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Sâ realizam economii 
egale cu prețul de cost 

al unor importante 
produse finite I

1CUVÎNTUL

SOFIA 30. — De la trimisul 
special Agerpres:

Sîmbătă seara președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, Anton 
lugov, membru a! Biroului poli
tic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar a oferit în clădirea 
Consiliului de Miniștri o mare 
recepție în cinstea delegației gu-

și de partidvernamentale
publicii Populare Romîne. 

La recepție au participat

a Re-

La recepție au participat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. membru 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. conducătorul delegației. 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, al Republicii

membru al Br- 
C.C al Parti* 
Romîn,

I INIȚIATORILOR
Tineretul uzinelor metalurgice 

„Progresul0-Brăila, a reluat, in 
urmă cu citeva luni, valoroasa 
lui inițiativă sub lozinca „Să 
realizăm economii egale cu pre
țul de cost a| unor importante 
produse finitei". în scurt timp, 
lupta pentru economii a devenit 
o preocupare a majorității tine
rilor muncitori, maiștri, ingineri 
și tehnicieni. Ca urmare a acestui 
fapt, in numai șase luni, tinere
tul de aici a economisit o sumă 
echivalentă cu prețul de cost a 
trei compresoare.

Recent, tineretul de |a „Pro
gresul4* și-a luat un angajament 
nou. E| dorește să realizeze in 
cinstea celui de al Vl-lea Festi
val Mondial al tineretului de la 
Moscova economii egale cu pre
țul de cost a| unui excavator

în prezent in uzină se studia
ză posibilitățile existente pentru 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentului luat.

în dorința de a populariza ex
periența tineretului întreprinderii 
inițiatoare a acestei acțiuni pen
tru economii, am cerut tovară
șilor Nicolae Va tău, contabil șef, 
Trifu Muțu, inginer, șeful secției 
turnătorie, Vasile lonuț, inginer, 
responsabil cu problemele de 
producție și calificare in comite
tul U T M., Laurențiu Năstase, 
secretarul organizației U.T.M. din 
secția forje și Stanică Moldovea- 
nu, responsabilul cabinetului 
tehnic^ să ne vorbească despre 
realizările obținute și posibilită
țile existente în viitor.

Publicăm mai jos însemnări pe 
marginea celor aflate.

★
în ultimii ani, la uzina „Pro- 

gresul4* muncitorii și tehnicienii 
studiază boi căi 'pfentru obținerea 
unui randament sporit. Una din
tre acestea o constituie FOLOSI
REA METODELOR ÎNAINTATE 
DE LUCRU.

Cînd, in 1956, ziarele au adus 
vestea că maistrul oțelar hune- 
dorean Gogu Glosa n a propus o 
serie de măsuri practice pentru 
elaborarea de mai multe șarje 
rapide oțelarii brăileni i-au ur
mat exemplul în anul care a 
trecut ei au elaborat la cuptoare
le electrice 900 șarje rapide, iar 
la cuptorul Siemens-Martin 320 
șarje rapide.

Cum s-a reușit să se obțină a-

Festivitatea înmînării 
premiilor tinerilor soliști

Sîmbătă seara a avut Ioc în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală fes
tivitatea înmînării premiilor lau- 
reatilor Concursului national al 
tinerilor soliști, organizai de C.C. 
al U T M. și Ministerul învăță, 
mîntulul și Culturii tn cinstea ce
lui de.al VI lea Festival Mondial 
a| Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

Au participat tovarășii ; Miron 
Constantinescu, Constanta Cră
ciun, Ion Pas. Cornelia Mateescu. 
secretară a C.C. al U T.M., Stelia 
na Năstăseacu, vicepreședinte al 
Sfatului Popular al Capitalei, dl- 
rectori tn Ministerul Tnvătămîn- 
tului și Culturii, artiști, un nu. 
meros public.

A luat cuvintui Alfred Alessan- 
drescu, maestru emerit al artei 
din R P R, care a subliniat că in 
acest an Concursul national al ti
nerilor soliști a prilejuit selectio
narea celor mai talentate elemen
te.

S au înmînat apoi diplomele și 
premiile iaureatilor Concursului 
national al tinerilor soliști.

A urmat un concert.

SUCCESUL
metalurgiștilor hunedoreni

Muncitorii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au obținut 
un nou și important succes în ca
drul întrecerii pe care o desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai — în
deplinirea planului de producție 
pe primul trimestru al anului îna
inte de termen.

Secția I-a furnale care a înde
plinit prima planul trimestrial este 
fruntașă pe combinat. O contri-

cest succes ? în primul rind, 
prin scurtarea timpului de în
cărcare a cuptoarelor. In a| doi
lea rînd, prin elaborarea semi 
acidă a șarjelor la cuptoarele e- 
lectrice, cea mai bună metodă 
de elaborare a oțelurilor în cup
toarele cu învelișul refractar ba
zic.

Avantajele folosirii acestor mă
suri sînt evidente. Crește consi
derabil producția medie lunară, 
oțelul rezultat este mai fluid 
crește productivitatea muncii, se 
economisesc anual materiale în 
valoare de peste 70.000 lei

Acum, tinerii oțelari, care prin
tre altele au in răspundere un 
întreg cuptor electric, își îndreap
tă atenția spre mărirea, în con
tinuare, a durabilității cuptoare
lor pentru a obține micșorarea 
consumurilor de materiale refrac
tare pe tona de oțel lichid, ca 
și spre elaborarea șarjelor la to
naje precise, pentru a se elimina 
resturile neutilizabile.

Metodele sovietice, experiența 
celor mai buni muncitori găsesc, 
ca și în turnătoria de oțel, și în 
celelalte secții de la uzinele ..Pro
gresul" un cimp tot mai larg de 
aplicare.

REDUCEREA REBUTURILOR 
SUB COEFICIENTUL ADMIS 
—• iată o altă 
la economisirea 
sume de bani, 
și-au dat seama și tinerii 
au reluat inițiativa.

Comitetul organizației de 
U T.M. acordă in prezent o 
ție sporită mobilizării tineretului 
la respectarea procesului tehno 
logic. S-au luat in bună parte 
măsuri privind ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor, 
pentru sprijinirea celor rămași în 
urmă Colectivele de conducere 
ale secțiilor și atelierelor se o- 
cupă îndeaproape de tineri, și 
acest lucru se observă în activi
tatea lor mai gospodărească.

în lupta pentru Îmbunătățirea 
calității, tinerii au insă nevoie 
de mai mult sprijin din partea 
direcțiunii. Este necesar ca to
varășii din conducerea uzinei să 
ia măsuri 
standului 
metodelor 
și forjare, 
lesni mult 
care a tinerilor care lucrează în 
aceste meserii.

REDUCEREA 
LOR SPECIFICE 
o nouă posibilitate care 
buie folosită. Tinerii de 
uzinele 
bă: „Dacă torni ulei și in 
cratiță și pe jos, n-ai să te pri
copsești niciodată". Intr-adevăr, 
un gospodar trebuie să-și folo
sească cu chibzuială toate mate, 
rialele.

In secția construcții metalice, 
utilizarea rațională a 
ținindu-se seama de 
plăcuțelor de carburi

cale care duce 
unor însemnate 
De acest lucru

care

bază 
aten-

în vederea înființării 
pentru popularizarea 
înaintate de turnare 
în acest fel s-ar in- 
mai mult buna califi-

CONSUMURI- 
constituie 

tre
ia 

„Progresul** au o vor- 
Dacă torni ulei și

sculelor, 
calitatea 
metalice,

După opt ani de căsătorie, Ma
rin C„ activist al Comitetului ra
ional U.T.M. Zimnicea, a divorțat. 
Soția lui, Floarea, s-a întors la pă
rinți, iar copilul, în vîrstă de 6 
ani, a rămas în casa tatăului. To
varășii de la sfatul popular al ra
ionului, consemnînd realitatea* au 
trecut și ei în scripte o familie 
mai puțin.

Pentru cinici și blazați, acest 
fapt nu merită discuție. „Ei și P 
— spun ei. — Ce contează o fa
milie mai puțin ? Doar in fiecure 
zi se întemeiază atîtea familii... 
Cel mult o dramă măruntă, coti
diană, banală".

Poate. Dar in această dramă mă
runtă, doi oameni și-au frînt viața. 
Și apoi, din atîtea familii care se 
întemeiază în fiecare zi, unele — 
fie ele chiar puține — pot ajunge 
uneori în aceeași situație... De ce 
oare P

buție de seamă au adus-o cele 7 
brigăzi de tineret care au dat pînă 
la 30 martie peste planul 
trial 3.736 tone fontă.

în dimineața zilei de 30 
adică cu aproape două zile 
de termen. $i-au îndeplinit , 
primului trimestru și oțelarii com
binatului. Și aici locul de cinste 
revine brigăzilor de tineret, care 
au dat de la începutul anului și 
pînă la 30 mariie peste sarcina 
de plan 740 tone oțel.

Laminatorii au terminat planul 
primului trimestrn în ziua de 29 
martie, iar colectivul fabricii de 
aglomerare a minereurilor a reali 
zat pînă la 30 martie în plus față 
de planul trimestrial o producție 
de 5.600 tone minereu de fier 
aglomeraL

trimes*

martie, 
înainte 
planul

★
Intîmplările grave din viața oa

menilor încep de cele mai multe 
ori simplu, tn urma cu 8 ani, pe 
una din ulițele mărginașe ale Zim- 
nicei, s-au cunoscut, așa cum se 
cunosc toți oamenii, Marin și Flo
rica.

Florica era o fetișcană frumuși
că, de vreo 18 ani, la poarta căreia 
băieții găseau de multe ori prilej 
de vorbă. Umbla repede, cu ochii 
feriți și cu capul plecat, așteptînd 
parcă altceva, mai mult decît ii o- 
fereau băieții care adăstau la por
tiță. Ș» acel altceva s-a ivit sub 
înfățișarea lui Marin-Măruș, cum 
ii spunea ea zglobiu și tandru — 
părindu-i-se cu un cap mai înalt 
decît. toată lumea și cel mai vred
nic de dragoste dintre toți flăcăii.

Marin nu lucra pămîntul. învă
țase meșteșugul tîmplărîei, era di
baci si știa mai multe lucruri de
cît alții.

Peste cîteva luni, fără prea mul
tă ceremonie, Florica și-a luat lu
crurile și s-a muiat „la casa ei". 
Avea să fie soția lui Măruș, iubi
ta lui, sprijinul lui în viață. Erau 
încă niște copii, de aceeași vîrstă.

de calitatea materialelor de pre
lucrat și de geometria sculelor, a 
și dus la realizarea de mari eco
nomii. Anul trecut, pînă în luna 
august, se foloseau lunar cite 
2.000.2.300 plăcuțe vidia. De la 
data reluării inițiativei, la o pro
ducție sporită se consumă lunar 
doar 1.300-1.500 plăcuțe vidia. 
Diferența nu-i chiar așa de mi
că : economiile sînt evidente.

Mai mult, tinerii din brigăzile 
de strungari conduse de Gheorghe 
Gheonea și Fănică Bogoi, re
condiționează chiar cuțitele cu 
plăcuțe sparte Ei își adaptează 
uneltele la reperele ce |e au de 
executat. De cîteva luni Fănică 
Bogoi economisește singur cea. 
200 inele de bronz lunar, la fie
care 2.000 inele produse. Cum ? 
Prin folosirea unor cuțite cu tăiș

La masa conferinței

Chemarea lansată de Sfatul popular
raional Marghita

Cuvîntarea 
tovarășului Todor Jivcov

Să punem în valoare 
terenurile neproductive 

și slab productive
Comitetul executiv al sfatului 

popular al raionului Marghita, 
regiunea Oradea, a adresat o 
chemare către comitetele execu
tive ale sfaturilor populare ra
ionale, din întreaga țară, in ve
derea desfășurării unei largi ac
țiuni pentru punerea in valoare 
a terenurilor neproductive și slab 
productive.

în chemare se spune intre 
tele:

Oamenii muncii din satele 
ionului Marghita au primit 
însuflețire rezoluția Plenarei

al-

ra- 
cu 

___ _________ din 
decembrie J956 a C.C. al P M.R. 
și au pornit o susținută acțiune 
pentru valorificarea terenurilor 
neproductive, in vederea sppririi 
producției agricole Pe baza 
propunerilor venite din rindurile 
țăranilor muncitori și în urma 
studierii posibilităților locale co
mitetul executiv al sfatului popu
lar al raionului Marghita a luat 
o serie de măsuri pentru desțele
nirea unor pășuni și finețe ne
productive, desecarea unor tere
nuri mlăștinoase și îndiguirea 
altora amenințate de inundații, 
precum și măsuri pentru conser
varea solului împotriva eroziuni
lor.

La chemarea comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional 
au răspuns mii de țărani munci
tori. prin munca cărora au fost 
redate agriculturii peste 1,250 
ha., iar In urma lucrărilor hidro-

ameliorative executate pe o dis
tanță de 28 km. de-alungul uno* 
riuri, alte suprafețe de teren vor 
putea fi cultivate.

Convins fiind că in toate ra
ioanele patriei noastre există 
mari suprafețe de terenuri care 
pot fi redate producției agricole 
cu mijloace și posibilități locale 
se spune In chemare — comitetul 
executiv al sfatului popular al 
raionului Marghita, consideră că 
acțiunea pentru valorificarea pă- 
mlnturilor neproductive poate să 
contribuie Intr-o bună măsură la 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii

în chemare stnt înscrise anga
jamentele comitetului executiv al 
sfatului popular*raional Marghita 
care și-a propus ca prin execu
tarea unor noi lucrări de regu
larizare a cursurilor unor rîuri și 
prin amenațarea unor canale de 
desecare, să îmbunătățească sim
țitor condițiilor de prodycție pen. 
tru circa t 200 ha. și 6ă redea 
agriculturii incă 500 ha.

In această acțiune — se ara
tă In chemare — comitetul exe
cutiv al sfatului popular al ra
ionului Marghita se va sprijini 
pe munca țăranilor muncitori, a 
deputaților. tehnicienilor, comisii
lor permanente, comitetelor de ce
tățeni, organizațiilor U T.M. și co
misiilor de femei, organizând in. 
trecerea patriotică intre comune și 
circumscripții electorale.

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Chivu Stoica, 
Scumpi tovarăși din delegația 

guvernamentală și de partid a Re
publicii Populare Romîne.

Intimpinăm cu mare bucurie de
legația dvs. ca pe trimiși ai frate 
lui și aliatului nostru — poporul 
prieten romîn. încă din vremuri 
străvechi o prietenie adîncă lea
gă popoarele noastre vecine — 
bulgar și romîn. Nu odată în is
torie e^e și-au acordat rajiitor și 
sprijin reciproc. După ce au scu
turat. cu ajutorul Uniunii Sovieti
ce lanțurile capitalismului și de
pendentei imperialiste, ele au des
chis o nouă pagină în relalirTe 
lor, au ridicat prietenia lor pe o 
treaptă nouă, mai înaltă Noi. 
bulgarii și romînii, sîntem tova
răși credincioși în muncă, luptă 
și năzuințe Pe noi ne unesc ace
leași concepții — aceeași măreață 
cauză comună — construirea 
cialismului și comunismului.

Nu încape nici o îndoială 
prietenia noastră frățească , se 
dezvolta și se va întări și de
înainte spre binele popoarelor

so-

că
va 
aci

cauzei 
lumea

Cine i-a cunoscut pe-atunci, în 
primele luni de căsătorie și-și a- 
mintește cît de mult se iubeau, cită 
pasiune cuprindeau privirile lor, 
cît erau de nedespărțiți, nu poate 
înțelege indiferența lor de azi, nu 
poate înțelege situația ciudată, a- 
păsătoare, creată între ei.

★

La puține luni după căsătorie, 
Marin și-a dat seama că viața asta 
liniștită, pe lingă casă, nu-l mulțu
mește. Ziarele vorbeau despre șan
tiere, tinerii plecau... Știa că aco
lo e loc pentru întreaga luj^ner- 
gie, că poate cîștiga bine ț? s-a 
hotărît să plece. Odată acolo,

ță. Cînd o familie pleca de pe șan
tier erau amîndoi mai înalți cu un 
cap, știau meserie și nu mai ris
cau să se rătăcească în lumea asta 
mare.

Marin nu s-a gîndit la toate as
tea. In egoismul lui inconștient și-a 
ținut soția departe, izolată de 
viață, mulțumindu-se s-o viziteze 
din cînd în cînd.

Pe urmă i-a venit
plece în armată. O lună doar a 
stat acasă înainte de a se prezen
ta la unitate — și în timpul a- 
cesta Florica a născut.

Scria rar, destul de puțin. Scri
sorile care se schimbau intre ei 
„află despre mine că sînt sănătoa
să" — „dacă poți, trimite-mi bani*

vremea să

lui Muncitoresc Romîn, Leonte 
Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 

(Continuare in pag. 3-a)

N I C A T

Populare Romîne. 
roului Politic al 
dului Muncitoresc 
Borilă. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri a| Republicii 
Populare Romîne membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parlidu-

C O M U
privind tratativele dintre 

delegaț ile Partidului Muncitoresc Romin 
și Partidului Comunist Bulgar

Petre

La 30 martie a.c., orele 10 di
mineața, la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bu’gar au 
început tratativele între delega
țiile Partidului Muncitoresc Ro
mîn șl Partidului Comunist Bul
gar.

Din partea Partidului Muncito
resc Romîn la tratative ia parte 
o delegație compusă din tovară
șii: Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim secretar al Comitetului Cen. 
trai al “ 
min, 
Borilă 
tic al 
toresc 
membru supleant al Birtului Po
litic al C C. al Partidului Mun
citoresc Romîn^ Grigore Preoțea- , 
sa, membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, G. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării și Mihail Ro. 
șianu. membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

Din partea Partidului Comunist 
Bulgar la tratative ia parte o 
delegație compusă din tovarășii : 
Todor Jivcov. prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar. Anton lugov, 
Vilco Cervencov, membri ai Bi-

Partidului Muncitoresc Ro- 
Chivu Stoica și Petre 
membri ai Biroului Poli. 

C.C. al Partidului Munci- 
Romin, Leonte Răutu,

roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, Dimitr Ga- 
nev și Boian Bîlgaranov, secre
tari ai C.C al Partidului Comu
nist Bulgar, Dimo Dicev și Carlo 
Lucanov, membri ai C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar.

Din partea Partidului Muncito
resc Romîn la tratative mai par
ticipă și tovarășii: Andrei 
Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romin și 
Constantin Lăzărescu, șef de sec
tor la C.C. al Partidului Munci
toresc Romin, iar din partea Par
tidului Comunist Bulgar participă 
șl tovarășii: Catia Avramova, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, Boris Velcev, 
membru supleant al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar șl Nai- 
den Belcev, șef de sector la C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

Delegațiile Partidului Muncito
resc Romîn și Partidului Cornii- 
nist Bulgar au făcut schimb de 
informații despre activitatea și 
sarcinile celor două partide fră
țești.

noastre, pentru întărirea 
păcii și socialismului in 
înireagă.

Astăzi, atit Republica Populară
Bulgaria, cit și Republica Popu
lară Romină, pășesc cu încredere v.
și hotărire pe drumul socialismn- transformat .....  « __________
lui In termene istorice scurte ele puternică a prieteniei frățești a 
au dobîndit mari succese politice, celor două popoare ale noastre.

Numeroși factori comuni ai dez
voltării noastre istorico sociale, 
năzuința fierbinte de libertate so. 
cială și națională a celor două 
popoare au stat la temelia .Wrîn- 
selor legături ce s-au cimentat în 
decursul istoriei între popoarele 
noastre.

Sint-vii în memoria noastră 
noastre Mariie noastre succese cuvintele rostite în 1943 de ma 
se datoresc faptului că eforturile J*le. fiu al Bulgariei, Gheorghi 
și lupta popoarelor bulgar și ro- Dimitrov, eminent fruntaș al miș- 
mîn sînt îndrumate de partide căni comuniste mondiale și prie- 
marxist lenmiste încercate, strîns len al poporuhii romîn : »,Noi 
legate de mase - Partidul Comu- avem un limbaj comun, limbajul 
nist Bulgar și Partidul Muncito- democrației populare. Acesta este 
resc Romîn. Marile noastre suc- limbajul inimii și sufletului noș- 
cese se datoresc faptului că noi lru« Acesta este limbajul senti- 
facem parte din familia unită a mentelor profunde ale ambelor po
larilor lagărului socialist. în frun- Poare, ale năzuinței lor de a mer

ge înainte, mereu înainte pe dru- 
(Continuare In pag 3.a) mul făuririi democrației populare.

economice și cultura*?. An de an 
sporesc bogățiile țărilor noastre, 
crește puterea lor, se îmbunătățeș
te viața oamenilor muncii Marile 
noastre succese sînt rodul ener
giei revoluționare, avîntuluî crea
tor și muncii pline de abnegație 
a popoarelor noastre minunate, 
dîrze, făuritorii tuturor bunurilor 
materiale și spirituale în țările 
noastre Mariie noastre !

Cuvîntarea 
tovarășului Gh. vheorghiu-Dej

Dlfoărea nu mai desparte po- 
porblJulg ’ 
le urtgh 
luptei, pentru socialism și pentru 
pace*4.

Realitatea a confirmat pe de
plin aceste cuvinte inspirate. Pe 
noi ne unește, dragi tovarăși, ca
racterul comun al orîndulrîî 
noastre de stat, identitatea inte
reselor vitale ale popoarelor noas
tre, identitatea scopului final de 
construire a socialismului și comu
nismului, concepția unică marxist- 
leninistă ce călăuzește partidele 
noastre.

Fără îndoială că particularită
țile istorico naționale ale Bulga
riei și Romîniei imprimă construc
ției socialiste în Romînia și Bul
garia unele trăsături proprii, dar 
trăsăturile fundamentale sînt co
mune ambelor țări, deoarece e’e 
sînt determinate de înseși legile 
desfășurării revoluției socialiste.

împărtășim cele spuse aci de 
tovarășul Jivcov care a subliniat 
că marile succese ale ponoarelor 
noastre se datoresc muncii pline

(Continuare in pag. 3-a)

Dragă tovarășe Jivcov,
Dragă tovarășe lugov,
Dragi tovarăși și tovarășe,
Vizita delegației noastre de par

tid și de stat în Bulgaria s-a 
într-o manifestare

ilgar de poporul romîn. ci 
j sub steagul măreț al

In pragul conferințelor Emoții, bucurii, realizări
scurtat parcă orele studeptilor 
care trăiesc cu' înfrigurare pre
ludiul conferințelor științifice 
din institute.

Țăcănitul mașinilor de scris
din Institutul de petrol și gaze

științifice studențești
• ••

Numai emoția, nerăbdarea, 
bucuria sau plictiseala pot pre
face una și aceeași oră, sau in- u,u 
suportabil de lungă, sau uimitor — constituite recent într-o „bri
de scurtă. Tot așa emoția a gadă de șoc“ — îți dă senti-
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străină pe care doar niște legi și 
acte o țineau legată de el.

Pe șantier și în armată, Măruș 
se schimbase mult. Nu mai era 
băiețandrul naiv și neștiutor de 18 
ani, era bărbat, văzuse oameni, cu
noscuse și alte laturi ale^ 
Florica stătuse numai 
cei patru pereți ai 
pilul și cu rufele, s^^oatuse cu 
grijile zilnice ale vieții. Se asprise
— pînă și privirea-i era alta, mai 
cercetătoare, mai neîncrezătoare. 
Lui Marin, îi părea nu știu cum
— sălbatică, înapoiată, ciudată. 
Văzînd-o așa îi plăcea să conchidă 
simplu, că s-a înșelat asupra ei.

Puțin timp, Floarea și-a închi
puit că acum totul o să se schim-

PLEDOARIE
impotrioa unui divorț

munca l-a prins. Viața cloco
titoare, cu emoții și descoperiri co
tidiene, nu putea decît să-l cuce
rească pe hăietanul care nu cunoș
tea decît pașnicul lui tîrgușor na
tal. Venea acasă destul* de rar, la 
două, la trei luni...

In acei aproape trei ani, Flori
ca a trăit zile de chinuitoare sin
gurătate.

Marin nu și-a dat seama că, în 
timp ce anii trec, de Florica nu-l 
despart numai distanțele ci întrea
ga lui experiență de viață de care 
ea rămînea departe, toate treptele 
pe cure el le urcase și ea nu...

Alți băieți își aduceau proaspe
tele soții, fete sfioase de la țară, 
lîngă ei pe șantier. Un timp um
blau cu ochii plecați și curățau 
cartofi la bucătărie, pe urmă în
cepeau să deprindă o meserie și 
vocea li se ridica, mai îndrăznea-

nu erau punți de dragoste fierbinte 
peste anii în care trebuiau neapă
rat să fie despărțiți — pentru că 
punțile, ca să fie trainice, trebuie 
să aibă, la capete, pe ce se spri
jini.

Cînd Marin „s-a lăsat la vatră*, 
Florica lui nu mai era fata vese
lă și aprinsă. Umbla încruntată, 
sărea la ceartă din te miri ce. Ma
rin a aflat despre multe neînțe
legeri cu mama lui, care se sol
daseră cu rupturi și reveniri...

In ce-l privește, după acești ani 
de zile, Marin n-ar mai fi putut 
spune precis dacă o iubea sau nu 
pe Florica. E drept, era soția lui, 
mama copilului lui... Dar se obiș
nuise atit de mult fără ea, trăise 
atîtea luni, zile și nopți, fără vo
cea și mișcările el, erau atîtea dis
tanțe intre ei, îneît ti părea o

mentul unei viteze copleșitoare. 
Peisajul e mereu același : o ma
șină de scris, o dactilografă, un 
student care dictează concentrat 
și pagini, nenumărate pagini...

In cite un colț de clasă se mal 
aduce un ultim corectiv lucrării, 
iar undeva într-un laborator 
două mîini se șterg ca pentru 
ultima oară de halatul ale cărui 
pete recompun abstract, zilele 
obositoare, săptărnînile de efor* 
turi pentru închegarea lucrării.

într-o asemenea atmosferă, in
tenția unui interviu colectiv ml 
s,a părut irealizabilă. Numai 
cu primul interlocutor arr» putut 
discuta. Tovarășul Dumitru Ra- 
șeev, șef de catedră, era cuprins 
de emoția — mai ponderată 
firește — a conducătorului cer
cului „Tehnologia construcției 
de utilaj pefralifcr44.

La întrebarea noastră asupra 
foloaselor activității științifice 
duse de studenți tovarășul pro
fesor ne-a răspuns :

— Problema utilității muncii 
științifice este o axiomă, un a- 
devăr care nu mai trebuie de
monstrat Utilitatea mi se pare 
extrem de evidentă si cred că 
numai pentru cei care refuză s-o 
constate, s-o împărtășească, e 
necesară reevidențierea ei. In 
activitatea practică de prodiic- 
ție, absolventului unui institut 
tehnic de Invățămint superior îi 
este indispensabil un larg ori
zont de cultură. Dar deprinde, 
rile de cercetători, sînt in a- 
ceeași măsură obligatorii. După 
părerea mea, aceste calități, care 
duc la o mai rapidă validare a 
studentului In procesul de pro
ducție se capătă in mare mă
sură cu ajutorul activității știin
țifice in cercuri.

Cercul este o treaptă supe
rioară a activității de laborator 
din cadrul procesului de invăță- 
mînt Inevitabil, cei care nu-i cal
că pragul pășesc. |a un moment 
dat in viața lor studențească 
sau de producție, in gol. în ca
drul cercurilor există sau se 
crează climatul care favorizează 
afirmarea, dezvoltarea studenți
lor într-un mod cît se poate de 
personal. Aci, In cercuri, multor 
membri ai cercurilor, lucrările 
științifice le trasează direcții
pentru rezolvarea complicatelor. 1 '(Continuare tn pag. 8-a)

probleme ale proiectului de di
plomă.

— Care este situația în cercul 
pe care-l conduceți ?

— Cercul cuprinde 
Trei lucrează efectiv, 
in pregătire

Cu sinceritate, se 
ma că anul acesta 
științifică nu a strălucit. Moti
vul ? Unul din motive: Criza de 
timp liber in urma supraîncăr
cării studenților cu treburi pro
fesionale. La mulți studenți exi
stă interes, pasiune, care sint 
frînate de criza de timp Se pare 
că viitorul apropiat, aducind îm
bunătățiri învățămiritului, va fa
voriza dezvoltarea activității 
științifice.

In sfirșit aș vrea să vă spun 
că menționez cu satisfacție lu
crările studenților Mihai Cuca, 
Theodor Toivi și Veronica Rus- 
nac, care aduc lor, cinste și mie 
mulțumire.

—o—

7 membri, 
patru sint

poate afir- 
activitatea

cupereze greșelile căsniciei lui, 
s-o ajute pe Florica sd-l ajungă, 
intinzîndu-i o mînă fierbinte și 
puternică. Dar viața de activist 
Marin a început-o tot singur. Pleca 
pe teren pentru o săptămînă, zece 

incisprezece... Acasă era mul- 
o mîncare caldă, 
cămașă curată și 

un pat. Tovarășii de muncă erau 
mulțumiți de el, muncea cu rîonă 
și avea rezultate... Floricăi nu-i ce
rea mai mult decît „să-și facă dato
ria de femeie" și nici nu-și ima
gina măcar că ar fi putut să stea 
de vorbă cu ea pînă-n zori, poves- 
tifidu-i lucruri minunate, mîngîin- 
d-cr. Așa că nu vedea pricina ne
mulțumirilor ei, și pentru că era 
morocănoasă și aprigă ii devenea 
și mai nesuferită. Alte cîteva luni, 
petrecute în București, la o școală 
de cadre, au adîncit definitiv pră
pastia dintre ei. La întoarcere erau 
și mai străini. Certuri ,scandaluri, 
— adevărate izbucniri de ură, cu 
fulgere de dispreț.

Așa bu trecut și anii de cînd 
Marin s-a întors din armată.

Pe la mijlocul anului trecut Flo
rica s-a întors în casa părintească, 
îrt familia destul de grea a frate
lui ei. Marin își vede mai departe 
de muncă și e bucuros că totul s-a 
sfîrșit așa. De o revenire nici nu 
vrea să audă. Nici tîrgul nu mai 
vuiește: despărțirea lor nu mai e 
o noutate.

Valentina Gogea
anul III Tehnologie

be. Marin s-a întors și ea o să 
recapete totul — și tinerețea ei 
fierbinte, și liniștea și odihna — 
că o să se îmbete de dragoste și 
fericire, luînd căsătoria de la în
ceput.

Măruș însă nu visa; avea de 
gînd doar să se bucure trainic de 
avantajele căsniciei, să aibă la casa 
lui femeie care să spele și să gă
tească.

Comitetul raional U.T.M. i-a 
încredințat sarcina de activist și 
Marin și-a început munca cu plă
cere. Era un băiat serios și curat 
la suflet, căruia îi plăcea să în
vețe ceea ce nu știa. I se părea 
nou și interesant să vorbească cu 
atîția oameni, să-și îmbogățească 
sufletul cu sentimentele lor, să-i 
ajute să-și definească drumul... în 
această viață nespus de bogată și 
de plină ar fi putut Marin să re

★

Bătrîna mamă a Floricăi nu poa
te să înțeleagă un singur lucru: 
cum de s-a petrecut așa ceva după 
atîția ani ? „Să se fi lăsot, maică, 
după un an, după doi... Dar după 
opt ? Doar aveau timp să se cu
noască I".

E adevărat, în principiu... Doar
•oopt ani de viață pot ascunde

ILEANA POPOVICI

...La numai cîteva ore după 
discuția cu tovarășul Raseev 
multe din opiniile acestuia erau 
reafirmate, independent șj perso
nal de studenta Valentina Gogea.

— în anul II m-am înscris «n 
cercul științific de chimie anor
ganică. După cîtva timp activita
tea științifică mă pasiona și-i 
dedicam multe ore și zile. Dar 
curînd am părăsit cercul acesta 
pentru cercul de chimie organică, 
unde se desfășura o activitate 
mult mai serioasă, pe baza unei 
tematici interesante.

Valentina Gogea mi-a arătat, 
emoționată, primele file dactilo
grafiate din lucrarea de anul a- 
cesta Mi am notat titlul : „Con
tribuții la studiul reacțiilor de 
izomerizare ale butii.benzenilor 
în prezența clorurii de alumi
nium”.

— Lucrarea nu este definitivă, 
înseamnă doar o etapă pe care 
in anul viitor intenționez ».o 
continui. Nu cred să exagerez 
cind afirm că nici un examen 
profesional nu mi s.a părut atit 
de greu, nu mi a verificat atit 
de bine cunoștinfele, țit activita-

V. LAZAROV
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Gerontologia romînească în plin avînt

ISAACVIAȚA OMULUI

niște paravane.

de prof, dr Ana Aslan 
director al Institutului de Geriatrie 

„Prof. dr. C. I. Parhon"

poate fi prelungită

PENTRU IUTI
marcate

9
distil

Ca an an în armă, a apărut în 
coloanele ,Scinteii tineretului4' un 
reportaj asupra maneii colectivului 
Institutului de Geriatrie.

Voi căuta astăzi sa pun în curent 
pe tinerii cititori cu noile realizări 
și obiective ale institutului pe pa- 
re-1 conduc și poziția acestor rea
lizări ia cadrul gerontologiei inter
naționale.

CE ESTE GERONTOLOGIA

Gerontologia, știința care se 
ocupă cu probleme de biologie, 
probleme medicale și sociale în le
gătură cu bătrinețea, nu are exis
tență mai mare de un secol, iar cel 
care a pus bazele științifice a ace
stei ramuri a științei, este savantul 
rus Mecinikov, care a atras atenția 
asupra faptului că viața omului se 
oprește la jumătate de drum. El a 
pus și baze patogenetice (cauzele 
îmbătrînirii) și baze terapeutice, 
curative și profilactice.

Interesul lumii științifice a fost 
stimit de aceste cercetări și de 
acest strigăt de alarmă, că viața 
omului se oprește la jumătate de 
dram.

I. P. Pavlov a susținut că va veni 
un moment cînd vom putea influ
ența după voie sistemul nervos și 
vom putea prelungi viața.

La noi în țară, lupta pentru pre
lungirea vieții este condusă de ilus
trul savant C. I. Parhon, care se 
ocupă de aceasta problemă înce- 
pînd ca mai bine de 40 de ani în 
urmă.

El susține că bătrinețea este o 
boală care poate fi tratată, că via
ța normală a omului trebuie să fie 
de 100—140 de ani și poate chiar 
mai QiulU

Institutul de Geriatrie, înființat 
în anul 1952 a înregistrat în scurt 
timp succese deosebite.

Rezultatele cele mai bune au fost 
obținute cu un tratament cu no- 
vocaină. care în cercetările noas
tre a arătat că în afară de acțiu
nea anestezică, are o deosebit de 
mare acțiune asupra funcției nutri
tive a organismului, influențează 
sistemul nervos — scoarța cerebrală 
— și prin el glandele endocrine, 
toate organele și țesuturile orga
nismului.

Experiența începută în 1951 pe 
20 de cazuri în privința tratamen
tului bătrîneții, este continuată azi 
pe 5900 de cazuri.

ISTORICUL TRATAMENTULUI 
CU NOVOCAINA

Intre anii 1946 și 1949, am ex
perimentat fiziologic și chimic ac
țiunea novocainei în bolile în care 
ea era indicată de alți cercetători. 
La clinica din Timișoara, pe care 
o conduceam, am avut ideea în 
anul 1949, de a încerca în reuma
tism (artrită acută) tratamentul in
traarterial cu novocaină. Rezulta
tul a fost spectacular, ceea ce 
ne-a făcut să mergem mai departe 
pe calea acestor cercetări.

Curînd, am insistat asupra ac
țiunii generale trofice a substan
ței ; bâtrînii tratați pentru reuma
tism deveneau optimiști, vioi* le 
creștea dorința de viață și de ac
țiune, iar animalele tratate — șoa
recii — căpătau un luciu al blă
nii și ereșteau în greutate.

împreună cu soții Polovrăgeanu, 
am ajuns să preparăm o soluție de 
novocaină cu un p.H. între 4—5, 
care este mai stabilă și mai puțin 
toxică.

Experiențele noastre în reuma
tism și alte tulburări au fost efec
tuate pe sute de cazuri, cu care 
ocazie atit eu cît și colaboratorii 
mei, am avut de luptat cu greută
țile începutului, cu emoția încer
cării unui tratament nou, care nu 
era în general bine privit.

Odată eu înființarea Institutului

Viitori cercetători

de Geriatrie, împreună cu acad. 
C, I. Parhon, am hotarît să tra
tăm o serie de bătrîni, pre eoni- 
zînd o tehnică simplă, prin injec
ții intramusculare și încercînd tot
deauna toleranța față de medica
ment, cu o doza mică. Pe sute de 
mii de injecții nu am avut nici un 
accident de semnalat.

S-a urmărit în același timp în 
institut și acțiune? altor trata
mente — extracte de țesuturi, ex
tracte de organe, extracte de glan
de endocrine sau alte vitamine 
(vitamina E sau drojdia de bere 
lichidă).

Din toate aceste tratamente, pe 
baza rezultatelor obținute, cererile 
la consultațiile institutului au fost 
numai pentru vitamina H.3.

para-aminobenzoic se știa foarte 
puțin, ca este un anestezic slab. 
Numai în urmă s-a arătat că acest 
acid este de fapt o vitamină, va- 
zîndu-se că are multiple acțiuni și 
la oameni, plante și animale, de 
stimularea creșterii, de repigmenta- 
rea părului și alte numeroase ac
țiuni.

împreuna cu profesorul Ionescu, 
Polovrăgeanu, Nedler, am încercat 
acțiunea comparativă a vitaminei 
H’ și a novocainei și am găsit 
că novocaina are o acțiune mult 
mai mare asupra nutriției organis
mului decît vitamina H’ și atunci 
am fost conduși să facem ipoteza 
că superioritatea acțiunii novocai
nei (vitamina H.3) în raport cu aci
dul para-aminobenzoic (vitamina 
H’) constă în acțiunea precumpă
nitoare a celui dinții pe sistemul 
nervos și în al doilea rînd că pro
ducerea în organism a acidului 
para-aminobenzoic, prin dedubla
rea novocainei dă rezultate mult

v-ați mira,Oricît de mult 
și aceleași persoane. După 12 , 
enții Institutului, îmbătrinit , 
venit un om sănătos, plin de

După ce s-a demonstrat că anu
mite vitamine, în primul rînd vita
mina H.3 (novocaina) pot produce 
regenerări în funcțiunile organis
mului și în țesuturile sale chiar la 
vîrste foarte înaintate — 113 ani— 
după ce s-a constatat că tehnica 
preconizată de C. I. Parhon 
și Ana Aslan face ca sub
stanța să nu fie toxică, după ce 
s-a constatat că această substanță 
are o acțiune împotriva sclerozei, 
că substanța ameliorează activita
tea nervoasă superioară și echili
brează funcțiunile creierului mă
rind rezistența la efort a inimii, iar 
prin examenele biochimice făcute, 
că ameliorează metabolismul sub
stanțelor proteice (albuminoase), 
s-a pășit de la tratamentul cura
tiv, la tratamentul profilactic, la 
prelungirea tinereții, împiedicarea 
bătrîneții sau prevenirea ei.

MINUNILE NOVOCAINEI

fotografiile acestea sint ale uneia 
luni de tratament unul din paci- 
prematur la numai 43 ani, a de- 

■ vioiciune și energie.

mai mari decît introducerea 
rectă a acestui acid.

Am mers și mai departe și, 
preună cu dr. Cimpeanu, am 
diat acțiunea vitaminei H’ și 
asupra respirației drojdiei de bere 
și am văzut interesantul fapt că 
vitamina H.3 are o acțiune mai 
mare asupra respirației celulelor 
decît vitamina H’.

Aceste cercetări, pe care vi 
le-am expus pe scurt și care arată 
lipsa de toxicitate preconizată de 
noi și eficacitatea metodei și fun
damentarea ei pe baze științifice, 
ne-au făcut ca în măsura posibi
lităților să extindem cercetările 
profilactice.

Toate aceste fapte 
dus iarăși să pornim, sub îndru
marea acad. C. I. Parhon. la înfiin
țarea de centre gerontologice și în 
alte regiuni ale țării, punind la 
dispoziția lor medicațiunea și cen
trele sanitare pentru experimen
tare.

di-

îm- 
stu- 
H.3

ne-au con-

Noi am arătat că novocaina, pe 
lîngă acțiunea pe sistemul nervos, 
are și o acțiune biocatalizatoare, 
acțiune de tip vitaminic.

O serie întreagă de alte cercetări Cum era de așteptat, lucrările 
au arătat cu prisosință că sub st an- Institutului de Geriatrie au stimit 
ța acționează ca o vitamină.

Era cunoscut că novocaina se 
dedublează în organism în două 
substanțe chimice bine definite: 
acidul para-aminobenzoic și un 
alcool aminat. Foarte multă vreme, 
timp de zeci de ani, despre acidul

I' R. DIACONIȚA din anul III 
11 al Facu|tătii de Agriculturi, și 1 
I’ C. PRUSACOV din anul III 
I1 at Facultății de Economie A-'1 
l1 grară din cercul de genetică1 
V a Institutului Agronomic „N. ' 
i1 Bălrescu" din Capitală vor' 
l1 prezenta peste citeva zile la 
I1 Sesiunea cercuiilor științifice' 
r din Institut lucrarea „Stadiul' 
l1 de iaroviaare la griul de 
i1 toamnă in condiții natura le“.' 

?

Astăzi s-au împlinit 250 de 
ani de la moartea lui Isac 
Newton.

încă din copilărie, Newton 
vădea un puternic geniu ex
perimental și inventiv. Zmei 
cu lanterne care speriau noap
tea pe săteni, o moară acțio
nată de șoarece care măcina 
griu, un orologiu din lemn 
(care mergea) ; iată cîteva 
din jucăriile care au anticipat 
marile sale realizări de mai 
tîrziu.

De timpuriu începe să se a- 
firme în școală iar îij 1661 
intră la Trinity College din 
Cambridge, unde își plătește 
taxele pentru studii lucrind 
Ca jrgat. Formația sa 
fică are o bază extrem 
lidă. Studiul temeinic 
perelor lui Descartes, 
și Gaiileu îl aduc în 
descoperirilor sale, 
nuînd învățăturile lor, Newton 
a înălțat mărețul edificiu al 
dinamicii și al mecanicii ce
rești. „Dacă am putut vedea 
puțin mai departe decît alții, 
este fiindcă m-am sprijinit 
pe umerii unor uriași** — spu
nea el mai tîrziu.

In anii de la mijlocul ce
lui de al Vl-iea deceniu, îna
inte de a împlini vîrsta de 
25 de ani Newton descoperă 
calculul diferențial șț inte
gral, legea gravității univer
sale și dovedește experimen
tal că lumina albă este sinte
za celor 7 culori fundamen
tale.

La vîrsta de 24 de ani este 
ales membru al colegiului, 
iar Ia 26 de ani ocupă cate
dra de matematici. In 1672 el 
este ales în „Royal Society14.

I<1 perioada dintre 1684— 
1686, Newton și-a scris 
opera sa capitală. „Principiile 
matematice ale filozofiei na
turale44 este una din marile 
opere din istoria gîndirii o- 
menești. In acești doi ani

știinti
de so- 
al o- 

Kepler 
pragul 
Conti.

Newton a redactat cu prețul 
unor eforturi supraomenești 
opera sa, care constituie fun
damentul științei astronomiei, 
unui dintre cei mai impor
tanți pași făcuți de către 
gîndirea omenească pe calea 
descătușării din tiparele mis
ticismului și obscurantismu- 
im.

„Principiile matematice 
filozofiei na tur ale “A constil 
scheletul și piatra fundam 
tală a unor ramuri ale știic 
Bazele opticii geometrice 
fost puse tot aci iar instru
mentul de bază al astronomi
lor. telescopul, se datorește 
tot lui Newton.

Uriașa sa forță intelectuală 
a uimit pe to|i contemporanii 
săi: în 1696, marii matema
ticieni Bernoulli și Leibnitz au 
sebit de dificile. Șase luni 

după ce unii matematicieni ai 
lumii de atunci nu reușiseră 
să le rezolve, Newton află 
prima dată de ele și în seara 
aceleași %ile le iezolvă în 
dup strălucit.

Ultimele zile ale vieții sale 
au fost deosebit de emoțio
nante. Curajul, răbdarea și 
calmul de care a $at dovadă 
în fața torturilor bolii grele 
și dureroase care l-a chinuit 
continuu în ultimii 3 ani ai 
vieții, complectează portretul 
acestui titan al științei, „a- 
celuia care în geniu a depășit 
neamul omenesc44 cum spunea 
unul din contemporanii săi.

RW-X 

nkă de Ia voi, de la 
Institutul de Fizică 
Atomică, funcți.neaxâ 
intr-adevăr ?■

mi se infimptl 
tru in odaia in care e 
instalați, il găsesc de

I

ceastâ puzderie 
scurte semnale semni-

' fxt raistatrea în cite- 
va minute a Hnni cal
cul pentru rare un om 
ar cheltui txrai întregi

Tn primul moment 
oricine se simie re
fractar la ideea c 
realiza macini care traduc 
efectuează calcule complicate >i 
joacă șah. Această idee se asocia
ză parcă cu o vagă impresie de 
miracol. Este adevărat că vedem 
in mod curefit mașini ce înlocuiesc 
cu precizie și rapiditate gesturile 
□menești cefe mai complexe. Ele 
înlocuiesc insă gesturi fizice, ou 
operații mintale. Gîndirea, ca și 
capacitatea de a resimți plăcere, 
neplăcere, emoții sau sentimente, 
e specifică omului. Fiecare știe 
din experiența lui psihică intimă, 
cite ezitări, cite rezistențe, cite 
iluminări neasl^Ute dcinspira- 
țier cite îndelungi stagnări și

1 » « » « 1 1 1 ■irariSX /. » 1 ♦

Dicționar științific

a.o. aa .MtrorucA dt calcuial de la IntUlutul de hdică Atomica 

cite cotiri brusce compun un pro
ces de gindtre. Pare de necon
ceput 
mea 
sediu 
sirme 
Miciți . _ _
ganică, moartă. Căci în activita
tea noastră mintală survin mo
mente escnțialmente creatoare, 
legate indisolubil de existența 
unui mediu pslhu. viu.

Și totuși, la o analiză mai aten
tă reiese că există și neașteptat de 
multe aspecte ale proceselor de 
gisdjre care s*«t au tom a tiza bile. 
Traducerea unui text, efectuarea 
unor anumite calcule clasificarea 
unui material oarecare se reduc 
in fond la aplicarea unor reguli 
precise, a căror practică solicită 
aproape exclusiv atenția și me
moria. Qri, un dispozitiv sensi
bil de înregistrare — o celulă 
fotoelectrică, de exemplu — are 
o atenție mult superioară celei 
omenești, iar cu o bandă de mag
netofon sau cu o peliculă cine
matografica se p?ate realiza o 
memorie supraomenesc de încă
pătoare și de promptă. Dacă se a- 
sociază o asemenea atenție șî 
memorie artificială, cu un mon
taj care să asigure combinarea 
după anumite reguli a datelor în
registrate, ceea ce se obține este, 
în esență, un creier electronic, 
Un asemenea „creier44. .,știe“ 
prin însăși structura lui care sint 
regulile de lucru cu datele pe 
care le înregistrează. Aceste re
guli sint construit® în el. le-a 
„învățat44 prin naștere de la crea
torii lui, de U noi Pe acestea le 
cunoaște și le apjjcă cp o preci
zie și o rapiditate extremă. Dar 
numai pe acestea. Un creier elec
tronic nu va face niciodată alt
ceva decît să execute, strict ceea 
ce îi comandăm noi. Nicio
dată nu va avea nîcl cea mai in
firmă inițiativă, nu va face nici 
cel mai infim gest creator.

cart
ca yn

un 
de 
din

asemenea feno- 
poată avea drept 
sistem construit din 

metaȚ din becuri de 
piese de materie neor-

După cum vehiculele scurtează 
durata deplasărilor noastre in 
spațiu, iar mașinile obișnuite 
scurtează durata unor gesturi fi
zice, tot așa mașinile electronice 
diminuează durata anumitor o- 
perajti mintale. Ori de cite ori 
reușim sâ mărim o viteză — fie 
că este vorba de viteza unei de
plasări, a unui gest fizic sau a 
unei operații mintale — de atîtea 
or; epurăm timpul nostru de un 
balast. Șl acesta este, in fond, 
un scop major al tehnicii.

Construind mașini electronice, 
noi construim așa dar un nuu tip 
de receptacol temporar, in care 
putem descărca, din timpul nos
tru viu activitățile autornatiza- 
bife care nu sint organic legate 
de noi Se pot dezvolta astfel 
mai liber celelalte activități, ac
tivitățile creatoare, activitățile 
esențiale, vii.

Această activitate nu poate fi 
preluată de mașini.

MIOARA MUGUR

OM
ASTRONAUTICA - una 

cete mai tinere științe. După 
o arată și numele se ocupă 
realizarea zborului In spațiul 
■îc. ’ a 1 JP . .

Bazele ei teoretice au fosț . 
hîlite la începutul secolului nostru 
3e către Constantin Tiotcovschl.

Progresele uriașe șl rapide ale 
tehnicii rachetelor, ale tennologWi 
și ale electronici*. înfăptpite In ul- 
timii ani, au creat baza practica 
pentru realizarea primefbr zboruri 
interplanetare. Înfăptuirea actuală 
cea mai de seamă în acest do
meniu o constituie lansarea sate
liților artificiali, care va avea loc 
cu ocazia anului geofizic interna
țional. în lumina datelor actuale, 
se prevede că prima expediție în 
Lună va avea loc in jurul anului 
1970, iar prima expediție pe Ve
nus prin 1985.

ANTENA FERITICA - Cercetă
torii din domeniul radiotehnicei au 
descoperit că barele din ferită (fier 
chimic pur) întrebuințate ca an
tene de rad’o, au calități cu totul 
neașteptate. Astfel ele asigură o 
audiție foarte puternică și, ceea ce 
este mai important, au un extrem 
de puternic efect direcțional. Re
cepția posturilor înspre care este 
orientată antena este deosebit de 
puternică.

AUTOPILOT - sau pilot auto
mat — este un complex de aparate

dintre 
i cum 

ca 
cos*

sta-

i

i

un auriliar.i 
•tal pildtuM T 

la distanțe ? 
tea realizării ? 
precizie, ne- • 

....__ ire« din avi- :
întocmirea hărțjlor (aerofo- : 

toframetrfe), pentru prospecțiunile : 
Mic 
trase

care comportă ca elemente princi
pale giroscoape și un dispozitiv 
electronic de reglaj automat mon
tat pe bordul avioanelor.

mai ales în zborurile ______
mari și dînd posibilitatea realizării 
tinor zboruri de mare precizie, jit- 
teeare pentru fotografierea din avi
on la întocmirea hărțjlor (aerofo- 

ramatrie), pentru prospecțiunile 
_ jlogiee executate cu aparate ui- ' 
trasensibile montate pe avioane, 
pentru retransmisia emisiunilor de 
televiziune ș.a.

AMBREIAJ HIDRAULIC — o
parte din automobilele moderne nu , 
mai utilizează vechiul sistem de , 
ambreiaj cu fricțiune, pentru cupla- • 
rea motorului cu roțile. Schematic • 
ambrei a jul hidraulic este constltu- > 
it din două rotoare cu turbină, le
gate respectiv cu motorul și cu 1 
axul de tra/ismisie la roți, așezate ' 
față în față în interiorul unei 
cutii umplute cu un lichid special.

Cînd turația motorului trece de o 
anumită limită inferioară, lichidul 
antrenat de primul rotor îl pune în 
mișcare și pe al doilea, cuplînd 
astfel motorul cu roțile. Afară de 
funcționarea sa extrem de lină și ' 
de gradată, ambreiajul hidraulic , 
mai are și avantajul de a fi au- , 
tom at. Automobilul poate fi pus în 4 
mișcare numai cu ajutorul pedalei i 
de accelerație. i

NOTE BIBUOGRAFItt
kova, directorul Institutului de 
Endocrinologie experimentală din 
Moscova și redactor-șef al ziarului 
..Mediținski Rabotnic", la Casa 
Centrală de cultură a lucrătorilor 
din medicină din Moscova.

Atit cu ocazia simpozionului ți
nut in Elveția, asupra băSrineții, 
cit și la congresul de terapeutică 
care a avut loc la Karlsruhe în 
anul 1956, am avut cinstea să pre
zint lucrările efectuate de Institu
tul de Geriatrie.

Conferințele ținute au apărut și 
în presa de specialitate și au fost 
recenzate în foarte multe reviste 
de specialitate din Elveția. Germa
nia și alte țări.

In anul 1956 și în primul trimes
tru al anului 1957 am primit mai 
bine de 2000 de scrisori ia institut, 
scrisori sosite din toate colțurile 
lumii de la oameni de știință, me
dici etc. Cele mai multe însă, pri
mite de la bolnavi, ne sugerează 
schimb de experiență, cer lămu
riri în legătură cu tehnica, tri
miterea medicamentului sau inter
narea lor iu institutul nostru.

Experiența științifică este sufi
cient de mare, pentru a pune noi 
probleme în fața noastră.

Prevenirea și tratarea bătrîneții, 
lupta pentru prelungirea tinereții 
sint probleme ce stau permanent 
în fața cercetătorilor noștri.
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„POVESTEA FOTOGRAFIEI" 
DE TRAIAN NEGREJA

Deși pe această temă s-au scris 
multe lucrări, autorul folosește o 
metodă originală de tratare a su
biectului prin care cititorul est» 
ajutat să înțeleagă principiile fo

bronzului va cunoaște pe păminiul 
țării noastre. între anii 1700—800 
i.e.n., o dezvoltare de-a dreptul 
extraordinară. Armele de bronz 
— topoare-de luptă și săbii — po
doabele de bronz și de aur — co- 
Here și brățări — dovedesc că 
avem de-aface tn această vreme 
nu numai cu meșteri foarte iscu
siți, dar, ceea ce este încă și mai 
important pentru noi, avem de-a- 
face cu o categorie socială nouă, 
aceea a războinicilor, doritori de 
lux și gata totdeauna de pradă. 
Cetăți puternic întărite, ca aceea 

s-a depănat istoria poporului nos- îndepărtată oamenii. în lupta lor de la Periam — Pecica din Ba-
tru. împotriva fiarelor sălbatice pe nat, de la Dealul Turcului de linr

Țara noastră este deosebit de care le vinau ca să poată trăi, gă Sighișoara și mai ales cea de
tn lupta lor împotriva frigului, la Sărata Monteoru de lingă
care punea în primejdie viața lor 
însăși, oamenii paleolitici au reu
șit prîntr.o apărare colectivă să 
facă încetul cu încetul progrese 
considerabile pentru acea vreme. 
Cu timpul, ei au reușit să-și fău
rească arme și unelte mai bune,

Ș^T/i'jtră șlefuită. De aici și nu
de epoca neolitică care s-a 

acestei perioade de viață ce 
s-ă dezvoltat intre anii4000-1700 
i.e.n. Pentru u-și asigura o viață 
mai bună și mai îndestulătoare, 
oamenii din acea vreme, au reu
șit să domesticească unele anima-

PDIODITATP A
GERONTOLOGIEI ROMINEȘTi

un interes deosebit in străinătate.
Oamenii de știință sovietici s-au 

documentat asupra rezultatelor ob
ținute de noi. Am citit cu o deose
bită Cmoție aprecierile elogioase 
apărute în presa în raportul pe 
care l-a făcut prof. A. E. Vasiul-

i
■

Istoria zbuciumată a poporului 
nostru nu este încă îndeajuns de 
cunoscută și multe sint încă pa
ginile ce de abia deacum înainte 
trebuie scrise, pentru ca ea să 
devină o istorie adevărată din 
punctul de vedere științific și tot
odată o călăuză in lupta pe cure 
o duce clasa muncitoare pentru 
făurirea unui viitor mai luminos. 
Cercetări atente vor trebui să lă
murească unele capitole total ne
glijate de istoria burgheză; 
alte capitole vor trebui scrise 
din nou de pe pozițiile concepției 
materialiste ale istoriei^ spre a 
putea pune in Itimină rolul ma
selor populare în trecutul mai în
depărtat sau mai apropiat și lup
ta lor împotriva dușmanului din
lăuntru sau din afară.

Pentru o bună parte din acest 
trecut, singurele documente care 
ne stau la Indemînă, sint docu
mentele arheologice: uneltele de 
lucru, armele de luptă, obiectele 
vieții de toate zilele, podoabele, 
cetățile șt locuințele, mormintele 
etc. Ele nu pot fi cunos
cute pe altă cale decît pe calea 
cercetării . arheologice. Urmele 
păstrate timp de veacuri in adin^ 
cui pămîntulni, trebuie scoase la 
lumină cu grijă și metodă. Arheo
logul, adică istoricul obișnuit cu 
metoda de cercetare potriviră stu
dierii unor astfel de documente 
de viață omenească, poate citi în 
ele ca lntr-o carte: cum au trăit 
oamenii irț vremuri foarte înde
părtate de zilele noastre, care era 
nivelul .de dezvoltare al forțelor 
de producție acum, qitșva mii sau 
acum cîteva sute de ani,, jețul 
In carp se oglindesc în aces
te documrnțe materiale, lupta 
dintre elementele noi și tradițiile 
învechite, cu un cuvlnt evoluția 
vieții materiale și spirftuale a oa
menilor care au țrrjit de.-a lungul 
a sute și mii de ani pe pămîrțtuj 
țării noastre. -

Aceste documente deosebit de 
prețioase, smulse pămîntulul cu 
tlrnăcopul sau lopata, stnt cerce
tate, studiate șl apoi expuse în 
muzee de antichități, pentru ca 
toți oamenii să poată să-și dea 
singuri seama despre felul in care rile In care locuiau tn acea vreme

bogată in asemenea urme de via
ță omenească și ele pot fi văzute 
In numeroasele muzee ale țării 
noastre, la Cluj ca și la lași, la 
Timișoara ca și la Constanța, la 
Craiova ca și la Sibiu, la Sf. 
Gheorghe ca și la Piatra-Neamț. 
La București. In sflrșit. există de 
apr 'tape o sută ani, mai exac 
1864, Muzeul Nați, 
tăți, care posedă 
mai bogate colecții arheologice 
din Europa. Să ne fie ingăduit a 
călăuzi pe cititor într.o fugară 
vizită în muzeul nostru, astăzi 
unit cu Institutul de arheologie

Buzău, ne dovedesc pe deplin pu
terea acestei categorii sociale din 
care se va trage mai tirziu aristo
crația militară; armele fi podoa
bele ei dovedesc că avem de-afaee 
cu o societate omenească în curs 
de stratificare, ca rezultat al unei 
puternice dezvoltări a forțelor de 
producție.

fnceplnd cu veacul al Vlll-lea 
i.e.n., începe pretutindeni in țara 
noastră, metalurgia fierului. Ar
mele de fier sint mult mai ușor 
de fabricat, Incit nu e de mirare 
că le tntllnim în număr mult mai

Două amfore din secolul 
găsite la

Blidariu, Piatra-Roșie și mai ales 
marea capitală a regilor daci, Bu- 
rebista și Decebal, de la Sarmise- 
getuza, descoperită și cercetată la 
Grădiștea-Muncelului. Nenumăra
te documente arfieologice dacice 
— instrumente de tot felul, arme, 
podoabe pot fi văzute tn Muzeul 
Național de. Antichități. Pot fi vă
zute de asemenea vasele pictate 
și podoabele de aur, monetele de

V înainte» erei noastre 
Histria

Vizitați Muzeul de antichități
din CAPI

al Academiei R.P.R., In nădejdea 
că acest îndemn va fi urmat de o 
vizită reală.

O hartă mare a țării noastre, 
așezată chiar la intrare, arată vi
zitatorului numeroasele puncte din 
(ara noastră în care s-au făcut 
săpături arheologice în ultimii 
zece ani. Regimul nostru de de
mocrație populară, prin grija A- 
cademiei R.P.R., a acordat o aten
ție deosebită acestor cercetări, de
pășind cu mult, atît din punct de 
vedere cantitativ cit și calitativ, 
tot ceea ce a realizat știința ar
heologică romînească timp de pes
te trei sferturi de veac de la în
temeierea muzeului și pînă la 23 
August 1944,

Cele mai vechi documente ar
heologice, dovedind existența oa
menilor pe pământul țării noastre 
cu mii de ani in urmă pot 
fi văzute in sectorul paleolitic a! 
muzeului. Sint arme și unelte din 
piatrîL cioplită cti multă indemî- 
nart. scoase la lumină din pește-

directorul

le și să cultive cele dinții grîne: 
griul, meiul, lintea și altele. Ura' 
na se pregătea în vase de lut, din. 
tre care unele, foarte frumos îm
podobite, serveau și pentru cere
moniile religioase. Vizitatorul va 
putea astfel să vadă vase și idoli 
de pămînt ars, împodobite cu de
sene geometrice ca cele de la Vă- 
dastra și Sălcuța din Oltenia, de 
la Boian și Gumelnița din Munte
nia, de la Hamangia și Cernavo
dă din Dobrogea, de la Sf Gheor
ghe și Turdaș din Transilvania, 
de la Izvoarele și Cucuteni, de la 
Hăbăsești, Trușești și Traian In 
Moldova.

Spre sfîrșitul acestei perioade, 
în dezvoltarea foițelor de produc
ție a apărut pentru prima dată un 
element cu totul nou fvi anume pre
lucrarea metalelor începea ast
fel așa rumitp peri dă a aramei 
șl apoi a bronzului. Metalurgia

1 ' I

mare. Ceea ce este însă mal im
portant este faptul că acum apare 
plugul cu brăzdar de fier, care a 
însemnai, așa cum spune Engels, 
o adevărată revoluție în dezvol
tarea forțelor de producție Pe la 
mijlocul acestei perioade a fieru
lui, înrepînd cu anii 600 i.e.n.,
textele istorice ne spun că pe me
leagurile noastre locuiau strămo
șii noștri geto-daci. Istoricul grec 
Herodok ne povestește despre îm
potrivirea foarte hotărită de oare 
au dat dovadă geto-dacii din Do- 
b>ogea în timpul expediției rege
lui persan Darius, in expediția sa 
împotriva sciților pe la anul 513 
î.e.n. De prin secolul al llhlea 
î.e.n„ datează cetățile dacice de 
la Zimnicea și Tinosul din Mun
tenia. de la Poiana din Moldova, 
iar de prin veacul a II.lea i.e.n 
datează puternicele < etăți dacice 
din munții Orăștiei, de la Costești,

A

«
netele de, lucrudesco-

Do- 
netate peiavfâ i.e.n.

Cotropirea romană care a dăi
nuit timp de un veac șl jumătate 
(106.,271 e.n.) în Dacia, a adus 
că ea și formele sale caracteris
tice de viață materială. după 
cum numeroasele Inscripții gre
cești din Dobrogea ne arată, ca și 
celelalte urrpe arheologice, dezvol
tarea sclavagismului grec tn ora
șele Histria, Tomls (Constanța) și 
Callatis (Mangalia), la fel riume- 
roase inscripții latine ca și alte 
arme arheologice, adunate di a 
Oltenia, Banat și mai ales din 
Transilvania, ne arată gradul de 
dezvoltare al forțelor de producție 
din provincia Dacia tn cursul vea
curilor II-III e.n. Numeroase ora
șe, tn care au fost colonizați ce
tățenii romani cu privilegii mari 
în raport cu populația dacă co
tropită, ne arată cît de sistema 
ttcă era cucerirea romană, clnd 
avea nevoie să exploateze minele 
de aur din centrele miniere din 
munții Apuseni sau bogatele re-

giuni de dealuri și ctmple din Ol
tenia și Transilvania, Cu toate «• 
cestea, alături de uneltele și po
doabele romane, arheologii au 
desâbperit și urmele vechii popu
lații dacice, ce se va elibera oda
tă cu 
ne în

De 
inie 
ne-au 
cumente 
toria noastră. Este epoca în 
s-a format poporul și limba romină 
între sec. / V-X e.n.. din amestecul 
populației daco-romane cu popu
lația triburilor slave. Arheologii 
au căutat să descopere urma con
cretă a vieții acestor , , , ’
Astfel, săpăturile de la Giuleșii și 
Spanțov — București și Poenești 
— Vaslui dovedesc, prin vasele și 
armele descoperite acolo, urmele 
triburilor în mi grație, tot așa cum 
celebra „Cloșcă cu puii de auru, 
dovedește că prin sec IV-V e.n., 
la Pietroasa-Buzău s-au oprit 
Goții ce cuceriseră o parte din te
ritoriul Daciei.

In sfîrșij, trebuie amintite ulti
mele descoperiri arheologice, din 
căre se poate vedea viața popula
ției din Bărăgan sau din Oltenia 
din secr X XIV e.n. Tn felul aces
ta și cu ajutorul arheologiei, 
se va putea scrie ceva mai si
gur decît pînă acum istoria po
porului noSțru In vremea cea mâi 
puțin cunoscută de noi ninp acum.

Pentru a încheia, trebuie a- 
nițntite Hiopumehtele descoperite 
In cele două cajntale ale principa
telor po mine ști de la București și 
Suceava, din sec. XIV XVII, etnd 
șt la noi se dezvolta din Plin o- 
rtnduirea feudală.

lată deci, tinere cititor, că o vi
zită la Muzeul de întichiiăți din 
Capitală te va îmbogăți cu noi și 
noi cunoștinți 
poarelor ce li

retragerea trupelor roma- 
271 e.n.
la

începe
rămas mai puține 

m legătură

această dată 
epoca in

CU

tna- 
care 
do- 
is

care

populații

?e trecutul Po
poarelor ce locuiau cu mii de ani 
in urmă ne teritoriul țării noas
tre.

tografiei. Istoricul fotografiei este 
de~ asemenea tratat cu măiestrie, 
arătîndu-ni-se înlănțuirea necesa
ră și logică a diverselor descope
riri care au dus la stadiul actual. 
Lucrarea mai are meritul de a 
sintetiza o serie de date istorice 
prețioase și interesante, rar întîl- 
nite în lucrările apărute pînă în 
prezent în editurile noastre.

Din păcate însă neasigurîndu-se 
condiții grafice corespunzătoare, 
această broșută închinată fotogra
fiei nu conține nici o singură fo
tografie.

«.PITORESCUL REGIUNILOR 
CARSTICE DIN R.P R. 
DE MARCIAN BLEAHU

Scrisă cu intenția de a familiariza 
pe cititor cu un anumit capitol 
ai geologiei, broșura este o de
scriere inspirată, plină de talent 
literar a unor aspecte geologice 
care ne face să o sorbim ,<cu nesaț 
pînă la ultima filă. Descrieri atră
gătoare, fotografii interesante, ne 
fac să terminăm cartea cu hotă-

rîrea de a face cunoștință mal 
îndeaproape cu frumusețile natu
rale ale țării.

Este regretabil că și de astă- 
dată condițiile grafice defectuoase 
au făcut pa o mare parte din cele 
S9 de fotografii (de altfel excelen
te) să fie aproape de nedescifrat. 
Credem că aci este și locul de a 
aminti că, de multe ori, prezen
tarea broșurilor din colecția 
S.R.S.Q. r*ădăhîie$te.

F. N.
*,) Fenomenele carstice sint spe

cifice regiunilor de masive calcaroâ- 
se. în care erotiunea determinată da 
acțiunea anei, se face tu adtnclme dînd 
astfel naștere la goluri subterane 
(peșteri).
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Forme tinerești
in educația tineretului
Turda ocupă un loc însemnat pe marginea conferinței 

i economia statului nostru. Are w _ *
Lbrici de sticlă, de ciment, de orășenești U. T. M. Turda 
refabricate, cooperative mește- 
rgărești. Pe lingă virstnici, aici 
icrează cîteva mii de utemiști și 
neri. Așa stind lucrurile e firesc 
t in activitatea productivă a 
rașului, tineretul să ocupe un 
ic însemnat.
Or, răspunderea pentru educa- 

a acestei mase însemnate de ti- 
sri, grija pentru viața și mun- 
t lor, pentru creșterea și forma
la lor ca participanți activi la 
unea ce se duce pentru înde- 
inirea sarcinilor de plan în 
•oducțîe. pentru însușirea temei- 
că a învățăturii in școli, revi- 
: comitetului orășenesc și orga- 
izațiilor de bază U.T.M. 
Problema educației tineretului 
constituit, de fapt, principala 

lestiune dezbătută pe larg în 
■drul lucrărilor conferinței oră- 
nești U.T.M.-Turda, care s-a 
nut de curind. Deși darea de 
amă nu s-a ocupat decît fug>’ 
r de educația comunistă a ti
betului, în 2—3 pagini pline 
iroape numai cu generalități, 
legații, în schimb, au acordat 
estei probleme atenția de care 

merită să se bucure.
Vorbind despre învățămîntui 
ilitic U.T.M., verigă de bază în 
sternul educației comuniste a 
ieretului, conferința a arătat 

față de anul trecut situația 
a imbunătățit. Lecțiile sint ex
ise mâi pe înțelesul tuturor 
nd legate mai mult de activi- 
tea productivă concretă a 
rsanților. Acesta este un lucru 
n. El oglindește orientarea a- 
ntă și plină de grijă in alege- 
a ca propagandiști a unor to- 
răși bine pregătiți, în stare să 
năucă competent invățămîntul 
litic al ufemiștilor. In Turda 
istă însă un număr de peste 
00 utemiști. Or, in învățămîn- 
I politic U.T.M. ‘ ț _... ' ’ 
ar 2.300, care frecventează 
rcuri și cursuri politice. Ce 
:e pentru educația politică 
lorlalți utemiști și a miilor 
ieri neincadrați in U.T.M.? 
easta mai ales ținind seamă 
ștul că problema educației 
retului nu poate fi rezolvată 

nici un caz numai tn cercu- 
e și cursurile politice ale 
TM 
Printre altele, delegații s-au 
upat pe larg și de conferin- 
e cu caracter politic, științific 
cultural carț, se (in in intre- 

inderi Ei au criticat cu tărie 
>dul superficial in care sînt or- 
nizate, faptul că sînt luați la 
implare conferențiari nepregă- 
i. Din această cauză conferin-

cuvintul lor de problema organi
zării timpului liber al tineretu
lui. Aceasta pentru că in orașul 
Turda, pină nu de mult a existat 
dezinteres din partea organiza
țiilor U.T.M. față de această 
problemă. După orele de muncă, 
tineretul are nevoie de destinde
re, de distracție. Organizațiile 
U.T.M. și comitetul orășenesc 
dezinteresindu-se de acestea au 
dat posibilitatea unor afaceriști 
să-și arate „priceperea". Aceștia 
organizau, săptăminal, baluri, 
unde aduceau băuturi și unde ve
nea cine și cum voia. Anumite 
elemente fără ocupație, huligani, 
ce, nelipsite de |a asemenea „dis
tracții" se îmbătau, făceau scan- 
daturi, bătăi, incit, după aceea, o 
săptăniină întreagă in Turda nu 
se vorbea decit despre lucrurile 
urite care se petreceau la aceste 
„baluri". Mai rău este că aceste 
elemente reușiseră să atragă că
tre asemenea „preocupări" și pe 
utemiști buni, harnici.

Abia mai tîrziu, după nenu
mărate cereri primite din partea 
organizațiilor de bază U.T.M., 
comitetul orășenesc a inceput să 
se îngrijească de organizarea 
distracției tineretului turdean.

Așa de pildă, Valeriu Silveșan, pe 
atunci secretar al comitetului or
ganizației U.T.M. de la fabrica 
„Sticla" a propus să se organizeze 
reuniuni tovărășești, de cătrp or
ganizațiile de bază și comitetul 
orășenesc. Aici puteau veni, pe 
bază de invitații, utemiști și ți
neri fruntași din diferite între
prinderi. Dar numai cite o reu
niune pe săptămină era puțin 
pentru numărul mare al tinerilor. 
Atunci, tov. Valeriu Silveșan a 
propus organizarea tntr-un fel 
nou al „Joilor tineretului". Pen
tru fiecare „Jole a tineretului", o 
brigadă artistică de agitație pre
gătea un program, prin care 
erau evidențiați tinerii buni, sir- 
guincioși și erau criticați acei ti
neri care, intr-un fel sau altul, 
pătau prestigiul organizațiilor 
U.T.M din întreprinderile in care 
munceau. Pe urmă se stabilea 
locul unde urma să se țină „Joia 
tineretului". De obicei, acestea 
se țineau la fabrica de ciment, 
a cărei sală de festivități este 
mare, confortabilă. Aici erau in
vitați utemiștii și tinerii frun
tași din Turda și niciodată nu 
erau uitați cei despre care era 
vorba in programul brigăzii ar- 

____________ ____ tistice, de agitație.
e sînt seci, neintertsante și nu După puțin timp au începui să 
------  vadă și efectele. Bunăoară 

într-o zi, la llie Spălnăcan, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., a venit mama utemistei 
Maria Pop și tatăl utemistei Ru
xanda Faur, amindouă de la fa
brica „Sticla", Părinții au voit 
să știe de ce nu sint invitate și 
fiicele lor la „Joile tineretului". 
Ilie Spălnăcan |e-a explicat că 
ele lipsesc uneori nemotivat de 
la lucru, nu respectă întotdeauna 
pe muncitorii în vîrstă din fabri
că, se ceartă cu colegele lor și 
nu dau producție de calitate bună. 
La auzul acestor vorbe, părinții 
au rămas surprinși. N-au mai zis 
nimic și au plecat. In schimb, în 
zilele imediat următoare, la cele 
două utemiste s-a văzut o ati
tudine complect nouă, care a 
surprins pe mulți. Din mina lor 
nu mai ieșea nici un rebut. 
Certurile au dispărut. Muncitorii 
în vîrstă erau respectați. — „Ce 
se petrece cu voi fetelor?" - '

sint cuprinși
' " 34

se 
a 

de 
Și 
de 
ti-

trebau ei. — „Vrem să fim in
vitate Ia „Joile tineretului". Și 
intr-adevăr au fost invitate; in 
scurtă vreme, ele au devenit ute- 
miste fruntașe. Acum, Maria 
Pop e o mindrie a fabricii, iar 
Ruxanda Faur a fost trimisă la 
o școală de ridicare a calificării 
in Orașul Stalin.

Toate cele amintite pină aici, cu 
deosebire aspectele pozitive, a- 
rată că pot fi găsite destule 
mijloace și posibilități care, fo
losite. au darul să facă o educa
ție sănătoasă tineretului tur- 
dean Fapt evidențiat, de altfel, 
pe tot parcursul lucrărilor confe
rinței orășenești, fn direcția a- 
ceasta insă, a educației comu
niste. șe cere o muncă continuă 
vie inventivă, multilaterală. 
Unele metode bune au fost gă
site. Rezultatul lor s-a văzut 
Sint insă mult prea puține, pen
tru a putea face față 
tineretului turdean.

Trebuie înlăturate 
țele, pe care conferința 
nalat In privința invâțămintului 
politic U.T.M., a propagandei 
prin conferințe și a răsplndirii 
cărților de literatură in rindul 
tineretului. Inițiativele bune folo
site pină acum trebuiesc continua
te și extinse. Altele, in stadiu 
embrionar abia — ca organiza, 
rea de Joi ale Festivalului Cpină 
la Festival), organizarea unui 
ansamblu artistic al tineretului 
pe oraș, sau crearea unei școli 
de dans — e necesar să fie cit 
mai curind înfăptuite. Posibilități 
există de a se organiza excursii, 
vizionări colective ale spectacole
lor, reuniuni Tti Intîmpinarea Fes
tivalului, călătorii pe hartă etc. 
— care nu pot decit să-i instru
iască pe tineri, să Ie îmbogă
țească cunoștințele, să contribuie 
astfel la educația lor sănătoa
să. Dar toate acestea cer din 
partea noului organ ales, stăru
ință, operativitate și mai ales in
ventivitate. Dacă el va da dovadă 
de aceste calități, atunci va fi 
la înălțimea sarcinilor pe care 
conferința I le-a trasat.

cerințelor

deticien- 
le-a sem-

i

C. SLAVIC
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Cluj

UN NOU
ANTIBIOTIC
ROMINESC

Vizitele delegației guvernamentale și de partid 
? ' a R. P. R. în R. P. Bulgaria

C u V î n t ai r țja
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

de abnegație a poporului faptului 
că popoarele romîn șt bulșar sînt 
conduse de partide marxlst-leni- 
niste călite în luptă și că facem 
parte din familia frățească a țări, 
lor lagărului socialist în frunte 
cu puternicul bastion al păcii și 
socialismului, Uniunea Sovietică. 
Succesele noastre sînt chezășuite 
de faptul că cele două popoare ale 
noastre merg neabătute pe dru
mul arătat de Lenin, pe drumul 
deschis de Marea Revoluție din 
Octombrie, că am învățat și învă
țăm din istorica experiență a Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice — tezaur neprețuit al 
întregii mișcări comuniste inter
naționale, precum și din experien
ța celorlalte partide frățești.

Cercurile imperialiste duc o 
campanie furibundă împotriva ță
rilor lagărului socialist, împotri
va partidelor comuBÎste și munci
torești, încercînd să stăvilească 
înrîurirea tot mai puternică a Idei
lor marxispi-leninismului în țările 
capitaliste și coloniale. Imperialiș
tii au pus în funcțiune un uriaș 
aparat de propagandă pentru a 
face apologia capitalismului. Ei 
încearcă să introducă confuzie și 
dezorientare în rîndul mișcării 
muncitorești, tncurajind pe față 
curentele reformiste, oportuniste 
și revizioniste.

Desigur, simpatia lor pentru 
astfel de curente nu ne poate 
surprinde deoarece reformismul, 
revizionismul, înseamnă răpirea 
a ceea ce este esențial în mar. 
xism — sîmburele său revoluțio
nar, înseamnă renunțarea la idei, 
le de bază ale marxismului revo
luționar — lupta de clasă, die- 
tatura proletariatului, rolul con
ducător al partidului marxist, 
leninist.

Atacurile propagandei imperia
liste >e îndreaptă cu deosebită 
furie împotriva ideii internațio
nalismului proletar Și. a solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc. Dar toate aceste atacuri 
și toate diversiunile care urmă
resc zdruncinarea unității și so
lidarității mișcării comuniste in
ternaționale, sînt condamnate 1* 
un rușinos eșec.

Partidele comuniste și munct- 
torești resping cu hotărîre orice 
încercare de a destrăma unitatea 
lor, luptă neobosit pentru apă-

Cuvîntarea 
tovarășului Todor Jivcov

(Urmare din pag. l-a)

te cu marea Uniune Sovietică 
prietena noastră credincioasă 
apărătoarea noastră puternică.

Tocmai in acestea trebuie 
căutăm temeiurile cuceririlor

Ș>

>

ișesc astfel să atragă prea 
ilți auditori. Acest lucru dove- 
ște că se face o muncă forma, 
lipsită de conținut. Ei au ce- 

I să se pună cu desăvirșire ca- 
t formalismului și lipsei de 
ipundere in organizarea pro- 
gandei prin conferințe in rin- 
1 tineretului. Așa cum s-au pu- 

gasi qameni corespunzători 
'e îndeplinesc cu succes munca 

propagandiști, fot așa s-ar 
tea găsi tovarăși pregătiți și 
ttru munca de conferențiari.
Oe asemenea delegații la con- 
ință au criticat faptul că or- 
nizațiile U.T.M, comitetul oră- 
lesc au dat prea puțină aten- 
muncii cu cartea în rindul ti- 
etului. ’ _______ ;
'tea", de pildă, nu se cunoaște 
:ît foarte vag faptul că ar fi 
criși vreo 1.700 de participanți 
Itre care au primit insigna 173. 
ceva nimic.
rtulți delegați s-au ocupat in

La concursul ..Iubiți

Un colectiv de cercetători de la 
Institutul de Cercetări Antibioti
ce, condus de dr. C. Gerondache, 
a pus la punct procesul de fabri
cație ai Vicilinei (Penicilină V). 
Noul antibiotic este un produs 
care are aceeași activitate anti-

se petrece cu voi fetelor ?“ — in- nici linei G.

microbiană ca și penicilina G in
jectabilă și poate fi folosit în tra
tamentul pneumoniei, erizipelului, 
scarlatinei, gonoreei etc.

Spre deosebire de celelalte for
me de penicilimă^care șe dau pe 
cale bucală, noul antibiotic rea. 
lizează o concentrație în singe 
care se menține constantă în tot 
timpul tratamentului, este mai re
zistentă la acțiunea sucului gas
tric și este absorbită mai ușor 
din tubul digestiv. Acest antibio
tic se poate fabrica cu aceeași in
stalație folosită la fabricarea pe-

să 
ți 

succeselor noastre pe drumul nos. 
tru comun spre socialism. In a- 
cestea se află rădăcinile, chezășia 
neclintită de granit a puterii și 
încrederii noastre a prieteniei și 
devotamentului nostru, a unității 
și coeziunii noastre.

Noi, comuniștii bulgari, dăm o 
înaltă apreciere liniei internațio
naliste, juste care a fost și este 
aplicată de Partidul Muncitoresc 
Romîn și de Comitetul său Cen
tral, devotamentului său față de 
doctrina marxist-feninistă atotbi
ruitoare, intransigenței sale față 
de încercările de a se revizui 
marxism-leninismul. de a se sub. 
mina lagărul socialist, de a se 
dezbina unitatea mișcării inter
naționale comuniste și muncito
rești.

Revizionismul și oportunismul, 
ca un fenomen dușmănos față 
de cauza clasei muncitoare și față 
de socialism, au apărut odată cu 
nașterea mișcării muncitorești, o- 
dată cu apariția marxism-leninis- 
mului. astfel incit revizioniștii 
contemporani nu 6Înt nici primii 
nu vor fi nici cei din urmă care 
sub forma corectării marxismului 
în mod conștient sau incon
știent, denaturează și defor
mează esența sa. în favoarea for
țelor reacțiunii. Totdeauna revi
zioniștii au încercat să tocească 
ascuțișul revoluționar al marxis. 
mului, să lustruiască și să adap
teze marxismul la interesele bur
gheziei, să stîrnească confuzie și 
să dezarmeze ideologic și 
politicește clasa muncitoare și 
pe oamenii muncit, să dez
bine forțele lor și să-i abată 
de la drumul cel just. Tot a- 
ceeași operă de descompunere 
desfășoară, vrînd-nevrînd, în 
rîndurlle mișcării internaționale 
comuniste, și revizioniștii con
temporani ai marxism-leninismu- 
lui. Linia lor, atitudinea și con
formația lor, duc la subminarea 
unității mișcării muncitorești in
ternaționale, la dezbinarea forțe
lor păcii și socialismului. Prin 
aceasta, în mod obiectiv ei nu a- 
jută pe nimeni altcineva decît im
perialismul american, cel mai în
răit dușman al libertății și inde
pendenței naționale a popoarelor, 
opresorul cel mai crunt al oameni
lor muncii și nu-i de mirare că a- 
cum, cînd valul tulbure al impe
rialismului calomniază mișcarea 
comunistă și ideile marxismului, 
tocmai imperialismul american, 
dușmanul viclean și jurat al 
comunismului, este acela care se 
apucă, printr-o ironie a soartei, 
să propage cu înverșunare revi
zionismul și oportunismul con
temporan.

Niciodată mișcarea internațio
nala comunistă și muncitorească 
nu s-a împăcat cu încercările de 
revizuire a marxismului. Ea a 
dus lupta neîmpăcată împotriva 
oricărei încercări de acest fel. Is
toria și dezvoltarea mișcării in
ternaționale comuniste este isto
ria luptei și zdrobirii multor teo
rii revizioniste, multor grupuri 
oportuniste. întreaga experiență 
a mișcării internaționale arată 
că teoria și practica revizionis. 
mului duc în mod obiectiv la 
înfrîngeri pentru dasa muncitoa
re, că cu cit lupta împotriva re
vizionismului a fost dusă cu 
mai mult succes cu atît mai mari

au fost și succesele și cuceririle 
clasei muncilpare.

Pri‘rttr-o luptă neîmpăcată și 
consecventă. Vladimir EHci Lenin 
a apărat marxismul d« „teoreti
cienii" revizionismului nu a în
găduit să se smulgă esența revo
luționară a marxismului, să Jie 
dezarmat proletariatul. El a dez
voltai mai departe marxismul ți 
a creat marele partid. bolșevic, 
care acum 40 de ani a ridicat cla
sa muncitoare și oamenii muncii 
din Rusia la asaltul victorios sub 
steagul comunismului. Marea Re
voluție din Octombrie a constituit 
un triumf al marxism-lenînismu- 
lui. Marxism-lenmiemul a învins 
și în China — imensa țară a su
telor de milioane, a învins în ță
rile de democrație populară. Mă
rețele idei ale marxism.leninis
mului au cucerit gîndurile, ini
mile și sufletele oamenilor mun
cii din toată lumea. Viitorul apar, 
ține nu revizionismului, nici im
perialismului putred, ci sociajis. 
mului în plină ascensiune, spre 
care se îndreaptă privirile între
gii omeniri progresiste. Istoria 
și-a bătut joc cu cruzime de re. 
vizioniștii de pînă acum. Ea pre
gătește aceeași soartă și ' ' 
niștiior contemporani.

Vrem să vă asigurăm 9cumpi 
tovarăși romîni, că noi, comu
niștii bulgari, și în viitor, ca și 
pînă tn prezent, vom fi pînă la 
capăt credincioși principiilor in. 
ternaționalismului proletar, cau
zei și testamentului lui Gheorghi 
Dimitrov, care a educat timp de 
decenii Partidul Comunist Bulgar 
în spirit bolșevic.

Permiteți-mi tovarăși și tova
rășe, să ridic paharul: Pentru 
marele Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice — forța conducătoare 
a mișcării internaționale comu. 
niște și muncitorești 1

Pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn — cîrmaci încercat al po
porului romîn în lupta pentru so
cialism, și pentru Comitetul său 
Central, pentru primul secretar al 
Comitetului Central, scumpul nos,

revizio-

tru tovarăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 1

Pentru 
Populare 
ședințele 
scumpul 
Stoica I

Pentru
guvernamentale și de partid a 
Republicii Populare Romine 1

Pentru prietenia veșnică și de 
nezdruncinat intre popoarele bul
gar ți romfn 1

guvernul Republicii 
Romîne, pentru pre- 

Consiliuhti de Miniștri, 
nostru tovarăș Chivu 

toți membrii delegației

Pledoarie împotriva unui divorț
discute atunci unul cu altul ? Sfe
ra s-a restrîns de la sine la mă
runtele și de multe ori supărătoa
rele preocupări gospodărești. Oare 
de cind nu s-au mai plimbat ală
turi pe stradă ? tntr-o zi s-au în- 
tîlnit întîmplător și Florica a spe
rat într-o minune. Marin era su
părat. l-a dat copilului bani de 
bomboane și a trecut mai departe, 
în Florica a clocotit atunci o ciu
dă și o mînie cum nu mai trăise: 
„Va să zică, îi e rușine cu 
mine?l?“.

Din păcate, se poate ca în asta 
să fie și un grăunte de adevăr. To
varășii de muncă ai lui Marin o cu
nosc pe Florica numai pentru că 
ea, pierzîndu-și răbdarea, s-a dus 
la raion să-și spună nemulțumirile. 
Soțul ei n-a adus-o între ei, nu 
le-a prezentat-o, nu le-a făcut-o 
prietenă pentru eventualele dis
tracții comune, așa cum fac toți 
tinerii care trăiesc intr-un colectiv. 

<. Oare ar însemna să cerem 
_______________,__ se ocupe de 
educația tineretului — activului co
mitetului raional U.T.M. dacă 
le-am atrage atenția că tinerii care 
au nevoie de îndrumare în rezol
varea problemelor lor de viață nu 
se găsesc numai în satele îndepăr
tate ale raionului ci și între ei ? 
Oare primului secretar al raionu
lui i-ar fi fost greu să facă cîteva 
vizite tovarășului lui în impas, să 
stea de vorbă cu Florica? Incon
testabil că soluția asta ar fi fost 
mai profund principială decît ca
racterizarea dură, pripită de femeie 
înapoiată, cu mentalitate de ță
rancă, căreia nu i se poate cere 
și nu trebuie să i se dea mai mult, 
așa cum i-au făcut-o Floricăi to
varășii lui Marin.

în asemenea condiții, purtarea 
uneori urîcioasă și aparent absurdă 
a Floricăi este de înțeles și vina 
pentru ră minerea în urmă nu-i a- 
parțlne numai ei.

Ce-a bvăiiit-o Marin activistul, 
omul mai înaintat, ce i-a dat el ?

Nimeni nu-i cerea lui Marin să ,______ __ T- -
povestească acasă secretele muncii nfre și sentimentele cele mai pro- sint cei mat aproape?

(Urmare din pag. l-a)

ie întreagă. Amintirile de viață 
<iună a aoi oameni care se iu- 
c nu sînt simple amintiri; ele 
! poeme, tradiții, legende, ele 
•egesc și aureolează dragostea, 
du-i puterea necesară să treacă 
te dureri și prăpăstii. De aceea, 
gostea care se păstrează peste 
e mai puternică, mai frumoasă 

nai profundă decît zbuciumul 
nelor văpăi, emoția e mai au
lică, deși mai puțin năvalnică... 
le de taine mărunțe ale unei 
nicii întemeiate pe dragoste nu 
fi nici descrise, nici explicate 

n ochii unui al treilea ele pot 
meori puerile, rizibile. Dar așa 
mute cum sînt, ele conțin o 
'ă — o vrajă a tăriei, a senină- 
t curajului în viață.
)espre ce fel de amintiri comu- 
despre ce fel de tradiții scum- 
despre ce fel de profunzime 

te fi vorba aici? i^are ar însemna sa cerem
.ei opt ani ou trecut pentru ci muh celor chemați Jd K de

trece timpul, dar n-au lasat ’ * - • ’ •
ic din frumusețea lor, învă- 
d, indiferent, un miez sterp.
)in căsătorie, Marin și Florica 
trăit doar greutățile, necazurile, 
lunile dragostei împlinite le-au 
as străine.
>e ce s-au căsătorit Florica și 
fUȘ ? Ce și-au dat ei unul al- 
? Aproape tot acest timp, fie- 

3 a trăit singur, în universul 
Marin s-a dezvoltat, cu toate 

zeea ce știe nu-l ridică încă la 
dul pe care ar trebui să-l aibă 
activist. Celor patru clase pri- 
e le-a adăugat o oarecare lec- 
f, o oarecare experiență de 
ă. Florica a rămas tot fata sim- 
de la țară. „De cînd n-am mai 
? Păi... de cînd am terminat 

Școala — adică cele pa- 
clase primare. Iar Florica are 
m douăzeci și șase de ani 1 
e degetele de la o singură 
ă ar putea fi numărate filmele 
^are au mers împreună. Singu- 
Florica nu s-a dus — „nu se 
e‘*. Măruș s-a dus singur — 
cu tovarășii de la raion. Ce să

lui, sarcinile pe care le avea de in- 
deplinit. Dar dt de rigid a înțe
les el secretul da organizație. 
Oare n-ar fi putut să-i vorbească 
despre oamenii minunați, despre 
intimplările interesante pe care 
le-a inlîlnlt ? Florica e tîndră, toa
te acestea ar fi interesat-o, ar fi 
scos-o încetul cu încetul din ca
rapacea înghețată a celor aproape 
șase ani de singurătate, ar fi obiș
nuit-o să judece altfel, mai larg. 
Așa însă, munca și căsnicia lui Mă- 
ruș s-au desfășurat în două lumi 
diferite, care nu puteau, pini la 
urmă, decit si se. ciocnească. 
Pentru sufletul simplu și pre
gătirea săracă de viață a Floricăi, 
munca asta de neînțeles care-i ră
pește soțul și fizic și sufletește nu 
putea decșt să devină nesuferită, ra4 
Neștilhd ae anume face el, peregri- 
nările lui prin sate și absenței» re.nârila lui prin tatu șl

funde, mai omenești. Omul 
nu e in «fure să le uneaset 
profunzime și delicatele nici

care 
cu 

muncește bine, nici nu valorează 
mare lucru sub raport uman.

★
Răspunderea unei familii e un 

lucru foarte complicat. Căsătorin- 
du-se, Marin nu s-a gîndit nici o 
clipă la viitor, nu s-a întrebat dacă 
e în stare să fie soț și tată. La 18 
ani, fără nici un venit sigur y» cu 
stagiul militar nesatisfăcut, Marin 
șis-a luat pe umeri această răspun
dere. Avea el oare dreptul să pro
cedeze așa,. să lege de el o ființă 
omenească pe care apoi s-o lase 
singură ?

Aceeași lipsă de maturitate ca- 
rza și atitudinea Iul 
arin nu se 
h tăfeflr Flnăfila lui prin tata și absentei» re- . *■ --r— : -

petate i se par suspecte. $i Marin, nu-șt închipuie că balotul 
în loc să fi-o apropie, să-i expli- nevoie de mamă. Bunica, op, inWJ timpul: „Ce « iubi da

nevoie de mamă. Bui

Recepția de Ia Consiliul 
de Miniștri

(Urmare din pag. 1^)

:ist»leniniste,.,.întăresc legăturile Romîne, membru al C.C. al Par. 
or frătesti. solidaritatea lor in- ■ Ww Muncitoresc Rpmîn. Gh. 

Gaston Marin, președintele Co- 
mitetului de Stat al Planificării, 
M. Roșianu, ambasadorul Repu
blicii Populare Romîne la Sofia 
și persoanele care însoțesc de
legația romină.

Au asistat: Gheorghi Damia- 
nov, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, Todor Jiv
cov, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar. 
Gheorghi Ciancov. prim vicepre. 
ședințe al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulga
ria, Vîlko Cervenkov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
a) Republicii Populare Bulgaria, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, Gheorghi Traicov prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Populare 
Bulgaria, secretarul Uniunii a- 
grariene populare bulgare, gene
ra! de armată P Pancevschi și 
Todor Prahov, membrii supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar B. 
Bîlgaranov, D. Ganev, B. tas- 
cov, secretari ai C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, R. Vi- 
dinschi. K. Gheorgniev, A. Di-

rarea purității învățăturii mar 

lor frățești, solidaritatea ’lor in
ternationalist». Z • Jj

însuflețite de ideile internațio
nalismului proletar, țările noas
tre ca și celelalte țări ale lagă
rului socialist întăresc și conso
lidează continuu legăturile fră
țești de colaborare și într-ajuto-, 
rare, unitatea indisolubilă a fa
miliei țărilor socialiste.

Unitatea lagărului 
este chezășia libertății 
pendenței popoarelor 
chezășia victoriei socialismului. 
De aceea, atît Partidul Muncito
resc Romln, cit și Partidul Co
munist Bulgar și celelalte parti
de frățești ale țărilor lagărului 
socialist au luat o atitudine fer
mă și clară împotriva încercării 
de subminare a unității și coeziu
nii țărilor comunității socialiste. 

• Datoria sfîntă a partidelor co
muniste,și muncitorești din țările 
lagărului socialist este de a ci, 
menta șî consolida tot mai mult 
unitatea frățească a țărilor noa
stre.

Tratativele și schimbul de pă. 
reri au arătat încăodată identi
tatea de vederi Intre delegațiile 
noastre în problemele fuodamen- 
tale ale vieții internaționale și 
colaborării dintre cele două țări. 
Succesele obținute de Romînia și 
Bulgaria în construcția socialistă 
au mărit și mai mult posibilitatea 
de colaborare între ele. Această 
colaborare aduce o contribuție, 
cresoîndă la dezvoltarea econo- £ 
miei naționale a țărilor noastre, - 
la mersul înainte al popoarelor 
noastre pe drumul progresului și 
bunăstării.

Permiteți-mi să ridic paharul 
pentru:

Prietenia de nezdruncinat a po
poarelor noastre, constructoare 
ale socialismului I

Pentru unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu U-„___
Sovietică !

Trăiască Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar în 
fruin-te cu tovarășul Todor Jivcovl

Trăiască guvernul Republicii 
Populare Bulgaria în frunte cu 
tovarășul Anton Iugov I

Trăiască harnicul și eroicul po
por bulgar, frate al poporului 
romîn 1

sociaiist 
și inde- 
noastre.

mitrov, P. Colarov, K. Lazarov, 
C. Lucanov, R. Naidenov, Stan- 

Stoian Doncev, 
Stanca Țecova,

Cuvîntul inițiatorilor
(Urmarg din 

îngust decît

W- l-a) 

cel indicat inmai 
norme.

Introducerea de 
tehnologice contribuie și ea 
reducerea consumurilor specifice. 
In uzină este bine cunoscut in 
acest sens exemplul tinerilor din 
brigada utemistului Aurel Popa 
de la forjă. Ei au fost primii 
care au trecut la matrițarea pie
selor, economisind astfel însem
nate cantități de materiale.

INOVAȚIILE constituie o for
mă importantă de participare a 
maselor la îmbunătățirea procesu
lui de producție, la sporirea ran
damentului mașinilor, la econo
misirea de timp, de materiale, 
de muncă. In cursul acțiunii pen
tru economii, la cabinetui tehnic 
al uzinei au inceput să se orga
nizeze periodic consultații pentru 
muncitori. In timp ce înainte 
contribuția tinerilor inovatori a- 
ra redusă, in anul 1956, din ino
vațiile realizate, care au adus 
uzinei o economie de 1.400.000 
lei, 500.000 lei constituie aportul 
tineretului.

Tinărul Matei Bobirnao — de 
pildă — a propus folosirea rezi- 
durilor de carbid In locul varului 
la mortare și tencuieli, died ast
fel posibilitatea să se economi
sească peste 30.000 lei. Inovatori 
ca tinărul inginer Emil Bogdan 
— despre care s-a mai scris In 
ziarul nostru — Tănase Rusu. 
loan Cătănescu, Marcel Titu șt 
Nicola* Gazea sint stimați in u- 
zină. respectați pentru contribu
ția lor la reușita luptei pentru 
economii.

Mișcarea de inovații e In creș
tere. Anul acesta au șl fost a- 
plicate circa 50 de Inovații, care 
au adus uzinei o economie de 
810.000 lei.

noi procese
la

Economia, reprezentind diferența 
dintre prețul de achiziționare a 
sculelor noi și prețul de cost al 
celor recondiționate, se înregis
trează pe fișe.

Lunar se centralizează valoa
rea economiilor, pe brigăzi ți •- 
zină.

latK, pe scurt, cîteva aspect» 
din experiența aplicării Inițiativei 
tinerilor economi în (hiar uzina 
inițiatoare. Ele dovadesc că acolo 
unde există interes, se găsesc șl 
posibilități pentru a realiza eco
nomii și a Ie stimula in modul 
cuvenit.

Acum, inițiativa tineretului do 
Ia „Progresul" cunoaște o mare 
extindere.

La recenta ședință a Comite
tului Național de pregătire ■

participării tineretului din R.P.R. 
Ia Festivalul Mondial de la Mos
cova, a-a arătat că tinerii din 90 
de întreprinderi din Capitală 
participă la acțiunea de realizare 
a economiilor egale cu prețul de 
cost «i unor 
finite, în timi 
Stalii 
încjțț.. 
giunea

-,iev
zate pînă in prezent în întreaga 
țară economii de peste 10 milioa
ne lei.

Tinerii economi sint dornici să 
contribuie mai activ la Îndepli
nirea măsurilor economice hotă- 
rite de partid șl guvern, dtndu-ți 
aportul la reducerea continuă a 
prețului de cost

importante produse
e, in timp ce in regiunea 
in inițiativa a pătruns In 

10 întreprinderi, iar în re- 
Gaiați in alte încă 23 de 

trferindterL Prin introducerea 
estei inițiative au fost reali-

r

Emoții, bucurii, 
realizăr i...

co Todorov,
R. Hristozov, ____ _ _____ _
Tano Țolo, miniștri, F, Cozovschi, 

• președintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
Țola Dragoiceva, președintele 
Consiliului societății pentru prie
tenia sovieto-bulgară, Ț. Pavlov, 
președintele Academiei de Știin
țe, R. Todorova, președinta Co
mitetului pentru legăturile de 
prietenie și culturale cu străină
tatea, D. Popov, președintele 
Sfatului popular al orașpluj So
fia. M. Țarâbanov SI'L. A'nghe- 
loy, locțiitori ai ministrului A- 
facerilor Externe al Republicii 

TTnhmp» Populire Bulgaria. Iordan Ștefa- 
nov, directorul Protocolului, 
membri ai comitetului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Patriei, ai Uniunii agrariene 
populare bulgare, ai sindicatelor, 
generali, conducători din econo
mie, oameni de știință, artă și 
cultură.

La recepție au participat de 
asemenea reprezentanți al mi- 
siunjjor diplomatice acreditate la 
Sofia, ziariști bulgari și străini.

La sosirea la Consiliul de Mi
niștri, membrii delegației guver
namentale șt de partid romîne au 
fost întîmpinați călduros de par- 
ticipanții la recepție

Tovarășul Anton Iugov, salu- 
tînd pe oaspeți, a toastat pentru 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a] Republicii Populare Ro- 
mtne șl pentru președintele Pre
zidiului, tovarășul dr. Petru Gro
za, pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne și pentru pre
ședintele său. tovarășul Chivu 
Stoica, pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și pentru primul său secretar, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
i Tovarășul jptșjvu Stoica a toas
tat pentru Prezidiul Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria și președintele Prezidiu
lui. tovarășul Gheorghi Damia- 
țtov, pentru guvernul Republicii 
Populare Bulgaria și președintele 
Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Anton Iugov, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar în frunte cu primul secre
tar al C.C tovarășul Todor Jiv
cov.

In cursul recepției, tovarășii 
Todor Jivcov și Gheorghe 
Gheorghîu-Dej au rostit cuvin-

(Urmare din pag. 1-a) 

pentru lucrarea științifică.

uf pie-1 Mașinile, utilajele, mai pscund 
intare^aza <fo ' insă multe tai 
•’foiițcd șf bici nepus» intă “■ 
lăiatul fui are au datoria I

taa .
Menționez șl faptul că 
rea cu colegii este extrem de 
utilă.

— In ce constă colaborarea?
— Lucrarea n-o înfăptuiesc 

singură. Sintem patra: Raliu So- 
tir Gabriela Popescu Brădet, 
luliana Rubatos șl eu — un co
lectiv unanim ca pasiune și per
severență.

Noi, fetele, fiind in majoritate, 
încercăm să facem preponderenta 
părerile noastre față de ale uni
cului băiat. Asta e un secret pe 
care v-am ruga să nu-1 dlvul- 
■fMi . -i

condițiile unor atitudini attt de 
grijulii, colectivul nostru s-a vă
zut stimulat și obligat la efor
turi deosebite.

In sfirșit am Izbutit In acti
vitatea de producție se vor pu
tea folosi curlnd concluziile noa
stre, care oferă o metodă de 
evaluare mai rapidă, nui exac. 
tă, a posibilităților de producție 
ale straielor petrolifere".

Todor Jivcov și C 
Gheorghiu-Dej au rostit 
tări-

Cuvîntările au fost viu 
date.

Recepția s.a desfășurat

aplau-

Recepția s.a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(începutul cuvtntirilor în pag. la)

In Editura de stat pentru 
literatură politică a apărut 
lucrarea „INTRODUCEREA 
IN ISTORIA FILOZOFIEI" de 
Ion Banu.

Ștefan Bucuroiu
anul IV foraj

„Acum, la terminarea lucrării 
mele, „Studiul calităților fluidu
lui de foraj pe bază de emulsie* 
cred că nu voi părea pretențios 
și nelalocul meu dacă mă voi 
adresa cu o sugestie studenților 
care abia lșj incep activitatea 
științifică; aiegeți-vă teme ale 
căror concluzii presupun o între
buințare, o utilitate practică. 
Mărturisesc sincer că uneori di
ficultățile muncii sint enorme.

Gindul utilității eforturilor 
tale, devine in asemenea clipe 
un calmant și un tonic excep
țional M-am hotărtt pentru lu
crarea pe care am terminat-o 
recent undeva, in Moldova, in 
zilele de practică. Am ales una 
din esențialele probleme care 
interesează munca de foraj: 
precizarea rețetelor de preparare 
a fluidului de foraj pe bază de 

nor.

SPICTACOLE
CINEMATOGRAFE; Patria, I. 

C. Frimu: Cîndva la Paria; Pa
tria la ora 22.45: Don Juan; Re
publica, București: Ripa Dracului: 
Magheru, înfrățirea intre popoa
re. Libertății: Taina nopții eterne, 
complectare: Steagul Roșu; V. A- 
lecsandri. Elena Pavel, Vasile 
Roaită, Al. Sahia, Miorița : Rîse- 
te in paradis; Lumina, Doina, Gh. 
Doja, Popular, 1 Mai: Trandafirii 
lui Allah; Central; Vagabondul; 
Victoria: Mai presus de dragoste; 
Timpuri Noi; Ciupercile noastre 
Pe mările Orientului îndepărtat. 
Sculptorul Karacuna, Sărbătorirea 
celei de a 39-a aniversări; Ma
xim Gorki, N. Bălcescu; Prep 
tîrziu; Tineretului; Un pahar cu 
bere; Al. Popov. Arta: Gamizoar 
na nemuritoare; Grivița: Hoțul 
cenușiu; Culturali Dreptul de a 
te naște; Unirea, Volga: Mi-e se
te; C. David: Pui de tigru; T. 
Vladimirescu: Dansează, mică 
doamnă. Munca: Al 41-lea; Mo
șilor: Tu și camarazii tăi; 23 
August: Feroviarul; Donca Simo: 
Muzică cu bucluc: Iile Pintilie, 
G. Coșbuc: Therese Raquin; M. 
Eminescu; Ciad înfloresc lalelele; 
8 Mai; Papa Dolar; Olga Bancic: 
Cio Cio-San; Aurel Viaicu: Mis
terul celor două oceane; Alianța: 
Parada lui Chariot, complectare: 
Londra. -........... ..........

Consiantin Popescu
j anul IV ingineri economiști

ăass* .«i'Ui'sra
Aceasta depinde în mare măsură , cineva : condițiile sînt mai mult 
și de felul cum 2? .'urmărește ; decit satisfăcătoare’

Lucrarea pe care o efectuez 
In colaborare cu Cornelia Rot- 
man și Paul Strulovici, in cadrul 
cercului de hidraulică, este pri-

it ar le valorifice. 
fcMi sr — - -

depinde
gă că am sarcini mai importante 
decit să mă țin de fusta ei T

Marin ar fi trebuit ajutat slf în
țeleagă că lingă el trăiește tm om 
care are dreptul, întocmai ca și el, 
să priceapă ce se petrece pe lume, 
care merită respect și dragoste. 
Consolarea lamentabilă ci sofia 
„nu mai corespunde'" nivelului lui 
nu face cinste nici unui activist, 
nloi unui om. La un moment dat i 
s-a părut insă mai simplu să renun
țe la o femeie pentru care împre
jurările i-au stins sentimentele 
decit s-o ajute, s-o formeze, să 
șteargă diferențele dintre ei. Și 
atunci nu l-a mal rămas decit să 
caute principii în Spatele cărora 
să-și ascundă fapta.

Aci se cuvine ridicată o proble
mă : are oare dreptul un om care 
și-a întemeiat o familie, s-o 
gli'eze, sub pretext că 
cește P Doar toți muncim I l 
tul e complect si armonios > 
dacă, alături de satisfacția 
munci pasionate, tși găsesc impli- je "‘fericirea "ltd și "a‘'celor "ce-i

Nimeni nu-i poate impune lut 
Marin o anumită rezolvare a a- 
cestei situații.

El, in munca lui, a vorbii 
multora despre asemenea probleme, 
le-a sugerat soluții. Să-și aminteas
că ce le-a spus, să judece ce-ar 
putea face, daci ar putea reinnoda 
firul... O răspundere mare cum și-a 
asumat el nu se arunci cu alita 
ușurință de pe umeri. Iar Florica, 
chiar daci e incontestabil răma
să în urmă și are defecte, e so
ția lui. mama copilului lui și, la 
urma urmei, o femeie foarte ți
nură.

Și mai e un lucru : Marin a do
vedit că nu-i omul cure să-și alea-

■■■ - j 
ce-ar face-o. cind e vorba tocmai

> rte-
mun-

Sufle- 
numai .

unei su!ul- comode m viață;

f<

fi să
a

lomiH

și îngrî
irt<

ma-

și de felul cum se urmărește 
EVIDENȚA ECONOMIILOR.

La uzinele metalurgice .Pro 
greșul", înregistrarea economiilor 
este la ordinea zilei. In secții, 
pentru fiecare categorie de eco
nomii de materiale sint intocmite 
iișe speciale. Înscrierea economi
ilor pe aceste fișe se face pe baza 
bonurilor de restituire a materia
lelor respective râmase de la co
menzi. după ce acestea fuseseră 
eliberate conform cerințelor tifet 
tehnologice și prevederilor de 
consum specific.

La rindul său, vakarea econo
miilor obținute prin recondiîio- 
nări ale sculelor scoase din ui 
se calculează astfel: la raloaiea 
reziduală a sculelor reforma.e 
calculate cu prețul fieru ui ier hi 
se adaugă costul manoperei și 
materialelor folosite la această 
operație, obținindu-se astfel va 
ăoarea sculelor recondiționate '

O0«BCU 
ingineri economiști

dinilor matei are
in.

asiguri

i cercului de nidrauitca, este pri- 
! ma de acest gen din Industria 
noastră petroliferă. Am urmărit

i
verificarea — în condițiile stra- 
telor petrolifere de la noi -r a 
unor date obținute de specialiști 
din străinătate. Experiențele noa
stre au necesitat o aparatură 
absolut nouă. Colectivul nostru 
a proiectat șub îndrumarea pre
țioasă a tovarășului lector — 
inginer Theodor Goldfracht — 
aparatura pe care conducerea 
Institutului a pus-o la dispoziție 
după confecționarea ei.

Un sprijin asemănător am pri
mit atunci cind ne au fost nice- 
sare probe de teren din -tialele 
petrolifere Laboratorul de cer. ... ____ r, _r.__
cetări științifice din Clmpina ni diului, coincid cu 
le-a trimis cu promptitudine, tn etapă fructuoasă.

a fluidului de foraj pe ba: 
emulsie pentru condițiunl 
male sau condiții geologice spe
ciale

Bănuiți probabil că mi-au reu
șit experiențele date fiind emo
ția și bucuria pe care Ie exprim .

h
Peisajul este unic... O mașină, 

o dactilografe, un student care 
dictează concentrat și pagini, 
nenumărate pagini, numerotate 
cu cifre care au lăsat de mull 
în urmă pe 20. Imaginile prelu
diului, coincid cu un final de



Congresul P. C. din Austria
VIENA 30 (Agerpres). — La 

ședința din dimineața de 28 mar
tie a celui de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Austria, F. Fiimberg, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Austria a prezentat raportul cu 
privire la rezultatul discuțiilor 
pe marginea documentului „Calea 
Austriei spre socialism".

La ședința din seara zilei de 29 
martie a Congresului P.C. din 
Austria au fost reluate discuțiile 
pe marginea rapoartelor.

Participant» la Congres am fost 
salutați de reprezentanți ai Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia, Partidului Socialist Unit din

Germania și Partidului Muncito
resc Romin.

La propunerea prezidiului. Con
gresul a adoptat în unanimitate 
următoarea rezoluție :

,,Congresul al XVII-lea al Par
tidului Comunist din Austria cere 
cu hatărire ca Austria să stabi
lească relații diplomatice oficiale 
cu Republica Democrată Germa
nă fi cu marea Republică Popu
lară Chineză, intrucit stabilirea a- 
cestor relații coresaunde interese
lor Austriei, va avea o uriașă în
semnătate pentru dezvoltarea eco
nomiei țării și va însemna un nou 
pas în promovarea politicii de 
pace și înțelegere reciproci".

Președintele a dat apoi citire 
telegramelor de salut trimise Con
gresului de către C.C. al Parti
dului Comunist din Marea Biita- 
nie. C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, din partea partidelor 
niște din Olanda, Grecia 
rael.

Congresul a fost salutat
prezentanții Partidului Comunist 
din Italia și Partidului Muncii 
din Albania.

Lucrările Congresului continuă.

comu- 
și Is-

de re-

N. A. Bulganin 
ți N. S. Hruțciov 
vor face o vizită 

oficială in Finlanda
HELSINKI 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Helsinki s-a 
anunțat oficial că N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al ll.R S.S-, și N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care au fost 
invitați de guvernul finlandez să 
viziteze Finianda, vor sosi la 6 iu
nie in această țară intr-o vizită 
oficială de aproximativ o săptă- 
mină.

Cuvîntul de salut rostit de tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R.

Dragi tovarăși.

Permiteți-mi să transmit din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romin un căl
duros salut de solidaritate frățeas
ca celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Aus
tria și delegaților Congresului.

Cu acest prilej, delegația noas
tră ține să transmită din partea 
poporului romîn un călduros salut* re sarcină a cieții contemporane, 
și sincere sentimente de prietenie 
harnicului popor austriac de care 
e legat prin dorința fierbinte și 
lupta pentru apărarea cauzei păcii 
și a progresului, pentru întărirea 
colaborării între popoare.

După ce a arătat condițiile in
ternaționale în care Congresul al

XVII-lea al Partidului Comunist 
din Austria își desfășoară lucrările 
tovarășul Gheorglie Stoica ■ spus:

înfăptuirea acestei sarcini mărețe 
cere in mod imperios tnidrirea ne
contenită a unității mițcărn muu 
citorețti internaționale, consobdo- 
rea continuă a unității și wWiriari- 
tății frățești a țărilor lagărului so
cialist, sub steagul glorios el in
ternaționalismului proletar.

------O— —
Indignare împotriva 

colonialiștilor francezi 
PARIS 30 (Agerpres). — In

dignarea produsa in rindul opiniei 
pudice franceze de repetatele 
dezvăluiri asupra metodelor de 
represiune folosite de colonialițtr. 
francezi in Algeria este oglindită 
prin numeroase luări de alitudlae. 
Astfel, după botărirea lui Rece 
Capitan, fost ministru al Educa
ției naționale, de a-și suspenda 
cursul la Facultatea de Drojdia 
Paris, cunoscutul scrutor Vercors 
iși manifestă dezaprobarea fată 
de represiunile sălbatice din X- 
ger: a.

Vercoas a restitmt președinte— 
Repubiku decorația .Leg unea ar 
Onoare*.

De asemenea geoeraiui De Bo. 
lardăre, mare outer ai .-Lrgl ■: 
de Onoare*. Caapanna a: E_ 
ăerârii -cea mai naltă disracț» 
a rezistealesl care comanda sec 
terni operam Est a* Alia sa a. 
Piînrr- han Algeria, a cerat sa 
fie cSbcrat Sân twacua sa

INSDFLEȚITE MITINGURI la BUDAPESTA 
în care populația își manifestă deplina 
adeziune față de politica P. M. S. U.

BUDAPESTA 30 (Agerpres).— 
După cum transmite MTI: La 
29 martie au avut loc mari mi
tinguri de masă, organizate de 
comitetele raionale ale Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar din 
Budapesta, la care au participat 
peste 100.000 de oameni ai mun
cii.

La mitingul care a avut loc in 
Piața Republicii a luat cuvîntul 
ministrul de stat Gyocgy Maro- 
san. secretar al CC al PALS U. 
Marosan a exprimat recunoștința 
fierbinte a poporului ungă- pen
tru ajutorul pe care R- P- Unga
ră l-a primit și ii c.imeșle dur 
partea Uniunii Sovietice.

Ajutorai lagărului socialist — 
a spus G. Marosar. — șâ in prta 
mai riad ajutorai Laiua-i Sovie
tice. a fost acela ca-e a lspcedi- 
cat scăderea ruvefsîui de trai al 
oameaflar armiei, din Ungar .a 

1 dopă everămentee contra revotr- 
tcaare din octombrie, care an 
adus aa grav preșadxin ecooo- 
3-e nat-ocate a țării.

La aridinguf cameafe- 
4= raionul nr. 13 dm 
pesta a luat anintn!
MăsarcX pr.m.sxepreședinte al 
gcier tutui, membra al Ccm.tete- 
hat Execativ a! CC a! PMSU. 
Ie cavjKarea sa. F. Mutnrx*i s-a 
orc; a: de rezulta trie tratatrve'or 
raga-o-sovietice și de declarația 
gmeinetoe R P. Ungare și llni- 
ss»! Soviet ce. smaată Ia 28 
MpcMe Ia Moseeva

X-pa de azi. — a spus F. Măa- 
rc* —■ are o sriasă important* 
peacra vata tării ș. a partida ai 
neuăra. deoarece n-mă-a* cart:- 
cjpartkx ia mrLngsri'.e de as- 
ăz. constitu:e o dovadă grâi.oe-

Boda. 
Fe.ene

re cb masele largi muncitoare 
slntjL" 
vîntarei 
niatTn. „ . _
vestea că Uniunea Sovietică a- 
nulează o datorie de un miliard 
de forinți și acordă Ungariei un 
credit de 875 milioane de ruble 
In mărfuri și valută Liberă.

Participanții la mitingurile de 
masă ale oamenilor muncii de la 
Budapesta *• adresat CC <1 
P.GU.S. o teiegramă in are sa
lută Declarația guvernelor Uni
unii Sovietice și Republicii 
Populare Ungare și Declarația 
ca pririre la tratativele dintre 
SeteeițiJe P.CL.S. și PMS.U.

D-;ă ce a subliniat ajutorul 
prietenesc acordat de Uniunea 
Sov.eică Ungariei încă de ia 
efinerarea sa și sprijină! militar, 
ncr*;-po.:î:c și economic acordat 
Ia zirob.re* contrarevoluției și 
Ia consot.darea puterii populare 
în RP. Ungară, în telegramă se 
spune:

„După zdrobirea prin forța ar. 
m: ur a conL-arevoluției. am ho
ur?. acum să lichidăm toate 
consecințele acesteia, să dejucâm 
toate uneltirile reacțiunii inter
ne șa internaționale și sa ocupăm 
o paz:|>e fermă pe frontul luptei 
pnlîtict și al muncii. Vom mun
ci cu toate forțele noastre în in
teresul continuării cu succes a 
«■struct*; socialiste, a avîntu- 
i- vreți: noastre economice și a 
ndicărl: bunăstării materiale a 
pcpcrjlui nostru. Vom face tot 
ce ne va sta in putință pentru 
ra patria noastră să fie un mem
ora demn al lagărului socialist 
invincibil*.

nieuna po^onilof rtftgar la

VAfNFGRMÂN

Visurile imperialiștilor de a dezmembra 
Indonezia nu se vor realiza 
— a declarat Sukarno

DJAKARTA 30 (Agerpres). 
China Nouă transmite: Luind cu
vin tul în fata a 50.000 de per
soane în orașul Rangkasbitung 
din Java de vest, președintele Re
publicii, Sukarno, a spus că vi
surile imperialiștilor de a dez
membra Indonezia nu se vor rea
liza. El a chemat poporul indone
zian să se unească și mai strins 
pentru apărarea republicii. Preșe
dintele Sukarno a subliniat in 
discursul său că imperialiștii vor 
să distrugă unitatea națională a 
Indoneziei și să creeze o federație 
de state cu scopul de a-și atinge 
planurile lor de dezbinare și stă
pânire. Unii conducători politici 
au fost folosiți de imperialiști.

Dar poporul indonezian do are 
nevoie de o federație de sute, ei 
dorește o republici uniți inde
pendentă. pe care o va apăra pini 
la capăt. Faptul ci locuitori din 
toate părțile țârii adresează me
saje și trimit reprezentanți ia ca
pitala pentru a și exx-=a JprijS- 
cuî fata de gireras! cestraL a 
coo^iîsxt o ripostă dată afîrsa-

ți Rț

'.♦J
țîHor mtscLecase ate eoce **i 
de presă din 
publica 
situație
mat poporul indonezian să se bi
zui* oe tortei* sale proprii pentra 
a infantili opera de. ncaoatrocue 
Si pentru » crea o societate Ws- 
florftoare bazată pe dreptate.

Declarația c imuni asupra tratativelor 
dintre delegațiileC.C. al P.C.F. fi C.C. al B.C.I.

BELGRAD
Agenta
Se zrw

ODESA. La 2S martie a sosit 
ia Odesa «tăind din orașul 
C»’«- cciecthul Teatrului de 
SCS te Operetă din București .

FtăTN Tt rucâ-amiaza zilei 
ue M na"Ua au avut loc Ia Kun- 
ssa radat-veie dStre Ciu En-iai. 
xronera. rests ~de Stat al 
l 7 Qtune. ș. L Nn. pnmu.

Lz..nS Birsane. Tra
in s-aa ans.*ișu"ad 
ri cariata
Bi.-Dux. cast cs-~4d poe

Deschiderea ședinței Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii

BERLIN '30 (Agerpres). — Mondial dl Păcii, laureat al pre- 
TASS transmite: La 30 martie s-a 
deschis la Berlin ședința Biroului 
CMsiliutoi Mondial a! Păcii la care 
paiUcipi reprerentanți de cază din 
multe țări ale lumii.

In numele consiliului german al 
Itrptdiorilor pentru pace, asistența 
a fort salutată de prof. Walter 
Friederich care i-a urat succes în 
muncă. Apoi, prpf, Frederic Joliot 
Curie, președintele Consiliului

• A

iniului Nobel, a rostit o scurtă cu- 
vîntare introductivă în care a'fă
cut o analiză a situației internațio
nale.

A luat apoi cuvîntul cunoscutul 
fizician englez prof. Bernal care s-a 
oprit asupra problemelor armei și 
rachetei atomice' fi experimentării 
lor.

Au inceput discuții pe marginea 
celor două cuvîntări.

Față de alegerile din 1952 P.C. Indian 
a obținut un număr de voturi 

mai mult decît dublu
DELHI 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția „France 
Presse", în alegerile generale 
pentru Camera Inferioară a par
lamentului indian, partidul Con
gresul Național Indian a obținut 
54 milioane de voturi (46,5 la su
tă) din voturile exprimate față 
de 47.450.000 de voturi (45 la

sută din voturile exprimate) cit 
a obținut în alegerile generale 
din 1952. Partidul Comunist In
dian a obținut în 1957 mai mult 
decit dublul voturilor obținute In 
alegerile din 1952, treclnd de la 
5.300.000 de voturi la 11.448.000 
de voturi.

Mișcarea grevistă din Anglia ia amploare
LONDRA 30 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă occidentale, greva celor 1 
milion de muncitori din întreprin
derile constructoare de mașini, 
care a inceput săptămina trecută 
In cele mai importante centre in
dustriale britanice, s.a extins sint- 
băta și in regiunea Londrei. In

dimineața de 30 martie s-au ală
turat grevei muncitorilor din pro
vincie 500.000 de muncitori din 
regiunea londoneză.

încetarea din viață 
a lui Gh. Tătărescu
Comitetul romîn pentru repa- 

triere anunță cu profund regret 
că in seara zilei de 28 martie 
1957, după o boa!J îndelungată, 
a încetat din 'viată. In București, 
Gh. Tătărescu, membru al Comi
tetului romîn pentru repatriere, 
în cadrul căruia a depus o rod
nică activitate.PARIS Autoritățile franceze 

continuă represaliile împotriva al
gerienilor care luptă pentru in
dependenta tării lor. La 28 martie 
jandarmii francezi au arestat 
zece tineri sub bănuiala că au 
participat la mișcarea de elibe
rare națională. In regiunea Sidi- 
Bel-Abbes armata și politia au e- 
fi-ctuat asa-zisa operație de „cu
rățire" în timpul căreia au fost 
reținuta 1 500 de persoane pentru 
verificarea actelor.

vid va duce tratative in vederea 
i.-Kbeierii unui acord economic in
tre cete două țări

BERLIN La 29 martie s-a des
chis la Berlin ședința Consiliului 
National al Frontului Național al 
Germaniei Democrate.

BERLIN La 28 martie s-a a- 
nuntat ca primarul orașului Ham
burg iR F Germană) a accep
tat o invitație transmisă de am
basadorul sovietic de ia Bonn, 
Smirnov, ca o delegație a consi- 
lî-• monicfnal din Hamburg să 
viziteze LeningraduL

MADRID. Agenția France 
Presse anunță că in principalele 
orașe spaniole — și in special la 
Madrid și Barcelona — se afir
ma dm nou o mișcare de boico
tare a actebuaetor și tramvaielor 
șt chiar a spectacolelor și presei

PARIS. La 30 sarde au avut 
ăec ta -șw taoKams nat-ocale 
ae m Eeward Her: jet vr-șe: —. 

■<e se aaoaze ai Aducă*.i NatjO- 
ca.e Franceze. La ceremonia tu
rciri. șeftd guvernului Guy 
Mo et, a rostit o cuvintare in 
care a cinstit memoria acestui 
emmer.t cm de stat al Frar.ței.

COMITETUL ROMÎN 
PENTRU REPATRIERE

★

Cor.pul defunctului a fost depus 
la biserica Boteanu, unde, în ziua 
de simbătă 30 martie a. c. s-a 
oficiat serviciul divin. înhumarea 
a avut loc în cavoul familiei de 
la cimitirul Bellu.
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Vești din America Latină
De Ia C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 

de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Z i. Z. ** i_______

martie publică un comunicat al C.C al P.C.U.S. iu. Spprem ai . R S 5 
și al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. in care m-rJitams » .
se spune că plenara din februarie a C. C. al 
P.C.U.S., discutind problema „perfecționării con
tinue a organizării conducerii industriei și con
strucțiilor", a însărcinai Prezidiul C.C al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R S S. 
să elaboreze propuneri concrete pentru reo*ge- 
nizarea conducerii industriei și
Si, finind seama de marea i________ .. »
a acestei prob eme, să o prezinte spre «arii-' dri șl sbvhozr 
nare. Sovietului Suorem al U.R.S S- participarea a<

In conformitate cu această însărcinare. Pre- m*i fargi la«i 
zidiul C.C. al P.C.U S. și Consiliul de Miniștptear» olmfe uL 
■îl U.R.S.S. vor prezenta problema perfecționării rea cu succes a 
continue a organizărji conducerii industrie: și unuiui

Ziarele din 30 construcțiilor La ■naiLwra tajani 
’— ~  ----------- —i Raportor ia
problemă a ies: au-».: K- S. Hzwraw.

In comunicai se teoat ne ueraw* că CC 
ai P£.U.S. și CokTsJ'.ui de Mxatsn 
U.R.SS. cheamă ocencruzțifae 4e MV »- 

organizeze discutam pwbâti per-ectto'ăr- 
continue a organ mri: ■ muSj tnrfzstr5ei F

intypg-ider. sțsntaere. «ggt-ei și constricțiilor construcțiilor 
însemnătate ite șut jațij ittentilu 
irezinte sp& dxat*- ‘Tri șt

msl

Lu<r < ne sw 
i«-ne* tutu- 9 Pi

Wfce

pezeiso aa acu/ loc mari man1'- 
; moții de protest împotriva 
sânutri, tarifelor ta transportu
ri ie conuin. In cursul dimine
ții dg vinari grupuri de mani- 
restanți, in ma-e parte studenți, 
&a aruncai cu pietre in autobu
se și troleibuse. In cursul serii 
mamiestațiiie au reinceput. A- 
genția Frave Presse relatează 
că aproximare 3000 de persoane 
au aruncat cu metre spărgînd 
ferestrele unor imobile fi geamu
rile la automobile. Un alt grup 
de manrrestanli a atacat intr-o 

Ma wnfi gară ui convoi de vagoane 
spdrg'.-id geamurite.' Poliția a 
intercept, t-ăgind in cer. penl'il 
< Imp'XșSa pe maniiestanp. Ia 
c^-rssd urandutațiilor s-au in» i 
registrul numeroși răniți.

— In sfirșit, se arată stăp.nui cuibului.
(de V. TIMOC)

BAGbAO

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele din 
Moscova au publicat tezele ra
portului lui N. S. Hrușciov «cu 
privire la perfecționarea continuă 
a organizării conducerii industrii 
și construcțiilor", care va fi pre. 
zentat la următoarea sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au hota- 
rit să publice aceste teze pentru 
ca prin organizarea unei discuții 
pe marginea lor la care să parti
cipe întreg poporu', printr-un 
larg schimb de păreri și linin- 
du-se seama de întreaga expe
riență existentă, să se elaboreze 
formele cele mai adecvate de con
ducere a economiei naționale a 
țării

In teze se arată că astăzi în 
Uniunea Sovietică există peste 
200.000 de întreprinderi indus
triale de stat și peste 100.000 de 
șantiere care sint situate in di
ferite regiuni ale țării. Față de 
proporțiile actuale ale producției, 
formele de conducere existente 
în prezent nu corespund cerințe
lor sporite ale conducerii con. 
crete și operative a dezvoltării e- 
conomiei naționale, îngrădesc po
sibilitatea folosirii depline a re
zervelor existente in sistemul so
cialist al economiei naționale.

In teze se amintește că in inte
resul dezvoltării economiei națio
nale a țării, plenara din februa
rie a C.C. al P.C.U.S. a conside
rat necesar să se treacă la forme 
de conducere a construcției eco
nomice in condițiile cărora să se 
îmbine mai deplin conducerea 
concretă și operativă la periferie 
cu o strictă respectare a princi
piului planificării centralizate pe 
scara întregii țări. In conformitate 
cu aceasta, tezele propun ca cen
trul de greutate al conducerii 
operative a industriei și construc
țiilor să fie transferat la perife

rie, 1a întreprinderi și șantiere. 
In acest scop se propune să se 
treacă de la ivrmeie organizatori
ce de conducere existente in pre
zent prin ministere și departa
mente pe ramuri de producție, 1« 
forme de conducere nof după 
principiul terîtorîaL Ca o aseme
nea forma se recomandă crearea 
in regiunile, ținuturile și repubH. 
cile cu o industrie suficient de 
dezvoltată, a unor consilii ale e- 
ccnomiei na lionafe Aceasta va co
respunde intereselor aplicării mai 
departe a principiului leninist al 
centralismului democratic >n do
meniul construcției economice, 
principiu care presupune uezvot. 
tarea prin toate mijloacele a ini. 
țiativei creatoare a maselor și a 
organelor locale, centrul avi nd 
zelul conducător.

Consiliul economiei naționale 
va li veriga de bază tn conduce
rea industriei și construcțiilor, 
va conduce nemijlocit intreprln- 
derile și șantierele in subordine, 
călăuzindu-se după sarcinile pla
nului general de stat de dezvol
tare a economiei naționale.

Consiliile economiei naționale 
din ținuturi, regiuni, și republici 
vor fi investite cu toate drepturile 
necesare exercitării activității e- 
conomice și financiare și vor 
purta răspunderea deplină pentru 
îndeplinirea planurilor de pro
ducție și pentru rezultatele eco. 
nomice ale activității întreprinde
rilor tn subordine. In teze sa a- 
rată că munca principală de con
ducere a întreprinderilor și ,an- 
tierelor trebuie concentrată in 
combinatele, trusturile șl celelalte 
unități economice subordonate 
consiliilor economiei naționale, 
organizate după principiul rama, 
rilcr de producție. Consiliile eco
nomiei naționale înfăptuiesc atit 
planificarea de perspectivă ctt și 
planificarea curentă a muncii in 
industrie și construcții.

rii aevoăor ecoooiei oa penale 
și țmind seama de realizările 
șbinfei și trhniriu f i—siia de 
»Ut pentru pla nițică rea de pers
pectivă a economiei naționale tre
buie să elaboreze propuneri pen.

țiuni care să asigure aplicarea 
unei ppaici cest’zxzzte muc* tn 
dezvoțta-ei edur «ai principale 
ramuri zic iadasorri, tameții in- 
deplm.te ia prezeat de miassăere. 
Gosplanul LtLS (rebate să 
aibă auamde dreprari pentru re
zolvare* operații a a problemelor 
legate de coordonarea activității 
consiliilor ecaaoaaei naționale.

In teze se arată că hi noile 
condiții existenta Cerni riri de stat 
pentru planificnrea curent* a e. 
conomiei națioaale este nerațio
nală și trebuie desfimțată.

ale coestrucțiilor și proiectări pe 
scara întregii țări.

Tezele subliniază că reorgani
zarea conducerii industriei și 
construcțiilor trebuie să îmbună
tățească ca mult folosirea resur- 
se'or materiale și financiare ale 
statului, să ridice rentabilitatea 
întreprinderilor, să sporească a. 
emulările interne ale producției, 
să înlăture cheltuielile și pierderi
le neproductive existente in pre
zent și prin aceasta să folosească 
mai complect rezervele industriei.

In teze se relevă că in legătură 
cu desființarea ministerelor in

Cu privire la perfecționarea continuă 
a organizării conducerii industriei și construcțiilor 

Tezele raportului tovarășului N. S. Hrușciov
lor, vor iuflueafa activ mersul 
iodepliniru planului economiei 
naționale

In teze se subliniază necesita, 
tea conducerii planificate centra
lizate a economiei naționale, ceea 
ce decurge din însăși esența rela
țiilor de producție socialiste care 
se bazează pe proprietatea so
cială asupra mijloacelor de pro
ducție.

Proiectata reorganizare a con. 
ducerii industriei și construcțiilor 
necesită îmbunătățirea radicală a 
muncii Comisiei de stat pentru 
plinifkarei de perspectivă a e- 
conomiei naționale (Gosplan). in 
așa fel ca in activitatea ei ea să 
se bazeze pe consiliile economiei 
naționale ale regiunilor economice 
administrative, să unifice și să 
coordoneze munca lor, să supună

tru dezvoltarea tuturor ramurilor 
economiei naționale. In afară de 
planurile cincinale Comisia de 
stat pentru planificarea de pers
pectivă a economiei naționale 
este chemată să elaboreze pla
nurile de perspectivă pe pe. 
rioade mai îndelungate. Pe baza 
acestor planuri trebuie să fie sta
bilite raporturi Juste intre dife
ritele ramuri ale economiei națio, 
nale și direcția in care să se dez
volte diferitele regiuni economice.

Elaborarea planurilor trebuie 
să înceapă in întreprinderi, in 
unitatea economică respectivă, tn 
consiliul economiei naționale, In 
Gosp’anul republicii, iar apoi să 
fie coordonate in Gosplanul 
U.RS.S.

Paralel cu activitatea de plani
ficare, tezele propun să se încre
dințeze Gosplanului unele func

In teze se propune crearea pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a unui comitet tehni- 
co-ingineresc in locul Comitetului 
de stat pentru tehnică care exis
tă in prezent. Acest comitet este 
chemat să ajute Comisia de stat 
pentru planificarea de perspectivă 
a economiei naționale și consilii
le economiei naționale, să stabi
lească nivelul tehnico.științific la 
care trebuie planificată dezvolta
rea ramurilor economiei naționa
le, ținlndu-se seama totodată de 
cele mai noi realizări ale științei 
și tehnicii.

Se relevă că este rațională men
ținerea Comitetului de Stat de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru problemele cons
trucțiilor, existent astăzi. In le
gătură cu necesitatea rezolvării 
unei serii de probleme generale

dustriale și de construcții apare 
necesitatea modificării componen
ței Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Se propune să se intro
ducă in componenta Consiliului 
de Miniștri al U.R.SS. pre
ședinții Consiliilor de Miniștri ale 
Republicilor Unionale. In afara 
conducătorilor ministerelor ce vor 
fi menținute, din Consiliul de Mi. 
niștri al U.R.S.S. vor face parte 
președintele Comisiei de stat pen
tru planificarea de perspectivă a 
economiei naționale a U.R.S.S., 
președintele Comitetului tehnico- 
ingineresc și conducătorii altor 
comitete de stat, șeful Direcției 
Centrale de Statistică și la propu
nerea președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R S.S. — vicepreșe
dinții și șefii secțiilor celor mai 
importante ale Comisiei de stat 
pentru planificarea de perspectivă

a economiei naționale a U.R,S.S., 
care pot fi miniștri ai U.R S.S., 
așa după cum s.a procedat și în 
cazul Comisiei de stat pentru 
planificarea curentă a economiei 
naționale

Un capitol special al tezelor 
este consacrat lărgirii drepturilor 
Republicilor Unionale și ridicării 
rolului lor in conducerea econo
miei

Capitolul următor al tezelor 
este consacrat ridicării roiului 
organizațiilor sovietice, de partid 
și sindicale în construcția econo
mica. antrenării și mai largi a 
maselor de oameni ai muncii la 
conducerea producției.

In încheierea tezelor se spune 
Intre altele:

Ritmul înalt al avîntului eco
nomiei naționale a țării noastre 
și creșterea necontenită a bună
stării poporului sint asigurate 
prin înfăptuirea consecventă de 
către partid a liniei leniniste ur
mărind dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele. Industria 
ușoară, agricultura, toate ramu
rile economiei naționale a țării se 
pot dezvolta cu succes numai pe 
baza unei industrii grele puter
nice, in permanentă creștere...

Numai in condițiile dezvoltării 
multilaterale și înalte a ramurilor 
industriei din grupa „A“, adică a 
industriei grele — metalurgia, in
dustria combustibilului ,energeti
ca, construcția de mașini, chimia 
-- se creează condițiile necesare 
pentru dezvoltarea tuturor ramu
rilor industriei ușoare și agri
culturii. Dacă însă nu faci aceas
ta, dacă te lași influențat de o 
înțelegere greșită, falsă și folo
sești rondurile principale pentru 
dezvoltarea ramurilor industriei 
din grupa „B“, adică a industriei 
ușoare, poți obține aparența unui 
succes, să asiguri doar satisface
rea pe un timp scurt a unor ne
cesități. Dar aceasta se va face

pe seama subminării bazelor dez
voltării economiei noastre în vii
tor. Acest lucru nu poate fi ad
mis deoarece ar însemna o aba
tere de la singura ca’.e justă, cea 
leninistă, ar însemna condamna
rea economiei țării la stagnare...

După cum a subliniat cu o nouă 
forță Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., în fața țării noastre stă 
sarcina de a ajunge din urmă și 
a întrece cele mai dezvoltate țări 
capitaliste in ce privește produc
ția pe cap de locuitor. Trebuie să 
avem în vedere că nici aceste țări 
nu vor sta pe loc, ci că in anu
mite condiții vor merge înainte. 
Pentru a întrece cele mai dezvol
tate țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de locuitor este, 
prin urmare, necesar să se asi
gure o justă proporție a investi
ților capitale în grupa „A“ și în 
grupa „B“, să se asigure un ritm 
mai rapid de dezvoltare a indus
triei grele...

Linia care urmărește dezvolta* 
rea cu precădere a industriei 
grele va permite de asemenea să 
se asigure înzestrarea economiei 
naționale a țării cu tehnica înain
tată, va permite menținerea la 
înălțime a capacității de apărare 
a U R.S.S. lată de ce dușmanii 
Uniunii Sovietice și-au îndreptat 
întotdeauna și își îndreaptă efor
turile spre discreditarea acestei 
mari idei leniniste care constituie 
linia generală a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Partidul nostru a fost, este și va 
fi pentru calea leninistă de dez 
voltare socialistă, verificată prin 
experiența îndelungată a Uniunii 
Sovietice, a marii Chine, a tutu
ror țărilor de democrație popu
lară.

Numai această cale ne duce spre 
felul scump — construirea socie
tății comuniste, cind va fi asigu
rată satisfacerea tuturor nevoilor 
omului în muncă și viață.
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