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Importante economii obținute 
de tinerii din întreprinderile 

regiunii Ploiești
In întreprinderile 

din regiunea Plo
iești tinerii au făcut 
bilanțul realizărilor 
obținute ca urmare 
a aplicării inițiati
vei cunoscute sub 
denumirea „Nici un 
leu risipit, fiecare 
leu fructificat" •

De la începutul 
anului trecut, cînd 
a fost lansată aceas
tă inițiativă, tinere
tul din întreprin
deri, rafinării și 
schele petroliere a 
economisit metale,

22000000 
mai mari 
în econo- 
metalului

chimicale și alte 
materii prime și 
materiale în valoare 
de circa 
lei. Cele 
realizări 
misirea
aparțin tinerilor din 
uzinele constructoa
re de utilaj petro
lier. Numai tinerii 
metalurgiști de la 
Uzinele „1 Mai" — 
Ploiești, care au ex
tins forjarea piese
lor în matrițe închi
se, debitarea la cald 
a materialelor și al

te procedee avan
sate, au economisit 
o cantitate de me
tal din care pot 
confecționa aproape 
20.000 sape 
foraj.

La uzinele 
din Ploiești, 
și Pucioasa, 
au respectat 
murile specifice și 
au înscris în fișe 
pînă acum economii 
de materii prime 
din care se pot ob
ține peste 6.000 
m-p. țesături.

Vizita delegației de partid
$l guvernamentale a R. P, Romine 

in R. P. Undară s-a încheiat

pentru

textile 
Azuga 
tinerii 
consu-

Aspect de la solemnitatea semnării documentelor încheiate cu prilejul vizitei delegației de partid și guvernamen
tale a R.P. Romîne în R.P. Ungară.
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Brigada de tineret condusă 
de tovarășul Iordache A- 
drian de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase de 
la Roznov lucrează la mon
tarea instalației de înaltă 
presiune la secția apă-al- 
coli.
Marin Traian aducînd bri
găzii 
toare că a dat pe ultima 
lună planul de montaje cu 
patru zile mai devreme șl 

de bună calitate.
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țional pentru apărarea 
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DE MUNCĂ FRUNTAȘ O Ceea ce nu poate as
cunde propaganda Im
perialistă.

Toți membrii 
brigăzii • învață

SPRIJIN RECIPROC (Puterile occidentale au sa
botat din primul moment 
tratativele privind înceta
rea experiențelor cu arma 

nucleară).

Semnarea documentelor 
încheiate cu prilejul vizitei delegației 

de partid și guvernamentale
a R. P. Romine in R. P. Ungară

Convorbirile

BUDAPESTA 7 (Agerpres). - Joi dimineață, 
in sala Munkacsy a Parlamentului din Buda
pesta a avut loc solemnitatea semnării docu
mentelor încheiate cu prilejul vizitei delega
ției de partid și guvernamentale a R. P. Ro
mine în R. P. Ungară.

Comunicatul cu privire la convorbirile 
dintre delegațiile de partid și guvernamentale 
romină și ungară a lost semnat de tovărășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C. C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, și Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., ministru de Stat.

Protocolul cu privire la colaborarea econo
mică dintre cele două țări a fost semnat de 
tovarășii Alexandru Birlâdeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, și Antal Apro, prlm-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.

Acordul cultural romino-ungar a fost sem
nat de tovarășii Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Romine, și Endre 
Sik, ministrul Afacerilor Externe al R.P. Un
gare.

Acordul privind colaborarea in domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri pașnice 
a fost semnat de asemenea de tovarășii Cor
neliu Mănescu și Endre Sik.

La semnarea documentelor au participat 
membrii delegațiilor romine și ungare care 
au luat parte la convorbiri, consilieri ai dele
gațiilor, membri ai C.C. al P.M.S.U., ai Con
siliului Prezidențial și ai Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

Solemnitatea semnării documentelor s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Plecarea din Budapesta

Obținerea titlului de cinste 
de colectiv de muncă fruntaș 
nu e un lucru tocmai ușor- 
Iată de ce, cînd s-a pornit în
trecerea, noi am căutat să 
concretizăm cît mai clar și 
precis angajamentele noastre 
pe baza obiectivelor stabilite 
de plenara C.C. al U.T-M.

Fiecare a venit cu cite o 
propunere și în cele din urmă 
brigada și-a înscris în angaja
mentele sale ; să reducă rebu
tul cu 50 la sută sub cifra 
admisă, să gospodărească ma
teria primă și materialele 
auxiliare în așa fel ca să se 
realizeze lunar circa 3.000 lei 
economii, să nu avem nicio 
întîrziere sau absență. nemoti
vată de la lucru, locul nostru 
de muncă să fie „farmacie", 
să respectăm pe vîrstnici și 
pe tovarășii noștri de muncă 
etc.

Noi executăm lucrări foarte 
pretențioase : colectoare de 
diferite voltaje pentru auto
camioanele „Steagul roșu", 
pentru tractoare, pentru ma
șini de spălat rufe, pentru 
macazuri electrice tip CF.R. 
etc. Oricine înțelege că pen
tru a realiza aceste produse 
la un înalt nivel tehnic tre
buie să posezi o calificare pro
fesională ridicată- Așa se face 
că printre angajamentele 
noastre în întrecerea pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș s-au prevăzut acțiuni 
privind ridicarea continuă a 
măiestriei profesionale. Pri
mul lucru pe care ni l-am pro
pus a fost ca fiecare membru 
al brigăzii să învețe. Și acest 
angajament n-a rămas vorbă 
goală. Azi, întreaga brigadă 
învață în cel mai strict înțe
les al cuvîntului. Bordea Pe
tru, Gălușcă Venceslav și eu 
sîntem elevi în clasa a X-a la 
liceul seral. Marți Wiliam, 
Szempetery Vasile și Bednar 
Martin urmează cursul orga
nizat în secție pentru ridicarea 
calificării-

Se înțelege însă că pentru 
ridicarea nivelului profesional 
există o gamă foarte variată 
de mijloace care ne stau la 
îndemînă. Noi executăm o 
mică parte din motorul elec
tric : colectoare. Nu e firesc 
să avem însă cunoștințe temei
nice și despre întregul motor ? 
Desigur că da. Și pentru asta 
organizăm adesea scurte con
sfătuiri de brigadă la care 
tovarășa ingineră Angela Mo- 
raru ne vorbește despre bo- 
binaj, despre electromagnetică 
etc. Multe cunoștințe tehnice 
căpătăm din citirea cărții teh
nice. Recent, am discutat în 
brigadă despre noile metode 
de fabricație în construcția co
lectoarelor, despre indici cali
tativi înalți - lucruri care

Mai sînt 10 minute și cele 
8 ore de lucru se termină. 
Membrele brigăzii din schim
bul următor au sosit însă și 
iată-le acum discutând cu 
muncitoarele din brigada 
noastră: cum lucrează mași
na ? Ce s-a mai întîmplat ? E 
curată, îngrijită ? La ce să fie 
atentă ?

Da, totul este în regulă. 
Mașinile funcționează normal. 
Cele 24 de muncitoare din 
brigadă și-au îndeplinit și 
depășit azi fiecare planul, 
toate confecțiile lucrate de 
noi au fost de calitatea în
tâia și au primit calificativul 
„foarte bine". Nu s-a rupt nici 
un ac, nici un fel de risipă.

Azi a fost o zi bună, cum 
obișnuim noi să spunem. Dar 
pentru ca să ajungem la a- 
ceste rezultate. în cele aproa
pe trei luni de cînd brigada 
noastră, alături de toate cele 
36 de brigăzi de producție ale 
tineretului din Fabrica de con
fecții „Brăila", se întrece 
pentru obținerea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș n-a 
fost deloc ușor.

După ce s-a concretizat 
fiecare obiectiv al întrecerii 
în angajamente clare, precise, 
am pornit lupta pentru ca 
toate acestea să fie transpuse 
în viață. Aveam cîteva tinere 
bune în brigadă. Dar cîștiga-

rea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș nu depindea 
doar de ele, ci de toate mem
brele brigăzii. Noi ne-arn luat 
angajamente importante in 
întrecerea pentru obținerea 
titlului de colectiv de muncă 
fruntaș. Ne-am angajat, prin
tre altele, să depășim lunar 
planul de producție cu 3 la 
sută, să ne încadrăm în pro
gramul sortimental cerut de 
conducerea secției, să înlătu
răm complet returnările și re
manierile, să dăm o mare 
atenție aspectului produselor 
pentru că toate acestea influ
ențează calitatea.

Am discutat cu toate mem
brele brigăzii. Fiecare a fost 
entuziasmată de ideea între
cerii. Cu puțin timp înainte de 
a începe întrecerea ne sosise 
însă în brigadă o tînără nouă, 
Maria Borcea. Neavînd sufi
cientă experiență Maria nu 
își putea îndeplini în fiecare 
zi planul. Or, e lege că un 
singur angajament neîndepli
nit, fie și numai într-o zi. 
ne-ar fi făcut să pierdem în

IORDACHE PETRICA 
responsabilă de brigadă 

de producție a tineretului, 
Fabrica de confecții 

„Brăila"
Sirbovan Ion es.o
Uzinele mecanice din Timi
șoara. El se numără printre 
fruntașii în muncă din uzină.

BUDAPESTA 7. - Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Joi dimineața a părăsit Bu
dapesta delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat a>l R.P. Romîne, 
care la invitația C.C. al 
P.M.S.U. și a Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar a făcut o vizită 
de prietenie în Republica 
Populară Ungară.

Mii de oameni ai muncii 
din capitala ungară s-au adu
nat în piața Gării de Vest

pentru a-și lua rămas bun de 
la oaspeții romîni. In fața 
clădirii gării, împodobită cu 
drapelele de stat ale celor 
două țări și cu steaguri roșii, 
a fost aliniată o gardă de o- 
noare.

La plecare, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne a fost condusă 
de tovarășii Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial ; Janos Kadar, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U,, minis
tru de stat; Ferenc Munnich, 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Antal Apro, 
Biszku, Lajos Feher,

tovarășe Gheorghiu-

ne

(Continuare în pag. a 4-a)

Dragă
Dej,

Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși,
Scumpii noștri oaspeți 1
A sosit momentul să

luăm rămas bun. Dragii noș
tri oaspeți, scumpii noștri 
prieteni, membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
romîne părăsesc țara noastră- 
îi recheamă munca plină de 
răspundere pe care o desfășoa
ră în importantele lor posturi 
de partid și de stat, pentru 
binele poporului lor. Regretăm 
sincer că vizita 
sfîrșit; sînteți

dv. a luat 
întotdeauna

*

Bela 
Jeno

(ara

VA PREZENTAM
AZI a 

a

Institutul pedagogic
de 3 ani din București

VASILE TENDER 
responsabil de brigadă 

de producție a tineretului. 
Uzinele „Electromotor"- 

Timișoara

(Continuare in pag- a 4-a)

Cîțiva tineri au coborît din 
tramvaiul 25, îndreptîndu-se 
către secretariatul Institutului 
pedagogic de 3 ani. I-am 
urmat.

— Vă rugăm, un prospect 
al institutului...

— Se află încă sub tipar. 
Peste două, trei zile îl veți 
avea —■ a sunat răspunsul.

—> Pînă atunci, ne puteți da 
cîteva lămuriri ?

— Cu plăcere. Întrebați.
Și pentru că prospectul se 

afla sub tipar, am notat 
pentru voi, dragi cititori, care 
vreți să vă dedicați profesiei 
nobile de educatori ai tinere
lor generații, întrebările și 
răspunsurile, pentru că, sîn
tem siguri, vă interesează.

' Iată-le :
— Căror specialități ne pu

tem dedica, urmînd cursurile 
Institutului pedagogic de 3 
ani ?

— Oricăreia din materiile de 
predare la clasele III-VIII. 
Cele 8 facultăți ale institutu
lui, adică: filologia 
două secții: limba și 
ratura romînă și 
moderne), istoria-geografia, 
științe naturale și cunoștințe 
agricole, matematică, fizică-

chimie, educație fizică, arte 
plastice și în sfîrșit, muzică, 
pregătesc cadre pentru reali
zarea uneia din prevederile 
importante ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. : generaliza
rea învățămîntului elemen
tar de 7 ani și trecerea 
treptată la învățământul de 
8 ani. Se cuvine subliniată

denții noștri își însușesc cu
noștințele în cadrul cursuri
lor și seminariilor, în labo
ratoare și biblioteci. Bibliote
ca de științe pedagogice a in
stitutului le pune la dispozi
ție peste 100.000 volume ; ex
periențele se desfășoară în 
laboratoarele de mecanică, de

la

(cu 
life- 

limbi

o precizare : absolvenții ins
titutului au posibilitatea, 
imediat după intrarea în 
producție, să-și desăvir- 
șească studiile superioare, 
pentru a putea preda și la cla
sele IX-XII.

— Ce ne puteți spune des
pre felul în care s-a dezvoltat 
institutul ?

— In 1959, anul înființării 
institutului, am pornit cu 216 
studenți, în 1960-1961 numă
rul lor s-a ridicat la 876, iar 
pentru anul care va începe în 
octombrie, este prevăzută o 
cifră de școlarizare de 1400 
studenți. Cum spuneam, stu-

căldură și fizică moleculară, 
de electricitate, electronică și 
radiotehnică, în cele 4 labora
toare de chimie, în cele de 
botanică, zoologie, microbiolo- 
gie, științe agricole. In curînd 
se vor deschide laboratoarele 
de fizică nucleară, de izo
topi radioactivi și de semicon
ductors Cunoștințele de spe
cialitate sînt dublate însă de 
pregătirea pedagogică cores
punzătoare : în anul I, stu
denții fac vizite în școli, cu
nosc organizarea generală a 
învățămîntului; în anul II ei 
asistă la ore demonstrative ți
nute de profesori, pentru ca 
în anul III să pregătească ei

înșiși lecții și să se urce 
catedră pentru a le preda. De 
altfel, întregul proces de în
vățământ este strîns legat de 
cerințele practice ale însuși
rii cunoștințelor — și, mai 
apoi, ale împărtășirii lor cît 
mai sistematic și atractiv, e- 
levilor. Studenții Facultății 
de științe naturale și cunoș
tințe agricole au legături strîn- 
se cu unitățile agricole so
cialiste din regiune, unde în
treprind cercetări științifice ; 
ei fac de asemenea, lucrări 
practice pe terenuri de cultură 
la Grădina Botanică sau mu
zeul „Gr. Antipa”. Viitorii 
profesori de fizică sau chimie 
vizitează întreprinderile de 
profil, studenții Facultății de 
educație fizică urmează 
cursuri speciale de schi, la 
munte, sau se perfecționează 
la cursul de înot, organizat 
pe timpul verii...

Toată această activitate se 
desfășoară sub îndrumarea 
atentă și competentă a cadre
lor didactice: în institutul

I. BUCHERU

(Continuare în pag. a 4-a)

Fock, Gyula Kallai, Iiaroly 
Kiss, Gyorgy Marosan, Dezso 
Nemes, membri ai Biroului 
Politic ăl C.C. al P.M.S.U.; 
Sandor Gaspar, Zoltan Ko- 
mocsin, Istvan Szirmai, mem
bri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. ai P.M.S.U., de 
membri ai C.C. al P.M.S.U., 
ai Consiliului Prezidențial, 
miniștri și alte personalități 
ale vieții politice, economice 
și culturale din capitala un
gară.

Au fost de asemenea pre- 
zenți șefi și membri ai misi-

(Continuare în pag. a 5-a)

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
Joi dimineața, în sala de șe
dințe a Consiliului Preziden
țial au avut Ioc convorbirile 
ffcjale dintre delegațiile gu
vernamentale ale Republicii 
Populare Romîne și Republi
cii Populare Ungare.

La convorbiri, din partea 
romînă au participat tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 
Stat, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R.. conducătorul delega
ției ; Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. M. R. ; 
Emil Bodnăraș și Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. ; Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru 
al C.C. al P.M.R. ; Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe ; Mihail Roșianu, am
basadorul R. P. Romîne la 
Budapesta, membru al C. C. 
al P.M.R.

Din partea ungară, la con
vorbirile finale au participat 
tovarășii Istvăn Dobi, preșe
dintele Consiliului Preziden
țial ; Jânos Kâdâr, ministru 
de stat, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.; Ferenc Munnich, 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Antal Apro și 
Gyula Kâllai, prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Kăroly Kiss, vicepre
ședinte al Consiliului Prezi
dențial, și Deszb Nemes, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U. ; Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe, 
și Bela Nemety, ambasadorul 
R. P. Ungare la București-

Cuvîntarea tovarășului
J

»

Gheorghe Gheorghiu-Dej
oaspeți binevenit! tn 
noastră.

Consider că în perioada 
scurtă de timp pe care ați pe- 
trecut-o Ia noi v-ați putut con
vinge de prietenia adevărată 
care leagă poporul nostru de 
poporul frate romin. Po
porul nostru, după cum v-ați 
putut da seama, v-a întâmpi
nat cu stimă și dragoste pro
fundă.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R- P. 
Romine in R. P Ungară a 
constituit o strălucită dovadă 
a prieteniei popoarelor noas
tre și a contribuit în mod con
siderabil la extinderea relații
lor și colaborării dintre noi-

Convorbirile privind proble
mele referitoare Ia cele două 
țări, precum și la situația in
ternațională au servit, de ase
menea, acestui scop. în deplin 
acord am stabilit ca în vede
rea ridicării continue a bună- 
stării și culturii ambelor po
poare să extindem reciproc 
colaborarea în toate domeniile. 
Aceasta este atît în avantajul 
poporului ungar cît și al po
porului romîn, aceasta servește 
intereselor noastre, ale tutu
rora.

Acordurile noastre privind 
colaborarea economică, cultu
rală, în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri 
pașnice, ca și identitatea de 
vederi manifestată în alte pro
bleme sînt extrem de folosi
toare, ele contribuind la în
tărirea colaborării și a rela
țiilor dintre țările noastre.

Identitatea deplină de vederi 
a reieșit și cu prilejul discută
rii, în cadrul convorbirilor, a 
problemelor internaționale. Ce
le două partide și guvernele ță
rilor noastre sînt întrutotul de 
acord că în lupta pentru men
ținerea și consolidarea păcii, 
dezarmarea generală și totală 
este de primă importanță.

în interesul popoarelor 
noastre ca și al păcii generale, 
considerăm necesară încheie
rea neîntârziată, încă in acest 
an, a Tratatului de pace cu 
Germania. Sintem și în aceas
tă problemă adepții rezolvării 
pe calea tratativelor a proble
melor internaționale litigioase; 
totodată, sintem botărîțl să

Dragi tovarăși,
Acum, la încheierea vizitei 

noastre în R. P- Ungară, per- 
miteți-mi să exprim încă o 
dată conducătorilor de partid 
și de stat și oamenilor muncii 
ungari mulțumirile și recu
noștința noastră pentru cordia
litatea și prietenia cu care 
am fost întâmpinați pretutin
deni.

Această vizită a constituit o 
nouă și puternică manifestare 
a alianței și colaborării fră
țești, statornicite de muiți ani 
intre Rominia și Ungaria.

Discuțiile purtate cu repre
zentanții Partidului Muncito
resc Socialist Ungar și cu gu
vernul ungar au fost fructuoa
se, comunicatul semnat azi 
dimineață și acordurile în
cheiate vor contribui Ia conti
nua întărire a colaborării ro- 
mîno-ungare, în folosul ambe
lor popoare.

Să muncim, tovarăși, cu 
entuziasm și abnegație pentru 
dezvoltarea economiei națio-

nale a țărilor noastre, pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
dc trai, material și cultural al 
celor ce muncesc. Cu cit vom 
fi mai puternici, cu atit vom 
contribui mai mult la întări
rea lagărului țărilor socialiste 
și vom apăra mai bine cauza 
păcii, scumpă tuturor popoa
relor.

Să înflorească și să prospere 
neîncetat Republica Populară 
Ungară, pe drumul luminos al 
socialismului !

Să trăiască eroica clasă 
muncitoare, țărănimea și in
telectualitatea ungară și con
ducătorul lor încercat, Parti
dul Muncitoresc Socialist Un
gar și Comitetul său Central, 
in frunte cu tovarășul Jânos 
Kădâr !

Să trăiască in veci 
romino-ungară !

Să luptăm pentru 
și înțelegere între 
pentru pacea în lumea în
treagă !

La revedere, scumpi ‘tova
răși !

prietenia

prietenie 
popoare,

(Continuare în pop. a 5-a)

T E L EG R A M I
Tovarășului JANOS KADAR, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului ISTVAN DOBI, 
președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare 
Tovarășului Dr. FERENC MUNNICH, 
președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Țărănesc Ungar

Intorcîndu-ne în patrie, vă mulțumim din inimă pentru 
atenția caldă și dragostea frățească cu care a fost înconju
rată pretutindeni delegația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne în timpul vizitei sale în fru
moasa dv. țară.

Transmitem poporului prieten ungar salutul nostru tovă
rășesc împreună cu cele mai sincere urări de victorii tot 
mai mari în construirea socialismului și vă dorim, dragi 
tovarăși, multă 
rodnică pentru 
apărarea păcii.

sănătate și noi succese în activitatea dv 
continua înflorire a Ungariei socialiste și

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine



a Moscova a a- 
vut loc zilele tre
cute unul din ma
rile evenimente 
științifice ale anu
lui acesta : cel de

al V-lea Congres internațional 
de Biochimie organizat de 
Uniunea Internațională de Bio
chimie.

Congresul a fost o impună
toare manifestare științifică 
care a întrecut cu mult — a- 
tît prin numărul mare al parii- 
cipanților — peste 5000 dele
gați — cît și prin amploarea 
documentelor științifice pre
zentate, — peste 2000 de con
ferințe și comunicări — întru
nirile științifice anterioare.
. Din lucrările prezentate în 
cadrul Congresului s-a putut 
constata că cercetarea biochi
mică se efectuează acum cu 
ajutorul celor mai moderne 
mijloace de investigație, și că 
tocmai datorită înaltului nivel 
al tehnicii folosite în cerce
tare, s-au putut rezolva în
tr-un timp record, numeroase 
probleme care pînă acum cîți
va ani păreau cu totul inabor
dabile cum sînt structura in
timă a diferitelor substanțe 
proteice, structura și sinteza 
diferiților acizi nucleici, rela
țiile dintre fermenții care par
ticipă la cele mai diferite pro
cese biologice, alcătuirea vi
rusurilor ș. a.

Un scurt interviu cu acade
micianul Eugen Macovschi 
ne-a permis să împărtășim ci
titorilor noștri cîteva detalii în 
legătură cu contribuția oame
nilor de știință romîni la lu-

crările recentului Congres de 
la Moscova.

— Am vrea să ne spuneți în 
primul rină — ne-am adresat 
acad. E. Macovschi — care a 
fost componența delegației?

— Foarte mare. Au partici
pat 36 de oameni de știință, 
care lucrează în domeniul 
biochimiei și în domenii înru
dite cu biochimia. In afara 
delegației au mai participat 
aproape 100 de biochimiști și 
alți oameni de știință, venițl 
prin O.N.T. special pentru lu
crările Congresului.
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și fos-
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are dimen-

Tîrgului
Ia Brno,

dicală, prof. N. Sălăgeanu o 
nouă metodă de măsurare a 
intensității fotosintezei etc.

- Desigur că s-ar putea da 
o serie întreagă de detalii a- 
supra fiecăreia dintre cele 18 
comunicări prezentate. Am 
prefera totuși să ne oprim- a- 
supra lucrărilor prezentate de 
cercetătorii de Ia Institutul de 
Biochimie din București.

— Noi am prezentat 6 lu
crări : o comunicare cu privire 
la excitabilitatea musculară 
(E. Macovschi și I. Iordache), 
alta cu privire Ia proteinele

romînești cu plivire la excita
bilitatea musculară?

Comunicarea aceasta pre
zenta studiile noastre cu pri
vire la legătura dintre exci
tabilitatea musculară 
fagen.

— Un termen nou. 
tosfagenul ?

— O substanță din 
care atunci cînd este descope
rită pune în libertate energie.

Pînă acum, datorită teorii
lor cercetătorului american 
Nachmansohn și ale altora, 
s-a crezut că există anumite

Interviul nostru cu acad. prof. Eug. Macovschi despre 
Congresul internațional de Biochimie de la Moscova

— Vreți să numiți cîțiva din
tre membrii delegației.

— Academicienii Gr. 
tato și V. Rășcanu, N. 
geanu, S. O or iu, E. 
membri corespondenți
cademiei R.P.R., profesorii I. 
Manta, O. Costăchel și mulți 
alții.

— Cite comunicări au pre
zentat delegații noștri ?

_  18, în afara acelora pre
zentate de cei 100 de delegați 
să-i numim așa „excursio
niști".

— Care a fost tematica lor ?
— Cele mai diferite domenii: 

biochimia plantelor, biochimia 
medicală, imunochimia, bio
chimia musculară, enzimolo- 
gia etc. Acad. Gr. Benetato 
a prezentat, de pildă, o serie 
de probleme de biochimie me-

musculare și raporturile dintre 
ele și substanțele curarizante 
fluorescente, (H. Schell), alta 
cu privire la biochimia și evo
luția proteinelor din semințe 
de fasole (V. Gheție), alta cu 
privire la evoluția substanțe
lor proteice din creier pe plan 
filogenetic (M. Șerban), alta 
cu privire la o serie de cer
cetări în legătură cu denatu
rarea termică a proteinelor 
sangvine (D. Moțet) și în sfîr- 
șit, o problemă de enzimolo- 
gie (S. Vasu).

— O înșiruire pe deplin edi
ficatoare, totuși insuficient de 
explicativă pentru nespecia- 
liști. Tocmai de aceea, dați-ne 
vă rog cîteva amănunte asu
pra uneia dintre problemele 
abordate. De pildă, ce ne pu
teți spune, despre lucrările

relații între iosfagen și ex
citabilitatea musculară. Dar 
toate cercetările lui Nachman
sohn erau făcute pe mușchi 
izolați, adică pe mușchi ce nu 
aveau nici legături nervoase, 
nici circulatorii cu organismul.

Noi am elaborat la Bucu
rești o metodă care ne per
mite cercetarea biochimiei 
musculare așa zis „in situ".
- Adică ?
— Pe mușchi care se găsesc 

în organism, în condiții nor
male. Făcînd cercetări în felul 
acesta (adică pe mușchi vii) 
am putut dovedi că teoria lui 
Nachmansohn nu corespunde 
realității și că între fosfagen 
și excitabilitate nu există nici 
o legătură directă.

— Au oare aceste concluzii 
științifice o importanță prac
tică medicală?

— Desigur. Acceptînd teoria 
lui Nachmansohn oamenii de 
știință admiteau Implicit că la 
baza excitabilității musculare 
se găsește tosfagenul și toate 
studiile lor în această direcție, 
erau îndreptate spre cerceta
rea acestui raport. Din mo
ment ce noi, aici la Bucurejti, 
am făcut dovada că această 
concepție nu corespunde rea
lității, am deschis căile unoz 
studii, realmente eficiente, în 
iegătură cu bazele biochimice 
ale excitabilității musculare.

Cunoscînd bazele biochimi
ce ale excitabilității, vor pu
tea fi descoperite de acum 
înainte noi căi de investigații 
ale musculaturii „în vivo" (în 
condiții reale, existente în or
ganism) și prin aceasta se va 
deschide perspectiva dirijării 
excitabilității musculare.

— Și desigur că de aici 
pînă ia intervenția directă a 
medicilor în afecțiunile siste
mului neuromuscular, de aici 
pînă la eventuala mărire a 
capacității de lucru, a capaci
tății de rezistență a muscula
turii • un singur pas...

— Desigur.
— Cum au fost primite 

munlcăriie oamenilor de 
ință din țara noastră ?
- Savanții străini au 

mărit cu interes concluziile 
cu privire la lucrările oa
menilor de știință din țara 
noastră, subliniind faptul că 
în general, ele rezolvă pro
bleme importante ale biochi
miei moderne.

S. IOACHIM

Mașina de calculat 
„Ural-4"

După experiențe încununate 
de succes a început fabricarea 
în serie a mașinii electronice 
de calculat „Ural-4“. Ea este 
destinată rezolvării unui cerc 
larg de probleme științifice, «, 
tehnice, economice și de pla
nificare.

Spre deosebire de alte ma
șini, „Ural 4“ se caracterizează 
printr-un mare număr de 
dispozitive pentru introduce
rea datelor și obținerea infor
mațiilor necesare. Mașina are 
o „memorie" cu o capacitate 
sporită. Viteza de lucru varia
ză între 5.000-10.000 operațiuni 
pe secundă. Rezultatele sînt 
date sub formă de tabele, dia
grame și nu necesită o prelu
crare suplimentară. Acest lu
cru permite folosirea mașinii 
în elaborarea planurilor eco
nomiei naționale, dirijarea 
producției, transporturilor, în
tocmirea prognozei timpului, 
ținerii evidenței de bunuri 
materiale etc.

Elice de nave 
din material plastic

Mase plastice

în agricultură

asele plastice tind 
să devină un produs 
„universal". Masele 
plastice au „inva
dat" pur și simpiu 
toate ramurile știin

ței și tehnicii moderne.
Inspirația chimiștilor și însușirile 

polimerilor sintetici egale sau a- 
desea superioare celor ale ma
terialelor obișnuite fac ca zilnic 
să apară noi domenii în care se 
introduce utilizarea acestor ma
teriale „miraculoase".

Unul din „beneficiarii" cei mai 
recenți ai maselor plastice este 
agricultura. Cum ? în nenumărate 
varietăți, pe care este greu să le 
bănuim. Masele plastice au înce
put să fie folosite într-un mod in
genios chiar pentru modificarea 
solului necorespunzător.

Colectivul de colaboratori ști
ințifici ai Institutului de agrofizică 
din Leningrad, au recurs astfel la 
serviciile unei emulsii din po
limeri sintetici pentru consolida, 
rea nisipurilor mișcătoare. Emulsia 
se compune dintr-o substanță din 
grupa vinil-lactamelor, apă, bi
tum și alte cîteva elemente. Stro
pind nisipurile cu această soluție, 
se formează o crustă care prote
jează solul împotriva vînturilor 
oferind 
plantelor 
pustii.

Un alt 
cultivat a fost experimentat de 
Institutul de cercetări horfi-vitico- 
le din Moscova. Este vorba de o 
serie de adăposturi, „corturi" din 
polietilenă, menite să apere legu
mele timpurii de influența intem
periilor și să împiedice pierde
rile excesive de apă din sol.

Rezultatele obținute prin a- 
ceasta metodă, arată că tomatele, 
castraveții și alte legume astfel 
protejate se coc mai repede și 
sînt de calitate superioară. Adă
posturile din polietilenă contri
buie la păstrarea umezelii din sol 
si la menținerea unei temperaturi 
mai ridicate pentru plante. Tot 
astfel, în sere se folosește peli
cula de rilsan, un material foarte 
stabil la diferite temperaturi, cu 
rezistență ridicată la ger și trans
parență bună. Sub serele confec
ționate din rilsan florile au crescut 
cu un colorit mai viu, iar toma
tele au fost mai gustoase,

★
O utilizare interesantă a mase

lor plastice o constituie cea din 
domeniul fabricării mașinilor agri
cole. Materialele plastice prezintă 
un mare avantaj față de metalele 
feroase în construcția acestor ma
șini, 
mai 
zați 
tant 
ales

La Institutul de cercetări știin
țifice pentru mecanizarea și elec
trificarea agriculturii din Ucraina

posibilitatea cultivării 
pe terenuri altă dată

mod de a proteja solul

daforifă faptului că slot mult 
ușoare. Dintre polimerii utili* 
In acest scop un loc impor
ți ocupă poliamidele și mai 
capronul.

Asamblarea unei uriașe 
sonde de foraj produsă de 
Uzinele „1 Mai"

au lost fabricate din capron o se
rie de piese pentru semănătoare.

Experimentarea acestor mașini 
a arătat că operațiile de semănat 
s-au îmbunătăfit datorită unei u- 
niformifă/i mai mari a semănatu
lui. Fa'fă de mașinile cu piese me
talice neuniformitatea 
lui, în aceste condiții este 
două ori mai mică.

In afară de aceasta semănatul 
cu semănători cu piese din 
pron a micșorat cu 20 la sută 
mărul de semințe sfărîmate.

Semănătorile cu piese din 
pron, datorită elasticității, sînt 
pufin susceptibile stricăciunii in 
cazul pătrunderii corpurilor străine 
în piese și nu sînt supuse co
roziunii. Uzura lor medie raporta
tă la greutate este de 4 ori mai 
mică față de uzura pieselor din 
fontă.

După părerea specialiștilor so
vietici I. Semeniuk și I. Zelenski, 
folosirea capronului deschide mari 
perspective pentru crearea unui 
nou tip de semănătoare univer
sală — ușoară 
mănatul rapid.

are sînt dimensiu
nile minime la 
care ar putea a- 
junge în prezent 
aparatele de ra

dio ?
această între- 

în 
Și vor 

de-

peliculele lor — microelemen- 
te — se așează una peste alta, 
se unesc între ele cu semi- 
conductorii trecuți prin niște 
lăcașuri speciale, iar după 
montare se toarnă peste ele 
rășină. In acest fel se obține 
un cub monolit de rezistență 
excepțională - micromodulul.

în comparație cu aparatul 
electronic obișnuit, micromo-

;i adaptată la se-

★

In sfîrșitSă amintim, 
exemplu de utilizare a maselor 
plastice în legumicultura. In ulti
mul timp a apărut o nouă metodă 
de cultură a legumelor, așa-numi- 
te „culturi fără pămînf" sau „cul
turi în medii artificiale".

Cultura plantelor fără pămînf 
se practică pînă acum in bazine 
special amenajate umplute cu 
pietriș, nisip, zgură sau cărămi
dă pisată. Soluția pentru „hrana" 
plantelor, pompată periodic din- 
tr-un rezervor al cărui nivel este 
mai scăzut, intra în bazin și ali
menta rădăcinile.

In prezent, în locul bazinelor 
de beton, incomode și costisitoa
re, au început să se sape șanțuri 
late căptușite cu un nou material 
plastic foarte rezistent, numit e- 
cadur. După ce pelicula de eca- 
dur este așternută și se asigură 
drenajul în șanț, se pune stratul 
de pietriș și se plantează răsadul. 
In acest fel se fac mari economii 
la amenajarea terenurilor pentru 
„culturile fără pămînt" în regiu
nile unde nu există pămînt pro
priu pentru cultură.

Masele 
mereu noi sectoare 
exemplele prezentate sînt sufi
ciente ca să demonstreze că a- 
ceste materiale au toate șansele 
să contribuie din plin la progresul 
agriculturii.

dulul se deosebește prin den
sitatea uluitoare a montajului 
— pe un șingur centimetru 
cub revenind între 20 și 40 
piese de radio.

Aparatele de radio fabri
cate pe această cale au apro
ximativ dimensiunile unei cu
tii de chibrituri. Această con
strucție s-a dovedit nu numai 
uimitor de universală, dar și 
neobișnuit de rezistentă și du
rabilă.

plastice „cuceresc"
agricole și

i P. IR1MESCU

elta Dunării, 
frumusețile-i ves
tite și peste ho
tare, cu bogățiile 
ei nenumărate, 

-* deși străbătută în 
lung și-n lat nu numai de 
pescari și vînători, ci și. de 
turiști și cercetători științifici, 
a rămas multă vreme insufi
cient cunoscută. Nu o dată 
s-au întreprins cercetări pen
tru cunoașterea ei. Cu cîteva 
zeci de ani în urmă, o expe
diție a lucrat vreme îndelun
gată printre canalele și băl
țile Deltei în condiții deosebit 
de grele, aproape fără nici un 
utilaj. S-au stabilit numeroa
se cote. Dar apele au venit 
mari, cercetătorii s-au refu
giat care încotro, bornele cu 
cote au căzut, iar munca de 
luni de zile 
Dunării.

anii
devin

In secția de vulcanizare a Uzi
nei de anvelope de la Dnepro
petrovsk, R.S.S. Ucraineană.

Foto: TASS MOSCOVA

Moderna bandă de montare de la Uzina de automobile 
Eisenach, R. D. Germană

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Electrozi de grafit 
cu acoperire metalică

Inginerul Vialțev (uzina mefalur. 
gică „Lenin" din Dimitrov, R. P. 
Bulgaria) a pus la punct un pro
cedeu de aplicare a unui strat 
metalic subțire pe electrozii de 
grafit pentru cuptoarele electrice.

Electrozii cu acoperire metalică 
sinf rezistenți la oxidare, ceea ce

are ca urmare reducerea consu
mului de electrozi.

Dacă In trecut pentru topirea 
unei tone de ofel 
aproximativ 10 kg 
în prezent consumul 
la 5 kg.

se consumau 
de electrozi, 
lor s-a redus

Să adresăm 
bare inginerilor specialiști 
tehnica semiconductorilor 
probabil că 9 din 10 ne 
răspunde că nu s-ar mira
loc dacă ar afla despre reali
zarea unui aparat de radio- 
recepție de mărimea unui bob 
de grîu '

Intr-adevăr, în numai cîțiva 
ani, în locul „arhaicelor" apa
rate de radio care aminteau 
de o modă veche și care se 
încălzeau ca o sobă, au apă
rut elegantele aparate cu 
tranzistori, de mărimea unei 
tabachere sau chiar mai mici, 
în trenuri, pe terenurile de 
sport, în excursii sau în 
parcuri, întâlnim din ce în ce 
mai des asemenea aparate 
portabile.

Aparatul de 
zunar, pe bază 
ductori, despre 
bit pînă acum,
siuni foarte mici. Totuși con
strucția, piesele lui pot fi vă
zute ușor cu ochiul liber. Iată 
însă că tehnica este pe cale 
să depășească și această eta
pă în dezvoltarea aparatajului 
electronic.

Ați auzit vreodată de micro
module? Micromodul seamănă 
cu un „pateu”. El se compune 
din cîteva plăci subțiri de por
țelan, groase numai de 4 mm. 
Pe fiecare plăcuță, se află a- 
proximativ 10 piese diferite 
de radio - piese semi-conduc- 
toare, condensatoare, rezis
tențe. Piesele acestea sînt în
tru totul neobișnuite. Astfel, 
rolul rezistențelor este jucat 
de niște pelicule foarte sub
țiri de crom-nichel. Conducto
rii și armăturile condensatoa
relor se formează cu pelicule 
suprafine de aluminiu, iar 
dielectricul care separă armă
turile este o peliculă de oxid 
de siliciu.

Plăcuțele de porțelan cu

iești pe teritoriul 
internațional de

(R. S. Cehoslovacă.)

La șantierele navale „Comuna 
din Paris" din Baku a început 
confecționarea unei elice de navă 
din material plastic. Elicea de 
navă cu patru palete, cu un dia
metru de un metru, cîntărește mai 
puțin de un pud...

Zilele trecute ea a fost expe
rimentată pe un remorcher. Pro
bele s-au desfășurat cu succes.

In prezent, secția de material 
plastic a uzinei a trecut la fa
bricarea din polietilenă a șase 
noi elice de navă. Una din ele, 
cu un diametru de 1,7 metri, va fi 
montată pe o navă maritimă de 
mare tonaj.

Metodă de combatere 
a agențiilor dăunători 
ai griului și orzului

și elaborat primele 
modele de instalații de cal
culat pe bază de micromoduli. 
Blocul aritmetic 
mașini seamănă 
gure. Imaginați-vă 
mărimea unei foi 
coperită cu celule-micro-mo- 
duli ; numărul lor este de 
130. Două asemenea plăcuțe 
alcătuiesc un bloc aritmetic. 
Iar întreaga instalație 
culat cîntărește mai 
de.„ 2 kg. !

Nu este oare acesta 
tul calculatoarelor electronice 
de buzunar ?

Molectronica nu poate fi 
numită radiotehnica prezen
tului dar cu siguranță că va 
deveni electronica viitorului 
apropiat. Se crede că peste 
cîțiva ani vor apare aparate 
de radio de mărimea un bob 
de mazăre, după care vor 
urma instalațiile de calculat 
și mașinile molectronice.

Ing. I IONESCU

După experiențe de opt ani, 
dr. Pelka, colaborator la ca
tedra de protecția plantelor 
de Ia Academia de Agronomie 
din Cracovia, (R.P.P.), a ela
borat o metodă eficientă de 
combatere a paraziților griu
lui și orzului- Dr. Pelka a 
observat că în anumite condi
ții acești paraziți încetează 
de a se înmulți și pier sub 
acțiunea unor ciuperci, necu
noscute în trecut — „Tubercu- 
lina Cracovie» și „Tuberculi- 
na ustilaginum"- Aceste ciu
perci au fost identificate în 
laborator și după o înmulțire 
artificială au fost folosite in 
sere și experiențe de cimp 
înmulțirea artificială a ciu
percilor în condiții de labora
tor este simplă și relativ ief
tină, Acest preparat biologic 
poate fi împrăștiat in sectoa
rele afectate de grîu și orz 
sau pulverizat pe plante.

v.-.
Cercetătorii Institutului de 

cercetări forestier» 
la lucru
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lor celor mai 
valorificarea 
Oamenii noștri de știință în
treprind numeroase studii de 
valoare. Astfel, unii dintre 
pot fi găsiți

eficace pentru , 
lor, continuă.

Pe bordul unui 
„laborator plutitor"

nă- 
di-

ei

s-a dus pe... apa

noștri, bogățiile 
tot mai cunoscu-

în 
Deltei 
te. în bună parte ele sînt de 
pe acum folosite. Să amintim 
numai de stuf și de întreprin
derea de valorificare a stufu
lui—Brăila, care îl prelucrea
ză. Intr-adevăr, 
430.000 de ha 
270.000 ha sînt 
stuf. Cercetările 
coperirea unor 
în Deltă, pentru

din cele 
ale Deltei, 

acoperite cu 
pentru des- 
nol bogății 
găsirea căi-

Așa a fost numit, pe bună 
dreptate, vasul „8 Martie", 
care acum doi ani a ridicat 
ancora la Tulcea cu direcția: 
Delta Dunării. Fe bordul a- 
cestui laborator bine utilat se 
aflau cîteva zeci de cercetă
tori științifici și marinari. Doi 
ani a navigat vasul prin bra
țele și canalele, printre cea- 
talurile și bălțile deltei danu
biene. A fost o muncă plină 
de abnegație. Nava nu putea 
ajunge în toate locurile. A- 
tunci entuziaștii cercetători 
continuau drumul cu șalupa, 
cu barca sau chiar pe jos — 
ducînd în spate ustensilele — 
printre mlaștini, prin terenuri 
încă neumblate. în atenția lor 
un loc important îl ocupa stu
ful. La fiecare kilometru stră
bătut se făceau cîteva nișe în 
stufăriș, se luau probe, se nu
mărau firele, se verifica greu
tatea, înălțimea, grosimea lor, 
se stabilea ce fel de stuf creș
te acolo. De asemneea, s-a 
studiat compoziția chimică și

grosimea straturilor de 
mol, vegetația plutitoare, 
namica apelor Dunării etc.

Cu o atenție deosebită s-au 
căutat locuri bune de locuit 
și izvoare de a>pă potabilă. 
Doar aici, peste câțiva ani se 
vor dezvolta așezări omenești, 
iar locuitorii lor — care se 
vor ocupa în special cu ex
ploatarea stufului — vor tre
bui să aibă condiții de viață 
civilizate. Studiile multilate
rale au dat roade. Acum exis
tă o imagine clară a terenu
rilor din Deltă care vor fur
niza stuful, cele care vor fi 
destinate pisciculturii, agricul
turii, silviculturii.

Dar nu toți cei ce studia
ză Delta trebuie să plece 
meleagurile ei, căci nu 
mult s-a construit

pe 
de

O „Deltă a Dunării" la 
București

O astfel de „Deltă" există 
de cîtva timp în incinta In
stitutului de studii și cercetări 
hidrotehnice (I.S.C.H.) din Ca
pitală. Aici te simți într-ade- 
văr ca un Guliver în țara pi
ticilor, căci suprafața „Del
tei" nu întrece 5.200 mp. Cu 
toate acestea, fiecare braț, 
fiecare canal, fiecare fir de 
apă sau înălțime este redată 
cu precizie matematică. Pro-

LA „MICROSCOP"
porția față de realitate în 
ceea ce privește redarea su
prafeței este de 1:900. Adîn- 
cimile însă au fost realizate 
la scara 1 : 65. Firește, aceasta 
nu are nici o repercusiune 
asupra datelor finale, căci 
calculele țin seama de dispro
porția creată intenționat.

N-a fost deloc ușoară reali
zarea unui asemenea model. 
Redarea precisă a tuturor a- 
mănuntelor a însemnat fe 
muncă dificilă atît din partea 
proiectanților cît și a celor ce 
le-au executat. Iată, de pildă, 
pentru redarea exactă a pro
funzimilor s-au așezat 10.000 
de repere de cărămidă, avînd 
cotele notate pe ele. în locul 
fiecărui reper, zidarii au mo
delat adîncimile cu mîna li
beră.

Dar albiile de ciment pre
zintă deosebiri față de cele 
naturale, în ceea ce privește 
dinamica apelor. Respectiv, 
în acelea făcute de mîna o- 
mului lipsesc rugozitățile. Ob
ținerea acestora a necesitat, de 
asemenea, o muncă intensă, 
căci au fost reproduse cu a- 
jutorul unor pietricele fixate 
cu ciment în albiile modelu
lui. Pietrișul a folosit, de ase
menea. și la reproducerea re
zistenței pe care stuful ce

crește între brațe, în bălți, o 
opune apei în cursul ei spre 
mare. Pentru aceasta, în ur
ma unui calcul, pietricelele 
au fost aranjate în forma unor 
pătrate de diferite dimensi
uni.

Dar studiul Deltei nu se 
face numai pe acest model. 
Alăturat sau într-o hală exis
tă reproduse la scară mai 
mare unele puncte principale 
de pe teritoriul ei. Privin- 
du-le, ai senzația că observi 
sub lupă unul din detaliile 
modelului amintit.

Studii interesante se lac și 
cu ajutorul unei machete prin 
canalele căreia curge... aer. 
Macheta pneumatică — de di
mensiuni relativ mici — 
redă relieful Deltei, iar aerul 
— care e tot un fluid — înlo
cuiește lichidul, desigur ți- 
nîndu-se seama în calcule de 
un anumit coeficient de com- 
presibilitate. Tuburile de cau
ciuc, fixate pe acoperămîntul 
de plexiglas, sînt conectate la 
manometre și astfel se măsoa
ră pierderile de sarcină în 
diferite porțiuni, ceea ce co
respunde scăderilor de nivel 
ale apei.

Cu ajutorul modelului ac
vatic și al machetei pneuma
tice a Deltei, cercetătorii de 
la I.S.C.H. studiază posibilită
țile practice de amenajare a 
terenurilor stuficole, piscicole 
și agrare neuitând, firește, că

această regiune este un ade
vărat paradis al vînătorilor. 
Atenția celor de la I.S.C.H. se 
îndreaptă în special în direc
ția regularizării regimului de 
apă, ținîndu-se seama de pro
blemele de mai sus. Soluția 
cea mai bună este îndiguirea, 
dar realizarea acestui lucru 
nu e chiar atât de simplă.

După cum s-a descoperit în 
cadrul studiilor efectuate pe 
acest model, apele Dunării nu 
curg numai prin brațe și ca
nale — așa cum se credea 
pînă nu de mult — ci și prin 
bălți. A îndigui pur și sim
plu brațele și canalele în
seamnă a stăvili acest loc de 
scurgere, ceea ce ar ridica ni
velul apei atît de mult, îneît 
portul Tulcea, ba și Galați ar 
fi periclitate.

Studiul Deltei pune în fața 
oamenilor de știință o serie 
de probleme. Putem avea toa
tă certitudinea că vor fi gă
site soluțiile cele mai potri
vite pentru o cît mai judici
oasă folosire a bogățiilor ei.

în vara aceasta studiul Del
tei Dunării continuă atît pe 
bordul navei „8 Martie" cît 
și la I.S.C.H. Toate aceste cer
cetări prezintă un mare in
teres nu numai științific, ci și 
practic, rezultatele lor avînd 
o mare importanță pentru e- 
conomia țării noastre.

DANIEL RUSU

„Probleme de geofizică”
Sub redacția academicianu

lui. Al. Codarcea a apărut nu 
de mult, în Editura Academiei 
R.P.R., volumul I al „Proble
melor de geofizică". Această 
amplă lucrare a fost pregăti
tă în cadrul Institutului de 
geologie, geofizică și geogra
fie și înmănunchiază 10 stu
dii deosebit de prețioase pen
tru știința și economia romî- 
nească.

Din cuprinsul volumului 
cităm lucrările „Rețeaua gra
vimetrică a R. P. Romîne" de 
Radu Botezatu, „Prospecțiuni 
geofizice pentru fier lîngă 
Constanța", „Variația secula
ră a cîmpului geomagnetic pe 
teritoriul R.P.R. în intervalul 
1950 — 1960“ (se schițează, în
tr-o primă aproximație, în ca
drul limitării la un deceniu, 
repartiția geografică a varia
ției seculare suferită de ele
mentele geomagnetice pe teri
toriul țării noastre), „Studiu 
asupra proprietăților magne
tice ale unor roci sedimentare 
din R, P. Romînă“ etc.

Studiile publicate în volu
mul „Probleme de geofizică" 
sînt semnate de Sabba Ștefă- 
nescu, L. Constantinescu, M. 
Nabighian, D. Paicu, C. Patri
ciii, Șt. Airinei, F. Ionescu. D, 
Popovlci, S. Stoenescu, AU 
Costaforu, P. Ghelfan, Ecate* 
rina Apostol, Al Baltac și alții,

A. N.



Cum organizăm 
informarea politică
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entru utemiștii și 
tineiii din G.A.C. 
Leșnic, raionul 
Ilia, informările 
politice prezenta
te cu prilejul fie

cărei adunări generale U.T.M. 
au devenit o obișnuință. în 
buna organizare și desfășu
rare a informărilor politice 
am primit de fiecare dată un 
prețios ajutor din partea or
ganizației de partid din
G.A.C. în nenumărate rîn- 
duri, cu prilejul adunărilor 
generale, tovarășul Goț Octa
vian, secretarul organizației 
de partid, tovarășul Buștea 
Andrei, președintele G.A.C. și 
alți comuniști au ținut în fața 
tinerilor expuneri despre eve
nimentele politice interne și 
internaționale.

La noi s-a statornicit obi
ceiul ca sarcina pregătirii in
formării politice și prezentă
rii ei în fața adunării gene
rale să fie încredințată la u- 
nul sau doi utemiști. De obi
cei înainte de închiderea a- 
dunării generale noi anunțăm 
și cine urmează să pregăteas
că informarea politică pentru 
adunarea următoare. In felul 
acesta, în perioada dintre 
două adunări generale, ute
miștii respectivi urmăresc cu 
atenție fiecare eveniment ce 
se petrece în țară și peste 
hotare și-l consemnează în 
caietele lor. In preajma adu
nării generale comitetul orga
nizației de bază U.T.M. ajută 
pe acești tineri să aleagă din 
evenimentele care au avut 
Ioc pe cele mai importante. 
Noi urmărim în primul rînd ca 
informarea politică să oglin
dească lupta înflăcărată a 
oamenilor muncii din patria 
noastră pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de 
partid. Dăm apoi o mare a- 
tenție celor mai semnifica
tive evenimente internaționa
le, cum ar fi, în perioada de 
față încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, transfor
marea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitari
zat, inițiativele Uniunii So
vietice pentru asigurarea pă
cii în lume, lupta țărilor din 
colonii pentru cucerirea li
bertății lor, demascarea ac
țiunilor agresive ale imperia
liștilor etc. Urmărim de ase
menea ca problemele respec
tive să fie just înțelese în pri
mul rînd de către tinerii care 
urmează să le expună în a- 
dunarea generală pentru ca, 
la rîndul lor, aceștia să fie în 
măsură a le transmite tineri-

Orchestra 

tineretului
De curînd pe lingă celelal

te formații artistice care ac
tivează în cadrul Palatului 
Culturii-Ploiești și-a făcut de
butul o nouă formație: or
chestra de muzică ușoară a 
tineretului.

Membrii noii orchestre, ti
neri muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari din în
treprinderile orașului Ploiești, 
ajutați de dirijorul S. Spires- 
cu, au pregătit un bogat pro
gram de muzică ușoară inti
tulat „Intîlnire cu muzica”. 
Cu acest program, în care au 
fost incluse unele dintre cele 
mai frumoase melodii origi
nale romînești, noua formație 
a dat primul său „examen”; 
concertul de debut.

Numeroși spectatori, pre- 
zenți în sala de festivități a 
Palatului Culturii-Ploiești au 
răsplătit prin vii aplauze pe 
talentații artiști amatori.

In cursul lunii septembrie 
orchestra de muzică ușoară a 
tineretului din orașul Ploiești 
va întreprinde primul său 
turneu în orașele și satele re
giunii.

FLORIAN IOAN
profesor

ionierii și școlarii —

S
 membri ai corului

noilor consfruc- 
vagoanelor, în 

ale copiilor, se 
și imagini mi- 
de fire și fibre

din București — 
au pornit într-o dru. 
mefie-furneu, pe 

magistralele de otel ale patriei, 
pe drumurile ei însorite... lași— 
Bacău—Piatra Neamț—Bicaz... De 
data aceasta, ghiozdanele și ser
vietele au fost schimbate cu ruc
sacurile și geamantanele, în care 
erau rînduite, în afara lucrurilor 
obișnuite oricărui drumeț, și 
partiturile. Prin fața copiilor defi
lau plaiurile Moldovei, cu peisa
jele și farmecul 
fii. La ferestrele 
privirile limpezi 
adunau priveliști 
nunate... Fabrica 
sintetice de la Săvinești, Lamino
rul de la Roman, Fabrica de în
grășăminte chimice de la Roznov, 
silueta impunătoare a Hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bicaz, 
Fabrica de antibiotice din lași, 
Uzinele „Steaua roșie" din Bacău 
monumente de cultură, construcți
ile albe strălucind în soare ale 
gospodăriilor agricole de stat și 
colective, și atîtea altele...

Tablou geografic esențialmenfe 

lor corect și pe înțelesul lor.
După ce am stabilit în șe

dința de comitet ce va cu
prinde informarea politică, o 
discutăm apoi în amănunt cu 
biroul organizației de partid, 
îmbunătățită pe baza indica
țiilor primite, informarea po
litică este prezentată în fața 
tinerilor. De obicei, după ți
nerea informării politice ur
mează întrebări și discuții 
pentru ca problemele expuse 
să fie pe deplin lămurite. în 
felul acesta, cu ajutorul or
ganizației de partid, am reu
șit de fiecare dată să facem 
informări politice reușite care

Tribuna 
secretarului 

U. T. M

au adus o contribuție însem
nată în munca de educare 
politică a tineretului. ■■

Acestea sînt, ca să spunem 
așa, informările politice pla
nificate. Dar uneori eveni
mentele politice interne și in
ternaționale se succed cu a- 
tita repeziciune fncît ele tre
buie aduse la cunoștința ti
nerilor de îndată ce apar în 
presă. în această situație noi 
organizăm informări politice 
care au loc fie la cîmp, unde 
lucrează tinerii, fie seara, la 
căminul cultural, înainte de 
începerea filmului, fie dumirii.
ca, cînd toți tinerii se adună 
pentru a-și petrece împreună 
orele libere. Astfel am pro
cedat în momentul cînd a a-

Aviația utilitară 
în sprijinul agriculturii

Zilnic, aproxima
tiv 30 de avioane 
ale aerobazei de a- 
viație utilitară Oto- 
peni transportă și 
împrăștie îngrășă
minte chimice pe 
terenurile a nume
roase gospodării a- 
gricole de stat și 
ale unor gospodării 
agricole colective 
din regiunile Banat, 
București, Oltenia, 
Dobrogea, Galați și 
Ploiești. Pînă în 
prezent cu ajutorul 
lor s-au împrăștiat 
îngrășăminte chi
mice pe o supra
față de peste 
110.000 hectare.

Utilizarea aviației 
face ca producția 
tot mai mare de în
grășăminte realiza
tă de muncitorii din 
întreprinderile in
dustriei noastre chi
mice să ajungă mai 
repede pe ogoarele 
țării.

în primele opt 
luni ale acestui an 
muncitorii chimiști 
au depășit planul 
la îngrășăminte chi
mice cu 2,5 la sută, 
dînd o producție cu 
54.000 tone mai ma
re față de cea ob
ținută în aceeași 
perioadă din anul

Brigada de producție a tineretului de la Bumbăcăria Ro mînească-Jilava condusă de 
tovarășa Maria Drăgan este fruntașă pe întreprindere.

Foto : AGERPRESCu cântecul pe plaiuri moldovene
nou, nemijlocit intrat în bagajul 
de cunoștințe ale acestor școlari 
care proslăvesc, în cînfecele înăl
țate cu atîta vigoare, minunăția 
unei patrii pentru care au luptat 
cei mai buni fii ai poporului 
nostru... De cealaltă parte — ră
masă în istorie, în amintire — 
geografia mizeriei și durerilor ce
lor ce trudeau în trecut, pentru 
îmbuibarea și huzurul împilatori
lor. Asocierea, prin contrast, a 
acestor două imagini ale Moldo
vei (și ale țării întregi), se impu
nea odată mai mult, evocînd a- 
mintirea lui Eminescu și Creangă 
— la lași, a lui Neculufă — tre- 
cînd prin Tg. Frumos, a lui Sado- 
veanu — trecînd prin Pașcani și 
Viișoara, a lui Hogaș — prin 
Munții Neamțului...

Cîntecele pionierilor au răsunat 
tn ecouri prelungi, mărețe, 
peste plaiurile și noul pitoresc al 
bătrînei Moldove, ca un simbol al 
vieții fericite pe care le-a dă
ruit-o partidul. Pentru concertele 
pregătite cu ocazia acestui (ur

părut hotărîrea partidului șl 
guvernului referitoare la creș
terea numărului de animale 
în G.A.C. sau cînd s-a publi
cat în presă raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-DeJ 
la Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie a. c. Am 
luat ziarele cu noi la cîmp șl 
acolo, în pauza de prînz, ti
nerii la un loc cu alți colec
tiviști au aflat despre impor
tantele hotărîri, au purtat 
discuții pe marginea lor.

Cei aproape 40 de tineri din 
organizația noastră au citit 
cu deosebită atenție Declara
ția guvernului sovietic cu 
privire la reluarea experien
țelor cu arma nucleară. Am 
discutat mult și cu însuflețire 
pe marginea acestui impor
tant document. Noi cunoaștem 
cu toții eforturile depuse de 
Uniunea Sovietică pentru a- 
părarea păcii în lumea în
treagă. Declarația guvernului 
sovietic este o nouă dovadă 
a acestor eforturi. în momen
tul de față, cînd pregătirile 
de război ale S.U.A. și ale a- 
liaților lor din blocul militar 
agresiv N.A.T.O. au atins pro
porții fără seamăn, guvernul 
sovietic, dintr-o profundă gri
jă pentru destinele păcii 
mondiale, ia toate măsurile 
pentru a face inofensiv pe a- 
gresor. De aceea noi ne-am 
exprimat totala adeziune față 
de hotărîrea deosebit de im
portantă, justă și necesară, 
luată de guvernul sovietic.

NICOLAE CIMPONER 
secretar al organizației 

de bază U.T.M. din G.A.C.
Leșnic, raionul Ilia

trecut. Ei acordă 
totodată o atenție 
deosebită îmbună
tățirii calității în
grășămintelor. Co
lectivul uzinei chi
mice de la Năvo
dari, de pildă, a 
mărit în cursul lunii 
august cu 25-30 la 
sută capacitatea 
instalației de gra
nulară a superfos- 
fatului — îngrășă
mânt care este mai 
bun, se încorpo
rează mai ușor în 
sol și are o eficaci
tate sporită.

(Agerpres)

neu, repertoriul corului a cuprins 
24 dintre cele mai valoroase lu
crări ale compozitorilor noștri 
clasici și contemporani, și ale 
unor vestiți compozitori străini. 
Buna pregătire a coriștilor, des
cifrarea tuturor nuanțelor portati
vului, a sensului acestora, execu
ția bună a pieselor solistice (E- 
lena Burghelea și Mariana Rădu- 

însoțind pionierii din corul Palatului 
pionierilor din București într-o excursie 

pe plaiuri moldovene

lescu), vădesc seriozitatea și mi
gala cu care s-a lucrat la realiza
rea acestor concerte.

Repertoriul corului se impune 
prin varietate tematică și melo
dică, cuprinzind cîntece despre 
patrie și partid, cîntece pionie
rești, piese avînd ca temă lupta 
pentru' pace, prietenia cu marea 
Uniune Sovietică, munca avînfafă 
a oamenilor muncii din patria 
noastră etc. Bucăți ca: „De-o 
vîrstă cu Republica" de Ion Chi- 
rescu, „Cînfăm Partidul" de Va- 
sile Popovici, „Cîntec pionieresc

In anii noștri, arta populară 
a căpătat o nemaiîntîlnită pre
țuire. Cu semnele acestei pre
țuiri ne întîlnim în frecven
tele expoziții și Chiar în vitri
nele unor magazine ale Capi
talei. Din doi în doi ani șe or
ganizează și o expoziție de 
artă populară pe țară. Din a- 
nonimi cum au fost veacuri 
de-a rîndul, creatorii popu
lari s-au făcut vestiți pînă 
dincolo de hotare. Ai impresia 
că un grădinar uriaș veghează 
cu mii de priviri asupra unor 
mii de boboci, anunțînd, cu a- 
cordul de silabe ale numelor, 
înflorirea fiecăruia. A consa
cra cu atîta atenție și energie 
creația populară e un act de 
cultură caracteristic pentru 
socialism.

Ca și celelalte expoziții de 
artă populară — dar într-un 
fel mai științific organizată 
Bienala deschisă recent în sala 
Dalles are efectul unei adevă
rate demonstrații de frumu
sețe, la care privitorii sînt din 
plin sensibili. Să ascultăm 
conversația dintr-un grup de 
tineri vizitatori:

— Sînt lucruri de uz curent, 
sau lucrări de expoziție ?

de excursie" de Ion Hartulari-Dar- 
ele, „Prieteni dragi" de Radu Șer- 
ban, „Zburați porumbei" de Du- 
naevski, „Trandafiri de ziua ma
mei" de S. Sarchizov, „Zorile" de 
I. Hermann-Schein, „Viva la mu
sics" de M. Praetorius, lucrări de 
Mozart, Ceaikovski, Brahms etc. 
s-au bucurat de un real succes în 
fața maselor de oameni ai muncii 

manualele și 
de labarafor din 
de clasă cu exerci- 
palat. Copii care au 
cîntecului, făcîndu-și 

de voie

și a pionierilor moldoveni, care 
au primit cu căldură și bucurie pe 
solii bucureșfeni ai cîntecului.

Cine sînt micii artiști ? Școlari 
din cei mai buni la învățătură și 
în activitatea pionierească, care 
au devenit prieteni nedespărțiți 
ai cîntecului. Copii care, în timpul 
lor liber, schimbă 
experiențele 
timpul orelor 
țiul coral la 
îndrăgit arta 
din ea un instrument 
bună, un simbol al optimismului

Munții Bucegi - Cabana Caraiman Foto : V. ORZA

Poporul — creator 
al frumosului

— Faci o falsă distincție; 
expoziția consfințește practici 
curente, nu e scop în sine, ci 
încununarea unei activități 
creatoare.

— întreb, fiindcă văd o- 
biecte de folos casnic, pe care 
știu că industria le furnizează 
din belșug. Producția casnică 
pare că repetă articole care 
se pot cumpăra gata.

— Producția casnică, în con.

însemnări despre expoziția bienală 
de artă populară

pe care se aplică

aceste costume de 
eleganță rustică, ce 
în vremea noastră,

dițiile orînduirii noastre, evo
luează ca o activitate artistică. 
In tradiția populară, utilul e 
asociat cu frumosul. Vizitează 
Muzeul Satului și vei vedea 
că în gospodăriile țărănești în
florea podoaba vopsită pe blid 
ori cioplită în lemnul celor 
mai curente scule casnice. A- 
ceastă tradiție a căpătat azi 
strălucire, creînd lucruri de 
artă, în al căror specific e cu
prins și caracterul utilitar al 
obiectelor 
arta.

— Dar 
splendidă 
soartă au 
cînd straiul urban a pătruns la 
sate ? 0

— Costumul național a ră
mas portul caracteristic în fie
care regiune. Frecvența cu 
care e'folosit în chip curent 
variază. In general și în aceas
tă formă de exemplară armo
nie vestimentară pe care o 
vezi aici, e purtat cu prilejuri 
festive. Parțial, unele elemente 
din costum sînt în multe 
locuri folosite zilnic, împreună 
cu piese de port orășenesc. în 
paranteză fie spus, se poate 
observa cum a crescut nu nu
mai gustul satului pentru 
straiul citadin, ci și invers :

Noi construcții de locuințe 
date în

In noul oraș al sider.urgiș- 
tilor din Hunedoara a fost 
dat în folosință de curînd un 
bloc de locuințe cu 24 de apar
tamente, construit din fondul 
întreprinderii. Blocuri noi de 
locuințe, construite din acest 
fond, au fost ridicate în ulti
ma vreme și în noul oraș al 
siderurgiștilor de la uzinele 
Victoria-Călan, în localitățile 
Văii Jiului, la Brad și Cugir-

De la începutul anului și 
pînă acum, întreprinderile in
dustriale din regiunea Hune
doara au repartizat la buge
tele sfaturilor populare, din 
fondul întreprinderii, pentru

șî bucuriei de a trăi sub soarele 
luminos al patriei noastre socia
liste, copii cu preocupări și încli
nații din cele mai felurite și cu 
reale perspective, copii pe care 
îi vezi trăindu-și cu intensitate 
fiorii emoției autentice în fața 
minunățiilor făurite de oamenii 
muncii sub cîrmuirea înțeleaptă 
a partidului și le simți vibrația 
inimii în cîntecele pe care le 
înalță ca un omagiu patriei iubi
te, partidului drag.

lată cîțiva dintre ei, care mi 
s-au fixat în memorie, înțr-un anu
mit chip fiecare... Angela, care 
inainte de a ieși din foaierul Tea
trului Național din lași, a vîrîf 
încă odată capul pe ușa sălii ex- 
clamînd admirativ: „Ce frumos, 
să mai privesc odatăl", în timp ce 
Dorel cel neastîmpărat căuta po
ziția cea mai bună pentru a prin
de pe peliculă statuia lui Alecsan- 
dri din fața teatrului ori teiul lui 
Eminescu din grădina Copou... 
Cătălina — comentînd cu aprinde
re problema tipizării în romanul 
„Setea" de Tifus Popovici... Ga
briela — folosind digul de pe 

gustul orașului pentru anume 
aspecte ornamentale ale cos
tumului național. Tiparul de 
iie, interpretări de fotă pe 
fuste purtate pe Calea Victo
riei, anume podoabe la gîtul 
orășencelor, moda trăistuțelor 
prelucrate ca poșete, inspira
ția folclorică în unele impri
meuri de mătase — iată sem
ne prin care orășanul aduce 
omagiu artei populare.

în— E interesant că deși 
toate regiunile costumul e 
compus cam din aceleași ele
mente, în ansamblu se remar
că o mare diversitate.

— In fiecare stil regional se 
poate descifra ceva din modul 
de viață care i-a dat naștere. 
Te poți lămuri în cărți, dar 
pentru moment îngăduie-ți 
plăcerea să-ți alcătuiești aici, 
în expoziție, o etnografie ro
manțată : păuneasca podoabă 
a pălăriei clujene, șiragul de 
chei din costumul hunedo- 
rean, maiestuoasa hlamidă car
patină de postav numită su
man, cristalina armonie arge- 
șană de aur, argint, alb și ne
gru te îmbie să umpli aceste 
forme cu existențe omenești 
plutind între istorie și basm. 
Căci de bună seamă Făt-Fru- 
mos purta același suman ca su
pușii lui Mihai Viteazu, iar 
Cosînzenele, aceeași maramă 
pe care și azi o poartă fetele 
la horă.

Tocmai cînd vorbeam de is
torie am ajuns în fața unor 
documente ale contemporanei
tății: apariția în arta popu
lară a sondelor, a porumbe
lului păcii, a stemei Republi
cii, a secerii și ciocanului, a 
stelei în cinci colțuri, alături

folosință
construcții de locuințe peste 
23 900 000 lei.

Constructorii de locuințe se 
străduiesc să utilizeze cit mai 
economicos fondurile investite, 
asigurând totodată oamenilor 
muncii locuințe mai conforta
bile.

în noul oraș muncitoresc 
Hunedoara se construiesc în 
prezent numai apartamente cu 
cîte 2 sau 3 camere, bucătă
rie, bae și alte dependințe. A 
fost mărit spațiul băilor și 
bucătăriilor, iar pereții inte
riori în camerele de bae sînt 
îmbrăcați cu faianță.

(Agerpres)

marginea lacului Bicaz drept șeva
let pentru a surprinde pe coala 
de desen uriașul baraj de beton 
— ca o amintire în plus în rîn
dul însemnărilor de călătorie fă
cute prin țară.., Mariana — co
mentînd despre valențele artistice 
ale limbii lui Shakespeare și 
Dickens, pe care o deprinde pe 
băncile școlii și pe care dorește 
s-o cunoască la perfecție... Milica, 
fata cu ochii vioi și miinile agere, 
servindu-și la masă colegii de 
școală, cu pricepere și hărnicie...

Pe drumurile de oțel ori pe că
rările umbroase ale munților, cîn- 
tecul de slavă s-a înălțat, și de 
data aceasta, din piepturile pio
nierești, mai sus decît Ceahlăul, 
asemenea undi stindard măreț, e- 
locvenfă mărturie a aspirațiilor că
tre frumos a purtătorilor cravate
lor roșii. El a răsunat cu putere 
sub cerul patriei iubite, pe me
leagurile Moldovei noi, în aceste 
zile de toamnă aurie cu rod bo
gat și fructe pîrguite în rubin.

Micii cîntăreți și-au umplut 
sufletul cu imaginile vii ale pre
zentului acestor locuri, cărora 
le-au dăruit în schimb dragostea 
lor pentru frumos, tălmăcită în 
cîntece înaripate.

I. MIHUȚ I

Elena Raus — Brașov ; 
Ana Vasiloiu — Calafat

In cîteva cuvinte vom în
cerca să vă explicăm ce în
seamnă sfecla de zahăr 
„monogermă". în mod obiș
nuit „o sămînță“ de sfeclă 
reprezintă mai multe fruc
te concrescute care formea
ză o glomerulă. Glomeru- 
lele sfeclei de zahăr au pî- 
nă la 6 semințe. Semănată 
această glomerulă va da 
6 plante cu putere de 
creștere diferită dintre 
care trebuie lăsată nu
mai una, cea mai robus
tă, mai bine dezvoltată. 
Plantele de prisos se înlă
tură prin rărit, operațiune 
care necesită un mare vo
lum de muncă manuală. 
Dacă răritul plantelor în- 
tîrzie, plantele se vor stîn- 
jeni una pe alta în 
dezvoltare și producția la 
hectar va fi scăzută.

Sfecla de zahăr mono- 
germă produce glomerule 
în care se dezvoltă o sin
gură sămînță. Ca urmare, 
cîte glomerule vor fi semă
nate atîtea plante vor răsă
ri. în acest caz lucrările de 
întreținere se pot mecaniza, 
crește producția la hectar, 
iar procentul de zahăr se 
dublează. Sămînța mono- 

de clasicele flori și motive 
geometrice.

— In sala asta se află con
centrată esența expoziției. 
Căci în aceste admirabile 
piese de artă se poate observa 
laolaltă perpetuarea tradiției 
și fluxul inovației în arta 
populară. Orizontul satului s-a 
lărgit în anii noștri. Transfor
mările socialiste de reflectă și 
în repertoriul de forme deco
rative, ca în orice formă artis
tică. Brodind pe aceste cojoa
ce Stema Republicii, cusînd 
secera și ciocanul ori stema 
pe aceste marame, scriind 
„pace" pe această broderie, 
creatorii populari abordează 
emblemele vieții noastre noi. 
Cînd, peste zeci de ani, etno
grafii vor vedea în muzee 
sonda interpretată în compozi
ția decorativă, ori satelitul 
modelat în argilă, vor nota în 
cronicile lor că au putut ve
dea cum s-a marcat mersul 
spre socialism în evoluția ar
tei noastre populare.

— Aici e înregistrată și 
evoluția concepțiilor, nu nu
mai cea materială. Creatorul 
popular transcrie nu numai 
ceea ce vede — tractorul sau 
sonda — ci și date de cultură 
contemporană : cînd răspunzi 
atît de viu și de prompt la 
preocupările actualității cum 
face artistul care scrie „pace" 
printre florile cojocului, dove
dești o participare lucidă și 
transformatoare la viață.

— Ai formulat însuși mesa
jul expoziției. Grija neconte
nită a partidului și guvernului 
nostru pentru înflorirea talen
telor din popor stimulează 
impulsul artiștilor care își 
simt creația ca pe o activitate 
socială. De acest lucru îți dai 
și mai bine seama vizitînd ac
tuala bienală care prin fiecare 
exponat vorbește despre efer
vescența energiei creatoare a 
poporului nostru.

ANCA ARGHIR

Pe lacul Herăstrău

O reușită seară literară
In perioada vacanței de 

vară, elevii școlilor medii și 
profesionale din comuna Sas- 
cut-Tîrg, mobilizați de orga
nizația U.T.M., au participat 
la diverse acțiuni în cadrul 
căminului cultural. Astfel, de 
curînd elevii au prezentat o 
seară literară cu tema : „Chi
pul comunistului în literatura 
romînă”.

In fața a peste 200 de spec
tatori elevii au prezentat ver

germă de sfeclă de zaiăr 
este o realizare a oamenilor 
de știință sovietici.

Ion Oană - Tg. Jiu

Timpul în care veți urma 
cursurile Institutului de pe
trol, gaze și geologie se con
sideră vechime neîntrerup
tă în cîmpul muncii. Anii 
de facultate se vor adăuga 
Ia cei 6 ani neîntrerupți de 
producție pe care îi aveți 
pînă acum. Noi vă dorim 
succes la apropiatul exa
men de admitere !
Ion Darvar — Cluj

Humuleștii pot fi vizitați 
cu ușurință fiind în apro
pierea orașului Tg. Neamț, 
în anii regimului democrat 
popular, casa în care a copi
lărit marele nostru povesti
tor Ion Creangă a fost 
transformată în muzeu și 
cuprinde obiecte descrise 
de Ci’eangă în povestirile 
sale. Este aici stîlpul hor
nului „unde lega mama o 
șf ară cu motocei la capăt, de 
crăpau mițele jucîndu-se...“ 
și „prichiciul vetrei cel 
humuit de care mă țineam 
cînd începusem a merge co
păcel". Vom recunoaște cu 
ușurință faimosul Sf. Nicu- 
lae, scaunul lui Moș Chior- 
pec ciubotarul, cărțile de 
școală și multe alte obiecte 
care ne amintesc de marele 
povestitor ce ne farmecă ori
de cîte ori îi luăm cărțile în 
mînă. în excursia proiecta
tă pentru vizitarea hidro
centralei „V. I. Lenin" de 
la Bicaz puteți face un po
pas și la Humulești.

Dan Enășoiu — Alexandria

Vă recomandăm să stu- 
diați broșura „Cum s-au ob
ținut producții de peste 60 
kg. miere pe familia de al
bine" de ing. V. Alexandru 
și ing. A Sabău. In lucrare 
se tratează experiența stu
pinei de la Stațiunea expe
rimentală pentru sericicul
tură și apicultură. Rușețu, 
regiunea Galați, care a ob
ținut producții mari de 
miere de albine. Aici veți 
găsi răspuns la problemele 
legate de organizarea stu
pinei, despre metodele folo
site în creșterea albinelor 
și amenajarea bazei meii; 
fere etc.
I. Salz — Sighișoara

Examenul de admitere la 
Școala tehnică cu speciali
tatea tehnicieni proiectanți 
pentru industrie, are loc 
între 10-24 septembrie. O- 
biectele de examen sînt: 
matematică scris și oral, 
fizică, oral și desen din 
materia cuprinsă în progra
mele de învățămînt ale cla
selor VIII-XI din școlile 
medii de cultură generală. 

Vaier Cîrmaci — Constanța

Școala tehnică pentru 
personal tehnic de speciali
tate, tehnicieni geologi, 
funcționează în București 
Str. C. A. Roseti nr. 13, ra
ionul I. V. Stalin. Exame
nul de admitere se dă la o- 
biectele : geografia fizică 
generală a R.P.R. (scris și 
oral), matematică și geolo
gie (oral).

suri și fragmente de proză 
dedicate eroilor clasei munci
toare, apoi un «montaj muzi- 
cal-artistic intitulat „Iți mul
țumim partid iubit”.

Seara literară prezentată d« 
elevi s-a bucurat de o bună 
apreciere a publicului specta
tor.

T. EUGEN 
elev



Se pregătesc pentru 
începerea lucrărilor 
agricole de toamnă
Brigăzile de mecanizatori 

din stațiunile de mașini și 
tractoare din Banat se pregă
tesc pentru începerea lucrări
lor agricole de toamnă- In a- 
propiata campanie agricolă 
ele au în plan un volum de 
lucrări echivalent cu peste 
200.000 ha arătură normală 
mai mare decît anul trecut.

Terenurile gospodăriilor co
lective destinate însămînțărilor 
au fost pregătite de către bri
găzile de tractoriști în condi
ții agrotehnice mai bune de
cît în anul trecut; s-a respec
tat adîncimea optimă a braz
dei. pe mari suprafețe s-au 
transportat și împrăștiat în
grășăminte organice și chi
mice.

Au fost de asemenea repa
rate și revizuite semănătorile 
și celelalte utilaje agricole 
necesare. Printre primele co
lective de mecanizatori din 
regiune care au terminat a- 
ceste lucrări se află cele de 
la S-M-T- Felnac, Aradu Nou, 
Curtici și Orțișoara.

memorabilă

schimb,

mintului și

A sosit orchestra 
Radioteleviziunii sovietice

In după-amiaza zilei de 
6 septembrie, oaspeți ai 
Bucureștiului, participanți 
la al II-lea Concurs și 
Festival Internațional 
„George Enescu" au vizi
tat muzeul închinat genia. 
lului artist.

Desigur că nimănui nu-i 
pot vorbi mai mult docu
mentele muzeului Enescu 
decît unor muzicieni ca 
Nadia Boulanger, Yvonne 
Astruc, Lotte Schonne, 
care l-au urmărit an de an, 
de-a lungul multor decenii 
pe Enescu interpretul și 
care au stat de multe ori 
chiar alături de el în mo
mentul zămislirii unora 
din creațiile sale.

Directorul Muzeului 
„George Enescu" dă expli
cații.

Macheta casei din Liveni, 
scrisorile către părinți, cu
nuna de lauri dăruită de 
Caudella, fotografiile făcute 
cu Cortot, Casals, Kreisler, 
renumita statuietă — întru- 
chipînd un păstor, român ce 
stătea întotdeauna pe masa 
lui Enescu, harta țării cu 
toate localitățile colindate 
de maestrul arcușului și 
baghetei, numeroasele do
cumente ale simpatiei lui 
Enescu față de Uniunea 
Sovietică, zeci de afișe și 
programe de concerte se 
însuflețesc.

Chao Fang, prorectorul 
Conservatorului din Pekin, 
și compozitorul belgian 
Jean Abil, Bans Sittner, 
directorul Academiei de 
Muzică „Franz Liszt" din 
Weimar s-au oprit în fața 
exponatelor ce privesc 
montarea capodoperei enes- 
ciene „Oedip" la București. 
Fiecare își deapănă amin
tiri personale.

In fața vitrinei ce amin
tește renumita școală de 
perfecționare violonistică, 
Y. Astruc dă relații supli
mentare. Celebra muziciană 
franceză continuă în pre
zent să predea tinerilor ar
tiști de la Academia Chig- 
giana cursurile 
pretare ale 
Enescu.

Compozitoare, 
organistă, dirijoare și emi
nentă pedagogă, Nadia 
Boulauger una din cele mai 
remarcabile personalități 
muzicale ale zilelor noastre, 
fostă colegă în timpul a- 
nilor de studiu cu George 
Enescu, Aubert, Ravel, Ro
ger Ducasse, Florent 
Schmitt, se oprește în
delung asupra vitrinei 

cu amintiri ale primilor 
ani petrecuți de Enescu la 
Paris.

Memorabile cuvinte ros
tite de oaspeți în fața 
magnetofonului, rămîn să 
amintească viitorilor vizi
tatori, această vizită 
mai puțin memorabilă

rele 9,47. Trenul 
de Moscova a in
trat pe peronul 
Gării de Nord. Re
prezentanți ai Mi
nisterului Invăță- 

______  T_ Culturii, ai Comi
tetului de organizare a celui 
de-al II-lea Concurs și Festi
val Internațional „George 
Enescu", conducători ai or
chestrelor simfonice din Ca
pitală, compozitori, muzicieni, 
se îndreaptă spre vagoanele 
în care au călătorit membrii 
orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii sovietice, soli ai 
artei sovietice la marea săr
bătoare a muzicii romînești.

Artiștii sovietici, în frunte cu 
remarcabilul dirijor Ghenadi 
Rojdestvenski coboară trep
tele vagoanelor. în rîndurile 
lor — foarte mulți instrumen
tiști de valoare, muzicieni cu 
experiență, profesori talentați, 
tineri interpreți.

Se regăsesc imediat vechi 
prieteni. Tinerii compozitori 
Anatol Vieru, Tiberiu Olah, 
găsesc în rîndurile ansamblu
lui colegi din vremea studiilor 
făcute la Moscova.

Multora dintre cei care au 
întîmpinat pe oaspeți le vine 
în minte un episod cunoscut 
în lumea muzicală, episod ce 
caracierizează din plin valoa
rea ansamblului artistic sovie
tic.

Faptele s-au petrecut la o 
repetiție generală cu Leopold 
Stokowski, unul din marii di
rijori americani. S-a repetat 
ultima bucată înscrisă în pro
gramul concertului... Membrii 
orchestrei nu părăsesc totuși 
estrada. La un semn al diri
jorului, orchestrei i se distri
buie noi partituri: o lucrare a 
lui De Falia — suita de balet. 
„Sărutul zînei", absolut necu
noscută de artiștii instrumen
tiști ai acestei orchestre. Pu
blicul ce asista la repetiție 
aștepta cu nerăbdare : Va 
reuși oare orchestra să ci
tească „la prima visita" — kt 
prima vedere — o asemenea 
lucrare ? Va fi oare mulțumit 
Leopold Stokowski 7

Orchestra atacă cu curaj 
noua piesă. Nu s-a făcut pînă 
la sfîrșit nici o pauză. „Exce
lent" a spus dirijorul. Iar la 
plecarea din Moscova. Leo
pold Stokowski declara : „Or
chestra Radioteleviziunii este 
excelentă. Ea axe in colectivul 
său muzicieni mari șl adevă- 
rați caie pot 11 puși alături de 
cei mai buni instrumentiști din 
lume".

Membrii orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovietice 
care de-a lungul deceniilor au 
dat nenumărate concerte sim
fonice, avînd de multe ori 
drept soliști fruntași ai artei 
sovietice ca Goldenweizer, 
Richter, Oistrach, Oborin, Ghi- 
lels, Zak, Kogan, Nejdanova. 
Obuhova, Reizen, așteaptă cu 
nerăbdare contactul cu iubi
torii muzicii din Capitala tării 
noastre.

In fruntea orchestrei se va 
găsi de astă dată dirijorul 
Ghenadi Rojdestvenski, elev al 
maestrului Anosov, care, deși 
tînăr, s-a impus ca un dirijor 
de mare talent, dotat cu o 
profundă muzicalitate-

în forfota gării, oaspeții cer 
interlocutorilor amănunte des
pre „desfășurarea celui de-al 
II-lea Concurs și Festival In
ternațional „George Enescu". 
Așteaptă cu nerăbdare să 
vadă noile săli de concert ale 
Bucureștiului, unde vor inter
preta în cadrul Festivalului, 
o serie de interesante lucrări: 
Simfonia I-a de George Enes
cu și Simfonia a V-a de Dmi
tri Șostakovici (în concertul 
din 10 septembrie, transmis la 
orele 10,30 pe programul I al 
posturilor noastre de radio) și 
Rapsodia a Il-a de George 
Enescu, Concertul pentru or
chestră de Anatol Vieru, Can
tata „Zdravița" de Serghei 
Prokofiev (cu concursul coru
lui filarmonicii bucureștene) si 
Simfonia a V-a de Ceaikovski 
(în concertul din 13 -septem
brie, transmis la orele 20 pe 
programul I al posturilor 
noastre de radio).

I. SAVA

VA PREZENTAM AZI:

Institutul pedagogic 
de 3 ani din București
(Urmare din pag. l-a)

de inter- 
maestrului

pianistă,

nostru la 7 studenți există un 
cadru didactic.

— Dacă nu vă supăr ați în
că o întrebare : ceva despre 
condițiile de cazare, masă...

— Nimic mai simplu : 3 că
mine încăpătoare asigură con
diții foarte bune de locuit stu
dentelor și studenților insti
tutului. Aproximativ 70 la 
sută din totalul lor au 
locuri în cămine. Cit despre 
masă, ea poate fi oferită la 
cantină tuturor studenților ca
re doresc aceasta, fie ei ne
bursieri sau necăminiști.

De altfel, ca orice institut 
tînăr, institutul nostru se află 
și sub acest raport, al asigu
rării bazei materiale, in plină 
dezvoltare. La 1 octombrie se 
va da în folosință un nou lo
cal, cu săli de cursuri și se- 
minarii, cu noi laboratoare, se 
va mai construi o nouă sală 
de gimnastică, vor fi amena
jate noi terenuri sportive cu
prinzând pistă de atletism, te
renuri de baschet, handbal, 
volei; după cum vedeți, un 
adevărat complex sportiv...

De toate acestea vor bene
ficia studenții în viitorul an 
universitar.

— Deși nu sînt încă stu
dent, mă interesează viața stu
dențească. să-i spunem așa, 
din afara sălii de curs și din
colo de programul strict uni
versitar...

— In cadrul institutului acti
vează mai multe cercuri știin
țifice, o formație corală, echipe 
de dansuri, un colectiv de tea
tru, brigăzi de agitație. De a- 
semenea, studenții institutului

Pe scenă : formația de dansuri populare a Sindicatului învă- 
țămîntului Iași.

Foto : S. NICULESCU

La baza de recepție a produselor agricole din comuna Co mana, raionul Giurgiu, colectiviștii primesc, 
grîu selecționat pentru sâmînțâ.

Cinstirea victoriei

Ana Ene

spunem reprezentanți- 
din toată inima : bra-

Anei Ene este destul 
, Cu 
tinerei

zică și sport. La Sofia, sportivii 
romîni au cucerit 21 de medalii, 
înfrecînd țări cu o puternică fra- 
diție sportivă cum sînt R. F. 
Germană, Japonia, Belgia, Aus
tria, Anglia etc. Pentru toafe a- 
cestea le 
lor noștri.

vostru pot activa în for
mațiile diferite ale Casei de 
cultură a studenților. Iată nu
mai cîteva elemente ale activi
tății bogate care vă va solicita 
din plin în institut.

- Și acum o rugăminte: 
vorbiți-ne puțin despre frumu
sețea profesiei de educator...

— Ziarele ne aduc în fiecare 
zi vești 
de 
noi 
ai 
înfrățesc ogoarele, se ridică 
peste tot siluete de clă
diri falnice. Constructorii lor 
sînt mîndri de ele ; și au de ce 
să fie mândri. Dar în toate a- 
ceste obiective muncesc oa
meni, oameni de la care se cer 
mereu mai multe cunoștințe, 
oameni care trebuie să aibă 
conștiința fermă de construe-' 
tori ai socialismului. A fi edu
cator înseamnă a contribui la 
formarea unor asemenea oa
meni. Nu e și acesta un 
prilej de mândrie ? O orîn- 

proclamă : 
om, pentru 

Poate 
mândrie

care umplu inimile 
bucurie. Se construiesc 
uzine, adevărați giganți 

industriei socialiste. Se

Din capitala Bulgariei priete
ne, solii sportului universitar din 
țara noastră s-au înapoiat cu ne
numărate amintiri și cu un mi
nunat buchef de flori : florile 
bucuriei, ale victoriei care a în
cununat eforturile tinerilor noștri 
reprezentanți la „mica olimpiadă" 
de la Sofia. Succesele lor s-au 
adăugat celor obținute de Ma
ria Alexandru și Geta Pitică în 
sala sporturilor din Pekin, de 
Valeriu Bularca la Yokohama, de 
handbalișfi în finala campionatu
lui mondial, de caiaciști la „eu
ropenele" de la Poznan...

Statisticienii și oficialii Univer
siadei — dar cîți dintre noi 
n-am făcut oare același lucru ? 
— au avut grijă să întocmească 
clasamentele marii competiții la 
care sportul romînesc a înregis
trat o strălucită comportare. Lo
cul II cucerit la Universiada de 
la Sofia constituie înfr-adevăr un 
succes de seamă care confirmă 
progresul corffinuu înregistrat 
mișcarea noastră de culfură

Numele 
de nou în scrima noastră, 
toate acestea „debutul" I 
sportive a avut ioc în urmă cu... 
șase ani. Pe atunci însă, Ana 
Ene, elevă a școlii sportive 
U.C.F.S., nu avea decît 11 ani și 
de-abia finea în mînă floreta. 
Antrenorii au văzut în ea spor
tiva care urma să realizeze per
formanțe de valoare în acest 
sport care cere multă, multă 
muncă de pregătire. In lotul re
publican a intrat însă în 1960, 
iar anul afirmării sale pe tărîm 
internațional încă nu s-a termi
nat. Cronicarii de scrimă au con
semnat ca un fapt deosebit pre
zența Anei Ene la campionatele 
mondiale de la Torino din 1961. 
Alături de Olga Orban, de Ma
ria Vicol 
Georgeta 
și-a adus 
realizarea 
pe, care 
succes deosebit. Să nu uităm că 
printre învinsele tinerei noastre 
scrimere se numără experimen
tatele sportive Colombetii și 
Razvorova...

Ana Ene nu are decît 17 anii...

zenți la întrecerile de hochei pe 
gheață. Se pare însă că, deși 
component al totului republican 
de hochei pe gheață, Ion Țiriac 
are mai multă „vocație" pentru 
tenis. El este un specialist în jo
cul de atac, un adversar de te
mut pentru oricare dintre tenis- 
manii noștri și chiar de peste 
hotare. De altfel, Ion Țiriac a 
cîșfigaf de două 
titlul de campion 
a fost și pentru 
al Institutului de 
anul consacrării. I 
ocupat locul III 
dublu mixt.

ori consecutiv 
al tării. 1961 

tînărul student 
cultură fizică, 

La Sofia el a 
la simplu S'

★

Sanda Iordan... 
ani dar iubitorii 
nosc de multă

Nu
natafiei o

18
cu-

Numele

are nici

sportive
ei * apare aproape întotdeauna 
cînd sînt făcute .aprecieri elo- 
qioase despre comportarea îno
tătorilor noștri. Specialistă în 
probele de bras, Sanda Iordan 
ne-a dăruit la mijlocul lui au
gust un 2:58.3 — nou record al 
tării la 200 m bras cu care a 
cîștiqat de altfel titlul de cam
pioană a tării. Antrenorul ei, Ca
rol Corcek, a promis atunci si 
un record la 100 m bras. După 
excelenta comportare de la Uni
versiada de la Sofia, Sanda Ior
dan și-a finut cuvîntul, realizînd 
1:23.5 — nou record republican, 
în întîlnirea cu R. P. Polonă. Ufe- 
mista Sanda Iordan este absol
ventă a școlii medii și acum se 
pregătește pentru examene. Să-i 
dorim succes 1 Sanda Iordan

*
Pe acești tineri valoroși spor

tivi i-am întîlnit din nou împre
ună cu ceilalți reprezentanți ai 
studențimii sportive din țara
noastră care au repurtat victorii 
de răsunet la Universiadă. De
data aceasta ei erau sărbătoriți, 
la sediul consiliului general al 
U.C.F.S. Tovarășul Alexandru Ko- 
pandi, secretar al C.C. al U.T.M., 
a felicitat în numele C.C. al • 
U.T.M. și a| Consiliului executiv 
al U.A.S.R. pe sportivii studenți 
pentru frumoasele rezultate obți
nute la Universiadă. Tovarășul 
Kopandi a anunțat apoi decerna
rea unor diplome* de onoare par- 
ticipanților la Universiadă.

Sportivii au ascultat apoi eu- 
vîntul tovarășului Aurel Duma,

președintele U.C.F.S., care a mul. 
țumif călduros participanților la 
Universiada de la Sofia pentru 
excelenta lor comportare. Unii 
dintre tinerii noștri sportivi au 
trecut la Sofia un mare examen 
confirmînd rezultatele obținute în 
țară sau realizînd altele care îi 
alătură celor peste 840 de maeș
tri ai sportului din țara noastră.

Cu emoție în suflet Ana Ene, 
Ion Țiriac și Sanda Iordan au 
mulțumit din toată inima pentru 
decernarea titlurilor de maestru 
al sportului, angajîndu-se să mun. 
ceașcă și de acum înainte cu 
aceeași dragoste pentru continua 
ridicare a măiestrie lor sportive. 
Sărbătorirea sportivilor studenți 
care ne-au reprezentat cu cinste 
la Universiadă s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, entuziastă.

duire socialistă 
„Totul pentru 
fericirea lui!“ 
fericire și 
mare, decît aceea de 
ca, de a forma omul 
trăi în comunism ? 
orînduire socială n-a 
fața educatorului sarcini mai 
înălțătoare și pline de răs
pundere. Nicicînd munca e- 
ducatorului n-a fost mai pre
țuită și stimată, 
tisfacțiile lui 
mari... In 
care deținea sub regimurile 
burghezo-moșierești „recor
duri" europene în analfabe
tism, sîntem chemați să facem 
din fiecare copil un absolvent 
a 8 clase !

Este, într-adevăr, o operă 
căreia merită să-ți 
treaga capacitate, 
tineresc.

exista 
mai 

a edu
care' va 

Nici o 
pus în

nicicînd sa- 
n-au fost mai 

țara noastră,

dedici în- 
tot elanul

și Lazăr Ecaterina sau 
Sachelarie, Ana Ene 
din din contribuția la 
acelui loc III pe echi- 
constituie desigur un

Pe Ion Țiriac și-l „revendică* 
afît iubitorii sportului cu rache
ta cît și cei care iarna sînt pr»»

*

ROSS

Turul ciclist al R.P.R.

Bio
Echipele de fotbal ale gospodăriilor agricole colective din comuna Satlob și Combaș, 

regiunea Banat, înainte de meci. Foto: I. IONESCU

In întrecere pentru titlul de

de muncă fruntaș

Toți membrii brigăzii
(Urmare din pag. l-a)

le-am găsit într-un capitol dia 
tratatul constructorului 
motoare electrice.

Brigada noastră este acum 
un colectiv de muncă bine 
sudat. Pe zi ce trece se dez
voltă spiritul de întrajutorare, 
îmi amintesc de un fapt. Cînd 
au venit în brigadă Szem- 
petery și Bednar nu se puteau 
încadra încă de la început în 
ritmul de muncă obișnuit, 
I-am repartizat pe lîngă cei
lalți tineri, mai vechi în me
serie, le-am dat la început 
număr mai mic de lucrări 
care apoi le-am controlat
deaproape și astfel i-am ajutat

de

un
pe 
în-

învațăV O • ••bprijm

colectiv

reciproc
ca astăzi să execute ireproșa
bil lucrări de categorii ridica
te : a V-a, a VI-a- Sau un alt 
exemplu. Marți s-a calificat la 
locul de muncă și avea nevoie 
cel mai mult de ajutorul tu
turor. Ne-am dat seama de a- 
ces-t lucru și, deși fiecare are 
mult de lucru, am găsit timp 
să-l ajutăm. Ii controlam în
deaproape lucrările, discutam 
cu el despre operațiile cele 
mai dificile cărora trebuie să 
le acorde cea mai mare aten
ție. Or, acest interes comun 
pentru ca fiecare să lucreze 
cit mai bine, ne va duce, ală
turi de realizările obținute, la 
cucerirea titlului de colectiv 
de muncă fruntaș.

(Urmare din pag. l-a)

acea lună întrecerea pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș. Soluția era deci s-o 
ajutăm din toate puterile pe 
Maria Borcea pentru ca și ea 
să fie fruntașă. Am decis să 
lucreze între două tinere frun. 
tașe din brigadă: Elena Iorga 
și Cornelia Șerban. Maria a 
învățat. S-a deprins cu spe
cificul lucrului în secția noas
tră. Acum, Borcea a devenit 
una dintre fruntașele brigăzii 
și la rîndul ei ajută pe alte 
tinere.

Foarte mult ne ocupăm în 
prezent de muncitoarea Flori- 
ca Radu, care a trecut de la 
operația de croit la operația 
de cusut. Colega noastră Măn- 
dica Mușat urmărește îndea
proape modul cum își însu
șește Florica deprinderea la 
noul loc de muncă.

Noi lucrăm alături una de 
alta și desigur problema în
trajutorării se punea și înain
te de organizarea acestei în
treceri. Dar, după pornirea 
întrecerii pentru titlul de co
lectiv de muncă fruntaș, spi
ritul de întrajutorare s-a dez
voltat și mai mult. Ori de cîte 
ori una dintre noi întîmpină 
o greutate, sîntem gata să fa
cem totul pentru ca și ea să-și 
îndeplinească sarcinile de 
producție.

Succesele brigăzii noastre se 
explică astăzi prin aceea că, 
intr-adevăr, am reușit să fa
cem ca fiecare muncitoare 
să-și îndeplinească toate sar
cinile de producție. Marcela 
Curte, Eugenia Iancu, Sanda 
Munteanu, Cornelia Șerb, Ele
na lorgu sînt numai cîteva 
din cele 24 muncitoare care 
pot fi evidențiate ca fruntașe.

fi. ezonuf cidisf 1961 
se încheie cu o 

|i competiție de lung 
I kilometraj, devenită 
ș tradițională : Turul 
” ciclist al R. P. Ro

mine, care anul acesta se află la 
a X-a ediție. Deci, o ediție ju
biliară. Ca atare marele înconjur 
ciclist al țării se bucură de o 
amploare deosebită. Și anume: 
în primul rlnd, caracterul in
ternațional al competiției, la 
care au fost innate puternice 
formații din mai multe țări : R.D. 
Germană, Olanda, Danemarca, Su
edia etc. Este de așteptat așa dar 
o dispută sportivă de un nivel 
deosebit. Pledează pentru aceasta 
cartea de vizită a majorității 
oaspeților, în frunte cu Jorg Grim- 
zig, Manfred Burning (R. D. Ger
mană), Ivan Levacic (R.P.F. Jugo
slavia), Jorgen Jorgenscu (Dane
marca) și încă mulți alți cicliști 
binecunoscuți în urma performan
țelor obținute în mari competiții 
europene.

Alături de ei, o serie dintre cei 
mai valoroși cicliști romîni, în 
frunte cu GABRIEL MOICEANU, 
ION COSMA, W. ZIEGLER (toți 
cîșfigători ai Turului R.P.R.) care 
de bună seamă vor contribui e- 
fecfiv la reușita disputei sportive.

In vederea ediției jubiliare, or
ganizatorii s-au preocupat din 
timp să asigure cele mai bune 
condiții de desfășurare a cursei 
și de primire a caravanei cicliste. 
Consiliile locale de organizare în 
orașele „cap de etapă" se află, 
la ora actuală, în febra pregăti
rilor.

Traseul înconjurului ciclist mă
soară 1.800 km. Distanța va fi 
străbătută în 13 etape. Caravana 
va avea și două zile de repaus : 
la Timișoara, după etapa a V-a, 
și la Vatra Dornei, după etapa a 
Vlll-a.

Și acum, considerăm că nu-i 
lipsit de interes să facem împre
ună o fugară recunoaștere a tra
seului.

In prima zi, duminică 10 sep
tembrie, cicliștii își vor disputa 
întîietafea pe un traseu în circuit, 
pe străzile Capitalei. Etapa este 
scurtă, doar 93 km. Ea este difi
cilă însă prin faptul că se aleargă 
pe străzile orașului, pe pavaj, 
printre linii de tranvaie și com
portă multe viraje. Un examen di
ficil, specific de altfel marilor 
curse cicliste internaționale.

A doua zi, pe ruta București— 
Brașov, 170 km, se poate spune 
că va începe bătălia propriu-zisă 
Kilometrajul mai lung, urcușul 
Posadei și serpentinele spre Ti
miș vor opera o primă triere a 
concurenților. De la Brașov la

Sibiu (145 km) pe un traseu cu 
cîteva coline propice „evadări
lor", cicliștii vor parcurge etapa 
a lll-a. Nici etapa a IV-a (Sibiu— 
Hunedoara—Deva) nu-i prea lun
gă : 147 km. De la Deva se va 
face transbordare la Caransebeș. 
După încă o etapă scurtă, aceasta 
aproape în întregime plată (a 
V-a, Caransebeș—Timișoara, 104 
km), caravana se va odihni o zi 
în orașul de pe malul Begăi.

15 septembrie : zi de repaus 
binevenită. Bun prilej de revi
zuire a materialului, de relaxare 
pentru cicliști, de analiză a etape
lor parcurse și de elaborare a 
noi scheme tactice pentru etapele 
următoare.

Sîmbătă 16 septembrie, din 
nou la drum. Tot pe o șosea pla
tă, pe distanța Timișoara—Oradea 
(168 km), în cadrul etapei a Vl-a. 
Etapa a Vll-a : Oradea — Cluj 
(147 km) cuprinde cîteva urcușuri 
dificile. Dintre acestea, cel de la 
Piatra Craiului este binecunoscut 
prin trierea pe care o operează 
de fiecare dată in rîndurile com
petitorilor. lată și cea mai scurtă 
etapă, a Vlll-a : Cluj—Dei, 50 km, 
care va fi parcursă individual, 
contra timp, gen de întrecere 
care prilejuiește o departajare e- 
videntă a concurenților. De la 
Dej la Vatra Dornei, o nouă trans
bordare.

Luni 19 septembrie, a doua zi 
repaus, de data asta în minunata 
localitate climaterică Vatra Dornei.

Și iarăși la drum, marți 20 sep
tembrie în etapa a IX-a pe ruta 
Vatra Dornei—Suceava, 108 km. 
Chiar de la plecare urcușul lung 
al Mestecănișului va fi un obsta
col serios, hotărîtor pentru clasa
mentul etapei și chiar pentru cla
samentul general. De la Suceava 
la lași — o etapă (a X-a) în care 
se coboară prelung. Cicliștii vor 
avea de străbătut 167 km. Urmea
ză o altă etapă scurtă: a Xl-a, 
lași—Bacău (124 km) în care este 
de notat un singur obstacol 
serios: dealul de la 
gii.

Penultima etapă, a Xll-a 
purta caravana de ' '
Galați (185 km). Etapă lungă, pe 
placul alergătorilor rezistenți. Ur
mează transbordare de la Galați 
la Brăila și apoi start în ultima 
etapă (a Xlll-a), Brăila—București 
(prin Ploiești) 230 km. Este cea 
mai lungă etapă în care se mai 
pot... tranșa unele „rivalități" în 
ultimul moment. Așa dar, carava
na ciclisfă plecată din București 
la 10 septembrie se va înapoia la 
24 septembrie, după ce va fi dat 
ocol țării timp de 2 săptămîni.

mai 
Vama Strun-

va
la Bacău la

EMIL IONESCU



Vizita delegației de partid
și guvernamentale a RP.Romine

Plenara Comitetului național
pentru apărarea păcii din O. Romînă

in RP. Ungară s-a încheiat
Cuvîntarea tovarășului Jânos Kădâr

(Urmare din pag. l-a) 

apărăm cuceririle socialiste, 
interesele vitale ale popoare
lor noastre.

Unitatea noastră cu Uniunea 
Sovietică și cu toate țările 
lagărului socialist constituie 
chezășia sigură a succeselor 
noastre viitoare- Tocmai de 
aceea sîntem ferm convinși că 
lupta consecventă pentru pace 
și securitate internațională

dusă de invincibilul lagăr al 
socialismului va fi încununa
tă de succes-

Dragi tovarăși, scumpii 
noștri oaspeți,

Acum vă întoarceți în pa
trie- Vă rugăm să duceți cu 
dv. salutul poporului nostru și 
urările lui cele mai bune pen
tru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru toți muncitorii 
din Republica Populară Romî-

nă, pentru poporul frate 
romin .

Dorim fierbinte oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă noi succese în 
munca lor de construire a 
socialismului, pentru pace.

Trăiască și înflorească în 
veci prietenia dintre cele 
două popoare frățești, construc
toare ale socialismului, prie
tenia ungaro-romînă!

La revedere dragi tovarăși!

Plecarea din Budapesta
(Urmare din pag. l-a) 

anilor diplomatice acreditați 
la Budapesta, membrii Am
basadei R. P. Romine precum 
și membri ai coloniei romîne. 
La sosirea in gară a coloanei 
de mașini, membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romine au fost salutați 
cu puternice aclamații. Mul
țimea flutura drapele, scanda 
lozinci în cinstea prieteniei 
de nezdruncinat romino-un- 
gare. După ce comandantul 
gărzii de onoare a prezentat 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în piață au 
răsunat acordurile solemne 
ale imnurilor de stat ale ce
lor două țări. In cinstea oas
peților s-au tras 21 de salve 
de salut. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de to
varășii Istvan Dobi și Janos 
Kadar, a trecut apoi în re
vistă garda de onoare.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Janos Kadar au 
rostit cuvintări, care au fost 
subliniate de cei prezenți prin 
puternice aplauze.

Membrii delegației romîne 
și-au luat cu căldură rămas 
bun de la conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Un
gare, de la celelalte persona
lități oficiale aflate pe peron.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Janos Kadar își 
string îndelung și cu căldură 
mîinile.

Miile de muncitori prezenți 
in fața gării au salutat cu dra
goste fierbinte pe reprezentan
ții poporului romin frate. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a salutat cordial pe oa
menii muncii unguri.

Pînă la frontieră oaspeții au 
fost conduși de Karoly Kiss, 
membru în Biroul Politic și 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului 
Prezidențial, Istvan Kristof, 
secretar al Consiliului Prezi
dențial, Imre Hollai, șeful 
secției externe a C.C. al 
P.M.S.U. și Frigyes Puja, loc
țiitor al ministrului Afaceri
lor Externe. De asemenea, de
legația a fost însoțită de Mi
hail Roșianu, ambasadorul 
R.P. Romine la Budapesta. O 
dată cu delegația de partid Și 
guvernamentală a RP. Romi
ne, s-a înapoiat la București 
și Bela Nemety, ambasadorul 
R.P. Ungare în RP. Romină.

Cind trenul special cu care 
călătorește delegația s-a pus 
în mișcare pe peron au iz
bucnit urale și aclamații, se 
auzea urarea, rostită în lim
bile romină și ungară: 
„Trăiască prietenia romîno- 
ungară!”

★

In drum spre patrie, la 
Szolnok, in gara pavoazată cu 
drapelele naționale ale R. P. 
Romine și R. P. Ungare, 
membrii delegației romîne 
au fost întimpinați de un nu
măr mare de oameni ai 
muncii.

Au fost de față conducăto
rii organelor județene și oră
șenești de partid și de stat.

Oaspeții romîni au coborît 
din tren și au petrecut câte
va minute în gară. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și membrii delegației, precum 
și conducătorii de stat unguri 
care-i însoțesc au stat de vor
bă cu oamenii muncii de pe

peron. Și de astă dată, ca și 
la trecerea spre Budapesta, 
cei prezenți au înconjurat cu 
multă dragoste pe conducăto
rii poporului frate romin și 
le-au înmânat buchete de flori.

In numele oamenilor mun
cii din județul și orașul Szol
nok, Iștvan Csaki, prim-secre- 
tar al comitetului județean 
Szolnok al P.M.S.U. a rostit o 
cuvîntare de salut.

★
In gara Lokoshaza, nume-a 

roși oameni ai muncii și con
ducătorii organelor locale 
de partid și de stat au făcut 
o primire călduroasă membri
lor delegației. După intona
rea imnurilor de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Un
gare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej însoțit de to
varășul Karoly Kiss, a trecut 
în revistă garda de onoare.

Oaspeții romîni au avut o 
convorbire cordială cu cei 
prezenți. Pionierii au salutat 
în limba romînă pe reprezen
tanții poporului frate romin.

★
ARAD 7 (Agerpres). - La 

ora 16,15 trenul special cu 
care călătorește delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne a 
intrat în țară. La punctul de 
frontieră Curtici și în gara 
Arad, numeroși oameni ai 
muncii au ovaționat îndelung 
pe membrii delegației în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au manifestat 
pentru prietenia romino-un- 
gară, pentru întărirea unității 
de nezdruncinat dintre țările 
socialiste, pentru pace în în
treaga lume.

Joi după-amiază a avut Ioc 
plenara Comitetului național 
pentru apărarea păcii din Re
publica Populară Romînă con
sacrată examinării principa
lelor probleme actuale ale 
situației internaționale. în 
sală se aflau membrii Comi
tetului național pentru apă
rarea păcii — reprezentanți 
ai celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice din țara noa
stră, ai organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții știin
țifice și culturale, reprezen
tanți ai cultelor religioase. 
Participanții și-au manifestat 
deplina aprobare față de po
litica consecventă de pace a 
statului nostru democrat-popu
lar, față de acțiunile Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări 
socialiste întreprinse pentru 
dejucarea uneltirilor agresi
ve ale cercurilor imperialiste, 
pentru apărarea păcii șj secu
rității internaționale.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Geo Bog- 
za, vicepreședinte al Comite
tului național pentru apăra
rea păcii. Ne-am adunat aici 
cu toții — a spus vorbitorul 
pentru ca fiecare din noi să 
ne aducem contribuția la 
triumful rațiunii. El a arătat 
că plenara oferă membrilor 
comitetului prilejul de a-și 
exprima punctul de vedere a- 
supra cursului evenimentelor 
internaționale.

A luat cuvîntul acad. Mi
hail Ralea, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii. 
Popoarele iubitoare de pace 
- a spus el — urmăresc cu 
deosebită atenție actualele 
probleme ale vieții internațio
nale. Problema care preocupă 
în mod deosebit întreaga o- 
pinie publică mondială este 
lichidarea rămășițelor ultimu
lui război mondial.

Vorbitorul a arătat pe larg 
eforturile neobosite depuse de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste în acest dome
niu.

Astăzi în Europa există 
două state germane. Este un 
adevăr elementar pa care 
numai incurabilii propagan
diști ai războiului rece de la 
Bonn și partenerii lor încear
că să-1 nege. E adevărat, o 
hartă sau alta poate fi tipări
tă la Bonn sau la New York, 
la Londra sau la Paris, după 
bunul plac al conducătorilor 
departamentelor diplomatice 
occidentale. Dar aicești domni 
nu mai pot dicta voința lor. 
Republica Democrată Germa
nă este un stat suveran și in

dependent a cărei existență și 
securitate sînt garantate de 
forța unită a marelui lagăr 
socialist.

Țara noastră, a spus acad. 
Mihail Ralea, se pronunță 
pentru încheierea neîntîrziată 
a Tratatului de pace cu Ger
mania. Republica Populară 
Romînă, ca și celelalte țări 
din comunitatea mondială so
cialistă, dorește să obțină re
glementarea pașnică a tuturor 
problemelor internaționale. 
Mărețele noastre planuri do
vedesc că poporul romîn are 
nevoie de pace spre a-și făuri 
viitorul său fericit către care 
îl conduce Partidul Muncito
resc Romîn. Dar. poporul ro
mîn este în același timp ho- 
tărît să-și apere independența 
și suveranitatea sa, indepen- 
dependența și suveranitatea 
tuturor țărilor lagărului so
cialist. Domnii imperialiști 
trebuie să știe că țara noastră, 
ca și celelalte țări socialiste, 
nu va șovăi să acționeze ou 
fermitate pentru nimicirea 
eventualilor agresori. în nu
mele milioanelor de partizani 
ai păcii din țara noastră — a 
spus vorbitorul în încheiere — 
sprijinim cu putere propune
rea U.R.S.S. privind încheie
rea chiar în acest an a Tra
tatului de pace cu Germania, 
normalizarea situației din Ber
linul occidental, și ne expri
măm convingerea profundă 
că nobila cauză a păcii va 
triumfa.

Acad. Horia Hulubei, vice
președinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din Republica Populară Ro
mînă, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, care a luat 
cuvîntul în continuare, a vor
bit despre Declarația guvernu
lui sovietic în legătură cu ho- 
tărîrea U.R.S.S. de a efectua 
explozii cu arma nucleară — 
hotărîre pătrunsă de grija 
față de pacea și securitatea 
popoarelor. Această ■ declarație 
— a spus vorbitorul — do
vedește că Uniunea Sovietică 
acționează cu fermitate pentru 
a răcori capetele înfierbântate 
ale ațîțătorilor la război, pen
tru a face inofensive uneltiri
le lor împotriva păcii-

Vorbitorul a citat numeroa
se fapte din care reiese că 
Occidentul a căutat să folo
sească Conferința de la Ge
neva, denumită chiar de co
mentatorii occidentali „confe
rința maraton” din cauza tă
răgănării inadmisibile a lu
crărilor ei pentru a putea să 
sporească potențialul militar 
occidental. Puterile occiden
tale au boicotat de fapt orice

măsuță care putea să ducă 
la țelul propus.

Problema-cheie — a conti
nuat acad. Horia Hulubei — 
a fost și rămîne dezarmarea 
generală și totală, iar un 
acord privitor la realizarea 
acestei dezarmări sub un 
strict control internațional ar 
epuiza și problema experien
țelor nucleare.

Referindu-se la acțiunile ță
rii noastre menite să contri
buie la destinderea încordării 
internaționale, acad. Horia 
Hulubei a spus că s-au bucu
rat de un larg ecou interna
țional activitatea reprezen
tanților țării noastre la 
O.N.U., în comitetul celor 10, 
propunerile guvernului R. P. 
Romîne în legătură cu crea
rea în Balcani și în regiunea 
Mării Adriatice a unei zone a 
păcii, fără arme nucleare și 
arma rachetă.

Acad. Horia Hulubei a re
levat importanța faptului că 
precumpănirea forțelor păcii 
și socialismului asupra forțe
lor agresiunii și imperialismu
lui reprezintă o pavăză de 
nădejde pentru apărarea pă
cii în întreaga lume.

Poporul nostru, apără
torii păcii din Romînia — 
a spus vorbitorul în încheiere 
— aprobă și sprijină Declara
ția guvernului sovietic cu pri
vire la efectuarea de explozii 
experimentale cu arma nu
cleară, convins fiind că a' 
ceastă măsură este menită să 
întărească capacitatea de a- 
părare a întregului lagăr so
cialist, să taie pofta oricărui 
agresor. Noi avem încredere 
în forța noastră, în capacita
tea lagărului socialist și a 
partizanilor păcii din lumea 
întreagă de a apăra și men
ține pacea.

La discuții a luat cuvîntul 
acad. Zaharia Stancu, care 
s-a referit la inițiativele per
severente pentru consolidarea 
păcii ale Uniunii Sovietice și 
tuturor țărilor socialiste. Am 
avut prilejul — a spus ei — 
să vorbesc cu oameni de di
ferite preocupări. Cu toții 
și-au exprimat aprobarea de
plină față de recentele hotă- 
rîri ale Uniunii Sovietice.

A vorbit apoi tov. Alecu 
Costică, secretar al C.C.S. Oa
menii muncii, sindicatele din 
țara noastră — a declarat el 
— au salutat și sprijinit activ 
fiecare măsură a Uniunii So

Noi capacitdți de producție 
date în folosința

In mai multe întreprinderi 
producătoare de bunuri de 
larg consum din regiunea Ba
nat au fost date în folosință 
recent noi capacități de pro
ducție. La fabrica de tricotaje 
„Ion Fonaghi- din Timișoara, 
de exemplu, a intrat în func
țiune o nouă secție de con
fecții pentru copii. înzestrată 
cu utilaje moderne, noua sec
ție asigură sporirea cu 12 la 
sută a producției de confecții, 
față de realizările obținute în 
primele 6 luni ale anului.

O nouă secție de producție 
a fost amenajată la filatura 
de mătase din Lugoj. In pre
zent, aici continuă montarea 
unor mașini și utițaje moder
ne cu ajutorul cărora se va 
dubla producția filaturii de

mătase- Tot pentru sporirea 
producției de bunuri de larg 
consum, la întreprinderea 
„Tehnolemn“ din Timișoara a 
fost dată în exploatare o nouă 
hală unde se produc mobilă 
și alte articole din lemn de 
calitate superioară-

Creșterea producției de bu
nuri de larg consum este asi
gurată și prin darea în funcțiu
ne a unor mașini și utilaje de 
mare productivitate. Astfel, la 
Uzinele „30 Decembrie" din 
Arad au fost montate de cu- 
rind încă 250 războaie, iar la 
fabricile de încălțăminte „Ni- 
kos Beloiannis“ din Timișoara 
și „Horia" din Jimbolia au fost 
date în folosință 4 noi benzi 
de producție.

Informație
Joi după-amiază un colec

tiv de păpușari și marione- 
tiști condus de Margareta Ni- 
culescu, directoarea Teatrului 
„Țăndărică" din Capitală, a 
plecat intr-un turneu în R.P. 
Ungară. în cadrul turneului, 
care durează aproape două 
săptămîni, vor fi prezentate

următoarele piese : „Mîna cu 
cinci degete", „Umor pe 
sfori", „Punguța cu doi 
bani" și „Doctorul Auma- 
doare”.

Spectacolele vor avea loc în 
orașele Budapesta, Sztalinva- 
ros și Szolnok.

(Agerpres)

MINISTERUL AGRICULTURII
ANUNȚĂ

. că pentru concursul de admitere in anul universitar 
1981—1962, se primesc înscrieri la următoarele institute :

1. — Institutul Agronomic „Nioolae Bălcescu'-București - 
facultatea de Agricultură și Zootehnie

— secția agricultură
— secția zootehnie

— facultatea de Horticultura
— facultatea de Medicină Veterinară
2- Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“-Iașî
— facultatea de Agricultură și Zootehnie

— secția agricultură
— secția zootehnie
— secția horticultura

— facultatea de îmbunătățiri Funciare și Organizarea Te
ritoriului

— facultatea de Medicină Veterinară
3 - Institutul Agronomic „Tudor Vladimirescu“-Craiova
— facultatea de Agricultură
— facultatea de Mecanizarea Agriculturii
4. Institutul Agronomic „Dr. Petru Groza“ Cluj
— facultatea de Agricultură și Zootehnie

— secția agricultură
— secția zootehnie

5. — Institutul Agronomic Timișoara
— facultatea de Agricultură și Zootehnie

— secția agricultură
— secția zootehnie

înscrierile pentru concurs se fac pînă Ia data de 9 sep
tembrie a c. Examenul va avea loc in ziua de 10 septembrie 
a c Informații suplimentare se pot obține de la secretaria
tele rectoratelor-

vietice, a Republicii Populare 
Romîne^ a celorlalte țări so
cialiste, menită să ducă la 
promovarea coexistenței paș
nice, la asigurarea păcii în 
întreaga lume.

Femeile din țara noastră, a 
spus tovarășa Maria Rosetti, 
președinta Consiliului național 
al femeilor din Republica
Populară Romînă, care a luat 
apoi cuvîntul — sprijină 
întrutotul politica statului
nostru
celelalte țări 
lui socialist

oare alături de
ale lagăru- 
luptă pen

tru reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor 
internaționale litigioase.

In cuvîntul său, prof, uniiv. 
Ludovic Takacs s-a referit la 
eforturile continue depuse de 
Uniunea Sovietică, de toate 
țările socialiste pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale și a subliniat că paralel 
cu măsurile pentru întărirea 4 
securității lor, țările socialiste 
nu încetează acțiunile lor per
severente pentru realizarea 
destinderii încordării interna
ționale.

Tov. Anton Breitenhofer a

Spectacol de
Gu prilejui celei de-a 17-a 

aniversări a eliberării Bul
gariei de sub jugul fascist, 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii a organizat joi seara; 
la cinematograful „Patria” 
din Capitală, un spectacol de 
gală cu filmul „Am fost ti
neri”, o producție a studiou
rilor bulgare, distins cu me-

Orașul Tîrnovo oferă o pri
veliște de un neasemuit pi
toresc. Pe terasele tăiate în 
stîncă se zăresc casele 
construite de-a lungul mul

tor secole.

ITINERAR BULGAR
utomobilul zbu
ra acrobatic pe 
cărarea îngustă 
care șerpuia în 
pantă. Fasciculele 
de lumină azvîr-

ANUNȚ
Școala Tehnică de Geologie din București anunță că exa

menul de admitere se va ține în localul din str- O- A« Ro- 
setti nr. 13 Se primesc la examen absolvenți ai școlilor medii 
cu examenul de maturitate din provide și Capitală.

Disciplinele la care se ține examenul sînt:
— Geografie — scris și oral
— Geologie — oral
— Matematică — oral
înscrierile se fac Ia sediul școlii (telefon 13.97.42) pină Ia

30 septembrie a.c-

lite de faruri, sfredelind cor
tina de smoală a nopții, dez
văluiau abisul ce-și semnala 
amenințătoarea prezență la 
puțini pași. Un viraj brusc, o 
frînă pusă imediat și iată-ne 
pe coama unei coline stîn- 
coase de unde privirii i se 
dăruia generoasă o priveliște 
de un neasemuit pitoresc. In 
întuneric pîlpîiau mii de lumi
nițe ce desenau contururile 
originale ale străvechiului 
Tîrnovo, oraș ale cărui căsu
țe sînt plantate într-o ciudată 
dar plăcută aglomerare pe 
treptele tăiate în rocă. Zi
durile trainice, care au în
fruntat secole, se proptesc 
unele în altele, cățărate pe 
stînca aspră și neprietenoa
să, domesticită de dîrzenia 
umană. Te afli intr-un gigan
tic amfiteatru făurit par
că dintr-o explozie de fante
zie de genialul arhitect care 
este natura, în desăvîrșită 
colaborare cu iscusința omu
lui. Iar între coline, se zbate 
capricioasă, mereu nedomo
lită, Yantra.

Dimineață, la muzeul istoric, 
ascultam povestea zbuciu
mată a acestor locuri. Ghidul 
devenise inutil. In tăcerea ob
sedantă ce stăpînea sălile, mă 
răscolea relatarea laconică, 
sobră, însă emoționantă pe 
care o săvîrșeau miile de ex
ponate. Obiecte din cele mai 
felurite, unele purtînd semnele 
sutelor de ani cărora le-au

ție. Iată o pagină de ziar, 
îngălbenită. Rînduri tipărite 
inegal. Cerneala puțin ștear
să. Este „Rabotnik", primul 
ziar muncitoresc bulgar. Aici, 
în vechiul Tîrnovo, în care 
fiecare din ulițele ce șerpu
iesc abrupte pe spinarea pie
trificată a colinelor este o 
veritabilă pagină de manual 
de istorie, s-a scris actul de

fost martore, altele mai proas
pete și totuși mai cutremură
toare prin dramatismul evo
cat.

Sub vestmîntul de sticlă se 
odihnesc minuscule obiecte 
pe care arheologii le-au dez
gropat din măruntaiele pămîn- 
tului și al căror buletin de 
identitate le acordă o vîrstă 
multiseculară. Le privești, și 
pe ecranul memoriei se perin
dă cele aflate despre istoria 
glorioasă a acestui oraș, odi
nioară capitala țării, oraș ce 
poartă moștenirea unei civili
zații înfloritoare încă în seco
lul XII. Mărturiile ultimului se
col transmit o puternică emo-

naștere al mișcării muncito
rești bulgare. Iar mai apoi 
cînd umbra înfiorătoare a fas
cismului s-a coborît și peste 
Tîrnovo, din căsuțele coșco
vite, înghesuite pe terasele 
dăltuite în stîncă au pornit 
către desișul pădurii din ini
ma muntelui mulți patrioți.

îmi reține atenția o fotogra
fie prinsă pe peretele unei 
săli din muzeu. Este a unui 
copilandru, un băiețaș, cu 
privirea scăldată într-o undă 
de tristețe și cu un zîmbet 
amar. Cînd s-a așezat în 
fața obiectivului fotografic 
nu avea decît 13 ani. Era 
poate prima fotografie din

viața sa. Prima, dar și ul
tima. Ultima pentru că bă
iatul acesta s-a stins din 
viață curînd. Undeva, pe o 
creastă de munte, s-au frînt 
aripile fragile ale acestui pui 
de vultur. La 13 ani devenise 
partizan. îl chema Mitko Pala- 
uzov. Alături, fotografia unei 
femei. Ridurile îi brăzdează 
fața. Ochii par pietrificați, 
secați de lacrimi. Este Săba 
Eneva, o mamă bulgară, 
o femeie simplă și necăjită 
care într-una dih căsuțele pi
pernicite din Tîrnovo a cres
cut patru flăcăi. Dar toți, ab
solut toți au pierit în lupta 
împotriva fascismului.

La Tîrnovo, în muzeu, am 
mai văzut și alte fotografii. 
Chipuri tinerești, vesele, de
cupate parcă dintr-un tablou 
despre prospețimea primăve
rii. Facem cunoștință prin in
termediul celor cîteva rînduri 
scrise cu tuș negru pe drep
tunghiurile de hîrtie albă. Sînt 
eroi ai muncii socialiste, ti
neri obișnuiți ai zilelor obiș
nuite ale prezentului. Notăm 
nume : Ivan Todorov Keleșev, 
Ivan Stoikov Stoikov...

La orele înserării, în modes
tul birou de lucru al primului 
secretar al comitetului local 
al Uniunii Tineretului Comu-

condamnat uneltirile forțelor 
revanșarde din Germania occi
dentală, politica provocatoare 
a cercurilor imperialiste de 
reînviere a militarismului ger
man, focar periculos de război 
în inima Europei.

C. Burtică, secretar al C.C. 
al U.TM, luînd cuvîntul a 
arătat că tînăra generație a 
patriei noastre aprobă și spri
jină din toate puterile politica 
promovată de Uniunea Sovie
tică, de țara noastră, de toate 
țările lagărului socialist, a 
cărui forță este capabilă să 
frîngă orice aventură pusă la 
cale de capetele înfierbîntate 
de la cîrma statelor imperia
liste.

Mitropolitul Moldovei și 
Sucevei, Justin Moisescu, a 
declarat că slujitorii cultelor 
și credincioșii din R.P. Ro
mînă sprijină politica țărilor 
socialiste îndreptată spre a- 
părarea păcii în lume.

Friedrich Muller, episcop 
evanghelic C. A., a subliniat 
că fiecare credincos al bise
ricii trebuie să facă totul 
ca pacea să fie menținută. El 
și-a exprimat dezaprobarea 
față de anumite cercuri ale 
bisericii din apus care în nu
mele anticomunismului apro
bă anumite intenții și scopuri 
războinice.

Au mai luat cuvîntul dr. 
Mozes Rozen, șef rabin al cul
tului mozaic, Traian Iova- 
nelli, vicar general al Arhie
piscopiei romano-catolice din 
București, scriitorul Erwin 
Wittstock, prof, dr- H. Au
bert, prof. Anastase Botez și 
Ștefan Tomici, vicar al vica
riatului ortodox sîrb Timi
șoara.

în încheierea ședinței San
da Rangheț, secretar al Comi
tetului național pentru apă
rarea păcii din R.P. Romînă, 
a dat citire unei declarații a 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii care a fost a- 
doptată în unanimitate de 
plenară.

Poporul romîn, care și-a cu
cerit prin lupte grele dreptul 
la libertate și o viață mai 
bună și care desfășoară o 
uriașă muncă de construcție 
pașnică, se spune în declara
ție, urmărește cu vigilență in
tensele pregătiri de război ce 
se desfășoară în Occident. 
Inspirate de grija lor profun
dă ^față de securitatea lor, 
față de pacea tuturor popoa
relor, țările socialiste au fost 
nevoite—sub presiunea eveni
mentelor și ca urmare a po
liticii imperialiste — să ia o 
serie de măsuri eficiente me
nite să pună frîu ațîțătorilor 
la război.

Partizanii păcii din țara 
noastră susțin cu toată hotă- 
rîrea politica externă a Repu
blicii Populare Romîne, care, 
militînd neobosit pentru rela
ții de cooperare și de bună 
înțelegere între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor 
socială, pentru reglementarea 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică, își aduce în același 
timp aportul, alături de Uniu
nea Sovietică și celelalte state 
socialiste, la întărirea forțelor 
păcii.

Pentru a ridica o barieră 
în calea forțelor militaris
mului și revanșismului din 
Germania Federală și a 
pune capăt situației anor
male, plină de primejdii din 
Berlinul occidental, Uniunea 
Sovietică și celelalte state so
cialiste au propus să se în
cheie fără nici o amînare Tra
tatul de pace cu cele două 
state germane.

Partizanii păcii din țara 
noastră își afirmă întregul lor 
sprijin față de poziția Uniunii 
Sovietice, și ale celorlalte 
țări socialiste în această pro* 
blemă. Partizanii păcii din 
Republica Populară Romînă 
consideră măsurile de secu
ritate și control luate de gu
vernul Republicii Democrate 
Germane la Berlin ca fiind 
pe de-a-ntregul conforme cu 
interesele poporului german 
și ale cauzei păcii. Poporul 
romin este pe deplin solidar 
cu Republica Democrată Ger
mană, primul stat german 
muncitoresc-țărănesc.

Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste — se spu
ne în continuare în declara
ție — au dus și duc perma
nent o politică îndreptată 
spre realizarea dezarmării 
generale și totale. Dar puteri
le occidentale au împiedicat 
sistematic realizarea unui 
acord și au continuat să se 
înarmeze cu febrilitate. Fran
ța, membră a blocului agre
siv N.A.T.O., a efectuat ex
periențe nucleare, iar S.U.A. 
au elaborat de mult planuri 
de efectuare a exploziilor a- 
tomice. In această situație, 
conștientă de răspunderea sa 
față de soarta popoarelor și 
a păcii, Uniunea Sovietică a 
adoptat recent, după o matu
ră chibzuință, hotărîrea cu 
privire la efectuarea expe
riențelor cu arme atomice. 
Poporul romîn înțelege pe 
deplin că Uniunea Sovietică 
a fost nevoită să face acest 
pas din pricina primejdioasei 
situații pe care a creat-o po
litica războinică a puterilor 
occidentale. Cercurile agresi
ve din Occident poartă în
treaga răspundere pentru a- 
gravarea încordării internațio
nale, pentru primejdiile ce a- 
menință pacea omenirii. Mă
sura luată de Uniunea Sovie
tică are ca scop întărirea for
țelor păcii, trezirea la reali
tate a provocatorilor de 
război.

Plenara Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii 
din R.P.R., în numele tu
turor oamenilor cinstiți din 
patria noastră, care iubesc 
cu ardoare pacea și luptă 
cu însuflețire pentru apă
rarea ei, își manifestă de
plina adeziune la declara
ția făcută de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej : „In numele Consiliului 
de Stat și al Guvernului Re
publicii Populare Romîne, al 
poporului romîn, declar că 
Romînia aprobă și sprijină 
întrutotul hotărîrile anunțate 
de Uniunea Sovietică pentru 
menținerea și întărirea capa
cității sale de apărare, hotă- 
rîri pătrunse de sentimentul 
răspunderii față de viitorul 
pașnic al întregii omeniri”.

Declarația subliniază că nu 
există acum sarcină mai im
portantă decît aceea a apără
rii păcii, a dejucării planuri
lor criminale urzite de cercu
rile imperialiste agresive.

Consacirîndu-și toate ener
giile luptei pentru construirea 
socialismului în patria sa, po
porul romîn manifestă toto
dată vigilență față de unelti
rile adepților războiului și de
plina hotărîre de a milita cu 
și mai multă tărie în viitor 
pentru victoria păcii în lumea 
întreagă.

Forțele păcii sînt mai pu
ternice decît forțele războiu
lui. Sîntem convinși că ele 
vor triumfa.

gală cu filmul „Am fost tineri*
dalia de aur la Festivalul in
ternațional al filmului de la 
Moscova 1961 pentru înalte 
calități artistice.

La spectacol au asistat re-. 
prezentanți ai conducerii Mi* 
nisterului Invățămîntului și 
Culturii, Ministerului Afaceri
lor Externe, Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale

cu străinătațea, oameni de 
artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, membri ai am
basadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

nist Dimitrovist, ascultam o 
expunere documentară. Fo
losind paleta cifrelor, pri
mul secretar zugrăvea un 
tablou sugestiv. Tîrnovo nu-i 
doar un pitoresc muzeu 
conservat pentru uzul tu
riștilor, ci a devenit în anii 
puterii populare un centru in
dustrial în dezvoltare cu fa
brici constructoare de mașini, 
textile, de conserve, de zahăr 
etc. Pe bloc-notes s-au înși
ruit o mulțime de cifre despre 
sarcini de plan depășite, des
pre reducerea prețului de 
cost, despre economii. Uzinele 
sînt tinere nu numai prin vîrs- 
ta zidurilor lor, ci și prin vîrsta 
celor ce muncesc între aceste 
ziduri. Primul secretar ne spu
nea că mulți din acești tineri 
muncitori au fost în țara noas
tră spre a învăța din expe
riența muncitorilor romîni.

La un moment dat, el a pus 
deoparte foile de hîrtie pe 
care le avea în față. Zîm- 
bește :

— V-am dat cam multe cifre 
și v-ați putea închipui că noi 
ne ocupăm doar de cifre. Nu-i 
așa. Ne preocupă tinerii, mun
ca și viața lor. Tinerii noștri 
sînt plini de entuziasm, setoși 
de cultură. Să vă povestească 
Penka...

O fetișcană ce stătea pe un 
fotoliu roșește. își biruie lesne 
timiditatea și povestește des
pre tinerii din satul ei. Draghi- 
jevo este un sat micuț, co
coțat pe o coastă de munte. 
Organizația de tineret are 53 
de membri. Fiecare din ei — 
de altfel, vestiți cu toții prin 
hărnicia în muncă — este un 
adevărat activist cultural și 
sportiv, un cititor pasionat, un 
iubitor al cîntecului și dansu

lui („dar parcă poți fi tînăr 
fără ca inima să te îndemne 
să cînți ?“ — reflecta Penka în
tr-o paranteză). Aproape toți 
tinerii au cucerit insigna de 
prieten al cărții.

— Nu v-am spus nimic deo
sebit — ne asigură, modestă, 
Penka. Doar sînt atîtea lucruri 
cu mult mai interesante aci 
la Tîrnovo...

Un tovarăș, pe tîmplele că
ruia anii își depusesexă prima 
ninsoare, o contrazice :

- E adevărat, faptul nu-i ie
șit din comun. Dar el este in
teresant pentru că exprimă 
preocupările actuale ale tine
rilor noștri care doar cu pu
țini ani în urmă nu cunoșteau 
decît amarul vieții de slugă, 
căreia nu-i era permisă bucu
ria descifrării slovei tipărite...

Penka i-a dat dreptate.
★

îmi amintesc că în drum 
spre Tîrnovo, în vreme ce au
tomobilul gonea neostenit pe 
panglica asfaltată care se în
colăcea la poalele munțilox 
de piatră, încremeniți în seve
ritatea lor, încercam să-mi 
imaginez trăsăturile străve
chiului oraș. Dar după tăblița 
gălbuie care vestea intrarea 
în oraș, ne-au întîmpinat, mîn- 
gîiate cu dărnicie de soarele 
de toamnă tîrzie, șiragurile de 
case de pe zidurile cărora 
schelăria nu iusese de mult 
coborîtâ.

Orașul cu o frămintată exis
tență de, multe secole ne-a 
primit cu zîmbetul gingaș, 
proaspăt al zidurilor abia 
înălțate...

EUGEN1U OBREA



In cinstea Congresului 
C. U. S.al XXII-lea al P.

Muncă plină de avînt
MOSCOVA 7 (Agerpres). - 

Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică înscriu noi și noi 
pagini emoționante în cartea 
faptelor de eroism în muncă, 
săvirșite în cinstea Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S.

Membrii brigăzii de înain
tări, condusă de I. Skotnikov 
lanovski, de la mina hidrau
lică a trustului „Krasnoluciu- 
gol“, și-au luat angajamentul 
ca în luna septembrie să îna
inteze cu 1.000 de metri. In 
august ei au săpat 797 metri 
de galerie într-un singur aba
taj. In prezent la mină se des
fășoară vaste lucrări în dome
niul mecanizării producției, 
îmbunătățirii organizării mun
cii.

La uzina constructoare de 
mașinUunelte „S. Ordjonikid- 
ze“ din Moscova a fost încer
cată noua linie automată. „II 
99“. Cele 13 mari mașini-agre- 
gat din care se compune vor 
freza blocurile motoarelor 
noilor autocamioane livrate 
de uzina de automobile „Liha- 
ciov". Intr-o oră de funcționare 
linia va confecționa 60 de 
piese.

La noua uzină siderurgică 
din Lipețk s-au terminat in
stalarea șl montarea unei noi

puternice baterii de cocs au
tomatizate. La 5 septembrie a- 
gregatul a fost pus la uscat. 
Noua baterie a fost proiectată 
ținîndu-se seama de cele mai 
noi realizări ale tehnicii sovie
tice și străine.

Unui număr de 80 de membri 
ai echipajului naval „Uniunea 
Sovietică", aparținînd societă
ții de navigație a Extremului 
Orient, li s-a conferit înaltul 
titlu de udarnici ai muncii co
muniste. Acest colectiv armo
nios depășește cu regularitate 
sarcinile, realizează importan
te economii de combustibil și 
de materiale lubrefiante. A- 
proximativ 100 de membri ai 
echipajului studiază în insti
tuții de învățămînt superior 
și mediu. A cuceri titlul de 
echipaj al muncii comuniste — 
acesta este scopul fiecărui 
marinar de pe vas.

Specialiștii sovietici au ela
borat proiectul unei hidrocen
trale și al unui gigantic baraj 
care vor fi construite pe rîul 
Zeia din Extremul Orient. A- 
ceasta va fi cea 
hidrocentrală 
viului Amur.

Barajul va 
de 113 metri, 
lei electrice

fi subterană, uimind sa fie 
executată din materiale locale 
— piatră și nisip. Se prevede 
să se așeze în total peste 16 
milioane metri cubi de pămînt.

O nouă simfonie 
de Șosfakovici, 

închinată memoriei 
lui V. I. Lenin

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
latează ziarul „Sovetskaia Kulfu- 
ra“, compozitorul Dmitri Șosfa
kovici a terminat o nouă simfo
nie — Simfonia a Xll-a, închi
nată memoriei lui V. I. Lenin.

Simfonia a Xll-a de Șostako- 
vici va fi interpretată în primă 
audifie la Moscova și Leningrad 
în cadrul concertelor consacrate 
Congresului al XXII-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.
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mai mare 
din bazinul fiu-

avea o înălțime 
Clădirea centra- 
cu turbinele va

Criză acută la începutul 
anului școlar în Franța

7 (Agerpres).
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Președintele Austriei a vizitat 
pavilionul R. P. Romîne 

la Tîrgul internațional de la Viena
La 6 

Repu- 
de la 
toam-

VIENA 7 (Agerpres). — Co
respondență specială : 
septembrie, pavilionul 
biicii Populare Romîne 
Tîrgul internațional de
nă din Viena a continuat să 
fie vizitat de un mare număr 
de persoane — vienezi și stră
ini — care examinează cu mult 
interes exponatele romînești.

In cursul după-amiezii, pa
vilionul R. P. Romîne a fost 
vizitat de vicecancelarul Aus
triei, dr. Bruno Pittermann, 
ing. Anton Schopf, 
tantul cancelariei
Austriei, precum și de un 
mare număr de directori de 
Întreprinderi și personalități 
din lumea economică și co
mercială.

Vicecancelarul Pittermann 
a adus elogii pavilionului Re
publicii Populare Romîne și 
exponatelor romînești.

★
VIENA 7 (Agerpres). - Joi, 

pavilionul românesc de la Tîr-

reprezen- 
federale a

gul internațional de toamnă 
de la Viena a fost vizitat de 
președintele Austriei, dr. A. 
Schărf, însoțit de funcționari 
superiori din cadrul cancela
riei prezidențiale a Republicii 
Austria.

Oaspeții 
deaproape 
mînești și 
expunere, 
tea produselor agro-ali-men- 
tare și frumusețea covoarelor 
romînești.

s-au interesat în
de produsele ro- 

au apreciat felul de 
precum și varieta-

Oamenii muncii din R.D. Germană muncesc cu elan sporit 
la construcția socialistă a patriei lor. Alături de ei, tinerii 
își aduc o însemnată contribuție participînd la făurirea 
viitorului lor luminos. In foto : O brigadă de tineri con
structori lucrînd la ridicarea unui nou bloc în Berlinul de

mocrat.

★

(Agerpres). — în 
de 7 septembrie,

Donbasul va da și mai multa 
energie

STALINO 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Puterea cen
tralelor electrice din Donbas, 
care a crescut de aproximativ 
70 de ori în ultimii 40 de ani, 
va mai crește de mai multe 
ori pînă în anul 1980 și Don
basul — una din vechile re
giuni industriale ale U.R.S.S. 
— va produce de cîteva ori 
mai multă energie electrică 
decît produc astăzi Franța și 
R. F. Germană.

Este prevăzută construirea 
în Donbas a unor mari termo
centrale pe bază de cărbune,

electrica
fiecare urmând să aibă o pu
tere mai mare dedt hidrocen
trala de la Stalingrad pe Vol
ga (2,6 milioane kW). Noii gi- 
ganți energetici vor fi înzes
trați cu turbogeneratoare de 
cite 800.000 kW.

Una din noile centrale va fi 
construită pe țărmul Mării de 
Azov. Acolo va fi folosită pen
tru prima oară apa de mare 
la răcirea mașinilor electrice, 
ceea ce va permite să se re
nunțe la crearea unui lac de 
acumulare.

Intîlnire între N. S. Hrușciov 
și Nehru

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La 7 septembrie, la Kremlin 
a avut loc o întâlnire între 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S-S-, Nikita 
Hrușciov, și primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru.

In timpul întâlnirii a avut 
loc un larg și sincer schimb 
de păreri în problemele ac
tuale ale situației internațio
nale, precum și în problemele 
dezvoltării continue a colabo
rării sovieto-indiene.

La întâlnire au participat 
Alexei Kosîghin, prim-vicepire- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S-S., și alte 
persoane oficiale.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luînd cu- 
vîntul la 6 septembrie la prîn- 
zul oferit la Kremlin în cin
stea lui Jawaharlal Nehru, 
N. S. Hrușciov și-a exprimat 
speranța că vizita primului 
ministru al Indiei în Uniu
nea Sovietică va constitui un 
nou pas pe calea întăririi 
continue a relațiilor priete
nești sovieto-indiene care au 
la temelie principiile coexis
tenței pașnice.

N. S. Hrușciov a dat o înal
tă apreciere politicii iubitoa
re de pace a Indiei și efortu
rilor guvernului ei îndreptate 
spre însănătoșirea situației in
ternaționale, spre rezolvarea 
problemei dezarmării genera
le și totale, spre lichidarea 
sistemului rușinos al colonia
lismului.

In prezent, a spus Nikita 
Hrușciov, viața a situat pe 
primul plan problema Trata
tului de pace german. Noi 
chemăm guvernele tuturor ță
rilor care au participat la 
războiul împotriva Germaniei 
hitleriste să se întrunească la 
o conferință internațională 
pentru încheierea Tratatului 
de pace german. Pe această 
bază, a spus Nikita Hrușciov, 
ar fi soluționată și problema 
normalizării situației Berli
nului occidental. Propunerea 
noastră în aceste probleme, a 
subliniat el, nu încalcă cî- 
tuși de puțin interesele pu
terilor occidentale.

In cuvîntarea sa de 
puns, J. Nehru 
este fericit să 
nou Moseova.

In vremurile 
veacul nostru, a remarcat el, 
a porni război împotriva 
cuiva ar fi cea din urmă 
prostie. Astăzi, cînd fiecare 
țară are de făcut atât de mul
te, cînd rămîn neexplorate 
posibilități colosale, ar fi ilo
gic, greșit, nerațional și stu
pid să se înceapă un război.

Noi, a spus Nehru, sîntem 
devotați sinceri și cu înflă
cărare păcii. Știu, a remarcat 
el adresîndu-se lui Nikita 
Hrușciov, că și dv. sînteți 
devotați păcii și de aceea spe
răm sincer că, grație efor
turilor dv. precum și activi
tății altora, muncii dv. și 
muncii altora, noi vom reuși 
să gustăm din plin pacea, să 

a

PARIS , .. ......
școlar începe în Franfa sub sem
nul unei crize acute. Potrivit u- 
nor date publicate de ziarul 
„L'Humanife", numeroase școli 
sînt amenințate cu închiderea ca 
urmare a politicii autorităților de 
sprijinire a învățămîntului confe
sional în dauna învătămîntului 
laic.

Numai în provincia Vendee —■ 
subliniază ziarul — din cauza 
lipsei de fonduri pentru școlile 
laice există deja 55 de comune 
lipsite de școli publice și ame
nințarea închiderii apasă în pre
zent asupra altor 103 școli care 
sînf înfr-o situație critică.

Ministrul Educafiei Naționale 
sprijină în fapt o politică ostilă 
învăjămîntului laic. în acest sens 
a fost emisă o circulară care, 
Sub pretextul -*f*rfîva1r»r rv,tr*î“ 
de elevi 
publice, 
cestora.

Pe de 
fesionale 
voruri din partea Ministerului E- 
ducafiei Nafionale. Pînă la sfîrși
tul lunii iunie a.c. subvențiile

Anul

„efectivelor mici1 
dinfr-o serie de școli 

a dispus închiderea a-

vărsate pentru acestea atingeau 
cifra de 240 milioane franci. Cir
ca 400 de profesori din învă- 
jămîntul clerical, între care 60 
de preofi și călugărite, sînf deja 
plătiți de către sfat prin apli
carea legii din decembrie 1959. 
Acești profesori și-au primif le
furile cu efecf retroactiv începînd 
de la 15 septembrie 1960, „Nici 
că s-ar putea o politică mai fa
vorabilă clericalilor" 
„L'Humanife".

Lipsa de cadre 
învăjămînful public 
mai acută. Ziarele 
acest sens neliniștea crescînda a 
părinților pentru viitorul copiilor 
lor. „L’Humanite" relatează ast
fel despre scrisoarea Federației 
departamentale a părinfilor ele
vilor din departamentul Rhone, a- 
dresată Ministerului Educației Na
fionale prin care se protestează 
împotriva refuzului guvernului de 
a crea posturi de învățători și 
de a se asigura acestora lefuri 
corespunzătoare.

Apelul C. C. al P. C. 
în legătură cu 

pentru Bundestagul

din Germania 
alegerile 
vest-german

conchide

didactice în 
devine tot 
subliniază în

BERLIN 7 (Agerpres). — 
Ziarul „Neueg Deutschland" a 
publicat apelul Comitetului 
Central al P.C. din Germania 
în legătură cu alegerile din 
17 septembrie pentru Bun- 
destagul vest-german. Politica 
lui Adenauer promovată cu 
sprijinul S.U.A., se spune în 
apel, a 
maniei, 
agresiv 
atomică 
politica 
lui creează pericolul 
război atomic și al transfor
mării Germaniei occidentale 
într-un deșert atomic

Cine își dă voturile parti-

dus la scindarea Ger- 
Activitatea blocului 

N.A.T.O., înarmarea 
a R. F. Germane și 
revanșardă a Bonnu- 

unui
»r-

lui A- 
pentru

răs-
a subliniat că 
viziteze din

noastre, în

ne desfătăm într-o lume 
creației, nu a distrugerii

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
participanților la conferința 

de la Pugwash
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite-. Nikita Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a a- 
dresat participanților la cea 
de-a 7-a conferință de la Pug
wash a oamenilor de știință 
pentru dezarmare, securitate 
internațională și colaborare 
științifică un mesaj de salut în 
care subliniază că mișcarea de 
la Pugwash a oamenilor de 
știință a adus o contribuție 
importantă la lupta popoarelor 
împotriva primejdiei unui 
război mondial pustiitor.

N. Ș. HrUșciov subliniază că 
în ultima vreme forțele care 
nu sînt interesate în dezar
mare și în lichidarea „războiu
lui rece“ au profitat de propu
nerile strict pașnice ale Uniu
nii Sovietice de a se încheia 
tratatul cu Germania și de a 
se normaliza pe această bază 
situația din Berlinul occiden
tal ; aceste forțe au procla
mat fățiș linia îndreptată spre 
război împotriva Uniunii So

vietice și a celorlalte țări so
cialiste.

N. S. Hrușciov subliniază că 
tocmai în această situație U- 
niunea Sovietică a luat în ulti
mul timp o serie de măsuri în 
vederea consolidării securității 
sale printre care a luat hotă- 
rirea de a relua experiențele 
cu arma nucleară.

Guvernul sovietic, scrie 
N. S. Hrușciov, a recurs la a- 
cest pas cu inima grea și cu 
profund regret. Dar, remarcă 
el, guvernul sovietic este con
vins că această măsură serioa. 
să va servi la preîntîmpinarea 
unui nou război mondial.

Politica iubitoare de pace a 
Uniunii Sovietice rămîne 
neschimbată, a subliniat N. S. 
Hrușciov, iar noi vom depune 
și pe viitor eforturi pentru a 
nu îngădui izbucnirea unui 
război nuclear nimicitor, pen
tru a obține dezarmarea gene
rală și totală, pentru a asigu
ra pentru totdeauna pacea și 
liniștea pe pămînt.

Pe scurt
SOFIA. — După cum anun

ță agenția BTA, printr-un de
cret al Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, a lost distins 
cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", cu prilejul împli
nirii a 50 de ani și pentru me
rite excepționale față, de 
partid și față de poporul bul
gar-

MOSCOVA. — La 6 septem
brie a sosit la Moscova o de
legație guvernamentală a Re
publicii Congo (cu capitala 
Brazzaville) în frunte cu mi
nistrul Planificării, Massam- 
ba Debat.

CARACI. — La Caraci a fost 
dată publicității o declarație a 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Pakistanului, in care se 
anunță ruperea relațiilor di
plomatice între Pakistan și Af
ganistan.

altă parte, școlile con- 
se bucură de mari fa-

în

In Anglia continuă manifestațiile împotriva prezenței trupe
lor vest-germane pe teritoriul englez. In fotografie : aspect 

de Ia o manifestație care a avut loc la Cardiff.

Studenții iranieni 
condamnă acțiunile 

represive ale 
guvernului

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
Reuter, la 6 septembrie, în 
fața Consulatului iranian din 
San-Francisco a avut loc o 
mare demonstrație a studen
ților iranieni ce studiază la 
universitățile din S.U.A.,
semn de protest împotriva re
centelor acțiuni represive ale 
guvernului iranian. Numeroși 
studenți — anunță agenția — 
au organizat pichete în fața 
consulatului declarînd în ace
lași timp greva foamei. Stu
dentul iranian Moji Taher de 
la Facultatea de Psihologie a 
Universității din Los Angeles 
(California) a declarat că a- 
ceastă acțiune a studenților 
iranieni din San-Francisco se 
bucură de simpatia și spri
jinul tuturor studenților ira
nieni care studiază atît la 
New-York, cît și la Londra, 
Paris sau Teheran.

Popoarele lumii, care și-au 
dat de mult seama de 
pericolul grav ce-1 im

plică cursa înarmărilor, au 
susținut cu înflăcărare propu
nerile sovietice privind dezar
marea generală și totală și în
cetarea definitivă a experien
țelor cu arma nucleară. Opinia 
publică mondială cunoaște 
bine că Uniunea Sovietică a 
căutat consecvent și perseve
rent să se obțină încetarea 
pretutindeni și pentru totdeau
na a experiențelor cu toate ti
purile de arme nucleare.

Urmărind acest obiectiv U- 
niunea Sovietică a depus efor
turi în cursul tratativelor de 
la Geneva pentru a căuta cu 
răbdare hotărîri reciproc ac
ceptabile, făcînd numeroși pași 
importanți în întâmpinarea 
dorințeloi- S.U-A. și Angliei. 
Puterile occidentale au făcut 
însă totul pentru a torpila a- 
ceste tratative. La repetatele 
încercări ale Uniunii Sovietice 
de a apropia pozițiile partici- 
panților la tratative, guvernele 
S-U-A. și Angliei s-au dezis de 
fiecare dată de propriile lor 
propuneri, recurgînd la orice 
mijloace pentru a împiedica 
realizarea unui acord. A deve
nit limpede că îh timp ce re
prezentanții S.U-A. și Angliei 
la Geneva făceau declarații 
fățarnice pe tema încetării ex
periențelor și a controlului in
ternațional, S U.A. se aflau de 
fapt în pragul unor experiențe 
cu arma nucleară.

★
La sfîrșitul anului trecut, 

cînd actuala administrație a 
partidului democrat se pregă
tea să preia puterea, un ra
port al unei subcomisii sena
toriale, condusă de Hubert 
Humphrey, actualul lider ad
junct al majorității în Senat, 
declara cu fățărnicie : „Dacă 
în cadrul conferinței de la 
Geneva pînă în iunie 1961 nu 
se va ajunge la un acord, a- 
tunci Statele Unite trebuie să 
reînnoiască experiențele nu
cleare, cel puțin în scopuri de 
cercetări științifice și dacă va 
fi nevoie chiar și pentru per
fecționarea armei". Principala 
grijă a lui Humphrey era să 
inducă în eroare opinia publi
că, făcînd paradă despre o pre

dului U.C.D-U.C.S. al 
denauer, se pronunță 
un al treilea război mondial, 
subliniază apelul. Politica a- 
venturistă a lui Adenauer nu 
a avut niciodată perspective 
de succes. Astăzi ea a sufe
rit un fiasco complet.

C.C. al P.C. din Germania 
subliniază în continuare că 
politica Partidului social-de
mocrat și a candidatului lui, 
Brandt, duce, asemenea poli
ticii lui Adenauer, la trans
formarea Germaniei occiden
tale într-un deșert atomic. 
Cine votează pentru P.S.D.G. 
se pronunță împotriva păcii.

Poporul german, subliniază 
apelul, nu are nevoie de 
NA.T.O., de înarmare atomi
că și de politică revanșardă ! 
Poporul german are nevoie

numai de o pace asigurată 
prin tratatul de pace ! El are 
nevoie de neutralitate și în
țelegere !

Este necesar să se 
dezarmarea generală 
a celor două state 
și o înțelegere între 
clară P.C. din Germania.

Apelul cere să se anuleze 
interzicerea P.C. din Germa
nia și să i se permită să ac
tiveze în libertate.

In încheiere, Comitetul Cen
tral cheamă pe alegătorii 
vest-germani ca în alegerile 
de Ia 17 septembrie să-și dea 
voturile Uniunii germane a 
păcii — singurul partid vest- 
german legal care se pro
nunță pentru dezarmare, neu
tralitate, înțelegere și pace.

realizeze 
și totală 
germane 
ele, de-

VIENA 7 
cursul zilei 
tov. Gogu Rădulescu, minis
trul Comerțului al R. P. 
Romîne, a vizitat uzinele 
metalurgice „Voest" din 
Linz. In seara aceleiași zile, 
ministrul R.P.R. la Viena, dr. 
Victor Dimitriu, a dat o re
cepție cu prilejul vizitei mi
nistrului Comerțului al R. P. 
Romîne în Austria. La recepție 
au luat parte dr. Bruno Pitter. 
mann, vicecancelarul Austriei, 
dr. Fritz Bock, ministrul Co
merțului al Austriei, dr. E. 
Weikhart, secretar de stat la 
Ministerul Comerțului, direc
tori ai întreprinderilor etati
zate și funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului,

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială

Joao Goulart a devenit președinte 
al Braziliei

BRASILIA 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, Sergie Magalhaes, pre
ședintele Camerei braziliene a 
deputaților, a comunicat ofi
cial că instaurarea ca preșe
dinte a lui Joao Goulart în fața 
sesiunii comune a Congresului 
are loc la 7 septembrie, ziua 
celei de-a 139-a aniversări a 
independenței și sărbătoarea 
națională a Braziliei.

Cercurile politice braziliene, 
subliniază că după instalarea 
sa, noul președinte va supune 
unui plebiscit chestiunea a- 
mendamentului adus constitu
ției care lipsește pe președin
te de multe din împuternici
rile sale. Aurelio Viana, lider 
al partidului socialist, a con
testat valoarea juridică a mo
dificării constituției care, a 
spus el, „a fost votată de Con
gres în condiții anormale, de
oarece în fapt domnea starea 
de asediu". El a cerut ca tri
bunalul suprem să se pronun
țe în această chestiune. Un 
mare număr de reprezentanți

ai partidului laburist cer ca 
referendumul în problema mo
dificării constituției să aibă loc 
cît mai curînd posibil.

Știri de pe tot cuprinsul ță
rii arată că muncitorii, stu
denții și alte pături ale popu
lației sprijină investirea ca 
președinte a lui Goulart con
form prevederilor constituției, 
anularea modificărilor făcute 
sub presiunea cercurilor mili
tare reacționare.

★
BRASILIA 7 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță 
că la 7 septembrie s-a întrunit 
la Brasilia ședința comună a 
celor două camere ale ~ 
greșului brazilian în 
căreia Joao Goulart a depus 
jurămintul constituțional. Tot
odată Joao Goulart a semnat 
un document prin care se an
gajează să respecte constituția 
braziliană- In urma semnării 
acestui document el devine 
președintele Braziliei-

Con- 
cadrul

LEIPZIG 7 (Agerpres). — 
In cadrul Tîrgului internațio
nal de toamnă a avut loc o 
conferință de presă, la care 
au luat parte peste 400 de re
prezentanți ai presei germane 
și străine, inclusiv corespon
denți ai unor mari ziare și 
reviste din R. F. Germană și 
Berlinul occidental. D. Al
brecht, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior și inter- 
german al R. D. Germane, a 
comunicat că la actualul tirg 
participă 45 de state care au 
prezentat 850.000 de exponate. 
El a arătat că în perioada 
1950—1960 volumul schimburi
lor comerciale externe ale 
R. D. Germane a crgșcut de 
aproape șase ori și a atins în 
expresie valorică 18,3 miliar
de de. mărci. In continuare 
D. Albrecht a spus că, în po
fida boicotului și a campa
niei de calomnii desfășurate 
de autoritățile vest-germane 
și vest-berlineze, la tîrg iau 
parte circa 70 la sută din fir
mele și societățile din Ger
mania occidentală și Berlinul 
occidental care făcuseră ini
țial cereri de participare.

Vorbitorul a subliniat în 
încheiere că Tîrgul de la Leip
zig constituie un exemplu de 
coexistență a popoarelor. în
cheierea încă în acest an a 
Tratatului de pace, a adău
gat el, va deschide în fața 
comerțului R. D. Germane noi 
perspective largi, va întări și 
și mai mult prestigiul inter
național al republicii

Ceea ce nu poate ascunde 
propaganda imperialista

tinsă „politică pașnică" a 
S.U.A. In Senat, Humphrey a 
cerut să nu se neglijeze mij
loacele de camuflare a adevă
ratei politici americane. „Nu 
mă opun să ne pregătim pen
tru acțiune, declara el- Sînt 
însă împotriva faptului să ne 
demascăm noi înșine în fața 
lumii".

Și s-au demascat. Acesta 
este adevărul gol-goluț. In 
S-U-A- s-au făcut de mult timp 
intense pregătiri pentru relua
rea experiențelor tinzînd spre 
perfecționarea armei nucleare 
americane. Iar la Geneva, d-1 
Dean susținut de colegul său 
englez, se străduia „să cîștige 
timp" tergiversînd tratativele 
tripartite. De altfel, chiar în 
timpul conferinței „maraton", 
cum a fost denumită întâlnirea 
de la Geneva ale cărei lucrări 
au început încă la 31 octom
brie 1958, Franța — aliata 
S-U.A. și ' Angliei în cadrul 
N.A.T.O, — a efectuat explozii 
experimentale. Oficial, autori
tățile americane și engleze tă
găduiau că ar avea vreun a- 
mestec în organizarea expe
riențelor, dar în realitate ex
ploziile din Sahara erau fă
cute nu numai cu îngăduința, 
dar chiar cu participarea re
prezentanților altdr state 
membre ale N.A.T.O- Se știe 
că în Occident a izbucnit un 
adevărat scandal atunci cînd 
în presă a apărut o informa
ție că la una din exploziile de 
la Reganne, au participat ca 
„observatori” ofițeri americani 
și vest-germani.

Cu toate avertismentele U- 
niunii Sovietice, guvernul 
francez nu numai că a anun
țat că va proceda la noi ex
plozii, dar a declarat prin gla
sul ministrului de Război, 
Pierre Messmer, că nici nu se 
gândește să înceteze experien
țele atomice din Sahara. In a-

ceste condiții Uniunea Sovieti
că a fost nevoită să țină sea
ma de faptul că Franța, ca 
membru al N.A-T-O-, ar putea 
să efectueze în locul altor 
membri ai N.A.T.O. — adică în 
locul Statelor Unite și Angliei 
— în cadrul obligațiilor sale 
de participant la acest bloc a- 
gresiv, anumite lucrări de per
fecționare a armei nucleare și, 
implicit, să ofere puterilor oc
cidentale avantaje militare 
unilaterale.

Considerînd probabil că a- 
ceastă cale ocolită este nesa

cărui legături strînse cu Pen
tagonul și cu industria de ar
mament sînt binecunoscute. 
Luîndu-1 gura pe dinainte, a- 
cest ziarist a relatat despre o 
conferință secretă, ținută îna
inte de Declarația guvernului 
sovietic, la care a participat 
președintele Kennedy și „în 
care s-a hotărît în principiu 
reluarea experiențelor nu
cleare”.

Acesta este substratul per
manentei respingeri de către 
puterile occidentale a propu
nerilor sovietice la conferința

Puterile occidentale au sabotat din primul 
moment tratativele privind încetarea 

experiențelor cu arma nucleară

tisfăcătoare în visul lor irea
lizabil de a obține avantaje pe 
tărîm militar, cercurile con
ducătoare americane au pre
gătit reluarea propriilor lor 
experiențe nucleare. In urmă 
cu trei luni, ziarul englez 
„Daily Telegraph” scria : „în 
America există adversari in- 
fluenți ai unui acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor. Ei se pronunță fățiș în 
favoarea reluării experiențelor 
subterane și în spațiul cosmic, 
în vederea perfecționării unor 
noi arme”.

Iar la sfîrșitul lunii iunie, 
revista americană „News
week” scria: „Cereri cu pri
vire la reluarea experiențelor 
nucleare se aud din toate păr
țile, mai ales din partea Con
gresului”. De fapt S-U-A. au 
hotărît de mult să efectueze 
experiențe nucleare. Acest lu
cru a reieșit dintr-un articol 
publicat recent în ,,New York 
Herald Tribune” sub semnă
tura lui Joseph Alsop — ale

tripartită de la Geneva. In 
fața opiniei publice a apărut 
limpede că puterile occiden
tale au folosit conferința de la 
Geneva doar ca un paravan 
îndărătul căruia au continuat 
neînfrînat cursa nebunească a 
înarmărilor, aducătoare de 
profituri fabuloase pentru ma
rile monopoluri capitaliste 
producătoare de armament 
Tocmai de aceea ele au insis
tat exclusiv pentru instituirea 
controlului fără dezarmare, 
ceea ce era vădit inacceptabil- 
încercările de a instaura sub 
firma „controlului” un sistem 
legalizat de spionaj înăuntrul 
frontierelor Uniunii Sovietice 
a primit replica meritată-.

Ipocrizia pretinșilor apostoli 
din Occident ai „controlului” 
a fost definitiv demascată a- 
tunci cînd Uniunea Sovietică 
a declarat în fața întregii lumi 
că este gata să accepte orice 
sistem de control, dacă pu
terile occidentale vor accepta 
dezarmarea generală și totală.

Aceasta a dat lovitura de gra
ție tuturor acelora din Occi
dent care de ani de zile își bat 
gura perorînd despre dorința 
lor de a se institui un „con
trol eficient”.

Uniunea Sovietică, împreună 
cu celelalte țări socialiste au 
susținut și susțin pe bună 
dreptate că în cadrul atotcu
prinzător al dezarmării gene
rale și totale sub un strict 
control internațional, va putea 
fi soluționată și problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară.

După ce pentru prima oară 
în lume, în martie 1958, Uniu
nea Sovietică a anunțat că re
nunță de bună voie, unilate
ral, la experiențele cu arma 
nucleară, — asumîndu-și riscul 
derivînd din faptul că S.U-A- 
și Anglia efectuaseră pînă a- 
tunci un număr mai mare de 
explozii experimentale — pu
terile occidentale au continuat 
să-și perfecționeze armamen
tul, iar acum au împins lucru
rile spre o amplificare fără 
precedent a cursei înarmări
lor. Tocmai de aceea a devenit 
inevitabil ca Uniunea Sovieti
că, veghind la propria ei secu
ritate, ca și la cea a tuturor 
țărilor socialiste, acționînd 
pentru salvarea păcii mondia
le, să anunțe reluarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Fiind, cum se spune, prinși 
cu mița-n sac, reprezentanții 
occidentali au recurs la o nouă 
manevră, propunînd încheierea 
unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare 
numai în atmosferă. Opinia 
publică mondială nu a putut 
fi însă înșelată, iar la Geneva 
reprezentantul sovietic Se- 
mion Țarapkin a demascat cu 
vigoare încercările S-U-A. și 
Angliei de a legaliza expe
riențele nucleare subpămîn- 
tene, pentru care, dealtfel, în

S.U.A. s-au săpat de multă 
vreme tunele speciale. Mane
vra la care au recurs guver
nele S-U-A- și Angliei pentru 
a-și perfecționa arma lor nu
cleară pe căi cît mai convena
bile lor a fost totodată o în
cercare de a abate atenția de 
la problema principală — de
zarmarea generală și totală. 
Toată lumea își dă seama că 
în momentul cînd va înceta 
cursa înarmărilor, iar stocu
rile de arme nucleare vor fi 
distruse, atunci vor dispare 
toate tendințele de perfecțio
nare a lor și în consecință de 
efectuare a exploziilor nuclea
re experimentale.

întreaga omenire iubitoare 
de pace este conștientă că U- 
niunea Sovietică nu și-ar fi 
îndeplinit datoria supremă 
față de cauza păcii în întrea
ga lume, dacă pentru a da un 
răspuns la amenințările pro
ferate în Occident, n-ar folosi 
toate mijloacele de care dis
pune pentru a face inofensive 
uneltirile ațîțătorilor la război. 
. Muncind cu avînt pentru de
săvârșirea construirii socialis
mului, poporul romîn, tinere
tul patriei noastre a aprobat 
măsurile de întărire a capa
cității de apărare a Uniunii 
Sovietice, conștienți fiind că 
pregătirile de război ale impe
rialiștilor vizează și țara noas
tră, iar acestor pregătiri tre
buie să li se dea un răspuns 
care să taie pofta agresorilor 
de a-și pune în aplicare planu
rile. „In numele Consiliului de 
Stat și al guvernului Republi
cii Populare Romine, al po
porului romin, a spus tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la marele miting de la Bu
dapesta — declar că Rominia 
aprobă și sprijină întru totul 
hotărîrile anunțate de Uniunea 
Sovietică pentru menținerea și 
întărirea capacității sale de a- 
părare, hotărîri pătrunse de 
sentimentul răspunderii față 
de viitorul pașnic al întregii o- 
meniri".

Creșterea permanentă a for
ței economice și capacității de 
apărare a lagărului socialist 
este reazimul de nădejde al a- 
părării păcii în întreaga lume.
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