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In solo de lectură o bibliotecii 
din Bucureș!

Muncitor

Sîmbătă 28 ianuarie 1961

Cînd vezi de undevine belșugul
Era pentru a treia oară în 

ziua aceea cînd, la rugămin
tea tatălui său, Ionică Hogea 
citea niște cifre pe care și le 
notase el, cînd fusese, cu* un 
grup de tineri, tn vizită la 
colectiviștii din comuna Ama
ru. Deschise carnetul la pa
gina știută :

— Au obținut 2.000 de 
grame de grîu la hectar, 
kg. porumb știuleți la 
tar.

— Ai văzut 
tăi ?

— Păi, nu 
Ne-au arătat

tu, eu

kilo-
4.600 
hec-

ochit

In întreaga țară tinerii, brigăzile utemiste de muncă patriotică sub îndrumarea organizațiilor U.T.M., desfășoară în aceste zile numeroase acțiuni pentru colectarea metalelor vechi. In unele raioane din București (,,23 August11, „V. I. Lenin" etc.) ca și în unele regiuni (Ploiești, Suceava și altele) s-au strîns și predat întreprinderii de Colectare a Meta-
Ielor, în prima lună a anului, însemnate cantități de metale vechi.Oțelăriile au nevoie insă în continuare de mari cantități de fier vechi. Organizațiile U.T.M., brigăzile utemiste de muncă patriotică, vor trebui să desfășoare în continuare noi acțiuni pentru colectarea fierului vechi.

Săpfămîna 
colectării 

fierului vechi

SINT POSIBILITĂȚI

Șl MAI MARI

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). —

Anul acesta brigadierii 
muncii patriotice din orașul 
Suceava s-au angajat să co
lecteze 650 de tone de fier 
vechi. Pentru a sprijini reali
zarea acestui angajament, bi
roul comitetului orășenesc 
U.T.M. a intensificat încă din 
primele zile munca de agita
ție în rîndul tineretului pen
tru ca fiecare tînăr să devină 
un participant activ in acțiunea de colectare a fierului 
vechi.

In cadrul săp-.ârni-.ii dedi
cate colectării fierului vechi, 
tinerii din cadrul orașului au 
colectat peste 30.000 kilogra
me fier vechi. In frunte s-au 
situat elevii de la școala de 
meserii care au colectat 
11.000 kilograme și cei de la 
Depoul C.F.R. Ițcani care au 
strîns peste 6.000 kilograme.

Sub îndrumarea 
țiilor de partid, tinerii 
nit o intensă acțiune 
colectarea cantităților 
vechi ce există uitat 
ferite locuri.

IAȘI (de la corespondentul nostru). —însemnate cantități de fier vechi au fost colectate și expediate cuptoarelor Martin și de către tinerii regiunii Iași. Patria are nevoie de oțel. Oțe- larii au nevoie de fiesr vechi. Această chemare a găsit un larg ecou în rîndul tineretului ieșan. încă de la începutul a- nului în raioanele Huși, Vaslui, tineretul a acordat c mare importanță colectării fierului vechi reușind să colecteze peste 13.000 kilograme. Dar 
nu în întreaga regiune lucr-j- 
riie stau așa. In ratoaoele și 
orașele Bârlad și laș; de exemplu unde există posibilități sporite de colectare a metalu-

lui vechi nu s-a în acest an nici Dacă Comitetul U.T.M. Iași spre exemplu ar fi mobilizat tinerii la colectarea fierului vechi, evident că a- ceștia ar fi răspuns cu entuziasm. Tovarășii de aici însă și-au propus să treacă această acțiune în planul lunii februarie. Oțelăriile au nevoie în permanență de fier vechi, tinerii sînt dornici să sprijine oțelăriile. De aceea comitetele 
raionale și orășenești. Comite
tul regional U.TV. Iași tre
buie să ia toate măsurile, să inițieze și să organizeze acțiuni interesante pentru mobilizarea tineretului în această importantă acțiune patriotică.

Intreprins o acțiune, orășenesc

Doar rugina poartă vina?
organiza- 

au por- 
pentru 

de fier 
în di-

în regiunea
PloieștiPLOIEȘTI (de la corespondentul nostru). —în întîmpinarea alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru sfaturile populare brigăzile de muncă patriotică din regiunea Ploești inițiază numeroase acțiuni. Printre acestea la loc de cinste se află acțiunea de colectare a fierului vechi. Astfel în acest an, în numai 23 de zile, din regiunea Ploești au plecat către centrele siderurgice din țară peste 4.000 tone de metale vechi. Din această cantitate, circa 2.300 de tone au fost colectate în întreprinderile și cartierele orașului Ploești. Tinerii socotesc o datorie a lor patriotică de a colecta și preda pentru oțelăriile patriei cît mai mult fier vechi. Tinerii muncitori printre care și Alexandru Ion, Constantin Voi- nea, Bogdan Mircea de la Uzinele Mecanice Ploiești au colectat și predat cîte 10.000 kg de fier vechi, iar cei de la termocentrala Doicești aproape 20.000 kilograme.

In legătnră eu unele surse de colectare a fierului vechi nevalorificate încă, întreprinderea de Colectare a Metalelor ne comunică :„Sînt unii conducători de întreprinderi care păstrează ca pe o „comoară11 de neprețuit zeci și sute de tone de metale vechi, provenind din utilajele scoase din uz, deșeuri de metal etc., în loc să le predea întreprinderii de Colectare a Metalelor. Iată numai cîteva din întreprinderile care — din „dragoste11 pentru piese ruginite — lipsesc oțelăriile de una din materiile prime indispensabile: fierul vechi.• In depourile I.R.T.A. — Satu Mare, se găsesc de 4—5 ani 30 autocamioane ieșite din uz, complet deteriorate, tota- lizînd circa 200 tone metale vechi. Conducerea întreprinderii refuză predarea lor pe motiv că... mai știi ? Poate vor folosi cândva!• Sfatul popular Constanța deține in orașul Năvodari și portul Constanța circa 200 cuve, totalizând 500 tone. De mai mult de 5 ani stau îngropate în pămînt-,• La S.M.T.-Satulung, regiunea Maramureș, se află de ani și ani în stare de completa deteriorare, 20 de batoze și 6 locomobile. Utilaje agricole nefolosibile (în cantitate de 300 tone) deține și Trustul GOSTAT Maramureș...• In magaziile Uzinelor mecanice din Tr. Severin se află

peste 60 tone deșeuri de metale vechi...• O „dragoste" neobișnuită pentru rugină manifestă și conducerea Uzinei electrice din Sighet. Piese în greutate de 150 tone au fost de mult timp clasate ca fier vechi. Uzina însă... refuză să le predea organelor colectoare ale I.C.M. Motivul ? „Mai e vreme".N.R.— Considerăm că este timpul ca întreprinderile zate în rândurile de mai sus, să ia toate măsurile pentru a preda I.C.M. cantitățile de metale vechi „păstrate11 cu grijă de atita amar de vreme.
vi-

OASPEȚI AI CASELOR 
DE ODIHNĂNeasemuit de patria noastră ! înalți cu creste poiene și poteci tăinuite desișul codrilor, minunatele cabane, case de odihnă de pe valea Prahovei, valea Oltului sau litoral te îndeamnă parcă la drumeție.Spre aceste locuri pitorești se îndreaptă in toate cele patru anotimpuri, trenuri și mașini pline cu oameni ai muncii care vin să se recreeze în mijlocul naturii, să-și refacă forțele după un an de muncă creatoare.La Rafinăria nr. 1 din Ploiești sosesc în tot timpul anului scrisori, ilustrații, de la tinerii muncitori aflați la odihnă. Unele sînt expediate de la Olănești. Herculane. sau Govora, altele de le Victoria sau Bazna. de la Predeal ori Călimănești, de la Vasile Roaită sau Eforie. In cuvinte simple, ei vorbesc despre mi. nunatele condiții care le sînt create șj mulțumesc partidului șî statului care le-au dat posibilitatea să cunoască a- ceste locuri, punîndu-le la dispoziție toate aceste frumuseți.Iată cîteva din aceste scrisori.HERCULANE

frumoasăMunții pleșuve. eei cu de
ANTON CRIZA 

rudarCONSTANȚA
„De pe malul Mării Negre 

vă transmit salutări și spor 
la muncă. Minunat este să 
petreci un concediu de odihnă 
pe litoralul însori: al «Urii, 
care este acum de nerecttnoe- 
cut. Vilele soi, cochete se :**

Concursul
nostru

tind ca un și'cg de perle de-a 
lungul litoralului".C. IONESCU

,J)upă toate indicațiile 
care mi le-ați dat am ajuns 
bine. .Vă bucur de o bună 
grijire medicali. Masa este foar-

pe 
cu 
in-

Și asemenea scrisori găsești cu zecile la sediul comitetului de partid, la comitetul sindical și U.T.M. în cuvinte simple, firești, tinerii muncitori de la Rafinăria nr. 1 mulțumesc partidului și pentru minunatele odihnă create.
★Despre munca la fosta rafinărie Astra-Romî- nă își amintesc numai cei mai vîrstnici care au cunoscut-o pe propria lor piele. Roși de

tuberculoză și reumatism, muncitorii eu reușeau niciodată să-și refacă sănăratea în stațiunile balneo-crima terice. Aici se lăfăiau numai acei care aveau bani. Abia în anii puterii populare oamenii muncii de la această rafinărie au putut să aibă îngrijire medicală serioasă și condiții deosebit de bune pentru tratamente în diverse stațiuni. Ilie Remeș merge de câțiva ani Ia Buriaș pentru a-și trata o veche boală de inimă. Anul acesta medicii l-au sfătuit să meargă la Vatra Doraei. De fiecare dată cînd se întoarce de Ia tratament. Lie Remeș se simte mai bine, iar după cum spune ei. crește in greutate cu cîteva kilograme.Pe Gh. Vlădescu l-a chinuit reumatismul o viață întreagă. Dar cu mulți ani în urmă nu avea posibilitate să-', trateze decât cu cărămizi calde. Acum pleacă cu regularitate la băile Victoria. Cînd se întoarce cîteva zile nu vorbește altceva decît despre hrana bună pe
guvernului condiții de
înrobitoare

NICOLAE ȘTEFAN 
tehnician

CONSTANTIN VIRGIL electrician
V. PANAIT 

sudor
(din postul de corespondenți ai „Scinteii tineretului" de la 

Rafinăria nr. 1 Ploiești).

(Continuare în pag. 3-a)

Tatăl cumpăni o vreme, se 
mai gîndi apoi spuse:

— Știi ce ne-arn gîndit noi, 
adică eu, alde Mihalache și 
alți vecini de-ai -noștri :' Să 
vizităm o gospodărie colec
tivă mai nouă, una înființată 
de un an de zile să zicem. 
Să vedem acolo cum stau lu
crurile.

Și dorința lui Nicolae Ho
gea, a lui Pavel Mihalache, 
a lui Ilie Ion și a altor țărani 
muncitori vîrstnici și tineri 
din sat care vroiau să vadă 
cu ochii lor o gospodărie co
lectivă mai nouă, s-a împli
nit. Cu sprijinul organizației 
de partid, ei au plecat în vi
zită la colectiviștii din Săhă- 
teni care-și uniseră pămîn- 
turile laolaltă numai de un 
an de zile. Au cercetat totul 
cu ochi de buni gospodari, 
au vorbit pe îndelete cu co
lectiviștii, i-au vizitat acasă. 
Au aflat că și ei au obținut 
producții mai mari decît îna
inte de a fi colectiviști, că 
lucrarea pămîntului cu ma
șini moderne, pe tarlalele în
tinse le-a asigurat un spor 
de cereale de 300—500 kg la 
hectar.

Au mai aflat că colectiviștii 
din Săhăteni au primit pro
duse și bani în valoare apro
piată de a acelor din Amaru. 
Pe drum oamenii au discu
tat între ei, au făcut apre
cieri. Întorși acasă au vorbit 
cu rudele, cu prietenii, Trep
tat, treptat s-a înfiiipat în 
ei dorința de a trăi și ei în 
felul acesta, adică mai bine, 
așa cum 
Convinși 
au făcut

spus ? î» 
Acolo 
sfatul

ți-am 
socotitorul 

președintele registrele, 
se țin socoteli 
popular.

— Și cit zici 
ciua-muncă în— Peste 45 
produse și bani în valoarea 
asta.

Tatăl mai calculă ceva în 
girul, se mai gîndi puțin. 
Vroia să știe totul cit mai 
amănunțit. întrebă din nou.

— Dar cum lucrează ei, co
lectiviștii, cum se gospodă
resc ?- Păi 
Munca e _ 
gâzi și echipe. Fiecare echipă, 
fiecare colectivist în parte 
răspunde de lucrarea pe ca
re o face. Munca în colectiv 
e mai ușoară. Oamenii se a- 
jută între ei, discută, se sfă
tuiesc. Seara flăcăii și fetele 
se întorc de la muncă veseli, 
cintind. Dar ce mi s-a părut 
mie interesant e că un colec
tivist poate face singur în- 
tr-un an, dacă e harnic și 
cunoaște bine agrotehnica, 
mai multe zile-muncă față de 
cîte zile are anul.

— Cum vine asta ? întrebă 
tatăl curios.

- Păi ziua-munca este un 
fel de normă și dacă omul e 
harnic poate să facă intr-o zi 
întreagă mai mult decît o 
normă din astea. Dar să mai 
știi un lucru, tată. Fiecare tre
buie să facă numai lucru de 
calitate. După fiecare lucrare 
șeful de echipă controlează, 
apoi mai e o comisie care 
recepționează lucrările. Dacă 
lucrul e făcut de mintuială 
omul e pus s-o refacă.

— Aha I Acum înțeleg mai bine de ce au obținut ei 4.600 kg de porumb la hec
tar. Muncă organizată bine, 
pricepere în meserie, lucrări 
de calitate... Da, da, astea sînt lucruri bune, măi copile.

Pe măsură ce Ionică po
vestea. tatăl înțelegea mai 
limpede cît de bine e orga
nizată munca în gospodăria 
colectivă. Apoi Ionică îi povesti despre sectorul zooteh
nic. I-a vorbit de ferma de 
vaci de rasă, turma de oi, de 
grejdurile mari și curate ca 
farmacia. I-a spus că secta
rul ăsta le-a adus colectiriș- “• 
tilor anul trecut venituri de 
peste, 350.000 lei. Vacile și 
oile sînt îngrijite de oameni 
pricepuțl, mulți din ei — ti
neri, care vorbesc despre creș
terea și îngrijirea animalelor 
ca niște specialiști citesc în 
niște grafice de producție 
cum ar citi el abecedarul. ID-aia o vacă de la colectivă idă lapte cît două din Căldă- 
rușanca.

ca la

că s-a 
1960 ? 
de lei,

dat la

adică

ți-am mai spus, 
organizată pe bri-

trăiesc colectiviștii, 
de acest lucru mulți 
cerere de intrare în

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

-- •--

Muncitoarea Maria Huduș, de 
la întreprinderea „Quadrat" 
din Capitală, pregătește cu grijă 
expedierea produselor , fabricii 

spre 'magazine.

Prezentarea
acreditarescrisorilor de
ambasador
s. sal U

în

Protocolului Ministerului
Vedere de ansamblu a Com
plexului 
zorea

pentru industriali- 
lemnuluî Preajba-

Tg. Jiu.

pentru Noi cadre industria chimică

de către noul
R.

combinatele chimice din Făgăraș și Orașul Victoria din regiunea Brașov lucrează de cî- teva luni, alături de muncitorii acestor mari întreprinderi, 280 de operatori chimiști, în majoritate absolvenți ai școlilor profesionale și tehnice care vor deservi utilajele și instalațiile ce urmează să intre în producție a- nul acesta la noul Combinat de îngrășăminte azotoase din Roznov. Con- stituiți în echipe, ei lucrează efectiv în schimburi sub în- Irumarea maiștrilor și a unor muncitori cu experiență, de- săvîrșindu-și astfel

pregătirea profesională. Tinerii o-, peratori chimiști vor veni să-și ocupe locul de muncă îndată ce la noul combinat din Roznov vor începe probele tehnologice.Grija pentru pregătirea temeinică a •viitoarelor cadre de muncitori calificați pentru noile întreprinderi ale industriei noastre chimice își găsește i- lustrarea și în faptul că în acest an de învățământ grupurile școlare de petrol-chimie cuprind de aproape trei ori mai mulți elevi decît în anul de învățământ precedent. O treime dintre viitorii muncitori calificați care

au intrat în acest an în școlile profesionale ale Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei se pregătesc pentru a lucra în noile combinate... chimice de la Craiova, Tg. Mureș și altele prevăzute de Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului. Cei mai mulți elevi de la școlile din Orașul Victoria, Brăila, Făgăraș, de exemplu, vor lucra la Combinatul chimic de la Craiova, precum și la alte noi mari întreprinderi chimice prevăzute în programul de dezvoltare a industriei noastre chimice.
I (Agerpres)

L* 27 ianuarie, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la București, I. K. Jegalin. care și-a prezentat scrisorile de acreditare.La solemnitate au participat tovarășii: A. Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe, Gh. Stoica, secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale, A. Lupan, director ad-interim în Ministerul Afacerilor Externe, N. Șerban, director ad-interim

alAfacerilor Externe și A. Car- sian, locțiitor al directorului Cancelariei Prezidiului Marii Adunări Naționale.Ambasadorul U.R.SJS. a fost însoțit de : S. A. Jolnin, reprezentant comercial, G. E. Cebo- tariov, V. A. Karpov, N. M. Evgrafov, G. F. Kipsar, consilieri, G-ral Maior I. V. Vinogradov, atașat militar naval și al aerului, D. K. Zvonkov, N, V. Maslenikov, primi secretari și alți membri ai ambasadei.
(Continuare în pag. 3-a)

Vizita noului ambasador al U.R.S.S.
la tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-DejCu prilejul sosirii in țara noastră, noul ambasador al U.R.S.S. la București, I. K. Jegalin, a făcut o vizită dc prezentare la tovarășul Gheor-
se-ghe Gheorghiu-Dej, prim cretar al C.C. al P.M.R.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a întreținut cordial cu ambasadorul I. K. Jegalin.(Agerpres)

regiunea 
Crisana s 
electrificăse

noi sate
tn 7 sate din regiunea Crișa- 

na se execută in prezent lucrări 
de electrificare. Pină la sfieșitul 
anului vor fi electrificate în cu
prinsul regiunii alte 30 de sate 
fi comune.

Interesați direct în ridicarea 
nivelului lor de trai și în înfru
musețarea satelor lor, țăranii 
muncitori au hotărît, în adună
rile populare care au avut loc 
recent, să sprijine activitatea pe 
care sfaturile populare o desfă
șoară în acest scop, contribuind 
în acest an la lucrările de elec
trificare cu însemnate sume de 
bani. Pentru a reduce costul 
lucrărilor ce se vor efectua ei 
s-au angajat să participe în 
timpul liber la transportul ma
terialelor, săpatul gropilor pen
tru stilpi etc.

(Agerpres)

COMBINATUL DE LA PREAJBAfo- dustriei vre-cu- carefoarte
Jiu, oamenii în ultima în vorbirea rentă un cuvînt cu altădată se întâlneaurar în cărțile de geografie: combinat. Pe traseul principal, șoferii și-au autobuze indicatoare cu următoarea inscripție : combinat.Intr-o școală are loc o întâlnire între pionieri și muncitori fruntași în producție de la combinat. La hotelul nr. 1, în camera 15, locuiește de aproape 10 zile un inginer cu părul cărunt. E venit de la Craiova, pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Se ocupă de unele probleme ale aprovizionării combinatului cu material lemnos. Pe stradă sau la cinema, în magazine sau la restaurant auzi adesea vorbindu-se : „lucrez la combinat11 sau : „merg către combinat11. Este firesc să fie așa. căci Complexul, pentru indus, trializarea lemnului, unul din principalele obiective al in-

pus laGară—

noastre socialiste, care se construiește la Preajba—Tg. Jiu, schimbă literalmente modul de viață al localnicilor, preocupările multora dintre ei, combinatul fiind inima al cărui puls puternic îl simt în fiecare clipă, în fiecare zi.Cu cîtva Preajba, timp în urmă, i, comună aproa- legată de Tg. Jiu, cunos- parti- sta- mare
pefoarte puținLa indicația specialiștii au pe o

deprins cu munca în fabrică, au îndrăgit diferite meserii. Mija Gheorghe, e de fel din comuna Vălari, raionul Tg. Jiu. Mai are încă 5 frați, iar pămînt n-au avut decât 1 hectar și acela sus în inima munților. A lucrat la șoselele I.F.E.T.-ului și prin alte locuri. Construcția combinatului a corespuns cu o dorință a sa încă de cînd era copil, aceea de a învăța o meserie. A lucrat la început chiar ca săpător. Anul trecut a făcut cursul de calificare gradul I și a rămas la placaj. Pentru el combinatul este totul și de aceea n.ar pleca pentru nimic în lume în altă parte.La fabrica de placaje. Ia mașina de derulat furnir, lu crează doi tineri: Ene Gheorghe și cu ajutorul său Ciort Ion. Amîndoi au urmat Școala profesională de industrializarea lemnului de la R. Vîl- cea. Munca lor este mult u- șurată de mașina modernă pe care o conduc. O simplă

apăsare pe buton sau pe o manetă și bușteanul este ridicat și așezat perfect pe dispozitivul mașinii de derulat, cared transformă, uimitor de ușor, în foi subțiri de furnir. Vedeam în siguranța mișcărilor acestor băieți, în ambianța unei hale moderne, chipul muncitorului înaintat al zilelor noastre, stăpîn pe tehnica înaintată ale cărui fizice sînt din ce în ce mici.

înaltă tehnicitate, creează posibilitatea valorificării superioare a lemnului — prețioasă bogăție a patriei, fiecare fabrică avînd un asemenea profil, încât să producă și materia primă pentru cealaltă. Astfel, buștean după buștean, ca un imens fluviu, porniți din uriașele masive păduroase încă neexploatate pînă acum, totalizând. cînd complexul va intra în întregime în funcțiune, 180.000 m.c. anual, se vor transfer- ma aci în cherestea pentru șantierele mobilă ce tamentele se înalță țării, în parchet lucios, plăci aglomerate și placaj.

eforturi mai*era cută, dului, bilit că aici poiană — este locul cel mai potrivit viitorului valorifice masivele tate încă: Olteț și altele.este reprezentat prin cinci o- biective : fabrica de placaj, cea de cherestea, cea de parchete, intrate deja în funcțiune și fabricile de mobilă curbată și de plăci aglomera- fabrică. Intr-un te, în prezent în construcție. tiv scurt, urmînd diferite Dotat cu utilaje de cea mai cursuri de calificare, ei s-au

pentru amplasarea complex care să lemnul existent în păduroase neexploa- Cerna, Jiu, Gilort, Complexul
socialismului, în va împodobi apar, blocurilor svelte ce pe tot cuprinsulAici, au sosii de tineri, 800 lor par-Aici, au sosit peste de tineri, marea majoritate de prin tea locului, băieți și fete fără calificare, care lucrat niciodată n-au într-o timp mai altă rela-

Gateristul Rădescu de la fabrica de Ion 
che- 

curestea îmi explica că odată bușteanul intră său.
lux de amănunt sortat la depozit, nu face pină Dînzele gaterului mult de cinci minute, interesantă această explicație. Ea vorbește de fapt, de gradul înalt de mecanizare al unor lucrări care în alte con-.

PETRE MARIN

în mai Este

(Continuare în pag. 3-a)



IN ANII PUTERII POPULARETrăim anii unui avint deosebit ai economiei ți culturii 
In anii puterii populare, au fost create pentru oa

menii de știință condiții de lucru Ia care nici nu puteau 
visa in timpurile întunecatului regim burghezo-moșieresc. 

Academia a devenit prin zecile sale de institute un adevărat 
șantier de lucru in care sute de cercetători iți dedică activi-

ANCHETA NOASTRĂ: „Ce ne puteți spune despre realizările 
științei romînești din ultimii ani ?M

tqtea științei. Laboratoarele sînt utilate cu mijloace moderne 
de cercetare științifică. Apar an de an zeci de reviste de 
specialitate in care oamenii de știință își publică rezultatele 
muncii lor. Cercetările științifice nu mai sînt concentrate dear 
in Capitală sau în cele 2-3 centre universitare din țară (Cluj, 
Timișoara, lași). Mergînd pe linia arătată de partid — de 
a lega știința de nevoile practicii - in anii puterii populare 
au apărut noj centre de cercetare științifică, noi centre uni
versitare (Petroșani, Ploești, Cîmpina, Brașov, Tg. Mureș, 
Galați, Constanța, Craiova etc.).

Succesele deosebite obținute in ultimii ani de oamenii 
noștrj de știință dovedesc că știința și tehnica rominc jScg au 
devenit un factor important în dezvoltarea industriei modeme, 
în creșterea productivității muncii, in dezvoltarea continuă a 
economiei naționale.

In dorința de a prezenta cititorilor noștri citeva dintre cele 
mai de seamă realizări ale științei romînești in ultimii ani, 
ne-am adresat unor oameni de știință din țara noastră.

Cercetători de la Institutul de Cercetări pentru construcții din 
București, lucrînd la montarea tiparelor vacumatice pentru tur
narea tuburilor de beton precomprimat necesar alimentării ora

șelor cu apă.

Acad. prof.
Miron NicolescuPuterea populară a imprimat un avint nou, fără precedent prin amploarea și intensitatea sa în cercetarea științifică în toate direcțiile- Care sînt principalele realizări obținute în ultimul timp în domeniul matematicii ?în primul rind apariția unor noi domenii de cercetare în matematica românească ca: teoria modernă a funcțiilor complexe, topologia generală, topologia algebrică, teoria mecanismelor automate, analiza numerică, lingvistica matematică etc.în al doilea rind, saltul calitativ obținut în domenii mai vechi ale cercetării științifice românești cum ar fi geometria spațiilor neolonome, topologia funcțiilor analitice, teoria ecuațiilor cu derivate parțiale etc., unde s-au adus contribuții ce reprezintă un aport de preț la rezolvarea unor probleme importante Ce stau în fața științei contemporana.în al treilea Afiarîtia unei serii de tratate de mare valoare științifică, care sintetizează cele mai de seamă realizări ale matematicii românești, ale matematicii contemporane.
Acad. C. Miklosi

Directorul Centrului 
de Cercetări Tehnice din 

Timișoaraîmpreună cu ingineri și tehnicieni din centrul nostru de cercetări, însuflețiți de sarcinile mari puse în față noastră de către partid, am desfășu- ra-t în ultimii ani o impor-Foto : AGERPRES

Desen de N. POPESCU---- SAVANȚI DESPRE ȘTIINȚA I
An de an, deosebitele 

succese ale științei ro- 
mînești, aportul ei la 
dezvoltarea științei con
temporane se bucură de 
aprecierea celor mai de 
seamă personalități ale 
științei zilelor noastre. 
Iată cîteva dintre a- 
ceste aprecieri :„După părerea mea, 
Congresul medicilor ro
mâni constituie o do
vadă concludentă a sta
diului înaintat al știin
țelor medicale în a- 
ceastă țară, o dovadă a 
succeselor remarcabile 
dobîndite în ultimii ani 
de cercetătorii români".Prof. P. G. SERGHEEV

„In anii puterii popu
lare știința romînească 
a fost pusă în slujba

dezvoltării economiei 
naționale, a ridicării 
nivelului de viață a 
celor ce muncesc. Bucu- 
rîndu-se de sprijinul 
statului, ea cunoaște un 
avînt nemaiîntâlnit în 
istoria acestei țări.Din articolul „Impresii din Republica Populară Romînă“ apărut în decembrie 1958 în „Revista de la Agricultura" din Buenos Aires“

„Știam că un aseme
nea institut funcționea
ză în America. Organi
zarea institutului dv. 
este excepțională. A 
pune la dispoziția celor 
interesați întregul ma
terial documentar , de 
specialitate, a răspunde 
oricărei solicitări în

scris, furnizînd la ce
rere pasajele necesare 
și oricare alte informa
ții — iată o activitate 
de o utilitate științifică 
și socială incompara
bilă".Declarația ing. S. CON- 
DOSTANOS din Grecia, despre Institutul de documentare tehnică

„Am stat de vorbă 
cu multe personalități 
— academicieni, profe
sori, medici. Mi-arn for
mat o părere că în in
stituțiile dv. „cercetă
rile științifice se află la 
un nivel foarte înalt".Prof. dr.

S. POESPONEGORORectorul Universității din Djakarta

In salo de comandă a ciclotro nului de la Institutul de Fizică atomică.
Foto-, AGERPREStantă activitate tehnico-știin- țifică în domeniul sudării. Jaloanele principale ale acestei activități șînt: un tratat în două volume despre procedeele industriale de sudură, conceperea unui procedeu original pentru sudarea șinelor de cale ferată și realizarea mașinii de sudură în țară.Această activitate continuă actualmente la nivelul cel mai înalt în cadrul Academiei ■■ R.P.R. la Centrul de cercetări tehnice din Timișoara, care a luat ființă in anii puterii populare.Prin munca susținută a colectivului s-a ajuns la introducerea la noi în țară a căii ferate continue cu șine sudate, o realizare a tehnicii celei mai înaintate.

lare pentru dezvoltarea științei — a fost dear un început, pe care s-au brodat o serie largă de realizări în domeniul fizicii neutronilor, a reacțiilor nucleare cu neutroni ienți, neutroni rapizi și protoni accelerați la ciclotron, a acțiunii radiațiilor nucleare asupra stării solide a substanței etc.Paralel cu aceste interesante cercetări, au fost întreprinse o serie de studii ale căror rezultate au fost publicate în sute de comunicări prezentate de cadrele de spe-

mul hibridării plantei, biochi- mismul transmiterii caracterelor ereditare, probleme legate de rezistența plantelor la dăunători, probleme de imunobio- chimie a plantelor ele.Trebuie, de asemenea, men ționate cercetările biochimiști- lor noștri în cele mai diverse compartimente ale cercetării teoretice ca în problema excitabilității sistemului neure muscular, elaborarea une ipoteze legate de natura ș Structura materiei vii etc.Țin să subliniez în mod dec sebit faptul eă toate reali.

Conf. dr. N. CajalDirector adjunct al Insti
tutului de Inframâorobiolo- 

ffie al Academiei R.P.R.Realizarea vaccinurilor metalizate, obținerea unor rezultate interesante în domeniul oncolizei virale, stabilirea rolului acidului ribonucleic în înmulțirea și calitățile infectante ale virusului gripal, iată domenii ale cercetării în care oamenii noștri de știință au adus un aport remarcabil.Sprijinind lupta pentru a- părarea sănătății oamenilor muncii, cercetătorii noștri au mai realizat vaccinuri antigri- păle active care și-au dovedit din plin eficiența.Cercetătorii noștri au venit de asemenea în sprijinul economiei naționale prin realizarea vaccinurilor împotriva pestei porcine, pestei aviare, febrei aftoase etc.în această succintă trecere în revistă a Câtorva dintre succesele activității noastre științifice trebuie să remarcăm impunerea în știința mondială a concepției romînești a profesorului Șt. S. Ni- colau cu privire la pluralitatea hepatitelor epidemice și a variabilității naturale a virusurilor hepatice.în sfîrșit trebuie remarcată realizarea unor importante monografii de specialitate în diverse domenii ale inframi- crobiologiei care dovedesc în- tîietatea pe plan mondial a acestui domeniu al științei noastre.
Prof. univ.
FI. CiorăscuDirector adjunct științific 

al Institutului de Fizică 
AtomicăDupă o perioadă de acomodare și de însușire a experienței dobindiite în Știința și tehnica contemporană, fizica atomică romînească. a dobîn- dit un loc bine definit în frontul științei romînești.Construirea reactorului și ciclotronului — dovadă a grijii deosebite a puterii popu-RĂINI

în anul 1959 existau în țara noastră:
9 78 de institute de cercetări științifice în care 
ucrau 5172 cercetători științifici și au fost reali
zate 4713 lucrări.

$ Din totalul de 78 de institute existau 36 in 
ititute tehnice, 8 institute agrar-silvice, 20 medi 
cale și 14 social-culturale.

$ Din totalul de 5172 cercetători, 2598 lucrau în 
institute tehnice, 1098 în institute agrar-silvice, 993 
in institute medicale, 483 în institute social-cul 
turale.

cialitate din țară și etrăină- tate în domeniul fizicii particulelor elementare șl a razelor cosmice, în studiul nucleelor atomice eu ajutorul spectroscopiei de raze „beta" „gama" și al rezonanței magnetice, al radiochimiei, fizicii neutronilor etc.în sfîrșit trebuie amintite în mod deosebit cercetările ato- miștilor romi ni în acele domenii ce găsesc o largă gamă de utilizare în cele mai diferite domenii tehnice și economice : problemele în legătură CU aplicarea în producție a izotopilor radioactivi, construirea unor mașini de calcul cu ajutorul cărora pot fi rezolvate milioane de operații matematice, complicate probleme științifico-tehnice și o serie de aparate electronice pentru automatizare în industrie.

zările biochimie: romineșt: din ultimii ani se datorase nu numai excepționalelor condiții materiale pe care pute rea populară le-a puș la dispoziția oamenilor de știință, ci și grijii deosebite a partidului pentru înarmarea oamenilor de știință cu puternice cunoștințe ideologice.
Prof. dr. ing.

R. Rădulef
Membru corespondent 
al Academiei RJ’.R., 

Director al Institutului 
de Energetică

Acad. prof.
Fug. Macovschi

Director al Institutului 
de Biochimie al Academiei 

R.P.R.

Printre realizările deosebite ale cercetătorilor noștri în ultima vreme trebuie să menționez faptul că în institutul nostru a fost elaborată o metodă care permite introducerea diferiților compuși chimici și produși biologici în corpul plantelor, metodă numită metoda capilară care deschide perspective gi atît pentru cercetareatabolismului plantelor cît și pentru rezolvarea celor mai diferite probleme legate de practică cum sînt biochimis-

deși îar- me-

Cercetările noastre din ultimii ani, au fost strîns legate de lupta pentru îndeplinirea și depășirea planului de electrificare a țării elaborat de partid. Succesele muncii noastre științifice sînt strîns legate de lupta generală a oamenilor muncii desfășurată în țara noastră sub conducerea partidului pentru continua ridicare a economiei naționale.
in domeniul energeticii generale au fost încheiate lucrările privitoare la atlasele resurselor termo și hidroenergetice ale patriei, dezvoltarea metodelor de prognoză a necesarului de energie și punerea bazelor bilanțului nostru energetic general pentru anii viitori.
în domeniul electroenerge- 

ticii trebuie menționate : dezvoltarea de metode și mijloace pentru calculul stabilității sistemelor electroenerge- tice și pentru alegerea corespunzătoare a instalațiilor de reglare automată a tensiunii și frecvenței: proiectarea șiSTT ȚARA NOASTRĂ„Părăsesc Romînia cu 
impresii foarte bune. 
Progresul științei romî
nești și rezultatele obți
nute în domeniul învă- 
țămîntului și al vieții 
sociale în țara dv. sînt 
admirabile".

Prof. dr.
I. K. SUMANTRY Rectorul Universității Padjadjuram din Bandung

„Știința romînească 
îmbogățește știința mon
dială prin contribuția 
sa de idei fecunde, prin 
observațiile și descope
ririle sale. Sînt în mod deosebit impresionat 
de dezvoltarea intensă și rapidă a Institutului 
de Lingvistică al Academiei care întreprinde

studii profunde și sistematice".prof. R. JAKOBSONDe Ia universitățile Harvard și Massachusetts din S.U.A.
„Vizitele făcute la in

stituțiile medicale din 
Romînia — au fost pen
tru noi deosebit de va
loroase. Am putut com
para metodele dv. de 
muncă cu cele ale noa
stre și am văzut că sînt 
destul de asemănătoare, 
chiar cînd au denumiri 
diferite. Ceea ce este 
diferit este că neurolo
gii dv. îmbină foarte 
strîns activitatea cli
nicii cu cercetarea de 
laborator și că aceasta 
este foarte bine, pentru 
că munca de tercetare

științifică dă clinicia
nului o bază solidă în 
activitatea lui. La noi 
în Anglia unde sînt mai 
puțini neurologi, este 
însă greu de realizat a- 
ceastă îmbinare...".

Dr. E. R. BIKERSTAFF de la SurethwichHospital — Birmingham t 
„Este meritul Repu

blicii Populare Române 
de a fi realizat pe plan 
arheologic un nou și uriaș pas înainte pe 
drumul eliberării aces
tei științe de limitările 
materiale și ideologice 
care au paralizat-o timp 
îndelungat sub vechiul 
regim".

Revista franceză ,,&« 
pensee".

construirea unui model dumic de sistem electroenergc tic cu schemă relativ simpl pentru studiul proceselor dinîn domeniu] cii trebuie menționate printre altele cercetările eare au constituit baza construcției în iară a primelor instalații de ardere rațională a ligniților pe grătar și in stare pulverizată. Au fost puse bazele științifice ?i proiectul eeastruirii în țară 1 cazaneior de aburi bazat pe .dementele cazanului „Vuia" în sfîrșit in domeniul ceesi- îlcării punerea la pupei a unui procedeu de fabricarea cocsului exclusiv din cărbuni energetici necocsificabili eare există în țara noastră, atît de necesar pentru dezvoltarea viitoare a siderurgiei noastre.

electroenergcîn laborator a aceste sisteme tormoenergetb-

Dr. V. GiigorDirector al Institutului 
de Cercetări ZootehnicePrincipalul obiectiv al cercetărilor desfășurate de institutul nostru a fost acela de a contribui într-o măsură tot mai mare .13 realizarea unei importante sarcini trasate de partid : creșterea șepteiului. Strîns legat de cerințele practicii, I.CZ. a stabilit în domeniul alimentației animalelor norme și rații economice pentru viței de vîrstă diferită și vaci de lapte, avînd la bază reducerea consumului de lapte integral și de nutrețuri concentrate prin înlocuirea lor cu nutrețuri verzi din con- veier și porumb-siloz. Pentru stabilirea valorii nutritive a diferitelor nutrețuri s-a introdus o înaintată metodă științifică din zilele noastre bazată

pe energia de producție exprimată în calorii.S-a stabilit efectul pozitiv și s-a recomandat pentru generalizarea în producție folosirea antibioticelor fabricate în țară, folosirea microele- mentelor precum și a ureei în amestec cu melasă și alte furaje.Realizări importante s-au obținut pe linia extinderii în- sămînțărilor artificiale, prin folosirea reproducătorilor re- cordiști din stațiunile experimentale I.C Z. De exemplu numai în regiunea Dobrogea s-au însămînțat artificial prin utilizarea rațională a reproducătorilor de elită de la stațiunile I-C.Z.-Palas peste 170.000 de pi și J.000 vaci.De asemenea, s-au obținut rezultate importante pe linia ameliorării raselor noastre de animale, precum și a consolidării tipurilor de animals productive nou formate.Toate rezultatele cercetărilor efectuate în cursul anului 1960 vor constitui obiectul a peste 50 de referate și comunicări științifice care vor fi prezentate peste cîteva zile într-o sesiune științifică a institutului și de aici vor lua drumul nemijlocit al practicii căci așa cum ne arată partidul, scopul muncii noastre este introducerea în producție a celor mai de seamă realizări ale științei.
Dr. G. Murașars

Director al Instițutulw 
de Cercetări Chimice„Ofensiva* ehim.ei în toate sectoarele industriei «te în zilele noastre atît de impetuoasă, îneît cu greu vom afla un domeniu al tehnicii în eare ea să nu fi pătruns. De la metalurgie la industria o- biectetor de menaj din masă plastică — iată multiplele domenii pe care partidul ni le-a cerut nouă, cercetătorilor în domeniul chimiei, să le abordăm cu îndrăzneală, pentru ca industria chimică să se dezvolte într-un ritm avîntat asigurînd o valorificare superioară a resurselor naturale ale țării.Iată cîteva dintre realizările noastre : Fabricarea pe scară industrială a policloru- rei de vinii și a polivinil aee- tatului din care se produce o gamă largă de produse; oxi- darea parafinei din eare se pot obține acizi grași sintetici, făcîndu-se astfel mari e- conomii de grăskn: comestibile ; fabricarea pe bază de sinteză organică a unui număr destul de mare și în continuă creștere de antidăunători necesari agriculturii noastre; fabricare? unor îngrășăminte azotate și fosfatice; elaborarea și aplicarea unor procedee moderne în metalurgia neferoasă etc.

Institute dotate cu cel mai modern aparataj științific ca 
Institutul de Studii și Cercetări hidrotehnice din Capitală s-au 

construit in multe centre științifice.
Foto : AGERPRES

Una din sălile de cercetări ale Institutului Energetic
Foto : VASILE RANGA



CE FRÎNEAZĂ ACTIVITATEA
CERCULUI POLITIC

Cum se ocupă comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la întreprinderea de instalafii a T.R.C L-

Tg. Mureș de bunul mers al învătămîntului 
politic U. T. M.

n-a

Tovarășul Erdelyi Laszlo, pj-ppagandistul cercului politic care funcționează în cadru). organizației de bază U.Ț.M. do la întreprinderea de instalații a T.R.C.L.-Tg. ^Jureș, își roti încă o dată privirea prin sală și-i numără pe cei prezenți. Numai 8 din cei 26 de cursanți erau de iata. .. .Ciudat — își zise propagandistul — și rîndul trecut tot 8 au fost, dar parcă alții. Dar, cine știe? Poate vor veni și ceilalți. Și își aținti privirea spre ușă... Trecuse de-acum aproape o oră de cînd trebuia gă înceapă seminarul, dar în sală nu mai veni nimeni.— N-are rost să mal așteptăm. Să începem, spuse propagandistul. Cine s-a pregătit pentru seminar?La întrebarea propagandis- tylui au răspuns afirmativ dei tineri.— Și cine s-a mai pregătit? — insistă propagandistul.în sală se făcu liniște. Tinerii se uitau unul la altul, schimbînd cite o vorbă în șoaptă, apoi unul răspunse în numele tuturor :— Noi n-am fost la lecția trecută...Firește că seminarul mai putut avea loc.Acest cerc politie nu și-a trăit viața de la începutul a- nului de învățătnînt politic. Formal, „seminarul" amintit mai sus trebuia să fie al treilea. însă la primul seminar au participat doar trei cursanți, la c«l de al doilea opt cursanți, iar la cel de-al treilea seminar, după cum am văzut, au venit tot numai opt etirsflnți, dintre eare numai doi pregătiți. Doar utemiștii Szoes Ianos și Toth Ianos au participat la toate seminariile, alți 18 utemiști au participat „prin rotație" la cite o predare sau la cite un seminar. Aceasta fiind situația ne putem forma de la început o părere despre „seriozitatea" cu care au privit comitetul organizației de bază U.TJi și propagandistul saretr.a ndicării nivelului politic al utemiștilor și al tinerilor.Comitetul organizației de bază U.T.M. și propagandistul s-au mulțumit de fiecare dată „să mobilizeze" cursanți! la ședințele cercului politic. Cit de eficace a fost această „mobilizare" a eursanților, numai este nevoie să insistăm. Comitetul organizației de bază, propagandistul, ar fi trebuit să discute — încă înainte de deschiderea anului de învățămînt politic — cu fiecare cursant, necesitatea de a-și ridica continuu nivelul politic și i- deologic, programul cercului, acțiunile ce se vor desfășura în cadrul lui și nu pur și simplu să-1 anunțe că fac parte din cerc. Tovarășul Erdelyi consideră ca un lucru firesc faptul că el nici nu-i cunoaște măcar pe toți membrii cercului politic pe care îl conduce. El nu i-a vizitat pe cursanți
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Cînd vezi 
de unde vine 

belșugul
(Urmare din pag. I-a)

gospodăria colectivă. A făcut 
și tatăl lui Ionică Hogea. 
Acum era el in rînd cu 
ceilalți tineri — Vasile Duță, 
Ion Nancu, Maria Simian și 
atîția alții — ale căror familii 
făcuseră cereri mai de mult.

Realizări ca cele văzute de 
Nicolae Hogea la colectiviștii 
din Săhăteni văzuseră și ei la 
colectiviștii din Limpeziș, din 
Amaru și Movila Banului și la 
alții din jurul satului lor, pe 
care îi vizitaseră mai înainte. 
Le-au văzut, le-au cumpănit 
bine, au comparat cifre, au 
făcut socoteli și au înțeles că 
gospodăria colectivă este sin
gura cale spre belșug și fericire.La toate frămîntările satu
lui, au luat parte și tinerii. 
Sub conducerea organiza- 

~, organizația 
Satul Căldă- 
mobilizat pe

din
i-a

vizitele care s-au fă-

conducerea 
ției de partid, 
U.T.M. 
rușanca 
tineri la 
cut în gospodăriile colective 
învecinate, a organizat seri de 
întrebări și răspunsuri, de citire a statutului model al gos
podăriei colective. Dar lucrul 
ceț mai important pe care 
utemiștii l-au făcut cu pasiu
ne și răbdare, după exemplul 
comuniștilor, a fost acela de 
a-și lămuri părinții, rudele, 
prietenii ca să pășească pe un 
drum nou. Bogatele și nume
roasele exemple culese de ei 
din gospodăriile colective în
vecinate pe care le-au vizitat, 
le-au fost de un real folos 
pentru a demonstra superiori
tatea muncii în gospodăria co
lectivă. Așa cum Ionică Ho
gea a popularizat cele văzute 
de el în urma vizitei făcute 
în gospodăria colectivă, au fă
cut și mulți alți tineri din sat.

Și iată că, de curînd, în sa
tul Căldărușanca, comuna Glo- 
deanu Sărat, raionul Mizil, a 
fost o sărbătoare la care a 
luat parte tot satul. Deopotri
vă cu părinții și rudele lor, 
s-au bucurat toți tinerii.

Cele 204 familii din sat, au 
sărbătorit înființarea gospo
dăriei agricole colective „Zo
rile Socialismului",

A fost voința tuturor țăra
nilor muncitori din Căldăru
șanca, ca gospodăria lor să 
poarte acest nume frumos. A- 
ceasta ca un simbol al dru
mului nou, luminos, pe care 
au pășit cu încredere. 

la locurile lor de muncă, n-a stat de vorbă cu ei, n-a controlat cum muncesc, ce greutăți întîmpină în studiu.Asemenea discuții purtate de propagandist, de membrii comitetului U.T.M. ar fi fost cu atît mai necesare cu cit majoritatea eursanților nu numai că n-au studiat materialul bibliografic dar nici măcar nu știu ce au de studiat. Cu cei care au lipsit de la o ședință a cercului nimeni n-a stat de vorbă, să le explice ce au de studiat pentru seminarul viitor. Membrii comitetului U.T.M. consideră că sarcina lor în legătură cu învă- țămîntul politic este doar aceea de a-i anunța pe cursanți cînd are loc ședința cercului, iar propagandistul socotește că în sarcina lui intră doar conducerea semina- riilor. Evident că asemenea păreri greșite nu puteau să ducă la alte rezultate decît cel amintit.Nu este întîmplător nici faptul că unii cursanți, dt»pă ee au participat odată la ședința cercului n-au mai venit a doua oară. însăși felul cujn s-au desfășurat așa-zisele semina- rii — cu discuții seci școlărești — nu era. de natură să trezească interesul cursanți- lor pentru studiu.Comitetul organizației de bază U.T.M. de la întreprinderea de instalații a T.R.C.L. Tg. Mureș, va trebui să analizeze temeinic cauzele activității slabe a cercului, să controleze și să tragă la răspundere propagandistul, să ia măsuri pentru ca educația politică a tinerilor în cerc să se desfășoare la nivelul cerințelor.în primul rînd se cere o muncă temeinică cu fiecare cursant, arătîndu-i-se importanța studiului politic, faptul că ridicarea nivelului politic și ideologic este o sarcină statutară a fiecărui utemist. De asemenea cursanții vor trebui ajutați să-și organizeze studiul, sâ-ș: întocmească conspecta. să se pregătească te- metaic pentru flecare seminar.Membrii comitetului U.T.M. și propagandistul trebuie să asigure discutarea vie și concretă în cadrul cercului a problemelor teoretice în strînsă legătură cu preocupările eursanților, cu sarcinile lor politice și profesionale. Numai astfel se va putea îmbunătăți activitatea acestui cerc politic. ______
ST. NECANIȚKI

Cite cunoștințe noi pot fi însușite la Cabinetul tehnic I lată-î în fotografie pe cițiva dintre 
tinerii m-uheftori de la Uzinele „Grigore Preoteasa" din Capitală studiind cu ajutorul ingi

nerei Miranda Buzea principiile de funcționare a centralelor automate.
Foto : Agerpres

In ultimii doi ani, studiou
rile noastre au editat un 
număr sporit de filme ar

tistice de scurt metraj, schițe 
cinematografice. Această preo
cupare pare să devină sistema
tică în Studioul București, dacă 
luăm în considera^ pe lingă 
ce s-a realizat pînă acum și 
intențiile planificate ale stu
dioului pe anul în curs, E foarte 
bine din multe puncte de ve
dere. Schița cinematografică e 
o specie artistică mai operativă, 
prin care actualitatea poate fi 
reflectată mai direct și mai 
combativ. Munca asupra unor 
filme scurte poate înlătura go
lurile supărătoare din activita
tea unor regizori. Schița e un 
teren fertil pentru creșterea ti
nerelor cadre de artiști, o posi
bilitate eficientă pentru exerci
ții și pentru experiență înnoi
toare, un bun prilej de înche
gare a unor npi colective crea
toare. După cum se știe, ulti
mele filme artistice scurte romi- 
nești au fost primite cu interes 
de public, iar cînd erau come
dii, chiar cu aplauze în timpul 
proiecției — ceea ce arată eloc
vent adeziunea spectatorilor.

Schițe 
făcut și 
fost măi 
reușite ; 
mintește 
țin citeva rămîn în capitolul în
făptuirilor cinematografiei noa
stre. Cele mai multe au prile
juit debutul unor scenariști, re
gizori, operatori, ău constituit 
primul lor pas în lumea filmu
lui, Gheorghe Turcu, Marius

cinematografice s-au 
în alți ani. Ele au 
mult sau mai puțin 

de unele nu'-și mai a- 
nimeni. Totuși, cel pu-

IntîEnire 
la Casa alegătorului

Pornim pe strada Avram 
Iancu din Brad. După vreo 
300 de pași tăblița indicatoare 
ne face semn să ne oprim. In 
fața noastră avem o casă ară
toasă. Prin intrarea principală 
deasupra căreia stă scris : Ca
sa alegătorului nr. 3, intră 
grupuri de băieți și fete. înă
untru este o atmosferă plăcu
tă. Totul te atrage. Pe mese 
sînt orinduite cărți, reviste, 
ziare proaspete, broșuri.

— Bine ați venit! Așezați-vă 
mai aproape să mai stăm un 
pic de vorbă. Cel care îi în- 
tîmpini astfel este un om în 
vîrstă. E Petru Almășan, mi
ner pensionar. De cînd s-au 
deschis casele alegătorului ve
chiul muncitor miner le vizi
tează zilnic. De data aceas
ta însă, a venit aici să 
stea de vorbă cu unii din cei 
mai tineri cetățeni ai patriei 
noastre, cu tinerii muncitori 
care de abia au pășit pra
gul majoratului și carp la 
5 martie se vor prezenta cu 
emoție și mîndrie, întîia oară 
în piața lor, în fața urnelor 
de vot. Printre cei vreo 50 de 
tineri mineri care îl înconju
raseră pe Petru Almășan, erau 
prezenți Josan Ion. Veturia 
Loliț, iancu Gheorghe, Mircea 
Cleju, Ghiura Ion și alții.

— La rîrsta voastră noi pri
meam In mină un salariu egal 
cu jumătate din al minerilor 
maturi. Mulți tineri intrați 
pe atunci în mină odată cu 
mine, la 16—17 ani, au murit 
de silicoză sau din pricina ac
cidentelor, înainte de a ajun
ge la majorat, își începu Pe
tru Almășan povestirea,

— Cînd am votat pentru 
prima dată aveam vreo 25 de 
ani. Am mers la primărie, am 
așteptat în curte pînă mi-a ve
nit rîndul. Apoi, am intrat în 
cabina „secretă" de vot, cu

Funcțiile schiței cinematografice
Teodorescu, Lucian Bratu, 
Mircea Dragan, Mihai lacob, 
Iulian Mihu, Mano-le Marcus au 
apărut pe ecrane întîi cu filme 
de scurt metraj. Filmele 
ultimii doi ani vădesc

debutanții, 
operatori, 
cu moi 

asemenea

din 
că 

Studioul București dorește să 
favorizeze în continuare afirma
rea creatorilor tineri și pe a- 
ceastă cale, fapt care trebuie 
salutat. Se impune desigur, ca 
în asemenea cazuri, regizorii ti
neri, mai cu seamă 
să fie sprijiniți de 
monteuri, machieuri 
mare experiență, de 
de personal de producție fami
liarizat cu problemele admini- 
strativ-organizatorice ale unei 
creații cinematografice.

Se poate lesne observa că 
în ultimele schițe cinematogra
fice realitatea e transpusă mai 
pregnant, atitudinea militantă a 
creatorilor e mai directă, pre
zența lor mai semnificativă. 
Unul din cele mai bune filme 
noi de scurt metraj e Intr-o di
mineață după ploaie... (1959) 
- ideea scenariului, Dinu Cer- 
nescu, regia, Manele Mar
cus), primul film artistic romi 
nesc pe ecran lat ; aici ,prin 
intermediul unei povestioare cu 
copii și aparent pentru copii 
se face o foarte frumoasă des
cripție cinematografică a noilor 
construcții din Capitală, a con
fortului din noile locuințe mun
citorești. Povestirea, simbolică, 
despre un porumbel alb care e 
cit pe-aci să fie prins de un 
cotoi negru și care e salvat de 
un băiețaș, a fost un pretext 
epic foarte nimerit pentru de-

urnă 
un

said, 
jan-

l-am introdus in 
am dat să ies pe 

am intrat în 
șef de post de

buletinul în mină. Auzisem și 
pe cine ne trimisese candi
dați. Niște milionari proprie
tari a vreo citeva sute de hec
tare de pădure și a cîtorva 
mine de aur, și ii cunoșteam 
pe fiecare ale cui interese re
prezentau. Așa că am făcut 
cite o cruce peste numele fie
cărui deputat. L-am împătu
rit. 
Și 
de Un 
dormi îmi face semn să ies pe o altă ușă care ducea în 
curtea din dos. Cînd pășesc pe 
această ușă mă pomenesc cu 
o lovitură zdravănă în ceafă 
și cad la pămînt. M-am trezit 
numai acasă.
— Ce-i cu tine măi Petre, mi-a 
zis nevastă-mea ? Ești bătut 
și plin de făină pe căciulă. Ce 
se întîmplase ? Nemernicii îi 
priveau printr-o gaură făcută 
deasupra cabinei pe cei care 
votau și îi însemnau pe fieca
re pe loc...

Bătrînul miner se înveseli 
din nou, începu sd rîdă șl el de 
pățania de demult. Era bucu
ria omului sigur că au apus 
pentru totdeauna vremurile 
unor asemenea întîmplări. 
Rideau și tinerii din jur. Dar in dosul veseliei lor se ascun
dea ura împotriva celor care 
au schingiuit poporul și l-au 
ținut în beznă și mizerie, ura 
împotriva burgheziei și mo- 
șierimii care au lăsat o pată 
întunecoasă în istoria poporu
lui nostru. In același timp, ti
nerii mineri ca și cel în vîr- 
stă, își îndreptau cu recunoș
tință gindurile spre acel care 
a condus lupta eroică a po
porului nostru muncitor pen
tru o 
griji, 
drag.

viață fericită, lipsită de 
spre partidul nostru

LAL ROMULUS

monstrația Intenționată de rea
lizatori. Băiatul mamei (produc
ție a studioului „Alexandru Sa- 
hia“) istorisește, deși uneori cam 
didacticist, despre înriurirea mo
rală pozitivă, transformatoare pe 
care o are armata asupra unui 
tînăr. Toamna se numără... e o 
expunere în imagini artistice a- 
supra rezultatelor bogate obți
nute prin munca unită a colec
tiviștilor în gospodăriile agricole. 
Pietonul e o demonstrație în 
forme comice originale cu pri
vire la necesitatea respectării 
regulilor circulației. O zi pierdută 
satirizează beția. Actualmen
te se pregătește la Studioul 
București un film cu o suită de 
povestiri de actualitate pentru 
copii. Alegerea temelor filme
lor scurte e desigur o proble
mă a studiourilor, în funcție 
de orientarea de ansamblu a 
planurilor lor de producție. Fără 
a încerca să intervenim direct 
în această activitate complexă 
și de mare răspundere, ne-am 
îngădui totuși să sugerăm în 
special Studioului București a 
acorda o atenție sporită, in do
meniul filmelor artistice de 
scurt metraj, unor preocupări 
vii ș- actuale, ale tineretului, 
problemelor specifice ale noilor 
generații, educației socialiste 
a tineretului, educație care 
are aspecte extrem de di
verse și interesante pen
tru scenariști și regizori 
(vezi de pildă, multe din scriso
rile apărute în paginile ace
stui ziar, la rubrica „Să discu
tăm despre tinerețe, educație, 
răspunderi").

Adunarea populară 
desemnarea candidatului F.D.P. 
în circumscripția electoralo nr. 
52 din regiunea Marc mu-et a 
luat sfirșit Dar oamenii nu s-cu 
grăbit să plece. Pe nesimțite, 
de la glume, discuția a trecut 
la chestiuni serioase. Oamerv 
au început să i împărtășească 
candidatului lor f-omrntărr’-e, 
planurile lor de viitor.

Vorbesc firesc și cu încrede
re, pentru că îl cunosc bine pe 
Pop Octavian și știu că nici 
una din grijile și bucuriile kw 
nțj-i sint străine candidatului 
lor. De aceea și propunerea lor 
s-a oprit pentru a patra oară 
consecutiv asupra lui.

Cind a fost propus ir.tiia oară 
candidat al F.D.P., Pop Octa
vian abia absolvise Institu
tul agronomic. De atunci 
tînărul inginer agronom, as
tăzi șeful secției agricole a 
sfatului popular regional nu a 
desmințit niciodată încrederea 
alegătorilor săi. Fieccre din ei 
îți pote vorbi despre oct'-, te tea 
lui neobosită ca deputat >n sfa
tul popular regional.

Afară, la despărțire in fața 
căminului cultural, cc-ect-.iști 
l-au înconjurat cu dragoste și 
căldură pe ccnd'dat-jl Ier. Este 
legitimă bucur-a și mc-ede«*c 
cu ccre-și privesc ccnO datul 
in alegeri. Este firească șl *<«- 
go stea pe care ei o poerto ce
tățenilor de care-4 leagă citea 
planuri și realizări.

(Foto text VICTOR MAȘtH)

în întreaga țara 
continuă propunerile 
de candidați ai F.D.P.

la In-Bucu- cas-pen-

în întreaga țară continua propunerile de candidați pentru alegerile de deputăți m sfaturile populare.In Capitală, pentru alegerile de deputăți în Sfatul Popular al orașului București au fost propuși printre alții: Aurel Truțâ, director în Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor; lng. Ștefan Zarea, conf. univ. știtutul politehnic din rești; Maria Bănuță, pică.în regiunea Suceava tru alegerile de deputăți în sfatul popular regional, au fost propuși printre alții : dr. Nistor Constantinescu, directorul Sanatoriului T.B.C. Solea; Veronica Halip. colectivistă din comuna Horodnicu ; Ștefan Rusu, director la G.A.S. „Șiretul"; Slotar Teodosia, președintele Sfatului popular al comunei Domești; Ștefan Dominiciuc, miner la prinderea minieră ,,Pentru Sfatul regiunii Brașov au fost propuși în ultimele zile : ing. Vicente Caraba, vicepreședintele comitetului executiv al sfatului popular regional ; Florea Bujoreanu, salariat al sfatului popular regional Brașov.Pentru sfatul popular al orașului Brașov au fost propuși, printre alții: Vasile Trifu, secretarul comitetului de partid de la Uzinele „Steagul Roșu"; Sandu Plugaru, redactor al ziarului „Drum Nou" ; Teodor Moldovan, ac- tivisit al Comitetului orășenesc U.T.M.

între- Moldova", popular al

(Agerpres)

A consacra filmul artistic 
scurt unui asemenea domeniu 
problematic nu înseemnă nicide
cum a-i restringe aria tematică. 
Viața efervescență a tineretului 
muncitoresc și eroismul in muncă 
al brigăzilor de tineret din ma
rile uzine, felul nou in care se 
întemeiază fcmiîiile în satele co
lectivizate, caracterul de școală 
cl armatei populare, activitatea 
cultural-artistică de amatori sus
ținută de sute de mii de tineri, 
munca pe șantierele tineretului, 
contribuția intelectualilor tineri 
pe frontul revoluției culturale, 
munca politică specifică a orga
nizațiilor utemiste - sînt aspecte 
generale ale prezenței generații
lor noi in actualitatea noastră 
revoluționară, demonstrînd va
rietatea foarte mare a preocupă
rilor tineretului. In același timp 
prin stabilirea unui asemenea 
numitor comun în acțiunea 
realizare a filmelor scurte 
izbuti, poate, in decursul 
perioade mai îndelungate, o mi
că enciclopedie cinematografică 
contemporană de cel mai mare 
interes și de cea mai certă e- 
fioocrtate.

Filmul de scurt metraj închi
nat unei teme realmente actua
lă din viața tineretului poate 
avea o mare eficiență in școa
lă, la ccsa de cultură, la club, 
la căminul cultural, in unitatea 
militară, poate sprijini cu mare 
folos tot ce se întreprinde astăzi 
la noi pentru formarea tinăru- 
lui cetățeon.

Din filmele scurte văzute in 
ultima vreme se poate consta*

de 
s-or 

unei

Prezentarea 
scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador

al U. R. S. Ș.

calea ăesavirșirii 
sadaiiste in 

Populară Romină 
nouă contribuție

fârmart din pag.
In cuvîntarea sa, ambasa

dorul L K. Jegalin a arătat că 
intre Uniunea Sovietică și 
R P. Romină s-au statornicit 
relații de prietenie frățească și 
stnneă colaborare in toate do
meniile vieții politice, econo
mie* și culturale, relații care 
cu fiecare zi se lărgesc și se 
inlărvse tot mai mute. La baza 
prieteniei frățești de nezdrun
cinat a țărilor noastre stau 
principiile înalte ale interna
ționalismului socialist, comu
nitatea mărețelor idei ale 
tnarxism-leoinismului și uni
tatea scopurilor in construirea 
societății comuniste.

In striată colaborare cu 
Uniunea Sovietică și eu cele
lalte țări soci» liste poporul ro- 
min. aub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romin, intr-un 
timp istoric scurt a obținut 
minunate succese in dezvolta
rea economiri fi culturii, in 
ridicarea nivelului său de trai.

In continuare, ambasadorul 
J. K. Jegalin a spus că oame
nii sovietici se bucură sinoer 
de morile realizări ale poporu
lui muncitor romin. Succesele 
obținute pe 
construcției 
Republica 
eonstituia o
importantă U întărirea și dez
voltarea mai departe a in- 
tregnlni sistem socialist mon
dial.

In present lagărul socialist 
exercită • influentă botăritoa- 
_r« asupra mersului dezvoltării 
istorice și constituie o puter
nică f*cță ta lupta pentru 
coexMțenț* pașnică și dezvol
tarea strinsei colaborări Intre 
toate Urile, independent dț 
srinduirea lor socială. îm
preună cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte Uri ale lagăru
lui social*;, • cootribuțle im
portantă tu această luptă o 
aduce și Republica Populară 
Romină. Odată cu sprijinirea 
activă a acțiunilor de politică 
externă ale Uniunii Sovietice, 
ea a făcut o serie de propuneri 
indreptate spre îmbunătățirea 
sitaației internaționale. O do
vadă evidentă a acestui fapt 
• constituie inițiativa nobilă a 
Republicii Popnlare Remine 
de a svpane spre dezbatere ta 
eadml eeiti de-a XV-a »e- 
siuni a Adunării Generale 
problemele Îmbunătățirii rela
ții tor de bună vecinătate Intre 
țările europene eu orinduiri 
sociale diferite, precum și efor
turile susținute pentru însănă
toșirea relațiilor intre țările 
Peninsulei Balcanice.

In încheiere, ambasadorul 
I. K. Jegalin a asigurat pe 
cei prezenți că întreaga sa 
activitate va fi îndreptată 
spre întărirea și dezvoltarea 
mai departe a relațiilor de 
prietenie frățească și de co
laborare multilaterală între 
U.R.S.S. și R.P.R. spre binele 
popoarelor noastre, în intere
sul întregului lagăr socialist.

In răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a spus:Combinatul de la Preajba

(Urmare din pag. I-a)diții ar cere un mare volum de muncă omenească.Faptul acesta înșă a ridicat problema formării în principalele sectoare ale complexului a unor muncitori cu o înaltă calificare, capabili să stăpînească & întregime teh- nica modernă.Cei 24 de ingineri ?! peste 20 de tehnicieni cu pregătire medie pe care-i are combinatul, în cea mai mare parte tineri, ajută efectiv la rezolvarea acestei probleme. In anul acesta vor funcționa cursuri de calificare de gradul II șj vor începe cursuri de calificare pe profesii: ga- teriști, sortatori, circulariști...Pentru fabrica de mobilă curbată care Va intra în funcțiune în anul 1961 au fost trimiși pentru deja circa 100 la alte fabrici din țară.
perfecționare de muncitori de acest gen

schița cinema-tncâ o dată că
tografică (și uneori, cum e ca
zul unor lucrări realizate la 
Studioul Sahia — foiletonul ci
nematografic) constituie o po
sibilitate evidentă de experien
ță înaintată, de creștere a mă
iestriei cinematografice a ca
drelor tinere. S* înțelege că a- 
ceastă posibilitate nu va fi fruc
tificată pînă la oapăt dacă fil
mele scurte vor avea parte și 
deacum încolo de un regim 
mașter în ceea ce privește pu
blicitatea și presa ; adică dacă 
vor fi prezentate pe neașteptate 
la cinematografe, fără populari
zare, sau vor însoți, în calitate 
de umile „completări", filme de 
lung metraj - mai mult sau 
mai puțin cunoscute - dacă zia
riștii care recenzează îndeobște 
filmele nu le vor acorda aten
ția (iar Direcția difuzării filme
lor și rețelei cinematografice le 
va ține „secrete" pentru zia
riști). Ar fi cit se poate de util 
ca aceste filme să intre în dez
baterea organizată a tuturor 
creatorilor din studiouri (în 
cercurile de studii) pentru ca 
tinerii artiști să fie ajutați de 
colegii lor și să-și poată mă
sura mai bine meritele și cusu
rurile primelor încercări.

In producția cinematografică 
națională filmul-schiță are func
ții utile, el trebuie valorificat 
în continuare, orientat mai pre
cis spre temele majore ale ac
tualității, ridicat pe o treaptă 
calitativă superioară.

VALENTIN SILVESTRU

Constatăm cu deosebită sa
tisfacție că relațiile de colabo
rare frățească dintre popoare
le romin și sovietic s-au dez
voltat an de an, au cuprins 
domenii tot mai largi, ridi- 
ciad pe o treaptă superioară 
prietenia indestructibilă din
tre țările noastre.

Prietenia și colaborare» mul
tilaterală dintre Republica 
Popoiară Romină și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste bazate Pe principiile 
marxtat-leninkt* atotbiruitoa
re ale internaționalismului so
cialist, pe comunitatea de 
idei și țeluri, constituie pen
tru poporul romin an inepui
zabil izvor de forță și încre
dere in viitor.

Ajutorul multilateral și de
zinteresat primit din partea 
Uniunii Sovietice reprezintă 
factorul internațional cel mai 
important al succeselor pe 
care poporul romin, sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Romin, 1« obține pe dru
mul desâvirsirii construcției 
socialiste.

Tn continuare tovarășul 
I Gh. Maurer a arătat că oa
menii muncii din Republica 
Populară Romină privesc eu 
deosebită admirație și se bu
cură in mod sincer de reali
zările de importanță istorice 
mondială obținute de poporul 
sovietic m construcția desfă
șurată a comunismului în dez
voltarea epocală a științei, a 
tehnicii și a culturii. Sub con
ducerea înțeleaptă a gloriosu
lui său Partid Comunist, a- 
vangarda mișcării comuniste 
mondiale, detașamentul ei cel 
mai călit și mai experimen
tat, Uniunea Sovietică repre
zintă Mi mai puternic reazim 
pentru popoarele din lumea 
întreagă in lupta lor pentru 
pace, libertate, independență 
națională și progres social.

Inițiativele istorice și lupta 
consecventă, plină de abnega
ție a LR.S S. pentru triumful 
principiilor coexistenței paș
nice in relațiile dintre state 
cu sisteme sociale diferite, 
pentru dezarmarea generală 
și totală și pentru lichidarea 
definitivă a sistemului cok>- 
niai au devenit o uriașă forță 
mobilizatoare a maselor largi 
de pretutindeni.

în încheiere, tov. I. Gh. 
Maurer a subliniat că succe
sele grandioase obținute de 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Romină, precum și 
de toate celelalte țări socia
liste contribuie la întărirea 
continuă a sistemului mondial 
socialist — comunitate de po
poare libere, unite prin legă
turi indestructibile de solida
ritate internațională socialis
tă, factor hotăritor al dezvol
tării societății omenești.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut cu ambasadorul I. K. 
Jegalin o convorbire cordială 
la care au asistat tovarășii 
A. Bunaciu și Gh. Stoica.

Dorința de a învăța este unanimă și nu este departe timpul cînd multora dintre acești tineri, coborîți din satele pierdute Pe crestele munților li se vor putea în. credința spre mînuire, complicate.Combinatul pentru trializarea lemnului Preajba-Tg. Jiu, încă o victorie a poporului nostru condus de partid, pe drumul industrializării socialiste a țării.

mașinjindus- de la constituie

Oaspeți ai caselor de
(Urmare din pag. I-a)care a avut-o acolo, despre grija medicilor pentru sănătatea lui și a altor oameni ai muncii.

★La Rafinăria nr. 1 Ploiești au sosit însă și altfel de vederi : Ele nu conțineau decît o frază : „Salutări din Mosco
va" ! „Salutări din Ceho
slovacia".Anul trecut cîtiva muncitori printre care și tineri au plecat în excursie în străinătate. Unii pe cont propriu, alții trimiși de rafinărie.Gh. Ștefan a fost în R. S. Cehoslovacă. Eroul Muncii Socialiste Gh. Belu a fost la Moscova, Leningrad și Soci, iar tînărul tehnician Ion Pa- naitescu militară menilor iembrie pre ce a văzut acolo, despre

a asistat la parada și demonstrația oa- muncii de la 7 No- din Piața Roșie. Des-

înca/famm/e durabila și eleg ardă

tJâFii/vw

PRODUSE ĂLE 
ÎNTREPRINDERII

sibiu x „13 DECEMBRIE’SIBIU

Primirea ministrului 
Geologiei și Protecției 
Subsolului al U.R.S.S., 

P. I. Antropov de către 
Alexandru Bîrlădeanu, 

vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne
Vineri 27 ianuarie 1961, 

ministrul Geologiei și Protec
ției Subsolului al U.R.S.S., 
Piotr takovleviei Antropov, 
însoții de profesorii A- V. 
FamiH și A. A. Jakjin, au 
fost primiți la Consiliul de 
Miniștri de către Alexandru 
Birlădeaw. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a! 
R. P Reenine.

La primire au fast de față 
Constantin Tuzu, ministrul 
Industriei Grele, și Alexandru 
Cedarcea. președintele Comi
tetului Geologic al R. P. Ro
mine.

Plecarea dirt București 
a ambasadorului 

R. P.
Hasan Alimerko

Albania

ianuarie, a pâră- R.P. Romină arnbasadq- și plenipn- Albapia la
Vineri, 27 j șjt definitiv Hasan Alimerko, ral extraordinar tențiar al R.P. București.La plecare, în Gara Nord, H. Alimerko a fost luțșt de Nicu Șerban, rector ad-interim al Protocolului Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față membrți Ambasadei R.P. Albania, îp frunte cu Skender Cruci, însărcinat cu afaceri ad-ințe- rim, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditați

de sș- di-

la București.
InformațiiVineri la amiază ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. Bulgaria la București, Ivan Kiflov, a organizat la sediul anabassu- dei o conferință de presă la Care au participat corespondenți ai presei străine și reprezentanți ai presei romîne.Ambasadorul a informat pe cei prezenți despre princîpa" lele prevederi ale planului de stat al R.P. Bulgaria PP anul 1961, și despre Bugetul de Stat pe anul în curs.

★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, vineri după amiază a avut loc la Casa Universitarilor din Capitală festivitatea consacrată aniversării a 400 de ani de la nașterea filozofului și omului de staț englez Francis Bacon. Manifestarea a fost organizată de Comitetul național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă și Comisia națională a R.P.R. pentru U.N.E.S.C.O.Despre personalitatea și opera științifică a lui Francis Bacon a vorbit lectorul universitar Gh. Pușcașu.La festivitate au participat membri ai Comitetului național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă, oameni de știință șl cultură, studenți.Au fost de față reprezentanți ai Legației Marii Britanii la București.
★Vineri după-amiază, la Casa scriitorilor „Mihail Sadoveanu" djn Capitală, a avut loc o adunare în cadrul căreia acad. Mihai Beniuc, prim secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P. Romînă, a ținut conferința intitulată „Deputăți — scriitori și legătura lor cu viața". (Agerpres)

legate, a povestit S-a organizatprieteniile multă vreme, chiar și o întîlnire cu tinerii. Se făcuse seara tîrziu și el nu-și sfîrșise șirul amintirilor.Tînărul inginer Vasile Ion a mers în Bașchiria. A învățat multe din experiența rafinorilor de acolo, a legat trainice prietenii cu petroliștii sovietici. Da! Tineri muncitori merg în străinătate, și aceasta nu mai constituie pentru noi un fapt nemaiauz't, ci unul obișnuit, firesc.
★Numai în anul trecut, 400 de salariați de la Rafinăria nr. 1 și-au petrecut concediul în cele mai frumoase stațiuni de odihnă din țara noastră, în renumitele stațiuni balneoclimaterice.Iată un drept, pe care oamenii muncii, tineri sau vîrst- nici nu l-au avut altă dată și de care se bucură azi din plin.
x



Plenara C. C. a Ligii
LA MOSCOVA

tineretului democrat japonez poporului se înrăutățește
a adoptat un

In Italia

aniversare a 
sub 

— expunere 
sesiunea sâ- 
Adunări Na- 
Romîne din

„Ziua universităților*

Congo: Situația trădătorilor

O I N 
VIAȚA

După cum anunță ziarul 
„Akahata" la Tokio a avut 
loc plenara C.C. a Ligii ti
neretului democrat japo
nez (L.T.D.J.) Plenara a 
discutat rezultatele par
ticipării membrilor Ligii la 
lupta poporului împotriva 
„tratatului de securitate 
japono-american", pentru 
îmbunătățirea vieții, în a- 
părarea drepturilor demo
cratice ale tineretului ja
ponez.

Plenara
program de acțiuni, în care 
se spune că L.T.D.J. va 
lupta și pe viitor împotriva 
bazelor militare din Japo
nia, împotriva dotării cu 
arma nucleară a forțelor 
armate japoneze, împo
triva represiunilor, în a- 
părarea drepturilor vitale 
ale oamenilor muncii și ti
neretului, precum și a li
bertăților democratice.

Secretarul general al O. N, U. despre apropiata 
retragere din Congo a unor forțe militare 

ale O. N. U.

ROMA 27 Corespondentul Agerpres transmite: Vineri s-a desfășurat în principalele orașe ale Italiei „Ziua universităților", organizată de asociațiile studențești la care au aderat și organizațiile profesorilor și cercetătorilor științifici. Scopul acestei acțiuni este de a arăta situația grea în care se află învățămîntul superior în Italia și de a cere îmbunătățirea condițiilor de studii și de viață a studenților.Un exemplu al situației critice în învățămîntul superior îl constituie Universitatea din Torino. După cum relatează ziarul „La Stampa" în această universitate învață 11.500 studenți. Datorită faptului că localul a devenit necores- punzător numărului actual de studenți, „numeroase cursuri se desfășoară în subsolurile clădirii universității, improvizate ca săli de curs". In a- ceeași situație se găsește și biblioteca, unde lipsește personalul calificat, cărțile necesare pentru studiu și chiar săli de lectură. Pentru studenții Facultății de drept în număr de 1.600 există la bibliotecă doar 25 de locuri !Nu mai puțin gravă este situația studenților săraci care vor să urmeze cursurile universității. Costul manualelor se ridică pe an la 50—80.000 lire, în timp ce nu-

mai 0,9 la sută din numărul studenților beneficiază de bursă de studiu. Aceasta face ca puțini fii de muncitori să poată intra în universități. Și mai puțini sînt aceia care a- jung să-și termine studiile".Problema unei reforme radicale a învățămîntului constituie unul din obiectivele luptei pe care forțele democratice din Italia o duc pen. tru reînnoirea școlii italiene. „Ziua universităților" este una din multiplele forme ale acestei lupte.
Puternică 

demonstrație 
studențească 

antiguvernamentală 
de la Teheran

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — Situația trădătorilor poporului congolez se înrăutățește. în Katanga, patrioții din tribul Baluba desfășoară puternice acțiuni împotriva clicii lui Chombe, provocînd mari pierderi mercenarilor a- cestuia. Un purtător de cu- vînt al comandamentului forțelor O.N.U. din Congo a anunțat că unități ale tribului Baluba evaluate la 200 de oameni au atacat în nordul regiunii Katanga unități de jandarmi ale lui Chombe în direcția Albertville, localitate situată pe malul lacului Tanganika. Jandarmii lui Chombe s-au retras în panică, iar un comunicat dat publicității la Elisabetville a- nunță că s-au înregistrat pierderi de vieți omenești de ambele părți.De asemenea în provincia Kasai de sud se desfășoară acțiuni împotriva clicii Iui Kalonji. Un purtător de cu- vînt al Comandamentului forțelor O.N.U. din Congo a anunțat că în localitatea Mweka s-au înregistrat ciocniri între populație și polițiștii lui Kalonji.Iritat de faptul că

armate ale O.N.U., din Congo a contingentelor unor țări.In telegramele adresate guvernelor Indoneziei, Marocului și R.A.U., Hammarskjoeld încearcă să dea vina pe aceste țări pentru eventualele consecințe ale „slăbirii forțelor armate ale O.N.U.". Secretarul General al O.N.U. menționează printre aceste consecin. țe posibilitatea izbucnirii imediate a războiului civil în Congo. Pe de altă parte însăși hotărîrea cu privire Ia retragerea acestor contingente a fost luată datorită faptului că trupele O.N.U. sînt folosite de secretarul general și de reprezentanții săi din Congo în interesele colonialiștilor.

gen ți a
Press i 
aproape 

studenți ai Universității 
din Teheran 
strat Ia 26 ianuarie împo
triva „lipsei de libertate 
în actualele alegeri". Vor
bitorii care au luat cuvîn- 
tul in cursul demonstrației 
au arătat că „actualele ale
geri sînt ilegale" și au ce
rut tuturor studenților să 
lupte pentru libertate poli
tică și socială.

Associated 
relatează că 

• 10.006 de

au demon-

mai multe state africane independente au anunțat retragerea trupelor lor din comandamentul O.N.U., care după cum se știe a făcut jocul trădătorilor poporului congolez, Chombe a inițiat acțiuni provocatoare împotriva unităților marocane care urmează să fie retrase peste cîteva zile.
*NEW YORK 27 (Agerpres) TASS. La Ney York a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Hammarskjoeld, despre a- propiata retragere din forțele

Sesiunea științifica

Tineri japonezi protestînd împotriva amestecului

de Marxism-Leninism 
de pe lingă C. C.

al P.C.U.S.
Editarea unei 

culegeri de lucrări 
ale tovarășului 

Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

MOSCOVA. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
tn colecția „Biblioteca so
cialismului științific" editată 
de Editura de stat pentru li' 
teratură politică din Mos
cova, a apărut o culegere de 
lucrări ale tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej Culege
rea cuprinde : „Raportul la 
cel de-al IlI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn" prezentat ta 20 iunie 
I960, „Expunerea cu privire 
la lucrările Congresului al 
XXl-lea extraordinar aii 
P.C.U.S." prezentată la adu
narea activului C.C. al P.M.R. 
și al comitetelor de partid, 
orășenesc și regional Bucu
rești, „A 15 a 
eliberării României de 
jugul fascist" 
prezentata la 
lemnă a Marii 
ționale a R. P.
22 august 1959 și „Cuvînta
rea la Conferința organiza
ției regionale de partid Cluj".

MOSCOVA 27 (Agerpres).— TASS transmite : La 27 ianuarie a început sesiunea științifică a Institutului de Marxism-Leninism de pe lîngăC.C. al P.C.U.S. Sesiunea este consacrată demascării falsificatorilor burghezi, reformiști Și revizioniști ai teoriei Marx- ist-Leniniste.în cuvîntarea de deschidere, prof. G. D. Obicikin a subliniat că după cum se arată în Declarația Consfătuirii de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, trebuie desfășurată o ofensivă hotărîtă pe frontul ideologic împotriva revizionismului, precum și împotriva dogmatismului șj sectarismului.Pe ordinea de zi a sesiunii figurează nouă referate și comunicări. Au fost prezentate referatele: „Anticomunismul — ideologia burgheziei contemporane", de I. P. Franțev, membru corespondent al A- cademiei de Științe a U.R.S.S., „Critica principalelor orientări în falsificarea leninismu. lui în literatura burgheză, reformistă și revizionistă" de V. .1. Zevin, candidat în științe istorice, „Critica principalelor orientări în falsificarea istoriei P.C.U.S. cuprinse în literatura burgheză, reformistă și revizionistă" de E. I. Bugaev, candidat în științe istorice.Sesiunea va dura două zile.

*

LEOPOLDVILLE 27 (Ager
pres). — Din sudul provinciei 
congoleze Kasai, aflate sub con
trolul clicii Mobutu-Kasavubu, 
continuă să sosească știri alar
mante în legătură cu foametea 
care bîntuie în această regiune. 
Zilnic mor de foame aproape 
200 de bărbați, femei și copii

Sub regimul colonial belgian 
300.000 de membri ai tribului 
Baluba au fost evacuați în aceas
tă parte neospitalieră a provin
ciei Kasai care nu oferă nici o 
posibilitate de trai din cauza 
pămîntului steril și a lipsei de 
apă. Ei au fost aduși în aceas
tă parte a țării după războiul 
sîngeros dintre triburile Lulua și 
Baluba instigat de belgieni în in
teresul dominației lor coloniale.

Clica Mobutu-Kasavubu în
cearcă prin toate mijloacele să 
ascundă știrile despre groaznica 
foamete din sudul provinciei 
Kasai. Ea nu a făcut nimic pen
tru a ajuta populația înfome
tată din această regiune. Obser
vatorii din cadrul comandamen
tului O.N.U. sînt de părere că 
această nepăsare a autorităților 
de la Leopoldville se explică 
prin faptul că tribul Baluba, în 
majoritatea sa, sprijină pe Lu
mumba, Mobutu și Kasavubu 
consideră că a-î lăsa să moară 
de foame este cea mai bună so
luție din punct de vedere al in
tereselor colonialiștilor pe care 
ei îi slujesc.

IN LAOS

Laos.

Foto : JAPAN-PRESS

Acord secret între S.U.A. și clica rebelă
Declarația locotenentului Boun Sot

Falsificatorii 
de la Lyon

j 1Ia 1

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
La 27 ianuarie reprezentanții 
permanenți ai Ceylonului, 
Ghanei, Guineei, Republicii 
Mali, Marocului, R.A.U. și Iu
goslaviei la O.N.U. au cerut 
convocarea Consiliului de Se
curitate pentru „a examina 
ultimele evenimente alarman
te din Congo, evenimente care 
împiedică eforturile pentru 
menținerea legalității și ordi
nii în această țară, păstrarea 
integrității ei teritoriale și re
prezintă din această cauză un 
pericol pentru pacea și secu
ritatea internațională".

Nu de mult eleva Zoia Volkovskaia din Stalinabad, aflîndu-se pe malul unui rîu cu un grup 
de școlărițe, a observat în valuri un copil de doi ani. Aruncîndu-se în apă ea a salvat 

copilul de la înec. In fotografie : Zoia Volkovskaia în mijlocul unui grup de elevi.

Foto : TASS-Moscova

HANOI 27 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Laosului" a transmis la 26 ianuarie declarația locotenentului Boun Sot din ne care rebele.BounS.U.A. și clica rebelă au încheiat un acord secret în conformitate cu care S.U.A. vor introduce 15.000 de soldați în Laos. Boun Sot a arătat că la 20 august 1960, 11 zile după ce căpitanul Kong Le a dat lovitura de stat, el a fost trimis pe calea aerului la Bangkok pentru a aduce 60 de militari americani și 95 de tone de armament. Un ofițer tailandez i-a înmînat documente pentru a fi remise lui Nosavan. La 9 decembrie 1960 cîteva zile înainte de atacul rebelilor asupra capitalei, un mare număr de ofițeri și soldați americani, tailandezi. sud-vietnamezi, fi- lipinezi și taivanezi bine înarmați au sosit la Savannakhet, Pe atunci sediul clicii rebele. 140 de militari tailandezi au trecut fluviul Mekong la 14 decembrie. Trei ofițeri ameri- cari, printre care doi ofițeri superiori și un ofițer superior tailandez lucrează în statul major al Iui Nosavan. Ofițeri și soldați străini staționează în numeroase locuri, în special în provinciile Savannakhet și Kham Muon din Laosul inferior.Locotenentul Boun Sot a dat în declarația sa numeroase informații precise în legătură cu armamentul furnizat de S.U.A. și aliații lor clicii rebele lao- țiene.

forțele aeriene laoție- a dezertat din trupeleSot a dezvăluit că
Boun Sot a relatat apoi despre fărădelegile săvîrșite de rebeli împotriva populației pașnice în diferite regiuni ale Laosului. El a declarat că a fost martorul incendierii unor sate întregi și uciderii a numeroși oameni nevinovați.HANOI 27 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Patet Lao“ relatează că populația din provincia Phong Saly, eliberată recent de sub ocupația rebelilor de către forțele lui Kong Le și unitățile de luptă Patet Lao, participă intens la activitatea politică.în majoritatea regiunilor a- cestei provincii au fost crea-

te comitete de luptă pentru pace, neutralitate, conciliere și unitate națională, la care participă reprezentanți ai diferitelor naționalități. Sute de tineri s-au înrolat voluntar în armata regulată și în detașamentele armate locale. în mai multe regiuni reprezentanți ai naționalităților Lao- Lum, Lao Ten și Lao-Ksung au organizat adunări comune, la care au declarat că vor întări solidaritatea în lupta pentru cauza națională. în provincie au avut loc mii de mitinguri de protest împotriva acțiunilor agresorilor ame. ricano-tailandezi și ale clicii rebele Fumi Nosavan-Boun Oum.

La 26 ianuarie, la Lyon a 
început un proces inten
tat în numele scriitorului 

sovietic Anatoli Kuznețev editu
rii „Emmanuel Vitte" aparținînd 
arhiepiscopiei din Lyon. Aceas
tă editură a tipărit, fără știrea 
și consimțămîntul autorului, car
tea lui „Continuarea legendei* 
sub o formă falsificată, denatu
rată.

In loc de a tipări romanul in
tegral, Francis Gouarant, directo
rul editurii „Emmanuel Vitte", 
cu ajutorul traducătorului aba
tele Chaleil, a aruncat pe piață 
o carte „aranjată" în mod ten
dențios sub numele sforăitor „O 
stea în ceață".

Avocații Maurice Garțon, metn. 
bru al Academiei Franceze, fi 
Johannes Ambre din Lyon, care 
reprezintă interesele scriitorului 
sovietic, au arătat în mod con
vingător în ce fel și-au adaptat 
Chaleil și Gouarant cartea sco
purilor urmărite : au fost eli
minate capitole întregi, în mai 
multe locuri traducătorul a de
naturat textul în mod grosolan

MOSCOVA. - In C-R-S-S se 
desfășoară pregătiri in vederea 
alegerilor pentru sovietele lo
cale de deputafi ai oamenilor 
muncii. în cinci republici u- 
nionale ele vor avea Ioc la 5 
martie, în șase republici la 19 
martie, iar în celelalte patru 
republici data alegerilor va fi 
stabilită ulterior.

LONDRA. — La 26 ianuarie, 
parlamentarii laburiști au cerut 
în Camera Comunelor guvernului 
să ia inițiativa de a readuce la 
ordinea zilei ideea creării unei 
zone de controlare a armamen
telor în Europa sau a neutrali
zării complete a Germaniei.

Muzică fără sunet Din fara constructorilor 
comunismului

MOSCOVA — La Casa priete
niei cu țările străine din Moscova 
a evul loc la 26 ianuarie o reu
niune consacrată colaborării oa
menilor de știință sovietici și 
străini in cercetarea Antarcticii.

Reuniunea s-a desfășurat sub 
lozinca ,,Antarctida — continent 
al păcii și prieteniei".

PARIS. — După cum relatează 
presa pariziană, demonstrațiile 
populației arabe din Algeria în 
sprijinul mișcării de eliberare se 
extind în noi și noi orașe și lo
calități din țară. împotriva de
monstranților au fost aduse mari 
forțe ale jandarmeriei și poliției.

KIEV. — La Kiev, pe malul 
sting al Niprului a început 
construirea unui nou mare 
cartier de locuințe. Se vor 
construi clădiri cu multe etaje 
cu o suprafață totală de apro
ximativ 300.000 m.p.

♦

Prima conferință 
de presă a lui 

Adlai Stevenson

e Coster ne povestește / y cum. istețul Eulenspie- 
gel și-a bătut odată joc 

de o întreagă adunătură da a~ 
ristocrați proști ca noaptea, 
dar cu ifose și cu pretenții de 
cultură.

Angajat de acei nobili pen
tru ca să-i picteze, el le-a a- 
rătat în cele din urmă un pe
rete gol spunîndu-le că acea- 
sta-i pictura. Ea poate fi vă
zută numai de cei deștepți, cei 
săraci cu duhul nu vor vedea 
decît peretele alb. Atunci no
bilii se întreceau care mai de 
care să laude tabloul, să sub
linieze anumite detalii etc.

Mulți cred că aceasta e o 
anecdotă ca atîtea altele pe 
care ziaristul iar 
clasicul literaturii 
sale De Coster le-a 
seama eroului său; uu. e „ 
anecdotă caustică, bine pla
sată, dar care cuprinde o 
mare doză de exagerare con
știentă, deoarece o atare 
mostră de prostie ca aceea a 
soborului de nobili cu greu 
ar putea fi întîlnită în reali
tate (exceptând cretinismul și demența).Noi socotim 
pomenită ca 
plauzibilă. De 
urmă faptele nu s-ar fi petre
cut întocmai de vreme ce în
tâmplări perfect identice au 
loc astăzi ?

Iată despre ce-i vorba: la 
Londra, un grup de regizori și tehnicieni de la televiziune 
au hotărît să joace o farsă 
unui anumit soi de public. 
In acest scop au organizat un 
concert de „muzică fără... su
net".

După ce 
zică fără 
bineînțeles 
și-au ocupat locurile, a înce
put concertul. Un pianist a 
lovit timp de 45 de minute

clapele unui pian mut. Cu a- 
ceasta „concertul" a luat sfîr- 
șit...

Curiozitatea e ceva omenesc 
și de aceea, chiar exagerată 
fiind, este totuși scuzabilă. 
Auzind de „muzica fără su
net", nu-i nimic prea bătător 
la ochi că un număr oarecare 
de persoane a venit să vadă 
ce-o mai fi și asta. După ce 
s-au dumirit însă, logic ar fi 
fost fie să-și manifeste indig-

mai apoi 
univer- 

pus pe 
că e o

însă anecdota 
fiind perfect 

ce cu secole în

amatorii de „mu- 
sunet" recrutați 

din „lumea bună"

narea, fie să facă haz.de ne
caz recunoscîndu-se păcălite. 
Cum s-au comportat specta
torii prezenți la originalul 
concert ? Au aruncat cumva 
cu ouă clocite sau cu mere 
putrede ? Au rîs ca de-o 
glumă bună ? Nici pomeneală! 
Ei au ascultat cu evlavie... 
tăcerea, după care au aplau
dat cu entuziasm, convinși că 
au asistat la o manifestație 
culturală de prim rang și, de 
asemenea, convinși că sînt 
dotați cu un spirit superior 
puțind percepe muzica... „prin 
ochi și nu prin urechi".

Relatând această întîmplare, 
ziarul „Neue Rhein Zeitung" 
se întreabă: „Ce-i de făcut cu nebunii ? Dacă ar fi după

acești snobi suciți tablourile ar fi cîntate din flaut iar sunetul clopotelor s-ar mirosi cu nasul. Acești oameni ar fi în stare să citească cu entuziasm ziarele ore întregi, cu condiția ca pe hîrtie, să nu fie tipărită nici o literă...".
Ziarul are dreptate, totuși 

acești snobi din „lumea bună" 
nu sînt de loc o simplă pre
zență inofensivă. Prin prostia 
lor fenomenală și, mai ales, 
prin ifosele de cunoscători ce și le dau, aidoma aristocrați
lor lui De Coster, ei dau apă 
la moară tuturor șarlatanilor 
în materie de artă, contri
buind efectiv la promovarea 
celor mai fistichii „mode" și 
„curente" care atestă deca
dența artei în Occident.

E drept, autorii „concertu
lui de muzică fără sunet" au 
vrut doar să glumească, li 
sfătuim totuși să nu se lase 
furați de reușită și să conti
nue cu asemenea „concerte". 
Nu de alta, dar s-ar putea 
să se ia înșiși în serios și a- 
tunci s-ar face de rîsul lumii.

ION D. GOIA

la bursa din New YorkCutremur la bursa din 
New-York ! Neaștep
tat. Seismografele, a 

căror sensibilitate a fost de 
mult verificată, au reacționat 
prompt. Cutremur.

Tragedia seismografico-fi- 
nanciară s-a petrecut in 
ziua d® 26 ianuarie. Nu a 
fost o întî'mplare. Tocmai in 
acea zi a devenit publică 
știrea privind noul gest al 
U.R.S.S. îndreptat spre îm
bunătățirea relațiilor cu 
S.U.A. Pretutindeni în lume 
știrea a fost primită cu op
timism, ca un act menit să 
încălzească atmosfera inter
națională. Pretutindeni, afară 
de bursa din New York. Aci 
provoacă bucurie doar cron
cănitul sumbru al „războiu
lui rece". Negustorii de 
rachete, tunuri, avioane 

îngrozit, 
oare profi- 
„Businessul"

Cel mai 
baraj dinConstructorii tralei de de pe rîul

mare 
lume

LONDRA. — De la 12 decem
brie 1960 pînă la 16 ianuarie 
a.c. numărul șomerilor din 
Anglia a crescut cu 53.000, a- 
jungînd la 418.000, a anunțat 
la 26 ianuarie Ministerul Mun
cii al Angliei. Șomajul bîntuie 
cel mai puternic în Irlanda de 
nord unde șomerii reprezintă 
8,1 la sută din totalul brațe
lor de muncă.

NEW YORK 27 (Agerpres). — TASS transmite : La 27 ianuarie a avut loc la New York prima conferință de presă a lui Adlai Stevenson, noul reprezentant permanent al S.U.A. la O.N.U.Stevenson a spus că delegația S.U.A. la O.N.U. va tinde să stabilească relații normale cu toate țările, independent de divergențele pe care Ie are cuRăspunzînd la corespondenților, declarat că dacă ciov va hotărî să legația sovietică doua parte a celei de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., i se va face o caldă primire în Statele Unite. Stevenson a declarat că președintele S.U.A. Kennedy va fi bucuros să se întîlnească și să-1 cunoască pe șeful guvernului sovietic.

acestea. întrebările Stevenson a N. S. Hruș- conducă de- la cea de-a

Negustorii 
tunuri, 

tancuri 
scădea 

lor ?

sauȘi
Vor 

tu rile 
lor atît de rentabil se află 
oare în primejdie ? O mare 
neliniște i-a cuprins. Seismo
grafele au înregistrat-o. Cu-

Premierea celui 
mai bun film italian din 1960Asociația co

respondenți
lor presei 

străine din Roma 
a hotărît ca pre
miul I pe anul 1960 
pentru cea mai bu
nă producție ci
nematografică rea
lizată în Italia să 
fie acordat filmu
lui „Rocco și fra
ții săi", a regizo
rului Luchino Vis
conti

Premiile doi și 
trei au fost atri
buite filmelor „Era 
noapte la Roma“, 
realizat de Roberto 
Roselini și, respec
tiv, „Kapo“ reali
zat de Gilo Pon- 
tercovo. De la 
festivitatea de pre
miere au lipsit re
prezentanții cercu
rilor guvernamen
tale. Această ab
sență a fost inter-

pretată ca un semn 
al „nemulțumirii" 
acestor cercuri fa
ță de filmul „Roc- 
co“ - valoarasă o- 
peră cinematogra
fică - care trans
pune pe ecran dra
ma unei 
sărace din 
Italiei venită 
încerce norocul în 
nordul țării, la Mi
lano.

familii 
sudul 
să-și

tremur. După 
corespondentul 
mericane
PRESS" la bursa din New 
York „cursul acțiunilor socie
tăților de avioane și rachete 
a scăzut in legătură cu pers
pectiva dezghețului in răz
boiul rece". Ziaristul ameri
can adaugă că „această re
acție a bursei a fost determi
nată ți de faptul că Moscova 
a pus in libertate pe cei doi 
piloți ai avionului RR ~n“- 

Ond 
ționaiă 
bursa 
chinii cursei 
îngrozesc, panica pune stă- 
pînire pe lumea bursei, 
trebuie să fii nici savant 
nici profet 
coincidența 
rele de la 
tivele unor 
dere.

Bursa newyorkeză trădează 
pe profitorii „războiului rece". 
Noul cutremur, deți nu are 
nimic senzațional, amintește 
popoarelor că „războiul re
ce" și cursa înarmărilor sînt 
un „business" rentabil la care 
negustorii de moarte și ex- 
ponenții lor nu renunță cu 
ușurință...

cum anunță 
agenției a- 

„ASSOCIATED

„RB.-471 
atmosfera interna

se înseninează 
se cutremură. Re- 

înarmărilor se

Nu
Și 

spre a prevedea 
dintre cutremu- 

bursă și perspec- 
pași spre destin-

E. O.

hidrocen- la Nurek Vahs, cea mai mare din Asia centrală, au primit primele desene de execuție. In prezent, pe șantierul de construcție se aduc mașini și materiale, au început pregătirile pentru amenajarea amplasamentului clădirii hidrocentralei care va avea o putere de 2.700 M.W.Amplasamentul pentru construirea hidrocentralei este situat în defileul San- ghin, în ramurile de munți vestice din Pamir. Acolo va fi ridicat un baraj așa cum nu există încă nici în U.R.S.S., nici în străinătate. El va fi înalt de 300 m — aproape înălțimea u- nui zgîrie-nori cu 100 etaje.în dreptul barajului hidrocentralei de la Nurek se va forma în munți un lac de acumulare lung de 65 km și lat de 4—5 km. Acest lac de acumulare, care va fi foarte adînc, va cuprinde aproximativ 10,5 miliarde mc. de apă. El va îndeplini polul unui regulator sigur al debitului cursurilor de apă Vâhs și Amu-Daria. Datorită a- cestei hidrocentrale se vor iriga în total peste un mi. lion hectare de terenuri, astăzi paraginite.Noua hidrocentrală va a- vea o putere mai mare de- cît toate cele existente astăzi în Asia centrală. Republicile sovietice din Asia centrală întrec deja considerabil sub raportul producției de energie electrică pe cap de locuitor Turcia, India, Pakistanul și alte țări asiatice.

ANKARA 27 (Agerpres). — 
La Ankara cu prilejul Expo
ziției de pictură și sculptură 
romînă contemporană a avut 
loc la Clubul iubitorilor de 
artă o întîlnire între artiști 
plastici turci și pictorul romîn 
Anastase Anastasia. Printre 
cei prezenți se aflau: Esref 
Uran, președintele Asociației 
artelor frumoase din Ankara, 
Râmi Uluer, secretar general 
al Asociației pictorilor din 
Ankara, Ihsan Karabucak și 
Numan Puran, membri în 
conducerea aceleiași asociații, 
pictori, critici de artă, ziariști 
etc.

Anastase Anastasiu a răs-

T

puns la numeroase întrebări 
în legătură cu condițiile de 
creație ale artiștilor romîni, 
sprijinul pe care îl acordă sta
tul nostru dezvoltării artei, 
modul în care se desfășoară 
învățămîntul teoretic și prac
tic al viitorilor artiști plastici 
în R. P. Romînă.

Oamenii de artă turci pre- 
zenți și-au exprimat satis
facția în legătură cu organi
zarea expoziției de pictură și 
sculptură romînă contempo
rană în Turcia, subliniind că 
ea contribuie la cunoașterea 
reciprocă și la întărirea prie
teniei între artiștii plastici ro
mîni și turci.

Răscoala de pe nava „Santa Maria” 
un imbold pentru lupta împotriva 

dictatorului Salazar
NEW YORK 27 (Agerpres). 

Organizațiile refugiaților poli
tici portughezi continuă că sa
lute acțiunea îndrăzneață a 
grupului de exilați portughezi 
care a pus stăpinire pe trans
atlanticul „Santa Maria".

In legătură cu știrea că 
transatlanticul „Santa Maria" 
se îndreaptă spre Angola, co
respondentul din Johannes
burg al ziarului englez „Daily

Express" scrie că „populația 
din Angola așteaptă cu emo
ție sosirea transatlanticului 
„Santa Maria". Cei 155.000 de 
locuitori indigeni ai orașului 
Luanda (capitala Angolei) care 
trăiesc aproape la fel ca scla
vii, subliniază corespondentul, 
împărtășesc sentimentele ma
jorității albilor — ei urăsc pe 
dictatorul portughez Salazar".REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.
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