 
grav rănit în piept. Un băiot 

Pe străzi huli- 
„Slavă segre- 

se ridica din

ce- 
fost 
ne- 
fost

pornit la
negru a

lumea întreagă în lupta pentru 
pace, împotriva colonialismului 
și imperialismului, pentru demo
cratizarea învățămîntului.

Mulți delegați la Congres au 
criticat poziția obstrucționistă 
a conducerii reacționare a 
C.O.S.E.C., care împiedică sis
tematic dezvoltarea coopera, 
rii și înfăptuirea unității în 
mișcarea studențească mondială
— opunîndu-se voinței și intere
selor tineretului universitar do 
pretutindeni.

Congresul U.I.S. a reafirmat 
necesitatea convocării unei Con
ferințe a mesei rotunde care să 
discute problemele practice ale 
înfăptuirii unității în mișcarea 
studențească internațională.

U.A.S.R. a susținut întotdoa. 
una inițiativa convocării unei 
Conferințe a mesei rotunde și — 
considerînd că dezvoltarea con- 
tinuă a cooperării constituie ca
lea logică a înfăptuirii unității
— și-a adus din plin contribuția 
la lărgirea colaborării cu orga
nizațiile studențești democratice 
de pretutindeni, la toate activi
tățile organizate de U.I.S.

în încheiere vorbitorul a 
spus : Tineretul și studenții țării 
noastre trăiesc astăzi o viață 
fericită, la care înaintașii noștri 
nici nu au putut visa. Avem 
inimile pline de mîndrie patrio. 
tică în fața mariloT înfăptuiri 
ale poporului; sub conducerea 
partidului.

Hotărîrile istorice ale Congrc 
sului al IlI-lea al partidului au 
deschis generației noastre tinere 
ca și întregului popor, o minu
nată perspectivă de viitor. înde
plinind aceste hotărîri, poporul 
muncitor, și în rîndurile sale, 
tineretul și studenții, desfășoară 
o vastă muncă constructivă.

Răspundem grijii părintești a 
partidului și guvernului pentru 
studiile și viața noastră, înde- 
plinindu-ne cu cinste principa
la îndatorire patriotică ce ne 
revine : învățătura. Să ne însu
șim știința și cultura la nivelul 
marilor sarcini ale desăvîrșirii 
construcției socialiste,

Sărbătorind astăzi, alături de 
țările socialiste, de studenții 
progresiști din lumea întreagă, 
„Săptămâna internațională a stu- 
denților“, tineretul universitar 
din~ patria noastră își exprimă 
hotărîrea ca și pe viitor să.și 
aducă aportul la lupta popoare
lor pentru statornicirea unei păci 
trainice în Jurne^ pentru dezar
mare generală și totală, pentru 
lichidarea colonialismului, pen
tru asigurarea unui viitor feri
cit omenirii.

nisterul învățămîntului și Cultu
rii.

în grupul de lucru pentru pro
blemele învățămîntului tehnic și 
profesional au fost aleși prof, 
univ. C. Ionescu Bujor și C. Ni- 
cuță, ministrul R. P. Romîne la 
Paris.

Acad. Tudor Vianu, secretar ge
neral al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a 
fost ales în grupul de lucru pen
tru Istoria dezvoltării științifice 
și culturale a umanității.

DE RASIȘTI LA NEW ORLEANS. 
FETITE S-AU ÎNSCRIS IN CLA- 
KLUX KLANUL IN ACȚIUNE.

de culoare a fost bătut și căl
cat în picioare. Zeci și zeci de 
neari au fo-st schingiuiți. Sin- 
gole negrilor curgea pe strâ*  
zile orașului.

„Focuri de armei, înjunghieri, 
bătăi - sub toate aceste forme 
a izbucnit violența la New 
Orleans" — relatează corespon
dentul agenției engleze ,,REU
TER". Pînă și primarul orașului. 
Morrison, înspăimîntat de con
secințele dezordinelor și de 
ecoul lor în străinătate a cerut 
printr-un apel locuitorilor ora
șului să se comporte „ca cetă-1 
țeni ai unei comunități civi
lizate".

E bine că domnul primar șl-a 
adus aminte de civilizație. Dar 
ce fel de civilizație este aceea 
care cultivă rasismul, această 
sălbatică manifestare a urii de 
om ?

Apelurile la ordine nu-l pot 
potoli pe huliganii rasiști. Ei 
știu că se bucură de sprijinul 
autorităților. Agenția „France 
Presse" relata că „manifestan- 
ții (e vorba de huliganii rasiști 
n. r.) știu că sînt susținuți de 
parlamentul din Baton Rouge, 
capitala statului Louisiana, care 
a adresat albilor cuvintul de 
ordine : «nu trimiteți copiii vo
ștri Ia școlile integrate ; parla
mentul va obține suspendarea 
legii privind 
Iară» ",

De trei zile 
ță continuă 
New Orleans.
Rock a îmbogățit colecția și
așa destul de voluminoasă în 
materie a „civilizației" ameri
cane.

integrarea șco-

actele de violen- 
nestingherîte la 
Un nou Little

E. O.


