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O rodnică consfătuire 
de produejie

Fum aii știi de la Hunedoara 
și Câlan au organizat joi la 
Hunedoara o consfătuire de 
producție la care au invitat și 
reprezentanți ai minelor de fier 
de la Ghelar- și Teliuc. Cu a- 
cest prilej siderurgiștii și mi
nerii au stabilit împreună 
măsuri importante privind a- 
provizionarea în bune condi
ții a furnalelor cu minereu de 
fier. O atenție deosebită a 
fost acordată măsurilor ce tre
buie luate pentru îmbunătă
țirea calității minereului. Mi
nerii de la Teliuc și Ghelar 
și-au propus în acest scop să 
extindă la toate fronturile de 
lucru metoda de pușcare se 
lectivă a minereului și să or
ganizeze lucrul pe schimburi 
la stația de-sertare. Pe aceas
tă cale se va reuși să se îm
bunătățească calitatea mine 
reului cu 1-2 la sută față de 
realizările din acest an.

(Agerpres)
inovatorul Suclu Constantin da 
la Uzinele „Steaua Roșie" din 
Capitala, (al doilea din stingă) 
se consultă eu u-n grup de to
varăși la cabinetul tehnic asu

pra unei noi Inovații.

Foto s N. STELORIAN

Despre ceea
nu se vede

Cu planul 
anual 

îndeplinit
Muncitorii forestieri din 

regiunea Stalin au reali
zat planul producției glo
bale și marfă pe acest 
an cu 40 de zile înainte 
de termen. Printre 
meie întreprinderi 
tiere care au 
sarcinile planului 
de producție se r 
acelea din Sibiu, 
șocra și Homorod.

Unul din obiectivele 
principale ale întrecerii 
socialiste pe care o des
fășoară muncitorii din 
aceste unități este valo
rificarea cit mai buna a 
masei 
extinderea 
exploatare 
trunchiuri 
precum și . 
rea de brigăzi complexe 
de lucru, indicele de uti
lizare a masei lemnoase 
a ajuns în primele 9 luni 
ale acestui an la 62,4 la 
suta. In același timp 
productivitatea muncii a 
crescut cu 2 la sută.

Ca urmare a reduce
rii pierderilor în exploa
tări, a cheltuielilor la o* 
parați i le de scos, apro
piat și de transport, mun
citorii forestieri din re
giunea Stalin au realizat 
de la Începutul anului 
și pînă acum economii 
peste plan în valoare de 
aproape 7 milioane lei. 
Suma beneficiilor reali
zate peste cea planifi
cată se ridică la circa 
3 milioane lei.

pri- 
fores* 

îndeplinit 
anual 

numârâ 
Sîghî-

lemnoase. Prin 
metodei de 

a lemnului în 
și catarge, 

prin organiza-

(Agerpres)

Se dezvoltă 
sectorul 

zootehnic
Anul acesta gospodăriile a- 

gricole colectivei și-au mărit 
simțitor numărul de animale. 
Rezultate bune în dezvoltarea 
acestei importante ramuri de 
producție au fost obținute de 
colectiviștii din regiunile Con
stanța, Timișoara, Oradea, 
Stalin, Baia-Mare, Regiunea 
Autonomă Maghiară și altele, 
în primele trei trimestre ale 
anului, în gospodăriile colecti
ve din întreaga țară numărul 
vacilor de lapte și al juninci- 
lor gestante a crescut cu peste 
115.000, dublîndu-se 
anul trecut.

Odată cu mărirea 
zootehnice a crescut 
ducția de lapte, came și tină. 
Astfel, gospodăriile colective 
au valorificat aceste produse 
în cantități mai mari decît în 
anul trecut, realizînd însemna
te venituri bănești. De la în
ceputul anului și pînă la 1 oc
tombrie ele au vîndut statu
lui de două ori mai mult lap
te și came decît în întreg 
anul trecut.

Colectiviștii au acordat în 
același timp mai multă* grijă 
asigurării unor condiții cît mai 
bune pentru adăpostirea și fu
rajarea animalelor proprietate 
obștească. în gospodăriile co
lective au fost terminate peste 
12.700 diferite construcții gos
podărești, din care aproape 
jumătate adăposturi pentru a- 
nimale.

Pentru buna furajare a ani
malelor gospodăriile colective 
au însilozat 3.513.000 tone de 
furaje^ îndeosebi porumb.

față de

fermelor 
și pro-

(Agerpres)

Concluziile .mesei rotunde
cu calitatea unor oțeluri

a produselor* în legătură
pentru scule produse de

Uzineie .23 August* din

La „masa rotundă a produ
selor" a sosit intr-o zi un 
pachet voluminos fi o scri

soare. în pachet se aflau eiteva 
bucăți de oțel rapid și eiteva 
scule. AtU oțelul, cil și sculele 
erau foarte arătoase, frumos lu
crate fi inir-o perfectă stare. In 
scrisoare se spune :

Onorată „masă rotundă”.
Probabil că vei rănune oare

cum nedumerită primind acest 
pachet. Ți ~am trimis mostre 
de scule și de oțel din oare sîn- 
tem croite. N-am putut 
cu toate la voi. Uita- 
ți-vă bine la cele pe 
care vi le-am trimis. 
Studinți-le atent și 
nu vă luați după a- 
parențe. Nu vă uitați 
că arată bine pe di
nafară. că nu au nici 
un fel de defecte ri
zibile. Tot ceea ce 
este rău la noi, se 
afli înăuntru. Fisuri, 
goluri — toate sint 
ascunse in 
nostru. Din 
asta viața 
este un adevărat chin. 
Muncitorii, cărora le 
sîntem date în folo

sință au multe necazuri din pri
cina asta și ne spun, pe buni 
dreptate, tot felul de vorbe grele. 
Noi nu mai putem suporta o ase
menea viață. Faceți ceva pentru 
noi.

„Masa rotundă” a citit cu a- 
tenție scrisoarea și a studiat scu
lele trimise ca mostre. Situația 
era, intr-adevăr, așa cum se spu
nea. Sculele aveau defecte se
rioase. Cum puteau fi ajutate ?

Prezidiul „mesei rotunde” a 
meditat îndelung. în cele din 
urmă, unul dintre membrii săi a 
avui o propunere.

— Cel mai bine ar fi să iri

trupul 
cauza 

noastră

veni

Capitală

caremiîem o comisie de experți, 
să cerceteze cauzele pe teren.

Propunerea a fost acceptata. 
S-a format o comisie în fruntea 
căreia a fost pus însuși troleibu
zul T. V.. al cărui prestigiu s-a 
socotit că ta da comisiei autori
tatea cuvenită. Pentru început, 
comisia s-a deplasat la Uzinele 
..23 August” din Capitală unde 
se toarnă și se forjează oțelul 
din care se fac sculele cu , pri
cina.

Comisia de experți s-a îndrep
tat spre oțelărie și apoi spre for-

refractară. Corpurile acestea stră
ine fac ca oțelul si capete goluri 
pe dinăuntru, de parcă ar fi... 
schueitzer. Măsura cea mai 
genii ar f[ să se înlăture de 
gență 
gerăm 
control din această secție 

legătură 
tinerilor

aceste neglijențe, 
postului utemist

UT' 
ur- 
Su- 
de 
să

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Primirea la Consiliul de Miniștri 
a participanți or la sesiunea 

Prezidiului Consiliului
Mondial ai Păcii

Joi 24 noiembrie, președin
tele Consiliului de Miniștri a'. 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, și 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mîrie, Ion Gheorghe Maurer, au 
primit la Consiliul de Miniștri 
pe participanții la lucrările se
siunii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii : prof. John 
Btrnal, președintele executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii 
(Marea Britanie), Al. Kornei- 
ciuk (U.R.S.S.), A. Norden 
(R. D. Germană), Ivor Montagu 
(Marea Britanie), Cen Sen iu și 
Tien Hui.cen (R. P. Chineză), 
Isabelle Blume (Belgia), Velio 
Spano (Italia), P. Sunder Lal 
(India), P. Chatur Narain Mai 
viya (India), I. Hirano (Japo
nia), James Endicott (Canada), 
Katherine Cole (S.U.A.), I. Eh
renburg (U.R.S.S.), Ostap Dluski 
(R. P. Polonă), Frank Hartley 
(Australia), Reksoprodjo Setiadi 
(Indonezia), H. Willmann (R. D. 
Germană), Willy Rattai (R. F. 
Germană), Jean Laffitte (Fran
ța), d -na Tves Farge (Franța), 
G. Schaffer (Marea Britanie), 
Domingos Vellasco (Brazilia),

V. Cihikvadze (U.R.S.S.), F. 
Vigne (Franța), M. Kotov 
(U.R.S.S.), Alberto Cassel'a (Ar
gentina), Tode F. Mamoudou 
(Guineea), Nakhle Mutran (Li. 
ban), Guillermo Montano (Me
xic).

La primire au luat parte Emil 
Bodnăraș și Ștefan Voitee, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, Ata- 
nase Joja, președintele Acade
miei R. P. Romîne, P. Constan, 
tinescu lași și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membri ai Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale.

Participanții la lucrările se
siunii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii au fost însoțiți 
dc Horia Hulubei și Geo Bogza, 
vicepreședinți ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, Constanța Cră. 
eiun, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Culturii și de 
Sanda Rangheț, secretar al Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă.

Primirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Fiți otențî ! Reluăm I
(Brigada artistică a Școlii tehnice petrol-chimle din Făgă

raș în timpul repetițiilor).

Vineri 25 noiembrie 1960

Se introduce tehnica nouă
facă un raid în 
cu calitatea muncii 
de aici. Mergind de asemenea la 
forje am urmărit munca brigăzi
lor de tineret care lucrează aici, 
în general responsabilii acestor 

brigăzi, cum sint Tu
dor Ion, Matei Mihai, 
Ion Tudonache și al
ții, au o buna pre
gătire profesională, își 
depășesc regulat pla- 

Din păcate, 
din aceste 
plac une- 
mult pro- 
depășiri la 
de mult le 

uneori ti

jă. Aici, membrii 
urmării cu atenție felul cum se 
toarnă și se forjează oțelul din 
care se fac aceste scule. întoarsă 
înapoi la prezidiu, comisia a 
făcut următorul referat :

„Mergind la fața locului, la 
oțelăria și forja Uzinelor .J23 
August” s-au constatat următoa
rele : exista unele neglijențe in 
turnarea oțelului rapid. Aceste 
neglijențe, mărunte în aparență, 
au urmări dintre cele mai grace. 
Așa, de pildă, am observat că 
tinârul Toma Nicolas și alții nu 
curăța bine oala și în oțel se a- 
mestecă bucăți mici de cărămidă

Uf J Nu mal vine odată zăpada...
Foto s A. VIBRUI

nul.
membrilor 
brigăzi le 
ori prea 
centele de 
pion. Alit 
plac incit 
apucă pur și simplu 
o febră a procentelor, 
în timpul febrei, teh
nologia este dată pes
te cap. încep să nu 
mai încălzească sufi-

: oțelul, nu-l mai răcesc în- 
I cu încetul în nisip, și îl 
cu ciocanul pînă plesnește 

f erea în el- Plesnește și crăpă. 
Ori cit o fi el oțelul acesta' ra
pid și special, nu poate suporta 
totuși o asemenea purtare bruta
li. Curios este că toți acești ti
neri râmîn eu falsa impresie că 
produsul 
bine pe 
stare și 
aceea..."

— Ei. .
plă î întrebă cineva din prezi
diul „mesei rotunde”.

— După aceea nu mai știm ce 
se indmplâ.

— Socotim că munca comisiei 
c fosi superficială și lipsită de 
finalitate, « hotărit în cele din 
urmă prezidiul. Ea va trebui să 
plece mai departe pe urmele lan-

L BĂIEȘU
V. CONSTANTINESCU

Planul pe anul 1961 al Intre, 
prinderii metalurgice de stat 
Cîmpulung prevede un spor de 
peste 50 la sută atîț la produc
ția globală cit și la producția, 
marfă față de anul în curs, pre
cum și sarcini mai mari în cc 
privește creșterea productivității 
muncii și reducerea 
cost.

In consfătuirile în 
dezbătut planul pe 
numeroși metalurgiști au făcut 
propuneri valoroase. Aplicarea

prețului de

care a fost 
anul viitor

Numeroși 
oameni ai muncii 

își petrec timpul liber 
în excursii

acestora și măsurile luate pen
tru introducerea tehnicii noi in 
toate secțiile principale ale în
treprinderii vor asigura înde
plinirea sarcinilor sporite din a- 
nul viitor. Prin instalarea unui 
ciocan matrițer și a unei ma
șini orizontale de forjat, capaci. 
tatea de producție a secției for
jă, de exemplu, crește cu 60 la 
sută.

La secția prelucrare se intro
duc noi mașini de găurit, dispo
zitive de măsură și control, se 
extinde călirea pieselor prin cu 
renți de înaltă frecvență.

Potrivit calculelor, prin intro
ducerea de stanțe și matrițe pen
tru circa 60 de repere, produc, 
tivitatea muncii la prelucrarea 
acestor piese sporește cu peste 50 
la sută.

Prin munca patriotică
a tineretului

cient 
cetul 
bai i

muncii lor, daca arata 
dina țară, e in perfectă 
pa dinăuntru. După

dupâ ce M intim-

(Continuare în pag. 3-a)

In ultimul timp agențiile 
O.N.T.-Carpați au organizat 
noi excursii. Mii de oameni ai 
muncii din diferite orașe ale 
țării au vizitat cu acest pri
lej Lacul Roșu, Cheile Bica- 
zului. Valea Prahovei, Vadul 
Crișului, Păltiniș, Poiana Sta
lin, porturi ale țării, noul oraș 
Victoria, Muzeul Doftana, 
Castelul Bran etc.

Din București au fost orga
nizate excursii la Doftana. Si
naia. Cheile Bicazului și la 
Giurgiu. Numeroși oameni ai 
muncii din regiunea Cluj au 
vizitat Capitala. Tg. Mureș, 
Qrașui Stalin, Mediaș, Sighi
șoara. Sibiu, Deva. Hunedoa
ra, stațiunile climatice de pe 
Valea Prahovei, Muzeul Dof
tana. Din Sibiu grupuri de 
turiști au participat la un cir
cuit turistic prin țară avînd 
ocazia să cunoască astfel fru
museți ale patriei. De aseme
nea din Sibiu s-au făcut 
excursii la Poiana Sibiului, la 
Laerl Roșu, Doftana. Cluj, 
Criaiova, Baia de Fier, Pălti
niș etc.

ți rea solului pentru 
plantațiuni de foioa’ 
se și rușinoase, îngri
jiri de arboret tinăr 
și recoltări de se
mințe, ei au reușit 
să realizeze econo, 
mii în valoare de 
19.803 lei. De ase
menea la lucrări e- 
fectuate in pepinie’ 
ră : scos de puieli, 
pregătirea 
pentru t 
însămințări 
ținerea 
tinerii 
comună 
6.297 ________ r .

în aceste acțiuni 
s-au 
nerii 
Chiriță 
Patru Aurel, 
gescu Alexandru, pre
cum și 
Mandea 
Paroș 
alții.

• Peste 1.200 de 
elevi de la Școala 
medie nr. 2 din 
orașul Caransebeș 
se străduiesc pen- 

. tru 
mai 
vechi, 
astfel 
re a 
de către Comitetul 
regional U.T.M. 
Timișoara. Pînă 
acum au fost obți
nute rezultate cu 
care școala se poa
te mîndri. A fost 
predată la I.C.M. o 
captitate de peste 
5.000 de kilograme 
fier vechi. în pre
zent în curtea șco
lii se află o însem
nată cantitate de 
fier vechi, colectată 
de elevii din între
gul oraș. Recent e- 
levii clasei a VUI-a 
au adus la școală o

a colecta cît 
mult fier 

răspunzînd 
chemării ca- 
fost lansată

cantitate de peste 
500 kilograme fier 
vechi.
nea pionierii 
cele 3 clase a 
tea au adus o 
titate de peste
de kg. fier vechi.

întrecerea între 
clase continuă

De aseme- 
din 

șap- 
can- 
1000

• Utemiștii și 
pionierii din comuna 
Boișoara, raionul
Rm. Vîlcea, încadrați 
în trei brigăzi ute- 
miste de muncă pa’ 
triotică, mobilizați 
de organizațiile de 
bază U.T.M, au ini
țiat in cele 10 luni 
ale anului 
numeroase
menite să contribuie 
la refacerea patri' 
moniului silvic. Par. 
ticipînd activ la di
ferite munci: pregă-

curent 
acțiuni

Burlan, 
tehnic de ca- 

întneprinderea 
Gottwald" ve- 
multâ atenție 

fost montați

Tî nărui NIcolae 
controlor 
litote la 
„Klement 
rificâ cu 
cum au 
dm pil magnetici la ge
neratoarele electrice pen

tru sudura.

Păpușarii amatori

de actualitate

solului 
însămîntat, 
i și între- 

culturilor, 
din această 

au realizat 
lei economii,

evidențiat ti- 
Popa Nicu, 

Gheorghe, 
' Chiri-

pionierii 
Alexandru, 

Viorica și

Deschiderea
Expoziției documentare

„Tolstoi în Rominia“

Teatrul de păpuși este un 
gen artistic cu tradiție în țara 
noastră. Prin intermediul lui 
păpușarul rostea de pe scena 
lui mică, adevăruri mari. Pro
testul împotriva rînduielilor 
nedrepte străbatea prin replici 
usturătoare sau spuse cu haz. 
Vasilache — păpușar plin de 
haz — își batea joc de boieri, 
de jandarmi. Textul nescris, 
se moștenea din tată-n fiu. 
scăpind astfel de foarfecile 
cenzurii. Dar lucrurile acestea 
n-au rămas neobservate de 
autoritățile vremii. Persecu
țiile împotriva păpușarului se 
întețesc.

în perioada dintre cele două 
războaie păpușari entuziaști 
au încercat să înjghebeze cite 
o trupă modestă, dar efortu
rile lor s-au lovit de opacita
tea autorităților burgheze și 
de lipsa de mijloace materiale.

Reabilitarea artei păpușari
lor este recentă. în anii pu
terii populare teatrului de pă-» 
PuȘi i se dă importanța cuve
nită, fiind considerat un gen

artistic interesant, viu, capa
bil să educe tineretul încă din 
fragedă copilărie. Statul socia
list a dat acestei arte posibili
tatea de a se face 
posibilitatea de a 
mesajul valoros al 
lui de idei prin 
gustate și apreciate de un 
public numeros. în țara noas
tră se înființează astăzi, pe 
lingă cele aproape 20 de tea
tre de stat de păpuși, zeci și 
zeci de formații de amatori.

La concursurile artiștilor 
amatori se prezintă, pe lingă 
echipele de teatru, dans, bri
găzi artistice de agitație și 
coruri, din ce în ce mai multe 
colective de păpușari. Faptul 
este îmbucurător pentru că 
teatrul de păpuși este un au
xiliar prețios în educarea co
piilor, școlari și preșcolari, 
spectacolele sale fiind prețuite 
în egală măsură și de publi
cul adult

Este de la sine înțeles că 
aprecierea de care se bucură 
teatrul de păpuși îi creează, în

cunoscută, 
transmite 

conținutu- 
spectacole

același timp, o mare răspun
dere. Dacă, alături de celelal
te arte, teatrul de păpuși este 
un mijloc puternic de educare 
și influențare a maselor de 
spectatori, el trebuie să răs
pundă din plin acestei impor
tante sarcini, iar punctul de 
plecare este alcătuirea reper
toriului.

Pe scena teatrului de păpuși 
s-au jucat multe povești și 
basme. Fără a încerca să di
minuăm valoarea basmului 
izvorît din înțelepciunea po
porului, trebuie să recunoaș
tem că a limita teatrul de pă
puși la acest repertoriu în
semnează a-i subaprecia im
portanța. Copiii zilelor noas
tre își au universul lor pro
priu, problemele lor axate pe 
actualitate; ei activează în 
cercurile pionierești, sînt pre
ocupați de progresul științei, 
visează ca, la rîndul lor, să 
facă descoperiri minunate. Ei 
nu privesc pasiv cazurile de 
indisciplină și, convinși de 
forța colectivului, acționează

-pentru îndreptarea tovarășilor 
lor. Copiii din patria noastră 
se simt solidari cu cei de 
aceeași vîrstă care, trăind sub 
jugul capitalist sau colonial, 
nu se pot bucura de o viață 
fericită. în sfîrșit copiii admi
ră pe eroii legendari, luptători 
dîrji și neînfricați pentru o 
viață mai bună, căutînd să li 
se asemene. Toate acestea pot 
și trebuie să inspire pe dra
maturgul teatrului de păpuși.

Teatrul de păpuși se poate 
adresa, cu aceeași eficiență, 
publicului adult. El are marele 
avantaj că poate prezenta nu 
numai eroi care simbolizează 
omul, ci și obiecte și chiar no
țiuni abstracte îmbogățindu-și 
astfel considerabil orizontul 
tematic. Piesele inspirate din 
procesul de producție, piesele 
inspirate din noua viață a sa
tului, piesele care aduc un 
aport la formarea conștiinței 
socialiste, mai

MIHAI CRIȘAN
(Continuare în pag. 3-a)

ales cu

Joi la amiaza a avut loc la 
Muzeul literaturii romîne deschi
derea Expoziției documentare 
Tolstoi în Romînia”.
Au luat parte acad. Mihai Be- 

niuc, prim secretar al Uniunii 
Scriitorilor, scriitori, critici lito‘ 
rari.

Au fost de fața A. M. Alexeev, 
secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București și alți 
membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere o fosi 
rostit de acad. D. Panaitescu- 
Perpessicius.

Expoziția prezintă aspecte din 
răstimpul petrecut de Lev Toi* 
st oi la București, în anul 1854, 
ca locotenent al armatei ruse, 
activitatea și preocupările sale 
din acea vreme, înfățișează dru
mul parcurs de opera marelui 
scriitor rus în țara noastră de Io 
primele traduceri in limba ro' 
mină datind din deceniul al 
VlII-lea al secolului trecut pînă 
la cele mai recente.

în vitrine sint expuse frag
mente din scrisori, autografe ale 
scriitorului, vechi traduceri din 
opera lui Tolstoi în limba ro* 
mină, ediții ale lucrărilor sale 
tipărite în frumoase condiții .gra
fice după 23 August 1944,

(Agerpres)



Mari savanțt al lumii t

PIROGOV
l_a Clmsca Fundeni

Operații cu ajutorul 

inimii artificiale
Inima nu se oprește în tot 

cursul vieții nici o clipă. Eo 
trimite necontenit sînge hră
nitor prin artere, capilare și 
vene.

Poate fi oare înlocuit un 
organ atît de complex ? Ce se 
înttmplă cînd este scos din 
funcțiune ? Pînă de curînd 
înlocuirea Inimii părea un vis 
irealizabil, iar scoaterea ei 
din luncțiune din cauza unor 
boli sau accidente, echivala 
cu moartea. Operațiile pe ini
mă au fost socotite multă vre
me imposibile. Un celebru 
chirurg vienez, Bilroth spunea 
în 1881 : „Chirurgul care se 
va atinge de inimă nu este 
demn de respectul colegilor 
săi". Au trecut de atunci, a- 
proape 80 de ani, în care 
timp mitul că inima este un 
organ inabordabil de chirur
gie, a fost spulberat de oame
nii de știință.

Astăzi în toată lumea și de 
asemenea la noi in țară, chi
rurgii fac cele mal îndrăznețe 
operații de inimă. în ajutorul 
lor a venit tehnica modernă, 
electronica, hipotermia, (răci
rea artificială) șl organele ar
tificiale.

Aceste metode sînt folosite 
în prezent la spitalul clinic 
Fundeni, în secția de chirur
gie cardiacă.

Să pătrundem împreună în 
această clinică modernă pen- 
tru a urmări una din cele mai 
interesante intervenții chirur
gicale: Operația pe cord des
chis. „Pacientul" este de astă- 
dată un animal, un cîine — al 
40-lea din lotul experimental 
pe care a lucrat echipa de 
chirurgi. Pregătirile prelimi
nare au fost făcute. „Bolna
vul" a fost adormit cu ajutorul

Clinica Fundeni.

Foto : AGERPRES

Citește această carte I

„Porumbul de siloz“
De curînd în raftu

rile librăriilor noas
tre a apărut o nquă 
broșură adresată țără
nimii muncitoare, 
„Porumbul de siloz”. 
Lucrarea este editată 
de Societatea pentru 
răspîndirea științei și 
culturii în colaborare 
cu Societatea de știin
țe naturale și geogra
fie. Răspunzînd une
ia dintre sarcinile 
trasate de Congresul 
al III-Iea al P.M.R. 
— cu privire la dez
voltarea ramurij creș
terii animalelor prin 
asigurarea unei baze

furajere corespunză
toare — broșura ara
tă avantajele practice 
ale folosirii porumbu
lui însilozat pentru 
hrana animalelor. 
Broșura popularizea
ză rezultatele obținu
te în ultimii ani de 
către G.A.S. și G.A.C. 
care au folosit acest 
fel de nutreț. Broșu
ra „Porumbul de si
loz” descrie felul în 
care se recoltează po
rumbul în faza de 
coacere a știuleților 
în lapte-ceară și pu
ne accent pe cele mai 
economice procedee

Inginerul Gh. Muireșan cercetă tor le Institutul de Cercetări 
Miniere și Metalurgice lucrind la presarea pieselor refractare.

Foto : N. STELORIAN

Inrtitutuiluî-de Fkzică df Aca

demiei R.P.R.

Intr-unu! din taboratoarei»

unui aparat foarte perfecțio
nat de „anestezie cu circuit 
închis". în felul acesta se asi
gură cîinelui cea mai bună 
doză de anestezie, care îl va 
face să doarmă în tot timpul 
operației, fără a simți absolut 
nimic.

După dezinfecția pielii, me
dicul chirurg, face o incizie 
artistică și pătrunde în cavi, 
tatea toracică. Acum intră în 
funcțiune „inima artificială" 
care oferă chirurgului posibi
litatea să lucreze pe inima 
deschisă. Este un aparat foar
te ingenios realizat în labora
torul de organe artificiale al 
clinicii. El poate înlocui un 
timp destul de îndelungat 45 
pînă la 60 de minute — inima 
normală. Timpul acesta este 
suficient pentru a se face ori
ce operații pe cordul bolnav. 
Pentru a scoate inima din 
funcțiune pe această perioa
dă, aparatul aspiră singele 
din venele mari cu ajutorul 
unei pompe care apoi îndreap
tă singele spre un „plămîn 
artificial". De aici singele 
este reluat de o nouă pompă 
și reintrodus sub presiune in 
sistemul circulator al pacien
tului. în tot acest drum 
„extracorporal" sîngele circu
lă printr-un sistem de vase 
speciale din material plastic, 
prin canule și conectoare de 
oțel Inoxidabil, prin rezer- 
voare de sticlă slliconată și 
prin tuburi de oțel silioonat

Operații 
de lung metraj

în tot timpul funcționării 
sale, inima artificială este ur
mărită printr-un sistem de 
control electronic automat,

de însilozare (în spe
cial însilozarea la su
prafață). Lucrarea a” 
rată de asemenea, 
cum trebuie să se al
cătuiască rațiile ali
mentare pe diferite 
categorii de animale 
și pentru diferite 
vîrste.

Prin tema pe care 
o tratează, prin pre
țioasele cunoștințe 
științifice și indicații 
practice pe care le 
popularizează, broșu
ra este de un real 
folos oamenilor mun
cii din agricultură. 

. care la riadul său este supra
vegheat de colectivul chirur
gical condus de către dr. Ma
rin Ionescu care pune în miș
care inima. Intervenția ope
ratorie se poate face astfel în 
cele mai bune condiții. 
Chirurgul ține inima „în 
mină" și bisturiul lui taie 
drum larg porții valvulare 
astupate de un țesut patologic. 
O nouă „stenoză mitrală" a 
fost operată eu succes.

După îndeplinirea „misiu
nii" inima artificială este de
conectată funcția sa fiind pre
luată de cordul „reparat" de 
chirurgi. Succesul acestor o- 
perații de „lung metraj" efec
tuate pînă acum la no! în țară 
numai pe animale, va face 
posibilă peste cîteva săptă- 
mini introducerea lor în chi
rurgia umană. La clinica chi
rurgicală Fundeni a fost pre
gătită o sală specială în acest 
scop unde va avea loc prima 
operație pe om cu ajutorul 
inimii artificiale.

Care sînt avantajele noii 
metode, față de cele folosite 
pînă acum în chirurgia Ini
mii ? După cum se știe opri
rea inimii pe o durată mai 
mare de 3 minute produce 
moartea din cauza lipsei de 
oxigen. Prin hipotermie (răcire 
artificială) a corpului nevoile 
de oxigen ale organelor vitale 
au fost reduse. Cele 3 minute 
fatale au fost prelungite. 
Coborîndu-se temperatura or
ganismului la 28-30 grade cir
culația sîngelui poate fi între
ruptă aproximativ 8-10 minu
te, timp în care să se execute 
operațiile în interiorul inimii. 
Timpul necesar intervenției 
chirurgicale este totuși foarte 
scurt, o depășire de cîteva se
cunde periditind viața bolna
vului.

Iată de ce, oamenii de știin
ță au apelat la serviciile ini
mii și ale plămînului artifi
cial, care să poată scoate din 
circulație inima operată pe o 
perioadă de 30-60 de minute.

„Stopul cardiac**

In acest fel inima bolnavă 
stă aproape imobilă în mîini- 
le chirurgului. De ce spunem 
„aproape" imobilă ? Fiind că 
de fapt, deși este goală de 
sînge, ea continuă să bată, să 
se contracte, îngreunînd teh- 
nica operatorie. Pentru ca me
dicul chirurg să aibă liniște 
completă se folosește „oprirea 
inimii" sau cum se spune in 
medicină ,.stopul cardiac eiec- 
tiv“. Pentru aceasta se injec
tează in inimă o substanță 
care oprește mișcările muș
chiului cardiac. Stopul cardiac 
realizează astfel condiții Idea
le pentru munca chirurgului : 
cord deschis uscat (golit de 
sînge) și imobil în Interiorul 
căruia se poate opera fn voie.

Dacă Ia această metodă se 
adaugă și hipotermia „pro
fundă" adică răcirea corpului 
pînă la 6 grade „dmpul" ope
rator devine uscat și imobil 
pe o durată și mai lungă. în 
clinica Fundeni experiențele 
cu răcire artificială joasă și 
circuit artificial extracorporal 
au dat rezultate excelente 
care permit în prezent aplica
rea lor pe om.

Iată deci, că primele „or
gane de schimb" au intrat în 
funcțiune. Ele vor putea fi fo
losite în viitor pe scară largă. 
Inima, care a rămas inacce
sibilă în decursul multor se
cole, este astfel asaltată de 
chirurgi. Sub forța științei, 
inaccesibilul, devine accesibil. 
Inima a devenit pe deplin un 
organ „chirurgical".

Dr. A. RĂCHITĂ

Pe cîte planete există viață?
Cu puțin timp în urmă, în 

suplimentul de duminică al zia
rului „Isvestia”, doctorul în bio
logie Iuri Rail și-a exprimat 
convingerea că probabil pe 
150.000 de planete din galaxia 
noastră există ființe vii și pe 
unele din de chiar ființe rațio
nale ! Făcînd această afirmație 
omul de știință sovietic s-a ba
zat pe calculele cunoscutului as
tronom sovietic Vladimir Fesen
kov cu privire la răsp’ndirea 
vieții în Univers.

Pe ce bază au fost efectuate 
aceste calcule ?

După cum se știe Universul 
nesfîrșit este alcătuit din sisteme 
stelare, adică din grupări de mi
liarde de stele ce se rotesc lanț 
în jurul centrului lor gravita, 
țional. Galaxia noastră din care 
face parte și sistemul solar în 
care ne aflăm, cuprinde aproape 
150 de miliarde de stele răspîn- 
dite pe distanța gigantică de a- 
proximativ 100.000 de gni-lumi- 
nă. Cu teleecoape puternice se

PREZENȚE ROMÎNEȘTI
PESTE HOTARE

Acad. prof. 
G. Vrânceanu

director adjunct al Instituluhii I 
de Matematică cl Academiei ' 

R.P.R.

Bud&pestx, —ne-a derlant 
academicianul 0. Vriaceasn. — 
a găzduit peste 200 matei&ati- 
ciem străini care au venit la eel 
de-al Il-lea Congres al matema
ticienilor marinari. La acetsri 
importantă - manifestai^ <tiiEțîtiră 
au mai participat din (ara »•«>- 
tră prof. Tiaerin Popovicia. O. 
Aramă da b de Ma
tematici din Cluj.. eo*L T. Ro
man din partea Societății de 
Științe Matematice preruxn «j aa 
mare număr de tineri maternaâ- 
cieni care au prezentat de aldel 
în cadrul Congresului peste 20 
de comunicări ce au îmbrățișat 
diverse probleme de geometrie, 
«naliiă. calculul prob«r:liti{i!or, 
automaticii etc.

Eu am prezentat in cadrul 
Congresului <!o:ăs comunicări 
dintre care una in legâlurâ eo 
scufundarea spatiilor proiectiva 
în spații euclidiene, lucrare ori
ginală care atacă o problemă de 
prim ordin în geometria diferen
țiala globală. Cealaltă comunica
re prezentată ia cadrul Cong e- 
sului de mine Jn legătură cu scu
fundarea spațiilor lenticulare a 
fost elaborată în colaborare cu 
conf. T. Gane . în general re
centul Congres al matematicieni
lor de la Budapesta a dovedit 
înaltul nivel al matematicii ro- 
mîncțti, in special al tinerilor ei 
reprezentanți, care au comunicat 
un număr important de lucrări in 
cadrul Congresului. Matematicia
nul polonez Golab a avut de 
pildă numai cuvinte de Laudă fața 
de activitatea, științifică a tînă- 
rului matematician Costache Te- 
leman care a participat la lu
crările Congresului.

La închiderea Congresului am 
fost invitatul Universității din 
Debrețin, unde am conferențiat 
despre proprietățile diferențiale 
globale ale spațiilor riemaniene.

Prof univ. 
N. Teodorescu 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

Colocviul internațional asupra 
tratamentului numeric al ecua
țiilor diferențiale, integrale, cu

<----------------------- .---------- i.

pot distinge nenumărate grupări 
de acest fel de stele. . Iată 
doar cîteva din uriașele dimen
siuni ale Universului explorat de 
astronomii de pe minuscula noas. 
tră planetă.

Stelele cunoscute diferă între 
ele prin volum, proprietăți fi- 
zico-chimice, caracteristici dina
mice și evolutive. Tocmai anali
zarea acestor deosebiri este 
foarte importantă pentru stabi
lirea condițiilor pe care trebuie 
să le îndeplinească soarele unui 
sistem planetar și planetele în
săși pentru a fi sediul eventual 
al apariției și dezvoltării vieții. 
Aceste condiții, după concepția 
lui Fesenkov fiind extrem de 
numeroase să amintim doar pe 
cele mai importante.

Soarele sistemului planetar 
trebuie să aibă dimensiuni sufi
ciente pentru a nu și epuiza ma
sa prin radiație într.un timp 
relativ scurt ; orbita planetelor 
în jurul soarelui lor trebuie să 
fie aproape circulară pentru a 
primi o cantitate suficientă de 

derivate parțiale fi integrodifez 
renii ale care a avut loc acum 
citva timp la Roma — a declarat 
profesorul N. Teodorescu unui 
redactor al ziarului nostru '— a 
reunit 200 din cei mai de sea
mă specialiști in acest domeniu 
dăi 17 țări ale hunii care au 
d^zbătnt problem# de prim or- 
c.n ale acestui compartiment al 
cercetării științifice cor.tempo' 
rene.

Matematicienii noștri prezenți 
la «eerț congres au prezentat 2 
cozcs.n.'ciri_ Eu am prezentat 
astfel o eoausueore cu privire 
ia Apnnnsrtg funcțiilor olo- 
nerfe prin pohneeme •»
rreWe", iar profesoral T. Po- 
porlcus « rerSi." despre ..Aproxi
marea funcțiilor convexe de or

din sxperior".
După prezentarea comunicării 

•sole ce~e a evidențiat cercetările 
•naptre U arest domeniu iniro- 
. s ut știința contemporană de 

Dumitru Pompei*. o serie de 
printre 

care matemctiâmusl italian Trr 
corni gi - moi "msti ci anul japonez 
Cat» eu K.bbm.9' importanța 
teur^cici fi pnct-ci t ccesîor 
studâ.

radiații dar în aceeași timp raza 
orbitei nu trebuie sâ fie prea 
mare : masa planetei trebuie >â 
fie potrivit de mare pentru a 
putea — cu ajutorul forțelor 
gravitaționale — să rețină ele
mentele gazoase din atmosferă 
etc. etc.

Ținînd seama de faptul că a-

proximativ 80 la sută din stele 
sînt duble sau multiple, că ju
mătate din orbitele planetare cu
noscute au o excentricitate mică 
ca și de toate celelalte condiții 
stabilite, Fesenkov a ajuns la 
concluzia deosebit de interesan
tă că în medie unul dintr-un 
milion de corpuri cerești are în. 
trimite condițiile favorabile fi

Cu un deosebit interes a fost 
primită comunicarea profesoru
lui Tiberiu Popoviciu, director al 
Institutului de calcul din Cluj, 
în legătură cu teoria funcțiilor 
convexe de ordin superior, do
meniu al cercetării matematicii, 
introdus in știința contempora
nă de profesorul Popoviciu și 
continuat în prezent de cercetă
torii clujeni.

Prin originalitatea lor și prin 
vastele posibilități de aplicare 
numerică în fizică și tehnică ale 
acestor cercetări, comunicarea 
profesorului Popoviciu a fost 
pricită cu utteres de cei pre- 
zerțl

In sfîrșiî ftptul -i . 
cordat onoarea de a conduce ur.a 
din secțiile colocviului (secția de 
metode numerice în teoria ecua
țiilor cu derivații parțiale) vine 
sâ sublinieze prețuirea de care 
se bucură in rîndul oamenilor de 
ftunță de pe întreg globul cer
cetările științifice romînești, ce 
aduc un aport substanțial la re
zolvarea unor probleme ce stms 
m fața oamenilor de știința din 
zilele noastre.

necesare apariției fi dezvoltării 
vieții.

Pornind de la aceste calcule, 
omul de știință sovietic Iuri Rail 
s a declarat adeptul ipotezei că 
viața nu poate constitui nici de 
cum un privilegiu al Pâmîntului 
și ținînd seama că în galaxia 
noastră există 150 de miliarde 
de stele, rezultă ca probabil pe 
150.000 de planete există ființe 
vii

O altă problemă pasionantă 
este desigur următoarea : care 
ar putea fi înfățișarea ființelor 
raționale din alte lumi ?

Incercînd să răspundă la a- 
ceastă întrebare, Rail a arătat că 
biologia nu poate fi de acord cu 
8utorii de povestiri științifico- 
fantastice, care prezintă aceste 
ființe ca foarte diferite de locui, 
torii planetei noastre.

Argumentarea omului de știin
ță sovietic este lesne de înțeles. 
Ființa rațională a lumilor înde
părtate trebuie să aibă un sistem 
nervos superior corespunzător 
creierului iun an și un craniu

Se împlinesc astăzi 150 de 
ani de la nașterea lui Nicolai 
Ivanovic! Pirogov, reprezentant 
de seamă al geniului creator 
rus.

Medicii și oamenii progresiști 
din întreaga lu»me, se gtndesc, 
cu acest prilej, cu simpatie șl 
recunoștință, la viața și opera 
acestui mare savant. Creațiile 
și principiile sal® au pătruns 
în adevăr de mult în patrimo
niul științei medicale univer
sale, Inriurind dezvoltarea mul
tor ramuri ale acesteia și fiind 
astfel de un real folos pentru 
viața și sănătatea oamenilor.

N..I, Pirogov a fost un des
chizător de drumuri in științele 
medicale. Moștenirea sa știin
țifică și literară este conside
rată astăzi clasică.

încă de foarte tînăr - abia 
împlinise 14 ani N. I. Pirogov 
pășește pe trep
tele universității 
din Moscova. La 18 
ani el termină fa
cultatea de medi
cină, iar la 22 de 
ani, la Donpat, el 
își prezintă dizer- 
tația sa Inaugu
rală, rămasă cele
bră, trotîrd des 
pre o problemă de 
chirurgie experi 
mentala.

La 27 de ani fai
ma sa de chirurg 
era ctît de mare 
încK atu nci ci nd
eroul italian Gari
baldi este rănit, alături de ma
rele chirurg francez Nelaton, fu 
chemat să-l îngrijească și tînă- 
ruf Pirogov.

De altfel, pe acea vreme el 
ajunsese deja profesor al ca
tedrei de chirurgie de la Dor- 
pat (azi Tartu, R.S.S. Estonă) 
iar peste cîțiva ani, în 1841, 
este numit profesor de chirur
gie ia Academia medico-mUi
tară din capitala Rusiei.

In perioada următoare ace
stei numiri, el desfășoară aici 
o activitate prodigioasă, dintre 
cele mai fecunde. După ce la. 
Dorpat Pirogov a pus bazele 
chirurgiei experimentale, creînd 
pe lîngă catedra de chirurgie 
un laborator de experimentat 
pe animale, - la Petersburg el 
descoperă, rind pe rînd : posi
bilitatea aplicării ghipsului în 
tratamentul conservator ai frac
turilor prin imobilizare, mai ales 
pe dmpul de luptă ; eficacita
tea folosirii cadavrelor înghe
țate pentru descoperirea pozi
ției adevărate a organelor din

Oglinda telescopului con
struit ia întreprinderea „Cari 
Zeiss" pentru Observato
rul Karl Schwarzschild din 
Tautenburg Thur (R, D. 

Gemând).

Foie : ZENTRALBILD-BERLIN

pentru apărarea acestuia. întru- 
cît pe orice planetă există gra
vitație, creierul sau organul ase
mănător acestuia, trebuie să fie 
situat într-o parte specială a 
corpului nesupusă la eforturi 
suplimentare.

In continuare, Iuri Ral! scrie 
că ființele raționale de pe alte 
planete trebuie să se deplaseze 
neapărat în spațiu și prin ur. 
mare să aibă organe de simț 
dispuse în mod simetric. Nu 
este exclus ca o astfel de ființă 
să aibă mai mulți ochi princi
pali și secundari.

Iată pe scurt concepția doc
torului în biologie Iuri Rail. Să 
nu uităm totuși că este vorba de 
simple presupuneri. Nu este însă I 
departe ziua cînd primii Co- | 
lumbi ai spațiilor interastrale își 
vor lua zborul spre alte lumi și 
atunci își va găsi definitiva des- 
legare una din cele mai pasio. 
nante probleme ale timpurilor 
noastre,

Ing. V. GEORGESCU 

corpul omenesc, ușurînd prin 
aceasta foarte mult operațiile 
și dînd o dezvoltare deosebită 
anatomiei topografice. în a- 
celaișî timp, el creează din tea 
Chirurgicală, prin alipirea la 
catedra sa a unul serviciu de 
chirurgie spitalicesc ; susține 
plin de entuziasm Importanța 
principiului profilactic și în chi
rurgie ; este întemeietorul pro
priu zis al anesteziei în Rusia, 
și unul din pionierii ei în lume.

„Anatomia topografică0, la 
care Pirogov a lucrat 9 ani, a 
fost cartea de căpătîl a nu
meroase generații de anoto- 
miști și chirurgi de pretutin
deni.

în 1855, survenind războiul 
Crimeei, N. 1. Pirogov cere șl 
este trimis pe cîmpul de lupta. 
Aici el dă dovadă de curaj, 
abnegație și dragoste nețărmu
rita față de so-ldațli răniți, In 
ocelași timp el se dovedește 

un talentat orga
nizator medico-mi- 
îi tar și un chirurg 
de campanie de- 
săvîrșit. EI intro
duce atunci pen
tru prima oară a- 
nestezia cu eter 
pe cîmpul da., lup
tă, transportul ră- 
nîților cu fracturi, 
imobilizați în apa
rate ghipsate ; ini
țiază primele for
mațiuni de surori, 
de Cruce Roși® și j 
aplică o serie de 
mă suiri organizato
rice, valabile și 
pînă azi, cu pri

vire la trierea și evacuarea 
rdniți'lor.

Preocupat de problemele me
ri ico-m ii ita re, el a mai asistat 
Ia războiul frănco-prusac din 
1870-71, iar în 1877 a organi
zat, împreună cu elevul său 
Scllfosovskl, asistența sanitară 
a oștilor rusești și romînești, 
înfrățite în lupta împotriva tur
cilor. Atunci medicul șef al ar
matei romîne, Carol Davila, l-a 
cunoscut și a învățat multe de 
la Pirogov.

„Principiile introduse în știin
ță de Pirogov, spunea în 1897 
elevul sau Scîifosovski la ridi
carea unui monument în onoa
rea marelui savant - vor iră- 
mîne un tezaur veșnic și nu 
vor putea fi șterse de pe acest 
soclu, atît timp dt va exista o 
știință europeana0.

Prin remarcabila sa contri
buție N. I. Pirogov sta în 
primele rînduri ale creatorilor 
chirurgiei științifice moderne.

Dr. S. DAN

Lucrările colocviului 
de fizică aplicată

Joi dimineața, în aula Fa
cultății d© științe juridice a 
Universității „C. I. Par hon", 
au început Lucrările Colocviu
lui de fizică aplicată, organi
zat de Academia R. P. Romi
ne șl Societatea de științe ma
tematice $i fizice din R. P. 
Etamină. La colocviu participă 
un mare număr de specialiști, 
din întreaga țară: academici
eni, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne,- cer
cetători științifici din institu
tele Academiei R, P. Romine 
și cele departamentale, ingi
neri și tehnicieni, medici, bio
logi, cadre didactdce din învă- 
țămîntul superior etc.

Tov. I. Murguile&cu, minis
trul Învățămîntuiui șl Cultu
rii, vicepreședinte al Acade
miei R. p. Romîne, a rostit 
cuvîntuiL d© deschidere subli
niind dezvoltarea din ce în ce 
mai mare a cercetărilor de fi
zică și aplicațiilor sale prac
tice în țara noastră, precum și 
rolul ce revine fizicii în mun
ca științifică și în ridicarea 
nivelului tehnic al producției, 
în lumina sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.

Acad: E. Bădărău, directorul 
Institutului de fizică din 
București al Academiei R. P. 
Romîne, a ținut apoi refera
tul : „Rolul fizicii în dezvol
tarea tehnicii moderne". A 
urmat referatul prezentat de 
prof. T. Tănăsescu, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, cu submctul 
„Metode electronice utilizate 
în tehnică44.

Participanții la colocviu au 
făcut apoi o vizită la Institu
tul de f izică atomică al Aca* 
demiei R. P, Romîne.

-----•-----

„Ru'mb“ = dispozitiv electronic 
sovietic care automatizează 
controlul proceselor tehnologice 

coimplexe.
Foto i TASS-MOSCOV4



CALIFICAREA TINERETULUI
LA NIȚELUL TEHNICII

Spectacol de gală
cu filmul „Cuibul vulturilor*

In sala colțului roșu din sec
ția 510 a Uzinelor „Steagul 
Roșu“-Orașul Stalin a avut loc 
nu de mult adunarea generală 
a organizației U.T.M. pentru 
darea de seamă și alegeri. Cu 
acest prilej, cei aproape 100 
de utemiști prezenți la adu
nare : strungari, lăcătuși, elec
tricieni, rectificatori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, au făcut o 
amplă analiză a muncii desfă
șurate de către organizația 
U.T.M. pentru mobilizarea ac
tivă a tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de producție. 
Atît in darea de seamă cit și 
in dezbateri s-a relevat faptul 
că sub conducerea organizației 
de partid,. organizația U.T.M. 
s a încadrat activ în bătălia 
pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost șl realiza
rea a cît mal multe economii. 
Alături de comuniști și de cei
lalți muncitori virstnici, sub
linia darea de seamă, utemiș- 
tii și tinerii din secție au con
tribuit din plin la îndeplinirea 
și depășirea ritmică a planului 
de producție și la realizarea 
de economii ta valoare de cir
ca 1.150.000 de lei. Dar, trecînd 
în revistă succesele dobîndite 
pină acum in producție, adu
narea generală a făcut totoda. 
tă o analiză profundă, multi
laterală a lipsurilor care mai 
există în activitatea organiza
ției U.T.M., stabilind în același 
timp și măsurile necesare pen
tru înlăturarea lor.

Secția 510, s-a arătat în a- 
dunare, are o importanță deo- 

• sebită pentru întreaga uzină. 
Aici se construiesc mașini-a- 
gregate de mare randament cu 
ajutorul cărora se mecanizea- 
ză și se automatizează proce
sele de muncă în celelalte 
secții. De aceea era si normal 
ca adunarea generală să acor
de o atenție deosebită modu
lui în care organizația U.T.M., 
utemiștii și tinerii din secție 
luptă pentru introducerea in 
procesul de producție a proce
deelor tehnice avansate, pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor.

Mai mulți vorbitori printre 
care Iudita Halmoș. Gheorghe 
Mitan, Adriana Scutelnicu, Ca
rol Vancea și alții au atras 
atenția asupra sarcinilor ce 
revin utemiștilar din docu
mentele Congresului al III-lea 
al partidului, și din expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu Dej la plenara C.C. 
al P.M.R. din 31 octombrie - 
1 noiembrie 1960 in care se 
subliniază în mod deosebit ne
cesitatea ca paralel cu lupta 
pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost, în centrul atenției oa
menilor muncii, trebuie să stea 
problemele legate de calitatea 
superioară a producției.

— Or, dacă analizăm din a- 
cest punct de vedere activita
tea organizației U.T.M. din 
secție constatăm că ea nu și-a 
făcut pe deplin datoria, a spus 
în cuvîntul său Adriana Scu
telnicu. în ultimul timp, 
exemplu, unii 
stat Miron Stoicescu. 
Edmund,

de 
utemiști cum 

__ 1_____ Sipoș 
_ , Constantin Măreț, 

Mihai Ștefan. Mircea Dragă- 
nuță și alții au dat lucrări 
de slabă calitate și chiar 
rebuturi. Numai în lunile au
gust și septembrie, valoarea 
rebuturilor in secția noastră 
se ridică la peste 13.000 de 
lei. Care stat cauzele acestor 
lipsuri 7

— După părerea mea, a in
tervenit în discuție utemistul 
Ion Ionescu, cauza rebuturilor 
o constituie slaba calificare 
profesională a unor tineri mun
citori. După cum se știe sec
ția noastră nu lucrează pro
duse de serie. în fiecare zi 
strungarii, lăcătușii, frezorii, 
rectificatorii etc. au de-aface 
cu altfel de piese, pentru a că
ror executare li se cere o înal

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI 
LA CINEMATOGRAFELE
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tă calificare. Organizația 
U.T.M. nu s-a îngrijit însă ca 
pregătirea profesională a tine
rilor să meargă în pas cu ne
cesitățile producției, cu cerin
țele tehnicii moderne. Anul 
trecut, de pildă, la noi In sec
ție a fost organizat un curs de 
ridicare a calificării profesio
nale. Dar organizația U.T.M. a 
mobilizat numai 17 tineri care 
să frecventeze acest curs. Mai 
mult, organizația U.T.M. nu 
s-a interesat dacă programa a- 
nalitică a cursului corespunde 
cerințelor practice ale produc
ției. Or, după cum au dove
dit faptele, programa analitică 
cuprindea, ca șl în anii tre- 
cuți, aceleași lecții teoretice, 
cu caracter general. Iată de 
ce unii tineri au încetat să 
mai frecventeze cursul, iar în 
cele din urmă, acesta s-a des-

Pe marginea adunării 
pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației 
U. T. M. din secjia 510 

a Uzinelor „Steagul 
Roșu” din Orașul Stalin

trămat la jumătatea drumului. 
Trăgînd învățămintele necesa
re din lipsurile manifestate a- 
nul trecut in această direcție, 
organizația U.T.M., în colabo
rare cu comitetul sindical de 
secție și sub conducerea orga
nizației de partid, trebuie să 
pornească acțiunea de ridica
re a calificării profesionale fi
nind seama de necesitățile ac
tuale ale producției. Totodată, 
organizația U.T.M. trebuie să 
cuprindă în aceste forme de 
ridicare a calificării pe toți ti
nerii muncitori din secție.

— Că trebuie să ne ocupăm 
îndeaproape de ridicarea cali
ficării noastre profesionale 
este un lucru absolut necesar, 
a spus în cuvîntul său lăcătu
șul Gheorghe Lebădă. In le
gătură cu aceasta eu aș vrea 
să ridic șl o altă problemă. 
Noi, lăcătușii, sîntem uneori 
nevolți să pierdem ceasuri în
tregi ca să reparăm defectele 
unor piese ce ne vin pentru 
asamblare de la atelierul de 
prelucrare. Aceste piese poartă 
însă ștampila controlorilor de 
calitate. Ce dovedește acest lu
cru ? Că și aici avem de-aface 
cu slaba calificare profesiona
lă a unor controlori și maiștri. 
De aceea, cred că este bine ca 
în acțiunile pentru ridicarea 
calificării ce vor fi întreprinse 
anul acesta să fie cuprinși nu 
numai tinerii muncitori ci și 
tinerii controlori și maiștri.

Toți vorbitorii, și au fost 
mulți aceștia, fie că s-au refe
rit în discuțiile lor la activita
tea brigăzilor de producție ale 
tineretului sau a posturilor u- 
tefniste de control, la activita
tea cultural-educativă sau la 
problemele vieții interne de 
organizație, au subliniat tot
odată necesitatea ca orga
nizația U.T.M. să acorde în 
viitor o deosebită atenție 
ridicării calificării profesiona
le a tinerilor muncitori fiindcă 
numai astfel aceștia vor putea 
face față cerințelor actuale ale 
producției, vor putea să con
tribuie din plin la promova
rea in procesul de producție a 
tehnicii moderne.

Pe baza discuțiilor purtate, 
a criticilor și propunerilor fă
cute de particlpanți , aduna
rea a adoptat o seamă de mă
suri menite să îmbunătățească 
munca politică a organizației 
U.T.M. pentru antrenarea ac
tivă a fiecărui utemist șl tînăr 
în producție. Un loc deosebit 
în hotărârea adoptată de adu
nare îl ocupă măsurile privind 
ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor. în acest scop 
s-a stabilit ca anul acesta să 
se organizeze aici trei cursuri 
de ridicare a calificării pe spe
cialități în care să fie cuprinși 
toți tinerii muncitori, maiștri 
și controlori din secții. Aceste 
cursuri vor avea în vedere 
specificul muncii în secție și 
se vor organiza după modelul

Sahia. în afara ti- 
cunoscute, sînt inclu- 
schițele și articolele 
în periodicele vremii 
scriitorul a colaborat, 

și fragmente din 
Prefața, sem-

Printre ultimele noutăți din 
vitrinele librăriilor se află 
și o culegere masivă din 
scrierile literare ale lui Ale
xandru 
tlurilor 
se aici 
rămase 
la care 
precum 
„U.R.S.S. ăzi“. . .
nată de profesorul universi
tar George Macovescu, evocă 
în cuvinte calde figura talen
tatului prozator.

în literatura romînă dintre 
cele două războaie mondiale, 
opera lui Alexandru Sahia 
ocupă un loc aparte. Ea con
ține numeroase elemente rea- 
list-socialiste, prevestind ast
fel unele trăsături ale bele
tristicii noastre actuale. Nu
velele „Uzina vie“ și „Revoltă 
în port“ aduc pentru prima 
dată la noi chipuri de eroi 
muncitori, luptători pentru 
marea cauză a viitorului — 
socialismul. Desigur, avem 
de-a face, deocamdată, numai 
cu germenii a ceea ce scrisul 
de după eliberare avea să im
pună ca una dintre cuceririle 
sale de preț : spiritul de par
tid, simpatia deschis afirmată 
pentru cauza clasei munci
toare. Datorită condițiilor is
torice specifice epocii în care 

cursului de la atelierul de în
treținere condus de inginerul 
Octav Căpitanu.

Tot în scopul ridicării nive
lului de cunoștințe tehnice al 
tinerilor, adunarea generală a 
hotărît ca brigăzile de produc
ție ale tineretului să organize
ze periodic, sub conducerea 
maiștrilor, discuții asupra unor 
articole tehnice care apar în 
publicațiile de specialitate în 
vederea aplicării în procesul 
de producție a celor mai îna
intate metode de lucru. Toto
dată, biroul organizației U.T.M, 
va acorda o atenție mal mare 
mobilizării tinerilor de a frec
venta cu regularitate bibliote
ca tehnică precum și difuzării 
cărții tehnice în rindul aces
tora. S-a hotărît de asemenea 
ca 15 maiștri și ingineri ute
miști să ia în grija lor câte 
unul sau doi tineri cu cuno
ștințe profesionale mai reduse 
pentru a-i ajuta și pe această 
cale să-și ridice continuu ca
lificarea profesională.

întrucît întrecerea pe profe
sii s-a dovedit o formă eficace 
de ridicare a calificării profe
sionale, adunarea generală a 
hotărît ca în această întrecere 
să fie cuprinși toți tinerii 
muncitori din secții.

Adunarea generală a hotărît 
de asemenea ca cele două pos
turi utemiste de control din 
secție să-și îndrepte în mod 
deosebit atenția asupra pro
blemelor care privesc ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale a tinerilor și îmbunătăți
rea calității produselor. în a- 
cest scop ele vot organiza pe
riodic raiduri asupra modului 
în care tinerii muncitori își 
însușesc și aplică in producție 
cunoștințele tehnice dobîndite, 
cum îngrijesc mașinile, sculele, 
cum gospodăresc metalul etc. 
și vor propune organizației 
U.T.M. și conducerii secției 
măsurile corespunzătoare pen
tru remedierea lipsurilor sem
nalate.

Alte măsuri stabilite d« a- 
dunarca generală se referă la 
dezvoltarea mișcării de inova
ții și raționalizări în rindul ti
nerilor, la activitatea brigăzi
lor utemiste de muncă. patrio
tică, la intensificarea muncii 
de educație comunistă a tine
rilor, la organizarea în mod 
plăcut și educativ a timpului 
Iot liber, la întărirea vieții in
terne de organizație.

Dezbaterile 
propunerile 
adoptate în 
reflectă cu 
mul cu care 
rii de aici au primit hotărîrile 
stabilite de recenta plenară a 
C.C. al P.M.R., cu privire la 
planul de stat pe anul 1961, 
hotăxîrea lor de a lupta cu 
toate forțele pentru a contri
bui mai mult la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor ce re
vin anul viitor industriei noa
stre constructoare de mașini.

I. ANDREI

vii, profunde, 
făcute, măsurile 
această adunare 
putere entuzias- 
utemiștii și tlne-

Bibliotecara școlii poate da întotdeauna un sfat utH in privința lecturii.

Alexandru Sahia: „Seiieit ateie*
a trăit, Sahia stăruie mai 
ales asupra aspectelor drama
tice din viața fabricilor, a 
porturilor etc. Exploatarea 
capitalistă, intensificată la 
maximum, strivește fără cru
țare orice năzuință spre înăl
țare. Omul e tratat mai rău 
decît animalul; pentru direc
tor sau patron, viața munci
torilor valorează mai puțin 
decît orice mașină. Și totuși 
aici, în halele de unde ies 
locomotivele, în porturile Du
nării și ale mării, pretutin
deni muncitorii visează și 
luptă pentru altă viață, 
mai bună. Fiecare produs nou, 
făurit trudnic, poartă cu el 
speranțele celor ce l-au rea
lizat, dragostea lor pentru 
oameni. „Dacă fabrica aceasta 
ar fi a muncitorilor, dacă ea 
ar fi organizată după legi 
proletare, dacă s-ar munci 
numai șapte ore pe zi, slăbă
nogul ăsta de Bozan ar înne
buni și lustrul bielei lui ar în
trece soarele..." gîndește Filip 
din „Uzina Vie", văzîndu-1 pe 
Bozan plîngînd de bucurie 
cînd locomotiva trece cu suc
ces probele de încercare. Dar 
Bozan cade răpus de gloan
țele jandarmilor după ce, mai 
întîi, și-a pierdut piciorul în- 
tr-un groaznic accident de 
muncă. Mihail din „Revoltă

Viitoarele balerine exersează.
(In cercul de balet al Casei de cultură din Tg. Mureș).

Vizitele delegației 
franceze

In regiunea Bacâu
Membrii delegației fran

ceze în frunte cu industriașul 
Max Flăchet,președintele Co
mitetului Franța-Europa de 
est, vicepreședinte al Centru-, 
lui Național de Comerț exte
rior, fost secretar de stat pen
tru probleme economice ex
terne, au vizitat miercuri 
unele obiective importante 
ale industriei chimice din re
giunea Bacău. împreună cu 
delegația se află Pierre Paul 
Boufîanais, ministrul Franței 
la București. Oaspeții sînt 
însoțiți de Mircea Petrescu, 
consilier economic al Legației 
R.P. Romîne la Paris, precum 
și de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului.

Petrolul—Progresul
5-3 (4-0)

înPe stadionul din Ploești, 
prezența a 10.000 de specta
tori, s-a desfășurat joi întîlni- 
rea dintre echipele Petrolul 
Ploești și Progresul București, 
contind pentru cea de-a 13-a 
etapă a campionatului catego
riei A la fotbal. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 5-3 (4-0) 
în favoarea fotbaliștilor plo- 
eșteni. Au marcat pentru gaz
de Dridea (2), Badea (2), Za- 
haria, iar pentru oaspeți Di- 
nulescu (2) și Baboie. Cu acea
stă întilnire echipele Petrolul 
și Progresul și-au încheiat 
jocurile din turul campiona
tului. Petrolul a totalizat 16 
puncte din 26 posibile, iar Pro
gresul 12 puncte.

(Agerpres)

ta port" este un încercat con
ducător al mișcării muncito
rești. Cînd „stăpînirea" îm
prăștie cu forța armată adu
narea muncitorilor veniți Ia 
inmormîntarea hamalului Ga- 
laciuc, el știe că înfrîngerea 
nu-i decît temporară, că ade
vărul și dreptatea sînt; de par
tea celor mulți. „Lupta cea 
mare se va da odată, nu mai

Note de lector
e mult". Muncitorul apare, 
așa dar, în opera lui Sahia 
într-o lumină nouă, ca repre
zentant al celei mai înaintate 
clase sociale.

Paralel cu promovarea ima
ginii luminoase a muncitoru
lui, proza lui Alexandru Sa
hia rămîne și un puternic act 
de acuzare împotriva războiu
lui, a mizeriei, a obscurantis
mului. „Execuția din primă
vară", „Moartea tînărului cu 
termen redus", „întoarcerea 
tatei din război", „Pe cîmpia 
de sînge a Mărășeștilor", 
„Ploaia din Iunie", „Șomaj 
fără rasă" ca și alte articole 
și reportaje se înscriu sub 
semnul unei atari problema-

Au luat sfTrșît lucrările seminarului 
cu tema: „Ocrotirea

femeilor 
și solidaritatea 
manifestat de 
făurirea unei

La 24 noiembrie au luat 
sfîrșit lucrările seminarului 
cu tema „Ocrotirea mamei și 
a copilului", organizat de 
Consiliul național al femeilor 
din R.P. Romînă.

în ședința de închidere 
participantele la seminar din 
țări aie Africii și Asiei și-au 
exprimat satisfacția pentru 
posibilitatea ce le-a fost dată 
pentru a afla din experiența 
dobîndită de țara noastră pe 
tărîmul ocrotirii mamei ți a 
copilului.

„Lucrările seminarului și 
vizitele făcute, au constituit 
demonstrații practice asupra 
felului cum sînt ocrotiți 
mama și copilul în țara dvs. 
— a spus Camara Loffo (Gui
neea). Noi aducem femeilor 
din Romînia mărturia simpa
tiei și recunoștinței 
din Guineea 
lor cu efortul 
dvs. pentru 
lumi a păcii".

In cuvîntul său Zainab 
Nabbouh (Liban) a arătat că 
participarea la seminar a 
unui mare număr de medici 
specialiști, șefi de spitale și 
de policlinici, de activiști 
obștești șl sanitari, de cadre 
de frunte din toate sectoa
rele ocrotirii mamei șl a co
pilului dovedește atenția cu 
care poporul romîn privește 
această problemă importantă.

Delphine Lowson (Togo) a 
declarat: „în timpul vizitelor 
făcute în întreprinderi și in
stituții am apreciat dinamis
mul femeilor din Romînia, 
încrederea lor în viitor". Am 
constatat cit de mare impor
tanță se acordă în Romînia 
ocrotirii mamei și a copilului 

tici. Dacă în „întoarcerea ta
tei din război* obsesia scene
lor de groază trăite pe front 
îl duc pe eroul principal al 
nuvelei în pragul nebuniei, 
fără ca nici unul dintre repre
zentanții oficialităților locale 
să se sinchisească cît de cît, 
în „Ploaia din Iunie* o fe
meie naște pe cîmp constrîn- 
să să muncească în con
diții inumane. „Șomaj fără 
rasă* demască gogorița na
ționalistă, șovină potrivit că
reia oamenii sînt săraci din 
cauza muncitorilor de „alt 
neam”. Sahia arată cum indi
ferent de rasă, exploatarea ca
pitalistă nu cunoaște margini.

Fără îndoială că nuvelele 
constituie latura cea mai rea
lizată a activității scriitori
cești a lui Alexandru Sahia. 
Puținele compoziții rămase de 
la înflăcăratul vizionar al vii
torului, publicate în „Bluze 
albastre*, „Cuvîntul liber*, 
„Era nouă”, vădesc un talent 
remarcabil stins de timpuriu.

Cu „U.R.S.S. azi“ Sahia 
avea să-și lărgească simțitor 
orizontul tematic al operei 
sale, să abordeze probleme 
noi, de stringentă actualitate. 
Pentru întîia oară ni se re
lata sincer și obiectiv despre

de la Spitalul de

mamei și a copilului"
— a subliniat Maje Siwi (In
donezia) — astfel îneît mama 
muncitoare să-și poată desfă- 
șura din plin și ta liniște 
munca el pentru construirea 
țării.

Au luat apoi cuvîntul dr. 
Florica Bagdazar, vicepreșe
dintă a Crucii Roșii din R.P. 
Romînă și conf. dr. Berthold 
Răzvan, ' ' ___
copii „Grigore Alexandrescu" 
din Capitală care au răspuns 
la diferite îr>*-ebări ridicate 
de participantc-e la seminar.

Rostind cuvîntul de înche
iere, Maria Rosettt, președin
ta Consiliului Național al fe
meilor din R.P. Romînă a 
scos în evidență că lucrările 
seminarului au dat posibili
tatea unei mai bune cunoa
șteri și informări reciproce 
intre delegatele romîne și 
participantele din țări ale 
Africii și Asiei.

★
Președintele Comitetului E- 

xecutiv al Sfatului Populat- al 
Capitalei, Dumitru Diacones- 
cu, a oferit joi după-amiază 
în saloanele hotelului „Athe- 
năe Palace" un cocteil în Cin
stea reprezentantelor femeilor 
din țări ale Africii și Asiei, 
participante la seminarul cu 
tema „Ocrotirea 
copilului".

mamei și a

(Agerpres)

Despre ceea ce nu se vede
(Urmare din pag. l-a)

țului slăbiciunilor și să prezinte 
de urgență concluziile necesare.

Comisia fi-a întocmit formele 
necesare fi a plecat de îndată la 
Rîșnov, unde so prelucre.ază din 
oțelul special produs la Uzinele 
tt23 August1* din Capitală scu
lele cu pricina. în aceeași zi, 
comisia a trimis o telegramă 
„mesei rotunde a produselor ’ :

„Studiat situația Rîșnov Stop. 
Cei de aid indignați Stop. Oțe
lul special de la Uzinele „23 
August* le produce rebuturi 
Stop. Aceștia au făcut dese re- 
ciamații la București Stop- ^ino
vații ou venit personal la păgu
baș în fiecare trimestru să con
state, să vadă, să recunoască și 
pe urmă Stop plecat. Rișnov a 
făcut iar reclamație cerînd alte 
măsuri Stop. Uzina a luat unele 
măsuri, dar.. Luați legătura cu 
Uzinele ,23 August'1 din Capi
tala Stop*.

„Masa rotundă a produselor* 
a luat măsuri deîndată. Ea a tri
mis secțiilor oțelărie și forjă de 
la Uzinele .,23 August* următoa
rea telegramă :

o stare de lucruri ce aparți
nea nu numai în detalii dar 
șl în esența el, viitorului. Re
porterul era conștient că pă
trunde într-o orânduire nouă, 
biruitoare care nu putea 
fi asemănată cu nici una 
din cele anterioare și a cău
tat, prin abundența de date, 
întîmplări, peisaje prezentate, 
să sugereze trăinicia tînărului 
stat sovietic. El ține mereu să 
ne atragă atenția, să sublinie
ze chiar, concluziile ce se cu
vin trase din fiecare amănunt 
povestit. „U.R.S.S. azi" înfăți
șează o imagine foarte com
plexă a Uniunii Sovietice în
tr-un anumit stadiu de dez
voltare, cînd primul plan cin
cinal fusese îndeplinit și se 
trecuse la realizarea celui 
de-al doilea. Fiecare pagină e 
străbătută de încrederea en
tuziastă a scriitorului în cu
ceririle Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, în victo
ria definitivă a socialismului.

Alexandru Sahia ne oferă 
o pildă vie a atașamen
tului nețărmurit față de cauza 
revoluției proletare, față de 
nemuritoarele idei ale mar- 
xism-leninismului.

GH. ACHIȚEI

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Alba
niei de sub jugul fascist, joi 
seara a avut loc la cinemato
graful „Patria" din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
„Cuibul vulturilor” — copro
ducție sovieto-albaneză.

La spectacol au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui învățămîntului și Culturii;

• •Păpușarii amatori 
și repertoriul de actualitate

(Urmare din pag. l-a)

mijloacele satirei, pot fi rea
lizate în formele cele mai 
variate, pline de fantezie pen
tru că teatrul de păpuși are 
multiple și variate posibilități 
de oglindire a realității.

Prin ușurința alcătuirii pro
gramelor, prin faptul că între
gul utilaj — paravan și pă
puși — sînt mici ca volum și 
ușor de transportat, teatrul 
de păpuși poate fi utilizat cu 
mult succes în brigăzile artis
tice de agitație, fie ca parte 
componentă într-un program 
(alături de dans, cântec, sce
netă, monolog etc.), fie ca spec
tacol interpretat în întregime 
cu păpuși. Asemenea încercări 
au existat încă acum cîțiva 
ani la echipa Trustului 9 con
strucții din Cluj. Dintre cele 
recente, amintim pe cele ale 
păpușarilor de la Casa raio
nală df cultură din Tîrgu-Jiu 
(programul intitulat „Cu mu
zica pe teren"), ale păpușari
lor de la Casa de cultură a 
raionului „1 Mai" din Bucu
rești și de la Casa raională 
de cultură din Giurgiu.

Teatrele de păpuși pro
fesioniste din Capitală și din 
regiuni dau un substanțial 
ajutor la cursurile organizate 
de casele regionale de creație. 
Pentru instruirea păpușarilor 
amatori. Datorită acestui fapt, 
numărul echipelor de păpu
șari amatori sporește an de an 
și, în același timp crește ni
velul lor artistic. In momen
tul de față există multe ase
menea formații care dau spec
tacole bune, ca cele ale Case
lor de cultură din Bistrița și 
Giurgiu, ale căminelor cultu
rale din Slobozia sau „Tudor 
Vladimirescu" din Craiova.

Cel de al II-lea Festival bie
nal „I. L. Caragiale" al echi
pelor de teatru, la care parti
cipă și farmațiilț de păpușari 
amatori, a scos în evidență o 
serie d£ realizări Și lipsuri în 
această activitate. Așa, de 
pildă, e-a remarcat, în arauml-

„Cind aveți de gînd tă puneți 
capăt slabei calități a oțelului 
pentru scule ? Stop De ce nu vă 
îngrijiți si fie forjat conform teh
nologiei indicate ? Stop Fa cerem 
tă răspundeți de urgență ce ma
suri veți lua Stop.

P. S. Ar fi de preferat ca scri
soarea dumneavoastră sa înceapă 
așa : „In urma repetatelor critici 
primite, calitatea oțelului ie in- 
dreaptă. Am luat următoarele 
măsuri...11

Nu ne dezamăgiți Slop.

-*■■■• CEREȚI 
IN TOATE MAGAZINELE 
DE SPECIALITATE PRO
DUSELE ÎNTREPRINDE
RILOR
. .MÂTASEA’POPULARĂ' 
' „ILIE PINTILIE",

, ANA iPĂTESCU"- 
Și. FLAMURA ROSIE"

LA ORICE OCAZIE 
ROCHIILE Șl BLUZELE DI& 

ittăiabe JLotubafă 
SiNT ELEGANTE ’

Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față reprezentanți 
al ambasadei R.P. Albania la 
București, precum și alți mem
bri ai carpului diplomatic.

A luat cuvîntul V. Răchită, 
directorul Rețelei cinematogra
fice și difuzării filmului.

(Agerpres)

te regiuni, o simțitoare creș
tere a numărului de echipe 
păpușerești (regiunile Cluj( 
R.A.M., șl Bacău, ultima 
totalizlnd 108 formații). In 
schimb în alte regiuni, cum 
ar fi Constanța, Suceava sau 
Pitești este neglijată această 
formă de artă.

Și in ce privește interpre
tarea s-a constatat aceeași 
mare inegalitate. Alături de 
unele echipe care realizează 
spectacole bune (amintite mai 
sus), există formații ca cele 
ale căminului cultural din Co- 
țofanii din Față sau ale Casei 
de cultură din Caracal, care 
prin spectacolele date, au scos 
la iveală lipsa de fantezie și 
pricepere a instructorilor, stin- 
găcia și superficialitatea inter- 
prețilar.

Actualul Festival bienal 
„I. L. Caragiale" a arătat tot
odată marea deficiență a ma
jorității echipelor în alcătui
rea repertoriului. Prea des 
s-a recurs la piese vag mora
lizatoare, sau piese vechi care 
se joacă de ani și ani de zile 
(„Șoricelul mofturos- Ia Cara
cal ; „Prima lecție- la‘ Spita
lul T.B.C.- Cărbunești ; „Scu
fița roșie- la Căminul cultural 
din Breaza), deși în ultimul 
timp au apărut multe piese 
noi, cu o tematică interesantă. 
Pentru a aminti cităm cîteva : 
„Șurubel" și „Cearta în casă’’ 
de Valentin Silvestru. „Vul
poiul croitor- de Mioara Cre
mene, „Lenevltor" de M. Stat- 
imbreanu, „Vitrina cu carica
turi- de Al. Andy și Mircea 
Crișan, un volum cu piese tra
duse din limba rusă etc., iar 
alte Piese, printre care șl un 
program pentru brigăzile ar
tistice de agitație, sînt în curs 
de apariție.

Perspectivele luminoase des
chise de cel de al III-lea Con
gres al Partidului însuflețesc 
munca de fiecare zi a întregu
lui popor Si dau noi aripi 
creației în toate domeniile 
artei.

Casele regionale de creație, 
cercurile literare, tinerii scri
itori trebuie să creeze și să 
obțină piese inspirate din 
munca avtatată de construcție 
a socialismului, tafățiștad fi
gura înaintată a omului nou 
— model demn de urmat în 
viață de către spectatorul tî
năr ca și de cel vîrstnic.

Pentru păpușarii amatori, 
includerea acestor piese noi 
în programe (care se pot pune 
în scenă cu mijloace simple ți 
economice) este o sarcină de 
cinste. Prestigiul pe care tea
trul de păpuși l-a cîștlgat în 
acești ani pretinde să nu i se 
minimalizeze posibilitățile. 
Pentru că este știut, un spec
tacol, oricît de atrăgător ar fi 
ca realizare, rămîne tără 
adresă dacă nu răspunde la 
cerințele cele mai vil ale spec
tatorilor.



N. S. Hruțciov,
Gh. Gheorghiu-Dej 
și alte personalități 

prezente la Moscova 
au participat 
la încheierea 
Festivalului 

artei ucrainiene
V, A. ZORIN: Hotărîrea Adunării Generale

Președintele Finlandei 
și-a încheiat 

vizita în U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Festivalul 
artei ucrainene, care s-a des
fășurat cu succes la Moscova 
începînd de la 12 noiembrie, 
s-a încheiat în seara zilei de 
23 noiembrie cu 
spectacol festiv 
Mare al U.R.S.S.

La spectacol au 
Hrușciov și alți 
ai P.C.U.S.

un mare 
Ia Teatrul

asistat N, S. 
conducători 

și ai guvernului 
sovietic, precum și conducăto
rii unor partide comuniste și 
muncitorești din străinătate. 
La spectacol a asistat tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. prim- 
sccrctar al C.C. al P.M.R.

Au fost de față de aseme
nea Urho Kekkonen, președin
tele Finlandei, și persoanele 
care îl însoțesc, membrii mi
siunii marocane de prietenie 
și bunăvoință în frunte cu 
Ăhmed Balafrej, fostul prim- 
ministru al Marocului.

Festivalul artei ucrainene, 
la care au participat peste 
2000 de reprezentanți ai cultu
rii ucrainene, a fost cea mai 
mare trecere în revistă a artei 
republicilor naționale care s-a 
desfășurat vreodată la Mos
cova.

Recitalul 
violonistului romîn 
Ion Voicu la Paris

PAÂIS 24 Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 22 no
iembrie a avut loc in sala „Ga- 
veau* din Paris un recital al 
violonistului romîn Ion I oicu, 
solist al Filarmonicii de stat 
„George Enescu”. Ion Voicu a 
interpretat concertul nr 3 de 
Mozart, sonata nr. 2 de Proko
fiev, precum fi compoziția pro
prie Dimineața după nuntă.

Publicul parizian care a um
plut stila „Gaveau” pină la re
fuz a făcut o primire călduroa
să violonistului romîn. El a fost 
rechemat de mai multe ori la 
rampă ți bisat.

Greșeala"11
O greșeală, o simplă greșeală 

făptuită de un ofițer american 
cu nervii slăbiți, ostenit și plic
tisit de orele de veghe lingă 
complicate aparate de radar. O 
greșeală ce era pe punctul de 
a azvirli omenirea într-un cum
plit război nuclear. O greșeală 
despre care citești cutremu- 
rîndu-te.

O asemenea greșeală s-a 
petrecut în aceste zile de no
iembrie la stația americană de 
radar de la Thule, din Groen
landa. Sutele de milioane de 
ființe ce populează planeta 
noastră nici nu bănuiau pri
mejdia. Munceau, învățau, se 
distrau sau pur și simplu dor
meau fără sâ cunoască sce
nele, decupate parcâ dintr-un 
film de senzații tari produs in 
S.U.A., scene care Insâ nu erau 
produsul fanteziei, ci se petre
ceau în realitate. Despre groaz
nica întîmplare a relatat ziarul 
englez „Daily Mair și alți con
frați de-ai sâi. Parcurgînd ști- 

britanici aveaurea, cititorii 
senzația unui îngrozitor coș
mar. Despre ce era vorba ? 
Un ofițer de la stația americanâ 
de radar urmarea imaginile a- 
pârute pe ecranele Instalațiilor 
de detectare. Privea, privea, 
pinâ dnd... O clipă de alarmă 
și de la Thule a pornit o co
municare urgentă câtre statul 
major al forțelor aeriene ale 
S.U.A. aflat la Colorado 
Springs. Comunicarea era 
extrem de gravă : semnala „un 
atac cu rachete" asupra State
lor Unite. Panica a fost uriașă. 
Pentagonul și Norad (statul 
major al forțelor aeriene ale 
S.U.A.) au ordonat unui mare 
număr de bombardiere avînd 
la bord bombe cu hidrogen să 
fie gata de zbor. „Alarma a 
durat o jumătate de oră și timp 
dc cinci minute cu fost pe 
punctul de a decola așteptînd 
numai un semnal pentru a- 
ceasta“ — relatează ziarul 
„Daily Mail".

Consecințele de maximă gra
vitate ale istericii comunicări 
de la Thu’e sînt ușor de ima
ginat. Liniștea popoarelor, pa
cea omenirii se aflau într-o 
groaznică primejdie. Insă sem
nalul fatal nu a fost transmis 
deoarece un ghețar plutitor tă
iase între timp cablul subteran 
ce asigura comunicațiile intre 
stația de ia Thule și continen
tul american. Tăcerea celor de 
la Thule amplifica panica. Cele 
mai sumbre presupuneri circulau 
in sferele Pentagonului. „In fața 
tăcerii personalului bazei — 
scrie „Daily Mail" la Washing
ton se punea de-acum întreba
rea dacă primele rachete nu 
și-au atins ținta lor, cînd din 
Groenlanda a venit prin radio 
o lămurire : imaginea rachete
lor apărute pe ecranele insta
lațiilor radar americane nu era 
altceva decît o reflectare a 
lunii".

Și Pentagonul a sunat înce
tarea alarmei. Capetele înfiez 
bin ta te erau dezamăgite. Left

în problema recunoașterii delegației
nu poate fi eficientă

Conferința de presă a

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : Delegația 
sovietică la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
organizat o conferință de pre
să pentru corespondenții acre
ditați pe lingă O.N.U. în le
gătură cu situația din Repu
blica Congo.

în declarația făcută la con
ferința de presă V. A. Zorin, 
șeful delegației sovietice, a 
relevat că discutarea raportu
lui Comitetului pentru verifi
carea împuternicirilor în ca
drul ședinței plenare a Adu
nării Generale s-a încheiat la 
23 noiembrie prin aprobarea 
delegației lui Kasavubu, alcă
tuită în mod unilateral, ca re
prezentantă a Republicii Con
go la O.N.U. Delegația sovie
tică a votat împotriva aprobă
ri} împuternicirilor acestei 
așa-zise delegații și a insistat 
cu hotărîre ca Republica Con
go să fie reprezentată la 
O.N.U. de trimișii guvernului 
legal al acestei țări, ales de 
Qju-lamentul congelez. Numai 
datorită împotrivirii înverșu
nate a colonialiștilor Și în pri
mul rînd a Statelor Unite, 
adevărații reprezentanți ai 
Congoului nu au putut să 
participe la lucrările Consi
liului de Securitate și la lu
crările celei de-a 4-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Ge
nerale.

Imediat după ce în urma 
uneltirilor colonialiștilor, în 
Congo a fost săvârșită o lovi
tură profascistă și la putere a 
venit un grup de aventuriști 
iresponsabili în frunte cu co
lonelul Mobutu, iar activitatea 
parlamentului legal și a gu
vernului creat de acesta a fost

de la Thule
baza din Groenlanda veghea 
continuă.

Se pSate pune punct aici ? Se 
poate socoti intimplarea de la 
Thule doar drept un episod 
palpitant demn de o producție 
de groază a Hollywoodului și 
atîta tot ? Poate că generalii 
de la Pentagon s-au amuzat 
de eroarea subalternilor lor de 
la Thule. Poate. Dar pentru 
omul simplu intimplarea din 
Groenlanda este un semnal de 
alarmă adresat propriei sale 
conștiințe. Faptul acesta scoate 
la iveală urmările isteriei răz 
boinice cultivată de ani și ani 
în S.U.A., ale unei isterii ce a 
luat forme și proporții ingrijo 
rătoare. Greșeala ofițerului de 
la Thule nu-i un joc al întim- 
plârii, ci consecința unei stări 
de spirit isterice, de dezechili
bru psihic, care a făcut cu pu
tința ca reflectarea Lunii sâ fie 
confundată cu un... atac de 
rachete. Ofițerul acesta nu-i un 
caz fără asemănare. Din nefe 
ricire, armata americană pose
da destule exemplare de acest 
fel. Iar In mîinile unor aseme
nea specimene se găsesc niște 
butoane, cheițe și aparate ca
pabile sâ declanșeze cumplite 
arme de distrugere, ceea ce 
pune în primejdie în primul rind 
însuși poporul american.

Citind știrea din „Daily Mair, 
omul simplu se simte predispus 
la multe reflecții. Cea mai stă
ruitoare este aceea că trebuie 
făcut totul spre a feri popoa
rele de asemenea „greșeli". In 
privința aceasta există o sin
gură cale, dar sigură - cea a 
dezarmării generale și totale.

EUGENIU OBREA

delegației
N. U.

lui Kasavubu

sovietice
la O

paralizată, țările N.A.T.O. au 
încercat să folosească haosul 
politic din Congo pentru a 
plasa la O.N.U., în locul re
prezentanților legali ai po
porului congolez, pe reprezen
tanții regimului militarist al 
lui Mobutu. In acest scop ei 
l-au folosit activ în interese
le lor pe președintele Republi
cii Congo care, după cum se 
vede, și-a legat soarta de re
gi mul colonelului Mobutu ba
zat pe înăbușirea libertăților 
democratice 
mavolnice.

Cu toate 
nuat V. A. 
Generală a aprobat recoman
darea Comitetului pentru ve
rificarea împuternicirilor. A- 
ceastă hotărâre nu poate fi 
eficientă deoarece pentru ea 
nu a votat aproape jumătate 
din numărul total al delega
țiilor, printre care state asia
tice șî africane ca India. In
donezia, Ceylon. Birmania, 
R.A.U., Irak, Arabia Saudită, 
Maroc. Afganistan, Ghana, 
Guineea, Mali, Togo. Etiopia, 
Nigeria și toate statele socia
liste.

în continuare reprezentan
tul sovietic a declarat că re
zolvarea in grabă și unilate
rală a problemei reprezentă
rii republicii Congo Ia O.N.U. 
este cu atât mai periculoasă cu 
cit în ultimele zile în Congo 
au loc evenimente care neli
niștesc tot mai mult opinia 
publică mondială. Astfel, uni
tățile militare ale Iui Mobutu 
săvârșesc atacuri armate îm
potriva trupelor O.N.U. Aceste 
acțiuni fără precedent prin 
caracterul și insolența lor au 
fost calificate pe bună drep
tate de reprezentanții unor 
țări africane ca „agresiune" 
împotriva O.N.U. în aceste 
condiții a aproba împuterni
cirile unei delegații care re
prezintă de fapt clica lui Mo
butu nu înseamnă altceva de- 
cit stimularea nelegiuirilor și 
acțiunilor ilegale ale acestei 
clici împotriva statelor afri
cane prietene și a întregii Or
ganizații a Națiunilor Unite.

și pe acțiuni sa

acestea, a canti- 
Zorin. Adunarea

în _ . —
tice V. A. Zorin și-a exprimat 
în încheiere convingerea că în 
pofida tuturor strădaniilor și 
presiunilor colonialiștilor, se 
va pune capăt dominației lor 
în Congo și că poporul congo- 
lez va găsi forțe pentru a li
chida definitiv dominația co
lonială și a dobîndi indepen
dența politică și integritatea 
teritorială a tinerei sale re
publici.

în răspunsurile sale la în
trebările corespondenților, V. 
A. Zorin a subliniat că State
le Unite care, împreună cu 
Belgia și cu ceilalți colonia
liști <hic o politică de plasare 
in Congo a marionetelor lor, 
sint interesate în mod direct, 
împreună cu ceilalți membri 
ai N.A.T.O.. în continuarea 
exploatării coloniale a Con
goului.

Răspunzând la întrebarea cu 
privire la rolul O.N.U. în nor
malizarea situației din Congo, 
șeful delegației sovietice a de
clarat că Statele Unite și alia- 
ții lor își înfăptuiesc planurile 
colonialiste cu ajutorul apara
tului O.N.U. docil lor și cu 
mîinile secretarului general.

numele delegației sovie-

MOSCOVA 24 (Agerprea), - 
TASS transmite: La 24 noiem
brie președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, care a 
vizitat 'Moscova timp de patru 
zile a plecat ®pre patrie. Pe pe
ronul gării a fost aliniată o gar
dă de onoaTe șî au fost intonate 
imnurile Finlandei șl Uniunii So
vietice.

N. S. Hrușciov și Urho Kekko
nen au rostit cuvîntări.

★

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Problema 
dezarmării este cea mai im
portantă și urgentă”, se spune 
în comunicatul sovieto-finlan- 
dez publicat la 24 noiembrie 
la Moscova.

In comunicat Se arată: de
zarmarea poate fi obținută 
prin îndeplinirea rezoluției cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală sub control internațio
nal eficient, adoptată în una
nimitate la Adunarea Genera
la a O.N.U. la 20 noiembrie 
anul trecut".

în comunicat se subliniază, 
de asemenea, importanța pri
mordială a întăririi păcii și 
securității în Europa. Părțile 
au reafirmat din nou că „in
tenționează să facă tot ce le 
stă în putere pentru ca terito
riul Europei de nord să rămî- 
nă în afara încordării interna
ționale și a contradicțiilor”.

Președintele Finlandei a 
transmis lui Leonid Brejnev 
invitația de a veni intr-o vi
zită oficială în Finlanda la o 
dată care îi convine. Invitația 
a fost primită cu satisfacție.

în zilele în care președintele 
Finlandei se afla la Moscova, 
a fost semnat protocolul cu 
privire la livrările reciproce 
de mărfuri în anul 1961, care 
prevede creșterea considerabi
lă a comerțului dintre 
două țări.

Răscoala
Irianul de vest

Agențiile de presă au 
transmis știrea că în Iria- 
nul de vest a izbucnit o‘ 

răscoală împotriva ocupanților 
olandezi. Evenimentele din a- 
ceastă insulă readuc în aten
ția opiniei publice mondiale o 
problemă mult dezbătută : ne
cesitatea lichidării jugului colo
nial ce apasă pe umerii locui
torilor Irianului de vest

Agențiile 
transmis 

el» .

cele

de 
obți- 

către

de vest o fost reocupat 
olandezi. Numai că după 
nerea independenței de 
Indonezia colonialiștii olandezi 
au refuzat să părăsească acest 
teritoriu sub pretext că el nu 
face parte din Indonezia.

Jugul colonial a însemnat 
pentru populația Irianului de 
vest o viață de cruntă mizerie 
și teroare. Menționăm

(Agerpres)

Mesajul F.S.M. 
adresat O.N.U

PRAGA 24 ___z
CeteLi transmite : Secretariatul 
F.S.M. a adrțsaț președintelui 
celei de-a XV-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. un mesaj 
semnat de Louis Saillant, secre
tar general al F.S.M.

In mesaj se menționează îngri
jorarea fața de evoluția eveni
mentelor și față de actuala situa
ție din Congo și se arata că ac
tivitatea secretariatului Organiza
ției Națiunilor Unite in această 
țari nu a ajutat poporului con- 
golea, parlamentului fi guvernu
lui legal oongolez si întărească 
suveranitatea. unitatea fi inde
pendența națională a țării, să 
restabilească viața economică.

In numele celor 101 milioane 
de membri. Federația Sindicală 
Mondială cere președintelui A- 
dunării Generale a O.N.U. să 
facă totul pentru a se restabili 
cit mai grabnic drepturile suve
rane ale Parlamentului congoles 
ți ale singurului guvern legal al 
lui Lumumba, pentru ca acesta 
si fie recunoscut ea reprezentant 
al voinței poporului congoles la 
Adunarea Generali a O.N.U, și 
să fie ascultat la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
pentru a fi condamnat fi a nu 
se mai admite pe viitor ameste
cul colonialiștilor belgieni și al 
altor puteri imperialiste în frun
te cu S.U.A. în treburile interne 
ale Congoului independent.

•nanul de vest este o 
vinele indonezicnă, cHatâ 
ocupație olandeză, cuprînzind 
j mâța tea apuseană a insulei 

Noua Guinee. Are o suprafeță 
de 412.800. km. potrați și o 
populație de peste 1.000.000 de 
locuitori, mufți dintre ei 
pucși, cc-« se ocupă cu 
cultul sau lucrează pe planta
țiile de arbori de cauciuc, de 
ceai șl de chinină, plantații a- 
flate in mîînHe companiilor 
străine.

Subsolul Irion ului de vest este 
bogat în petrol, în minereuri de 
aur, fier, cărbune, nichel, ura
niu, platină. Minele slnt de a- 
semenec în mîinile monopoliști- 
lor străini : omericanî, olan
dezi, englezi.

Actjcfc: provincie 
vest făcea parte In 
VHI-lea din statul 
Shriwijaya, iar în secolele- 13-15 
din statul Mcjopahk, state care 
se aflau pe teritoriul de azi al 
Indoneziei. Cu aproape 3 se
cole în uană olandezii cotro
pesc Indonesia. Irianul de vest 
a fost cotropit cu mult mai tîr- 
zîu — la sfîrșitul secolului al 
XlX-lec. După ol doilea război 
mondial in urma infringed! Ja
poniei militariste întregul teri
toriu indonezian inclusiv Irianul

po
pes-

Honul de 
secolul al 

medieval

&

curt orii irianului
unul dintre cele moi scăzute ni
veluri de trai din Asia și din 
lumea întreagă. Bogățiile țării 
sînt transportate in Olanda și 
in alte țări occidentale. Alături 
de capitalul olandez după răz
boi a pătruns aici In mod ma
siv copita Iul american. Teritoriul 
Irianului de vest este folosit de 
asemenea ca punct strategic în 
planurile agresive ale S.E.A.T.O. 
In acest scop în kionul de vest 
au fost Instalate baze militare 
care în ultima vreme au fost per
manent întărire cu noi trupe co
lonialiste. Ocupanțil au dezlăn
țuit în această provincie un val 
de persecuții și teroare împotriva 
patrloțllor care luptă pentru 
eliberarea Irianului de vest de 
sub ocupația olandeză. In în
chisori, zac sute de deținuți. 
De curind a fost executat prin 
împușcare un grup de papuași 
care au refuzat să se mute din 
satele lor în altă regiune așa 
cum II s-o cerut. Funcționarul 
care a dus la îndeplinire acea
stă faptă mîrșavă a fost distins 
cu un ordin special pentru suc
cesul „pacificării".

Această stare de lucruri, care 
nemulțumește profund pe locui
tori, a declanșat în ultima vre
me valuri de tulburări. Incer- 
cind să-și păstreze pozițiile co
lonialiștii au luat unele măsuri : 
au încereat să caute trădători 
pentru un eventual „guvern in
dependent", au dus în culise 
tratative pentru instituirea tute
lei O.N.U. asupra Irianului de 
vest In nici un caz colonialiștii 
nu vor să accepte revendicarea 
legitrmă a populației.

Răscoala care a izbucnit zi
lele acestea în Irianul de vest, 
ca răspuns al populației băști
nașe la atrocitățile 
străini este o nouă 
dorinței băștinașilor 
tate și de realipire
lui lor la Indonezia, 
răscoală constituie un 
ment la adresa 
olandezi și a protectorilor 
americani care nu vor să înțe
leagă că în zilele noastre jugul 
colonial este definitiv condam
nat la dispariție I

ocupanților 
dovada a 
de liber- 
a teritoriu- 

Aceasta 
avertis-

colonialiștilor 
lor

încotro țintesc uneltirile flotei americane trimisă în Marea Caraibilor.
Desen de V. VASILI U IOND. GOIA

La New-Orleans (S.U.A.) rasiștii au organizai manifestații pentru a împiedica pe copiii negri 
sâ Intre în școlile care fuseseră mal înainte rezervate albilor. Doi tineri negri au fost mal
tratați de rasiști. Poliția a arestat peste 250 de persoane majoritatea... negri. în fotografie» 

Aspect de la o manifestație a rasiștilor.

„Tineretul italian respinge
politica partidelor burgheze*

Luînd cuvîntul la plenara 
Comitetului Central al 
Federației Tineretului 

Comunist x.alian, Rino Serri, 
secretar național al federației, 
a declarat că tinerii muncitori 
din Italia au respins idealuri
le false ale „neocapitalismu- 
lui", dînd dovadă de maturi
tate cu prilejul recentelor ale
geri pentru consiliile munici
pale și provinciale.

Serri a menționat că marea 
majoritate a tineretului res
pinge politica partidelor bur
gheze, care nu are nimic co
mun cu interesele tinerei ge
nerații. El a relevat caracterul 
de masă al participării tineri-

Tineretul vestgerman 
este împotriva 

înarmării atomice 
a Bundeswehrului
Participanții la Conferința 

organizației vest-germane de 
tineret „Șoimii”, care a avut 
loc la Kassel, au adoptat o re
zoluție în care cer să se re
nunțe la înarmarea atomică 
a Germaniei occidentale. Du
pă cum anunță ziarul „Neues 
Deutschland” delegații la con
ferință au criticat pozițiile de 
capitulare ale conducerii de 
dreapta a Partidului social
democrat, îndreptate spre o 
colaborare cu guvernul Ade
nauer.

Un grup de membri ai „Co
mitetului de luptă împotriva 
înarmării atomice’’ din Miin- 
chen a adresat o declarație 
specială Congresului P.S.D.G. 
care are loc la Hanovra în 
care îi cere să respingă înzes
trarea Bundeswehrului cu ar
me de exterminare în masă. 
Autorii declarație} arată că 
este necesar să se acționeze 
intens împotriva poziției gu
vernului de la Bonn în această 
problemă. - - •- - - - -  

Conferința 
generală

a U.N.E.S.C.O.

Slfuafla 
tnvătămîntulul 
în Uruguay

Ziarul „El Popular» ci
tează date care ilustrează 
situația grea a hivățămîn- 
tulul în Uruguay. Actual
mente 150.000 copii nu 
frecventează școlile, iar 
100.000 copil nu au posibi
litatea de a le absolvi. Tot
odată In țară există 3.000 
profesori și Învățători oare 
nu au de lucru.

Ziarul scoate în evidență 
starea nesatisfăcătoare a 
localurilor pentru școli și 
cere majorarea alocărilor 
bugetare pentru învăță- 
mînt.

lor muncitori Ia mișcarea gre
vistă a oamenilor muncii.

Particlpînd la greve, a de
clarat Rino Serri, tineretul se 
pronunță nu numai pentru 
îmbunătățirea situației mate
riale, ai și pentru întărirea in
fluenței clasei muncitoare și a 
organizațiilor sale în viața sta
tului.

C.C. al Federației Tineretu
lui Comunist Italian a spriji
nit inițiativa Confederației 
Generale a Muncii din Italia 
care a botărit să convoace în 
ianuarie 1961 o conferință na
țională a tineretului muncitor.

Creșterea crsm’aaljtății în Grecia
Datele serviciilor 

centrale ale poliției 
și jandarmeriei pu
blicate în ultimul 
număr al săptămî- 
nalului „Tahidromos" 
dovedesc creșterea 
criminalității în Gre
cia. Potrivit acestor 
date, în anul 1959 
s-au săvîrșit în 
Grecia 82.626 de 
crime.

Aproape două 
treimi din numărul 
total al crimelor au 
fost săvîrșite de ti
neri, în special de 
adolescenți.

Săptămîna-lul „Ta- 
hidromos" relevă că 
majoritatea crime
lor au fost provoca
te de cauze econo
mice.

Datele publicate 
de săptămânalul „Ta- 
hidromos“ dovedesc 
de asemenea in
fluența nefastă pe 
care o au asupra 
tineretului filmele a- 
mericane cu gang
steri și literatura bu
levardieră pe care 
autoritățile greoești 
le irăspîndesc intens.

Mitiko Kinen refuză
să devină spion american

După cum anunță posturi
le de radio japoneze, la 
23 noiembrie tînăra Mi. 

tiko Kinan, care a lucrat la 
clubul sergenților de la baza 
militară aeriană americană de 
la Katenasiki (Okinawa), a in
format organizațiile sindicale 
din Okinawa că recent a fost 
constrânsă să devină agent se
cret al serviciului militar ame
rican.

Potrivit relatărilor ziarelor 
„Riuklu Simpo“ și „Okinawa 
Times'1, acum citeva zile a- 
ceastă tinără a fost concediată 
din serviciu. După citeva zile, 
la locuința ei s-a prezentat un 
japonez care s-a recomandat 
drept interpret angajat la ser
viciul special de cercetări al 
bazei militare americane. A-

cest interpret a propus tinerei 
să informeze serviciul special 
de cercetări când, unde și cine 
va participa la consfătuirile 
Partidului poporului și ale al
tor organizații democratice 
din Okinawa. Interpretul l-a 
comunicat că dacă va con
simți să colaboreze în secret 
va fi reprimită în serviciu și 
va avea un salariu de 2-3 ori 
mai mare decît în trecut. Tî
năra a refuzat totuși să devi
nă agent secret și atunci inter
pretul a încercat să o ame
nințe.

Organizațiile sindicale au 
început să facă cercetări pre- 
supuntnd că șl în alte regiuni 
din Okinawa se petrec, pro
babil, cazuri similare.

Evenimentele din Congo
PARIS 24. — Coresponden

tul Agerpres transmite : Dis
cuțiile care se desfășoară de 
trei zile în Comisia de pro
grame a celei de-a 11-a sesi
uni generale a U.N.E.S.C.O., a 
cărei primă ședință a fost pre
zidată de acad. Tudor Vianu, 
se referă la dezvoltarea știin
țelor sociale și la acțiunile 
care vor fi întreprinse în acest 
domeniu în cursul anilor 1961 
și 1962.

Numeroși delegați au pre
zentat observații critice și au 
făcut propuneri referitoare la 
proiectul de program, propus.

Delegatul romîn, acad. Vasi- 
le Malinschi, membru al Pre
zidiului Academiei R.P.R., a 
indicat în intervenția sa că 
principala lipsă a activității 
trecute a U.N.E.S.C.O., ca și a 
programului propus, rezidă în 
risipirea atenției și a mijloa
celor financiare pentru acți
uni . secundare, fără legătură 
cu viața contemporană, în 
timp ce probleme mari și im
portante, care asigură direct 
condițiile progresului social, 
ale coexistenței și cooperării 
pașnice, sînt neglijate.

V. Malinschi a cerut redu
cerea cheltuielilor ocazionate 
de numeroasele deplasări ale 
experților, renunțarea la dife
ritele sondaje . și anchete so
ciale superficiale care costă 
sume importante fără să dea 
rezultatele așteptate.

V. Malinschi a sprijinit pro
punerea delegației sovietice 
privind convocarea unei con
ferințe științifice internațio
nale cu privire la căile de dez
voltare economică a țărilor 
»Iab dezvoltate

REDACT IA șl ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scînteii* Tel. 17.60.10 Tiparul: Combinatul Poligrafic „Ce sa Scînteil».

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). — După cum transmite 
corespondentul agenției Fran
ca Presse, pe străzile orașului 
Leopoldville mișună bande de 
soldați ai lui Mobutu care o- 
perează percheziții și arestări, 
în tabăra militară Leopold si
tuația rămîne încordată. Se 
aud din timp în timp salve de 
tun iar europenii sînt sfătuiți 
să nu se apropie de această 
tabără. Pe străzi au fost insta
late din nou baricade iar 
transporturile au fost restrîn- 
se.

La 23 noiembrie, în centrul 
orașului bandiții lui Mobutu 
au oprit mașina unui ofițer 
canadian și l-au obligat să co
boare. In ajun bandiții au pă
truns în casele altor doi ofi
țeri din trupele O.N.U. pe care 
i-au scos în stradă și j-au bă
tut.

Corespondentul din Leopold
ville al agenției Reuter rela
tează că la 23 noiembrie, la 
prinz, trupele O.N.U. au pri
mit ordinul de a fi gata de 
luptă. Toate centrele O.N.U. 
din Leopoldville au ordinul 
cel mai strict de a introduce 
camuflajul în timpul nopții, 
iar ofițerilor li s-a ordonat să 
poarte arme. La reședința re
prezentantului personal al se» 
cretarului general al O.N.U., 
Dayal și la reședința consilie
rului său militar, generalul 
Rikhye, au fost trimise trupe 
tunisiene de întărire. în jurul 
centrului de telecomunicații al 
O.N.U. au ocupat poziții sol- 
dații malayezi. Odată Cu sosi
rea serii au fost aduse mașini 
blindate. In tot timpul nopții, 
pe străzile Leopoldville-ului 
au circulat patrule întărite ale 
trupelor O.N.U.

PE SCURT
VARȘOVIA. In seara zilei de 

23 noiembrie, ambasadorul R. P. 
Romîne la Varșovia, iprof. Dimi- 
trie Praporgescu a oferit un 
cocteil în cinstea delegației R P. 
Polone care urmează să plece 
în R. P. Romînă pentru semna
rea convenție} de colaborare 
științifică dintre Academia de 
Științe a R. P. Polone și Acade
mia R. P. Romîne.

PHENIAN. La 24 noiembrie se
siunea Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene a încheiat 
discuțiile pe marginea raportului 
cu privire la rezultatele îndepli
nirii primului plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
a R.P.D. Coreene (pe anii 1957— 
1961) prezentat de Li Cijon Ok, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, și a

adoptat o hotărîre cor6spunză« 
toare.

DELHI. Postul de radio Delhi 
transmite că dr. Subandrio, mi- 
nistrul Afacerilor Externe al In
doneziei, luînd cuvîntul în seara 
zilej de 23 noiembrie în fața re
prezentanților presei pe aero
portul din Calcutta unde s-a 
oprit în drum spre Caraci, a 
propus convocarea la Bandung a 
unei noi conferințe pentru dis. 
cutarea evenimentelor din Congo.

LONDRA, Agenția France 
Presse relatează că la 23 noiem
brie Brian POtlitt, fiul fostului 
președinte al Comitetului Execu
tiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, a fost ales mem. 
bru al Comitetului Executiv al 
societății studenților de la Uni» 
versitatea din Cambridge^
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