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continuă cu succes lucrările de

construcție și montajul tehnologic

Flori și... boboci

Pentru
Dar se uită crunt la norii 
Cei setoși după furtuni 
Și de moarte-aducătorii — 
Vînturați de domni nebuni

Și de moarte 1

Dolofan bulzuț de aur,
Prunc răsfrlnt în gingășii — 
N-are mama alt tezaur 
Ce îți poate semui.

N-are mama 1

Stringe mama pentru tine 
Toate visurile el,
Ca pe-un fagur de albine,
Ca pe-un snop de brebenel,

Ca pe-un fagur.

Ea cu „nani" îți Imită 
Gunguritul fără seamăn 
Și veghează fericită 
Somnul tău cu basmul geamăn.

Și veghează 1

cei mici
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avidenței economiilor trebuie rezolvată pînă la capăt

Congresul al II-lea al U.T.M. a pus în fața organizațiilor Ü.TM. 
sarcini mari privind economisirea de metal. Pe această linie, la 
Reșița, tineretul metalurgist cu sprijinul prețios al virstnicilor, 
tehnicienilor și inginerilor, sub conducerea organizației de partid, 
a studiat la începutul acestui an posibilitățile existente pentru

, economisirea metalului în Combinatul Metalurgic Reșița, și la 30 
1 ianuarie 1958 a lansat o chemare către tinerii din întreaga țară, 
\ prin care îi chema la o cît mai bună gospodărire a metalului. Cu 

acest prilej tineretul metalurgist de la C.M.R. s-a angajat să 
dea patriei pînă la sfîrșitul an ului o economie de metal de 3.050 
tone.
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Printre numeroasele colective 
de tineret din cadrul secțiilor 
combinatului nostru metalurgic, 
eărora le revine un rol impor
tant in realizarea angajamentu
lui luat, se numără și organiza
ția noastră de bază U.T.M.. din 
sectorul turnătoriei de oțel. Nu
mai utemiștii și tinerii din sec
torul nostru și-au propus să eco- 
homisească 350 tone de oțel în 
procesul de turnare a feluritelor 
piese. Pînă acum — adică în 
•primele trei luni de la lansarea 

mării — utemiștii și tinerii 
sectorul nostru au realizat 

neja o economie de oțel lichid de 
172 tone.

Acesta este doar primul pas 
pe care l-am făcut pe calea cea 
mare a valorifi
cării tuturor re
surselor interne 
ce există în ca
drul sectorului 
pentru economi
sirea de metal. 
Socotim însă că 
experiența do- 
bîndită de orga
nizația și tine
retul nostru în 
aceste trei luni 
este un bun de

folos atît pentru noi cît și pentru 
alte organizații ce activează în 
industria metalurgică și au răs
puns chemării lansate la Reșița.

EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE

Tocmai de aceea vrem să arătăm 
cîteva din laturile cele mai im
portante ale activității noastre, 
cîteva din metodele de bază, deo
sebit de însemnate, prin care s-au 
obținut economisiri considerabile

de metal pe fiecare tonă de piese 
turnate.

In acest sens organizația de 
bază U.T.M., sprijinită de comu
niștii din sector, a pus sarcina 
de a se reduce pe cît este posi
bil consumul specific de meta! 
pe tona de piese turnate, fără 
scăderea calității. Acest lucru s a 
putut înfăptui prin faptul că s-au 
luat o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice privind reorgani
zarea și chiar înființarea de noi 
brigăzi de tineret, s-a trecut la 
reorganizarea posturilor utemiste 
de control, stabilindu-li-se sarcini 
concrete în acțiunea de economi
sire a metalului, și s-a înființat 
un colectiv compus din munci
tori, ingineri și maiștri, care are 
ca sarcină studierea propunerilor 
venite din masă privind găsirea

NICOLAE CH1RILA 
secretarul organizației U.T.M. 

a turnătoriei de oțel 
din Combinatul Metalurgic

Reșița.
Ing. ION GRASOI

Ing. ADRIAN IONESCU

Pe șantierul tineretului 
de la Năvodari

Tinerii constructori de pe ma
rele șantier al Uzinei de superfos- 
fați și acid sulfuric Năvodari gră
besc lucrările, pentru a da în 
funcțiune în trimestrul III linia 
de acid sulfuric, iar în trimestrul 
IV linia de superfosfați.

Șantierul a reușit, printr-o bună 
organizare a producției, să ia un 
avans de circa o lună de zile, 
față de prevederile graficului de 
lucrări, atît în ce privește con
strucțiile, cit și instalațiile.

Lucrările au ajuns într-un stadiu 
înaintat.

La linia de acid sulfuric toate 
clădirile (depozitul de pirită, fil
trele electrice, secția de spălare, 
pavilionul principal etc.) sînt ridi
cate la roșu și cu finisajele brute

de locuințe
Sub suprave

gherea ingine
rilor Tarpan 
Cristalf, Mun- 
teanu Victor ș* 
Almășanu La- 
zăr, electricie. 
nil Lovin Mihai 
și Turcu lorgu 
verifică pupi
trul de coman
dă pentru ali
mentarea cupto
rului de la noul 
laminor nr. 2, 
„Nicolae Cris- 
tea“ — Galați.

terminat«, în momentul de față 
lucrîndu-se din plin la montajul 
agregatelor tehnologice.

La linia de superfosfați, la de
pozitul de apatită s-au montat 
chesoanele la acoperiș, în momen
tul de față efectuîndu-se turnarea 
laminatoarelor; la secția elevatoa
re scheletul de beton armat a fost 
turnat și acum se execută zidăria 
la ultimul etaj. La secția operativă 
construcția metalică a fost termi
nată în proporție de 8O"/o, iar la 
secția Floro-silioai construcția 
este executată la roșu, finisajele, 
brute interioare terminate și fun
dațiile pentru agregate turnate.

Lucrările sînt foarte avansate și 
la cantină, pavilionul administra
tiv, laboratorul central etc. Ace
stea sînt terminate la roșu; se 
execută actualmente finisajele in
terioare (zugrăveli, vopsitorii, fa
ianță, parchete etc.).

La colonia muncitorească a fost 
predat un bloc de locuințe, iar 
pînă la sfîrșitul semestrului I vor 
mai fi predate încă două blocuri. 
Alte patru blocuri sînt ridicate la 
roșu și vor fi date în folosință 
pînă la sfîrșitul anului 1958.

Noi proiecte tip

Nicolae Barbu

Și în ochii tăi albaștri 
Ea se uită zi de zi, 
Cum se uită ceru-n aștri
Și bunica la copii,

Cum se uită.

și cu glas ca jarul — mama 
Omulețului abia născut — 
Strigă aprig: „luați seama, 
Că-i sînt scut de netrecut" I

Strigă aprig 1

Pentru Ziua Interna
țională a Copilului oa
menii muncii din țara 
noastră au pregătit ce. 
lor mici frumoase sur
prize.

La Cluj tn parcul mare 
al orașului, In parcul 
din Piața Malinovski șl 
in cartierul Giriș, au 
fost amenajate ,.orășele" 
ale copiilor. Aici, pe 
lingă numeroasele sur
prize, cel mici vor pu. 
tea urmări frumoase 
programe artistice la 
care Iși vor da concur

DĂRUIREA PENTRU
torofesiunea aleasă
țUL ad

c Un popas printre cel care în curînd vor părăsi băncile facul
tăților Imprăștiindu-se prin toate colțurile țării, îți dă prilejul 
să-i cunoști, poate mai schimbați, mai preocupați și mai maturi, 
decît îi cunoșteam ca studenți... Acum fiecare viitor agronom, 
medic, inginer sau pedagog, iși pune problema ce va face mai 
departe în viață, dacă se va putea achita conștiincios de sarcina 
și datoria pe care o are față de facultate, față de societate. Și 
nu poți atunci cînd le asculți planurile de viitor să nu-i privești 
cu încredere, cu convingerea că facultatea i-a format ca oameni 
folositori patriei.

Am rugat pe cîțiva dintre viitorii absolvenți ai Institutelor 
de Jnvățămînt superior,. să ne împărtășească și nouă, acum la 

să meargă să muncească, ce pla-sfîrșit de studenție, unde vor 
nuri au...

De la sat am venit 
|1 la sat mă voi întoarce

Sîntem la Institutul agronomic muncim. “Dar 
din Cluj, In parcul institutului, 
tm surprins, într-un moment de 
răgaz, cîțiva studenți, absolvenți 
ui anului V. Le-am răpit acest 
timp de răgaz rugîndu-i să răs
pundă întrebării noastre : „unde 
veți merge, după absolvirea insti
tutului ?“ lată unul dintre răs
punsuri, scurt dar semnificativ :

— Vreau să-mi încep meseria 
a început studentul MARE 

ILIE. Eu am venit de ja sat și ța 
sat mă voi întoarce. Voi merge 
oriunde voi fi trimis, dar aș a- 
’’ea o preferință : să merg într-o 

odărie agricolă colectivă din 
i „.unea Constanța. Mi-am făcut 
Stagiul de practică în această re
giune timp de 8 luni. M-am con
vins, în acest timp, că aci ingine
rul agronom prețuiește enorm 
ochii țăranului. Țăranul care 
de-a riadul a trăit în cea 
cruntă mizerie, cu credința că 
tnîntul Dobrogei nu-i va 
niciodată atît cît să-l îndestuleze, 
a fost ajutat în acești ani să 
smulgă pămîntului mai mult, să 
năzuiască și să lupte pentru o 
viață îmbelșugată. Țăranul dobro
gean își pune atita nădejde în in
ginerul agronom, are atita încre
dere în acesta, într-atît trăiește cu 
convingerea că fără inginerul a- 
gronom pământul nu poate fi su
pus, îneît a-i înșela așteptările, 
este egal cu o crimă. Acesta este 
unul din motivele pentru care 
in-aș duce în Dobrogea : pentru 
Ca aș simți mai mult ca în orice 
uită parte prețuirea țăranului 
muncitor. Și m-aș mai duce pen
tru că în condițiile actuale, cînd 
întreaga regiune Constanța este 
pooperativizată, inginerul agronom

ore aci cîmp larg de activitate. In 
condițiile de climă și de fol spe- 

fice regiunii, nouă, celor din păr
țile Ardealului, ne-ar fi mai greu 
.Z. ____..... ZZ.: tocmai aceste

greutăți mă vor ajuta să-mi între
gesc pregătirea, să mă călesc pen
tru a face față profesiunii. Iată, 
in mare, de ce prefer Dobrogea.

Vrem să educam 
tinerele vlăstare

în 
ani 

mai 
pa
lla

Pa viitorii profesori, absolvenți 
ai Facultății de filologie din 
București, cu care am stat de vor
bă, i-am găsit învățînd într-un 
amfiteatru, pentru examenul de 
stat. Fao toți parte din aceeași 
grupă. Răducănoiu Virginia, Des
culții Verona, Crețu Valeria, Iacob 
Vasile și Stanislav Popescu. Poate 
de aceea cînd i-am întrebat ce vor 
face după terminarea facultății, 
gîndurile și dorințele le-au fost 
aceleași.

— In primii ani de facultate nu 
am fost convinși că terminînd fa
cultatea ne vom duce neapărat ca 
profesori la o școală. întrevedeam 
alte posibilități și de multe ori 
respingeam gîndul profesoratului. 
Acum, însă, am înțeles că pe lin
gă alte lucruri, facultatea ne-a 
pregătit pentru o nobilă, fru
moasă și înălțătoare meserie 
și anume aceea de a creș-

ta tînerela vlăstare, aceea de a a- 
duca copiii, de a-i învăța.

De aceea, cînd în luna dc practi
că de anul acesta, efectuată la 
școala medie din comuna Șiret, 
regiunea Suceava, a trebuit să a- 
rătăm ce știm, ce-am învătat în 
toți acești ani, am muncit din răs
puteri pentru ca să fim la înăl
țime.

E foarte greu de spus ce senti
mente ne-au încercat atunci cînd 
ne-am aflat în fața unei clase în
tregi. La prima lecție predată 
ne-am simțit aproape revoltător 
de stîngaci, abia am putut epuiza 
cele 50 de minute ale lecției. Ve
deam că copiii ne privesc curioși, 
vedeam că ne simțeau nesiguran
ța și timiditatea. Atunci am vă
zut prima dată cît de grea și pli
nă de răspundere este profesiunea 
noastră. Dar cu toate astea nu 
am dezarmat nici unul. Ne-au 
ajutat toți profesorii școlii din Și
ret, ne-au arătat că încetul cu în
cetul ne vom obișnui, ne-au lăsat 
să asistăm la lecțiile lor, pentru a 
ne forma metoda de predare care 
nouă ne lipsea, ne-au îndrumat în 
consiliile pedagogice cum să ne 
purtăm cu elevii pentru ca să le 
stîrnim interesul, curiozitatea. Și 
așa, am început să ne obișnuim. 
Ne făceam dinainte planul, minu
țios și apoi, expuneam liber elevi
lor lecția. Ne ascultau atenți, pre
ocupați. Simțeam atunci cea mai 
adîncă bucurie pe care o trăisem 
vreodată. Cînd am luat toți pri
mul 9 pe carnetul de practică și 
cînd am auzit pe elevi că ar vrea 
să aibă ca profesori pe „tovarășul 
sau tovarășa studentă", am socotit 
că îndeplinisem ceea ce facultatea 
cerea do la noi. întrebării de la 
început îi dăm acum un răspuns 
hotărît : dorința noastră după 
terminarea facultății este să înde
plinim ce ne-au rugat elevii din 
Șiret și poate odată cu ei toți cei
lalți elevi din școlile noastre. Să 
venim în mijlocul lor ca profesori 
pentru ca să le împărtășim cunoș
tințele noastre.

Dorința 
unui viitor medic

— Am vrut să devin medic încă 
de cînd eram în liceu — a înce
put EMILIA POPESCU, proaspătă 
absolventă a Facultății de medicină 
generală din București. Fără să

cunosc prea mult răspunderea ace
stei grele profesiuni, de pe atunci 
mă visam într un spital în care să 
ocrotesc și să vindec oamenii, în 
care să am grijă de sănătatea și 
dc igiena lor.

Visul anilor de liceu îl am și 
acum, cu deosebirea că s-a 
transformat în hotărîre. Cei șase 
ani de facultate mi-au arătat prin 
stagiile făcute la diverse spitale, 
prin cunoștințele teoretice căpă
tate, toate riscurile, toate greută
țile și marea răspundere pe care 
o are un medic în fața oamenilor. 
Și toate astea m-au făcut să-mi în
drăgesc mai mult profesiunea. Mai 
mult, doresc ca s-o încep nu în
tr-un spital mare, modern din Ca
pitală sau dintr-un oraș mare, ci 
într-un spital mai mic sau o po
liclinică undeva într-o comună, 
unde voi avea cele mai adînci sa
tisfacții, cînd o vei, vedea că pro
gresează odată cu mine.

Sîntem informați că Institutul 
de Proiectare a Construcțiilor Tip 
a elaborat proiectele tip ale unor 
blocuri de locuințe cu apartamente 
de I, 2 șl 3 camere. Este vorba 
de. clădiri cu parter și 2 etaje, fără 
subsol. Trebuie menționat că la 
aceste apartamente s-a obținut o 
simțitoare reducere a prețului de 
cost.

Aceste rezultate au fost obținute 
prlntr-o mai rațională distribuire 
a spațiilor.

Suprafața locuibilă a fost mult 
sporită față de cea auxiliară. Bu. 
cătăriile sînt asfel dimensionate, 
incit permit să se mănlnce în bune 
condiții în aceste încăperi, iar că
mările sint spațioase și bine ven. 
tilate. Mai trebuie subliniat că 
toate încăperile — principale și 
auxiliare — sint luminate și ven
tilate direct.

Loggiile apartamentelor repre
zintă un spor de confort și contri. 
baie totodată la realizarea plas
tică a fațadelor, care au o arhi
tectură simplă, dar expresivă.

1
?

pagina!

In loc de angajamente
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sul ansamblurile teatre, 
lor șl operelor romlnă 
și maghiară, Teatrul de 
păpuși, orchestra și 
fanfara sindicală din lo
calitate. In parcul mare 
al orașului va avea loc 
un mare carnaval al co
pilului.

La Hunedoara, Deva, 
Petroșani șl Călan s.au 
amenajat noi parcuri și 
solare șl s-au deschis 
„orășele" ale copiilor.

Tn orașele regiunii 
Suceava s.au deschis ex
poziții cu vlnzare, s-au 
amenajat numeroase 
chioșcuri tn parcuri și 
in „orășelele" copiilor 
unde se vor vinde jucă
rii pentru cei mici.

Tn satele regiunii Su
ceava s-au deschis zilele 
acestea peste 250 grădi. 
nițe sezoniere.

concrete, sarcini „în general“
Cooperativizarea complectă a 

raionului Gura Jiului, succesele 
care au fost dobîndite pînă acum 
în dezvoltarea multilaterală și în 
întărirea economico-o rganiza lorică 
a unităților socialist-cooperatiste 
existente aici, se datorcsc și con
tribuției pe care au adus-o în 
acest sens organizațiile utemiste 
sătești. Succesele acestea sînt însă 
și deosebit de edificatoare pentru 
a aprecia multiplele posibilități 
de care dispun utemîștîi și tinerii 
din acest raion, contribuția pe caro 
o pot ei aduce la îndeplinirea tu
turor sarcinilor trasate de partid 
pentru dezvoltarea agriculturii 
noastre. Ideia aceasta i-a călăuzit 
pe utemiștii și tinerii din raionul 
Gura Jiului, mai ales după Cons
fătuirea de la Constanța, după 
studierea documentelor' care au 
fost adoptate de această consfă
tuire. Așa s-a născut inițiativa de 
a se încredința tineretului unele 
obiective economico importante 
din planurile de producție ale 
gospodăriilor colective, cooperati
velor agricole de producție și în
tovărășirilor agricole, fără a se 
micșora prin aceasta contribuția 
pe care trebuie s-o aducă tinere
tul în toate sectoarele de produc, 
ție ale acestor unități.

Astfel, utemiștii și tinerii din 
cooperativa agricolă de producție 
„Lunca Dunării' din comuna Cîr- 
na au făcut propunerea ca orga
nizația de bază U.T.M. să reacti
veze cele două echipe de tineret 
cărora să li se încredințeze 4 hec
tare de sfeclă de zahăr (întreaga 
suprafață a cooperativei), 30 hec
tare însămînțate cu porumb dublu

hibrid din suprafața totală de 60 
hectare și 25 hectare grîu din su
prafața totală de 55 hectare a coo. 
perativei. In același timp, utemiștii 
și tinerii de aici au preconizat un 
complex de măsuri agrotehnice, în 
urma căruia producția de porumb 
la hectar ar fi trebuit să crea-

Comitetul raional 
U.T M. Gura Jiului 

nu sprijină acțiunea 
tinerilor 

din agricultură

scă de la 5600 kg. cît se prevedea 
în planul de producție al coope
rativei la 7800 kg. Ia ha., iar pro- 
ducția de grîu de la 1600 kg. la 
hectar, la 1800, cea de sfeclă de 
zahăr de la 9000 kg. planificate la 
hectar la 12.000 kg. la hectar.

Propuneri asemănătoare s-au 
mai făcut și de către utemiștii și 
tinerii de la G.A.C. „Grigore Preo. 
teasa” din comuna Ghigera, de la 
cooperativele agricole de produc
ție din satele Damian, Toceni și 
Sadova, de utemiștii și tinerii în
tovărășiți din comunele Lișteava, 
Căciulătești, Gînciova și din alte 
părți.

însemnătatea acestei acțiuni a 
tineretului nu a fost însă înțeleasă 
de activiștii comitetului raional 
U.T.M. Ei au susținut că dacă or
ganizațiile U.T.M. vor mobiliza ti
neretul la îndeplinirea unor obiec
tive economice concrete, contribu
ția tineretului la întreaga activi
tate de producție a unităților în 
care muncesc s-ar diminua. Avînd 
o astfel de părere greșită, nu au 
îndrumat organizațiile U.T.M. să 
sprijine acțiunea de luare a unor 
angajamente concrete de către ti-

neri. Din această cauză propune
rile bine chibzuite ale tinerilor nu 
s-au tradus în fapte. Părerea acea
sta care aparține tovarășilor Con
stantin Anghel și Ion Cecea, se
cretari ai comitetului Taional 
U.T.M., precum și lui Ion Miha-• 
lache, Florea Pițichi, Nicolae Ar- 
geșeanu, Florea Predică și alții, 
instructori ai aceluiași comitet, e 
contrară scopului pe care-1 urmă
rește acțiunea utemiștilor și tine
rilor din agricultură. Inițiatorii 
acestei acțiuni au pornit de la 
ideia că prin realizarea unor 
obiective economice importante și 
concrete în afara activității pe 
care o duc ei zi de zi, pentru 
sprijinirea mersului general al uni
tăților în care muncesc, aportul 
tineretului în producția agricolă, 
la consolidarea economico-organi- 
zatorică a unităților socialiste nu 
se .micșorează, ci dimpotrivă 
crește.

Faptul că comitetul raional 
U.T.M. și activiștii săi nu au dat 
atenție acestei acțiuni a tineretu
lui, a constituit un mare neajuns 
în activitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. Deși documentele Consfă
tuirii de la Constanța s-au prelu
crat în 97 organizații de bază 
U.T.M., utemiștii și tinerii nu și- 
au mai propus să înfăptuiască 
obiective precise, concrete, din 
planurile de producție ale unită
ților în care muncesc. Ei s-au an
gajat să sprijine „în general' dez
voltarea agriculturii socialiste din 
raionul Gura Jiului. Comitetul re
gional U.T.M. Craiova nu a aflat 
încă nici pînă acum despre situa
ția creată în acest raion.

Pentru ca astfel de situații, ca 
cele care se petrec în raionul Gura 
Jiului, să nu se mai repete este 
necesar să se ia de urgență mă
suri eficiente, menite să ducă la 
lichidarea lipsurilor existente și 
la sprijinirea activă a acțiunilor 
patriotice ale tineretului din agri
cultură.

pentru strìngerea
în întreaga țară se desfășoară 

din plin pregătirile pentru strîn- 
gerea recoltei. în gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunea Cluj 
au fost terminate reparațiile la 
combine, iar în regiunile Pitești, 
Stalin, Constanța, Timișoara și 
Regiunea Autonomă Maghiară, re. 
parațiile G.A.S. sînt mult avan
sate.

O atenție deosebită se acordă

La G.A.C. „7 Noiembrie“ din J 
corn. Codlea, regiunea Stalin, ț 
echipa condusă de tov. Elena ț 
Bildan execută stropitul răsa- | 

durilor de conopidă. f

P. LUNGII

recoltei
pentru recoltare înpregătirilor _ _

regiunea Constanța. Pentru acea
sta s-a stabilit un plan de măsuri 
în vederea pregătirii și executării 
la timp a lucrărilor agricole de 
vară. Reparațiile la toate mași
nile și uneltele agricale vor fi ter
minate cel tîrziu pînă la 20 iu
nie. G.A.S.-urile vor recolta în
treaga suprafață în cel mult 10 
zile. S.M.T.urile vor stringe păioa- 
sele cu mașinile de pe aproape 
80 la sută din suprafața cultivată

• în gospodăriile agricole colective. 
? în nrpst «r.nn S.M. l’.-nril» nu rpno.în acest scop S.M.i'.-urile au repa- 

rat pînă acum 640 secerători din 
cele 839 planificate, 344 batoze, 
50 combine, iar gospodăriile de 
stat 180 combine.
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Ce factori interDin în modificarea
omului

La ce duce abuzul de
de

a crescut numărul
bolnavilor de vi

cu intra- 
antibiotice-

antibiot ce ® De ce

De la sateliți cu 
puteri uriașe pînă 
la cele mai moder-

alenoi

longevității

eliberată

I

rile științifice 
în viitor. Dar 
nu-i mai puțin 
adevărat că în 
ultimii 15 ani, 
adică tocmai o- 
dată 
rea
lor în terapeuti, 
ca infecțioasă, 
numărul bolna
vilor de viroze 

crescut în 
impresio- 
ca și nu- 
noilor vi-

nant, 
mărul 
roze descoperite 
în ultimul timp. 
Cred că se poa
le afirma că a- 
cum, ca nici 
cind în alte tim
puri, datorită 
utilizării pe sca.

lioane de locuitori ai Japoniei po
sedă azi în organismul lor de 10 
ori mai mult stronțiu decît locui
torii din S.U.A. — și aceasta în 
urma experiențelor cu bombele a- 
tomice din Oceanul Pacific — nu 
poate rămîne fără efect asupra re
zistenței omului față de diverși 
factori nocivi în general, față de 
germenii infecțioși în particular.

în lupta pentru o longevitate 
cît mai mare, acești factori trebuie 
luați în considerare.

Așa dar, trebuie studiate minu
țios noile condiții de viață ale o- 
mului, în mediul în care apare o 
patologie nouă și o reactivitate 
nouă a organismului în funcție de 
noii factori apăruți — viroze noi, 
datorite rupturii echilibrului an
cestral virus-microb, pătrunderea 
în organism a unor noi substanțe, 
datorită radioactivității 
cu prilejul experiențelor cu arme
le atomice.

Acestea sînt aspecte 
problemei longevității omului.

roze B Locuitorii Ja-
poniei posedă de 10 
ori mai mult stron-
țiu în organism decît. 
locuitorii S. U. A\

Răspunde acad prof dr. ȘT. S NICOLAU

ne mijloace 
transport auto, ști
ința și tehnica so
vietică obțin zi ele 
zi mari succese.

In numărul de 
astăzi intr-un mic 
foto-montaj vă pre
zentăm cîteva noi 
realizări tehnice.

Pînă in prezent 
in energetica sovie
tică cele mai mari 
turbogeneratoare cu 
răcirea cu hidrogen 
a rotorului au a- 
vut capacitatea de 
150.000 kW. In fo
tografia 1 vă pre-

zentăm rotorul unui 
turbogenerator re
cent construit la 
Leningrad, cu o ca
pacitate de 200.000 
de kW.

Constructorii din 
Berdicev au făurit 
o interesantă con
strucție Akk-12 
pentru prepararea 
automată a furaje
lor. (fotografia 2).

O etapă de coti
tură in istoria valo
rificării anomaliei 
magnetice de la 
Kursk, îl constituie 
anul 1953 cirul 
fost descoperite 
riașe zăcăminte 
trem de bogate

au
il

ex- 
în

minereuri de fier. 
Astăzi se pare că 
cele mai promiță
toare zăcăminte sint 
cele de la lakov- 
levsk, Lebedinsk și 
Mihailovsk, unde, 
minereul se află la 
o adîncime relativ 
mică. Acum lu
crează aici geologi, 
hidrologi, construc
tori ți montori. In 
fotografia nr. 3 vă 
prezentăm forarea 
unui puț adine cu 
noua instalație de 
foraj „BA-100" ți 
in fotografia nr. 4 
așezarea unor țevi 
în cariera de mine
reu de fier din Le
bedinsk.

După „Nebuloasa din Andro- 
meda“, în Cc-Iecția de povestiri 
științifico-fantastlce au apărut pa 
fru lucrări originale. Una sin
gură dintre ele („Polul intangi
bil“) corespunde intr-o măsură 
acceptabilă cerințelor genului li
teraturii de anticipație. Și to
tuși, am citit cu plăcere „Cîntecul lebedei“ de IOANA PETRE- 
SCU, „Misterele unei curse“ de A. DONAT», G. FASKERTHT 
și E. HAAS și „La Steaua de mare“ de OVID1U RIUREANU 
Toate aceste povestiri au o fabulație interesantă și eroi cart 
depășesc producțiile anterioare.

Fără îndoială, se pot aduce și obiecțiuni. „Misterele une 
curse“, de pildă, n-ar fi avut decît de ciștigat prin eliminarea 
unor pasage desprinse parcă dintr-un ghid turistic. Dar ceec 
ce este esențial, ceea ce merită să fie subliniat și încurajat, 
rămîne strădania autorilor de a îndreptăți existența cuvîntului 
literatură în denumirea genului.

Am ținut să consemnez aceste gînduri aici, la „Cronica 
specialistului“, pentru că înflorirea literaturii cu implii 
științifice constituie și ea un fenomen caracteristic al „E>ii 
cosmice“.

Viitorii astronauți poartă în servietele lor de școlari sîrguin- 
cioși lucrările apărute în Colecția de povestiri științifico-iantas. 
tice și în „Cutezătorii“, pe carfe — literalmente — le devorează 
...Datoria scriitorilor este de a le oferi hrană de o calitate din 
ce in ce mai bună.

ION HOBANA

CE S IW T

ră foarte 
patologia 
schimbare 
mai întîlnită 
murilor ; și 
modificărilor suferite de 
menii patogeni în proprietățile 
lor și în inter-relațiile dintre ei, 
pe de o parte, iar pe de altă parte 
și din cauza modificării însuși a 
organismului uman sub influența 
acelorași antibiotice. într-atît s-a 
modificat patologia umană, îneît 
medicii vîrstnici își dau bine sea
ma că tratatele de patologie de 
acum 20-30 de ani au o valabili
tate limitată față de bolile exis
tente în momentul actual ; în ra
port cu aceste boli, unele capitole 
sînt perimate, iar altele inexis
tente.

Modificările organismului uman 
sub influența mediului extern sînt 
de asemenea factori care, dacă nu 
i au schimbat încă în mod simți
tor reactivitatea, nu va întîrzia să 
o facă. Faptul că cei 100 de mi-

Problema longevității omului 
preocupă, sub diferitele sale as
pecte, pe cercetătorii noștri medici 
și biologi, în clinici și laboratoare, 
în publicații științifice și reuniuni 
savante, precum și în presa zilni
că.

„Omul poate trăi mai mult“, 
spune acad. C. I. Parhon în arti
colul publicat în „Scînteia tinere
tului“ ; „să prevenim bătrînețea“ 
cere acad St. Milcu, în articolul 
său din același ziar ; „pasiunea și 
organizarea în muncă“ sînt factori 
de longevitate, afirmă acad. A. 
Kreindler; „activitatea ne întine
rește“ ne spune conf. dr. M. 
Pitiș. Și fiecare din aceste păreri 
sînt documentate științific în 
răspunsurile date de savanții 
noștri la ancheta făcută de „Scîn
teia tineretului“.

Sînt cu totul de acord cu colegii 
mei sus citați. Voi atrage însă a- 
tenția asupra ur.or factori noi care 
pot interveni actualmente în mo
dificarea longevității omului.

E vorba în primul rind de un 
fenomen nou ivit în ultimii ani, în 
urma uzului și abuzului de anti- 
biotici antimicrobieni.

De sute de mii și milioane de 
ani, în organismul omului s-a sta. 
bilit un anumit echilibru între ac
tivitatea microbilor și virusurilor, 
unele bacterii avînd proprietatea 
de a secreta substanța inhibantă 
față de anumiți inframicrobi.

Prin jugularea multor microbi 
în organismul uman cu ajutorul 
antibioticelor, unele virusuri — ți
nute în eșec în mod normal prin 
prezența bacteriilor — scapă din 
echilibrul prestabilit și, crescîn- 
du-și activitatea biologică, devin 
patogene. Astfel dezlănțuite, ieșite 
din starea adormită și inactivă de 
odinioară, aceste virusuri îmbol
năvesc azi omul, produc boli ce nu 
mai fuseseră înregistrate anterior 
în patologia umană. Datorită aces
tui fapt, asistăm la apariția de-, „ —•  ---- •— -
boli noi provocate de virusuri, lav gie este atît de mică Incit nu poate 
apariția de noi viroze : pneumo- y Pps^ în evidență nici c„ 
nii virotice multiple, encefalite mni '
meningite virotice, turburări gas-A 
tro-intestinale date de virusuri,A 
etc.

Nu s-ar putea oare interpretai? 
Incidența mult crescută azi a can- x 
eerului — boală provocată, după\ 
părerea celor mai autorizați sa p 
vanți, tot de virusuri — în același </ 
mod? E drept că răspunsul la a-\ foarte ușoa 
ceasta întrebare îl vor da cercetă- /) calculat că un kilogram de lumină

largă a
umană 
de o 

în
aceasta din 
suferite

antibioticelor, 
a suferit o 
amploare ne- 
decursul vre- 

cauza 
ger-

luatPrivitor la alți factori de 
in considerare in dorința legitimă 
de a prelungi viața omului, cred 
util să insist asupra noțiunii de 
„profilaxie“. în toată medicina 
noastră, azi se pune accentul pe 
prevenirea bolilor, în primul rind, 
iar numai în al doilea rind pe 
terapeutică. Esențialul este să fie 
prelungită partea de viață a omu
lui in care el să poată avea un 
randament bun în activitate ; așa 
dar nu poate fi vorba de prelungit 
epoca copilăriei, și nici cea a bă- 
trîneții.

Epoca de maturizare are și ea 
exigențele ei ca să poată prepara 
o solidă și lungă fază de maturita
te în plină forță. Copilul trebuie 
crescut în condiții de higiena, de 
nutriție și de educare convenabile.

Excesele de orice natură com
promit echilibrul armonios care 
condiționează o stare de sănătate 
permițînd o longevitate convena
bilă. Mîncăii care-și obosesc fica
tul ingurcitînd cantități impresio-

nante de alimente, își sapă groa
pa ou dinții — cum spune po
porul ; excesele sexuale duc la 
epuizarea organismului și în pri
mul rînd la dărîmarea sistemului 
nervos ; nu mai insist asupra ex
ceselor de toxice ca alcoolul, ca
feaua, tutunul și chiar... de emo
ții.

Toate excesele idnt nocive; pînă 
și apa în cantitate excesivă face 
rău organismului. în evul-mediu 
unul din supliciile mortale consta 
în administrarea forțată, cu 
nia, a unei mari cantități 
apă !

Facem deci o profilaxie a 
trîneții, observînd în primul 
o justă cumpătare. Nu excluderea 
cărnii din alimentație — vegeta- 
nanismul — sau suprimarea totală 
a alcoolului, a tutunului, a cafelei, 
poate asigura longevitatea ; Uzul 
este admis, nu însă abuzul. Pragul 
între aceste două noțiuni, „uz“ și 
„abuz“, este important ; depășirea 
acestui prag este un real dușman 
al longevității.

pil
de

bă- 
rind

...Oamenii de știință suedezi 
Karlbom, Skeldebran și Nilsen 
au descoperit că in apa în care 
se înmoaie orzul, atunci cind se 
prepară berea, crește conținu
tul de apă grea, căci orzul ab
soarbe mult mai greu molecu
lele de apă grea decît molecu
lele de apă simplă. Muind or
zul de cîteva ori în aceeași apă 
ei au obținut o concentrare tot 
mai mare de apă grea. Concen. 
trația de apă grea de 1/1000 — 
obținută de ei, oferă posibilita
tea de a micșora de 3 ori can
titatea de apă care trebuie să 
fie supusă electrolizei in uzine 
pentru 
pură.

obținerea de apă grea

,.In
(R. F.
cent scheletul unui .. ____
a cărui vechime este apreciată 
la 1 milion de ani.

apropiere de Meiningen 
Germană) s-a găsit re- 

mastodont

BATERIILE SOLARE

După teoria relativității ori
ce energie se opune variației 
mișcării; există o corespondență 
cantitativă între orice fel de ener
gie și masă. Dacă topim un kilo, 
gram de gheață, apa rezultată va 
cîntări ceva mai mult decît un ki
logram, deoarece in apă se găsește 
energia căldurii de topire. Un om 
este mai ușor iarna declt vara etnd 
este încălzit. Insă variația aceasta 
a masei datorită plusului de ener.

i cu cele 
mai sensibile balanțe. Iată de ce a 
rămas atîta vreme necunoscută re
lația dintre masă și energie.

Pentru a ilustra acest lucru ne 
vom folosi de un exemplu deosebit 
de important în teoria relativității. 
După cum se știe o radiație solară 
conține energie și în consecință are 
masă. Din această cauză soarele și 
toate stelele care radiază pierd me
reu din masa lor. Așa dar lumina 
este grea... cu toate că e de fapt 
foarte ușoară. Un fizician celebru a

Citiți lucrările de popularizare a științei 
apărute in Editura Tineretului:

I.
P.
A.
T.
A.

H. FABRE — Din lumea insectelor.
STRELKOV — Cartea tînărului electrotehnician. 
BĂLTĂREȚII — Construcții electrotehnice.
BORDEIANU—GR. MIHAILESCU : Mărul.
NIȚA: Cercul experimental de botanică.

I. BOGHIȚOIU : Construiți o su perheterodină.
MATEI ALECSESCU: Să facem observații astronomice.

(Va urma)

ar costa, după tariful actual al e- 
nergiel electrice, vreo 20 miliarde 
de lei.

Spre deosebire însă de particu
lele care alcătuiesc corpurile oblș. 
nulte (substanța) particulele lu
minii (fotonii) ca și particulele gra-

dintre masă șl pătratul vitezei lu
minii (E = m Ct).

Energia concentrată In masă este 
deci uriașă; energia totală cores
punzătoare unei mase de un gram 
e egală cu 25.000 kilowatt.ore care 
ar putea să ne furnizeze timp de 
patru ani o mie de cai putere sau 
o cantitate de căldură care ne-ar 
ajunge să topim și să aducem pînă 
la fierbere 12.000 vagoane de 
gheață.

Iată așa dar că descoperirea re
zervelor uriașe de energie înmaga
zinată în atomii materiei a fost 
prevăzuță pe cale matematică de 
Einstein. Succesele nebănuite ale 
energiei atomice din ultimii ani 
reprezintă tn același timp o stră
lucită confirmare a previziunilor 
marelui fizician.

...Dintre vulcanii activi, sini 
mai cu seamă cunoscuți : Ve- 
zuviul din Italia, Klincevskaia, 
Sopka din Kamclatka, Strom
boli din Marea Tireniană, Mau
na Loa și 
Hpwai din 
Mont Pelée 
ca, Katmai

Kilanea pe insulele
Oceanul Pacific, 

insula Martinl- 
Alaska și alții.

din 
din

formării în vid...Cu ajutorul
a maselor plastice a început
fabricarea de globuri și hărți

geografice în re
lief (vezi foto, 
grafia de alături). 
Materialul per- 
mite să fie vop
sit în cele mai 
diferite culori.

O
zele mecanice obișnuite sînt foarte 
mici în comparație cu cea a lumi- 
nii, de aceea în practică este inu- 
til să le aplicăm acestor fenome
ne relativitatea. Orice șofer ar pu. 
tea folosi liniștit fizica clasică 
chiar dacă ar fi să-și mărească 
viteza de 100.000 de ori. Nu ne pu- 
tem aștepta să constatăm un dez- 
acord sensibil între experiență și 
fizică clasică decît în cazul vite- 
zelor care se apropie de cea a 
mini!“.

Aceasta este situația. Fizica re
lativistă nu face altceva decît 
precizeze pe cea clasică, s-o gene
ralizeze.

La vitezele mici pe care le fo
losim, fizica clasică își păstrează 
în mod practic întreaga valabili
tate, Alta este însă situația tn fe-

Iu-

să

Au greșit Galileu

și Newton ?‘’(v)
vitațiel (gravitonli) mișcate 
semenea cu viteza luminii 
masă în stare de ... .. 
lor de repaus e nulă. Astfel un ob
servator călătorind împreună cu 
fotonul ar constata că acesta n.are 
nici o greutate. El are masă șl 
greutate doar față de un sistem 
de referință față de care se mișcă.

Iată de ce numai fotonii și gra- 
vitonii se pot mișca cu viteza lu
minii, fără ca — spre deosebire de 
particulele substanței — masa lor 
să crească nemărginit.

Din toate cele arătate rezultă că 
masa unui corp este strins legată 
de energia sa. Teoria relativității 
stabilește că orice variație a ener
giei unui corp atrage după sine o 
variație proporțională a masei sale 
și invers.

După cum arată datele teoretice 
și după cum se verifică prin expe
riență, energia corespunzătoare a 
unei mase este egală cu produsul

repaus :

de a. 
n-au 

masa
Am trecut în revistă o serie de 

consecințe ale teoriei relativității 
care s-au dovedit extrem de sur
prinzătoare pentru cele ce am în
vățat în fizica clasică. Înseamnă 
oare aceasta că fizica „nerelativis- 
tă" cu care ne construim uneltele 
și podurile, casele și avioanele 
noastre este greșită ?

Intr-o discuție Imaginată de 
Einstein între un fizician „vechiu" 
(V) și unul ,,modern" (M) aces
ta din urmă răspunde la această 
întrebare.

,,V, — Teoria Dvs. pare a con
trazice întreaga noastră experien
ță. Știm că un automobil nu se 
scurtează cind se mișcă și știm că 
un șofer poate să-și compare cea
sul lui „bun" cu cele pe care le 
tntllnește In drumul lui consta- 
tlnd, contrar afirmației dvs., că ele 
concordă destul de bine.

AL — Este adevărat. Dar vtte-

nomenele atomice unde există par. 
ticule care se deplasează cu viteze 
uriașe, alta va fi situația mâine, 
cind rachetele fotonice vor porni 
să exploreze cosmosul cu viteze a- 
propiate de cea a luminii.

In toate aceste cazuri va trebui 
să ținem seama de concluziile teo
riei relativității.

Apariția teoriei lui Einstein a 
provocat o adevărată revoluție în 
știință,

Mulți filozofi și fizicieni bur
ghezi au încercat și încearcă să 
folosească aceste cuceriri ale știin
ței pentru a-și fundamenta con
cepțiile idealiste. Așa, de pildă, fo
losind in mod greșit concluziile 
teoriei relativității, se încearcă să 
se susțină sistemul filozofic idea
list care afirmă relativitatea tutu
ror cunoștințelor noastre, imposibi
litatea cunoașterii naturii. Acest 
lucru este însă olt se poate de 
fals, căci faptul că un «tcelași fe-

Una din problemele care tre
buiau să fie rezolvate de con
structorii celui de al treilea satelit 
artificial al pămîntului, era aceea 
a .alimentării electrice a aparatelor 
care fac în mod automat măsură
torile și a emițătorilor care trans
mit codificat datele înregistrate. 
Așa cum s-a anunțat, oamenii de 
știință jovietici au repurtat și in 
această privință un succes deose
bit reușind să utileze satelitul — 
pe lingă sursele electro-chimice 
cu durata limitată — și cu baterii 
solare, a căror funcționare este 
practic nelimitată.

Ce sînt bateriile solare și cum 
funcționează ele ? lată o întreba
re pe care ne-au adresat-o mulți 
cititori în zilele din urmă, pentru 
care răspundem prin articolul de 
față.

Cantitatea de energie pe care 
o primim de la soare este atU 
de mare, îndt s-a calculat, că ar 
fi suficient să transformăm un 
singur procent din ea în formele 
de energie uzuale, pentru a re
zolva definitiv multe probleme e- 
nergetice ale omenirii.

Iată cum se explică că un mare 
număr de oameni de știință s-au 
ocupat în ultimii ani ou realiza
rea unor instalații sau dispozitive 
capabile să transforme energia ra
diației solare în energie electrică. 
Primele încercări, în oare razele 
soarelui au fost concentrate cu a-

fuiorul unor oglinzi parabolice a- 
supra unui cazan cu aburi (abur 
care folosea la acționarea turho- 
generatoarelor) s-au dovedit a fi 
extrem de neeoonomice, deoarece 
energia solară era transformată 
mai întîi in energie calorică tu
buri), apoi în energie mecanică și 
numai după aceasta în energie e- 
lectrică.

Și atunci oamenii de știință au 
pornit în căutarea unei posibili
tăți de a transforma direct ener-
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gla solară în energie electrică. 
Acest lucru nu a devenit posibil 
decît după descoperirea proprie
tăților uimitoare ale semiconduc- 
torilor, cu ajutorul cărora s-au pu
tut construi primele celule so
lare. Dacă se depune pe o placă 
subțire de fier un strat de numai 
o zecime milimetru seleniu crista
lin (un semiconductor) și peste 
seleniu un strat și mai subțire de 
aur de numai o sutime de mili
metru grosime, se obține un ase- 

' menea element. Iluminînd sele- 
ni.ul (lumina străbate foița de aur 
■foarte subțire), începe să circule 
:un curent electric. Electronii din 

(seleniu trec prin stratul de aur, 
intră în circuitul exterior și se

întorc prin placa de fier înapoi 
in seleniu.

Randamentul acestor celule fo- 
toeleotrice, deși superior instala
ției amintite mai sus, n-a fost încă 
satisfăcător. Vn randament mult 
mai bun a fost obținut folosind 
alte elemente ca de pildă, siliciul.

Celulele de siliciu sînt încă ex
trem de rare și de scumpe, deoa
rece cea mai dificilă problemă 
care apare la fabricarea lor este 
legată de puritatea necesară a si- 
licitdui (la 100.000 atomi de sili, 
ciu nu are voie să fie decît cel 
mult un singur atom străin I) O 
baterie solară care constă din 
plăci de siliciu de mărimea unei 
lame de ras, ne dă, dacă este lu
minată de soare, 2 wați și poate 
alimenta o stație de radio emi- 
sie-recepție locală.

Se înțelege că pentru alimen
tarea aparatelor electrice din sa
telit este nevoie de o energie con
siderabilă. Acest lucru dovedește 
că oamenii de știință sovietici au 
reușit să rezolve problemele legate 
de realizarea în cantități mari a 
celulelor solare.

Nu este departe ziua cind aco
perișul multor case va fi făcut 
din celule unite într-o mare ba
terie solară, care va furniza în
treaga cantitate de energie elec
trică necesară încălzirii și venti
lației, iluminatului și aparatului 

'de
frt.

lațiel, I
de radio-teledziune, cazanului 
apă caldă și plitelor electrice, 
giderului și ascensorului.

Acest lucru nu este un vis 
ințifico-fantasțic. Ba:;:r!le 
instalate pe cel de-al hellea sate
lit artificial sovietic ne-o dove
desc.

pi
solarenomen se manifestă tn mod dife

rit în cazul mișcării și în cazul 
repaosulul depinzînd de viteză care 
e relativă, deci de sistemul de re
ferință ales — nu înseamnă î 
nici un caz negarea posibilităților 
de a descrie în mod obiectiv fe
nomenele naturii. Legile naturii — . - _________ __
reZafiz/e cele mai generale și esen- yll|||||||l||||||||||||||||||||||||||l!||l|J||||l|l|li|||||||||l|||||)||j||H||||!lll|l|inill|||||||||||lill!ll!lllll|lli!Î|lllll|||!llil|||||||||||||||||||||||il|||||l|||  țiale — de pildă legea gravității " 
sau legile electromagnetice, sînt 
independente de sistemul de refe-

Ing. RITA ALBU

rință, independente de viteza cor- _1VJL1 1 V/ _L 2X1 \ V7 .iVTxlVjL pulul considerat valabil și pentru V aava-a A
repaus șl pentru mișcare.

Concluziile teoriei relativității cu 
privire la relația dintre masă șl 
energie au tentat pe alți filosofi 
idealiști (adepții energetismului) 
să identifice masa cu energia, să 
vorbească de echivalența masei și 
energiei sau de transformarea lor 
reciprocă, să rupă mișcarea de 
materie și să susțină că energia 
poate exista fără materie, afirmînd 
că toate fenomenele din natură pot 
fi reduse la energie — măsura 
mișcării — că dispare materia.

Aceste concepții idealiste au pri
mit o puternică ripostă din partea 
lui V. I. Lenin în lucrarea sa 
„Materialism șl Empiriocriiicism" : 
„Dispare materia — scria V. I. 
Lenin — dispare adică limita pînă 
ha care cunoscusem pînă acum ma. 
teria ; cunoașterea noastră pă
trunde mai adînc ; dispar unele 
însușiri ale materiei care păreau 
pînă acum ca fiind relative. Ine- 
rente numai unor anumite stări 
ale materiei. Căci UNICA „însu
șire“ a materiei, a cărei recunoaș
tere implică materialismul filoso
fic este aceea că EA EXISTA CA 
REALITATE OBIECTIVĂ, că 
există 
tre“.

. - . ea
în afara conștiinței noas-

Ing. J. WAGNER

Cititorilor care doresc săP.S.
consulte materialul pe care l-am 
folosit în redactarea acestui ciclu 
de articole le-am recomanda să 
citească „Evoluția Fizicii" de A. 
Einstein și L. Infeld, „Noi și na
tura“ de P. Karlson și articolul 
lui E. Zelikovici : „Victoria asupra 
spațiului și timpului“.

♦) Continuarea articolului „Cit 
cîntățește o rază de lumină“ 
apărut*. în nr. 280fb
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Un proiector kino-panofamic sovietic prezentat la expoziția de la 
Bruxelles



Grijă de gospodari

PENTRU

producția întreprinderii
Trebuie spus de la bun început 

eă adunarea generală a organiza
ției de bază U.T.M. sectorul 1 me
canic din cadrul uzinelor 
Vladimirescu“-București a oglindit 
cu fidelitate preocuparea 
bilă pe care o au tinerii

„Tudor

deose- 
acestei 

uzine pentru viața organizației lor, 
pentru modul cum aceasta se preo
cupă de mobilizarea lor la înde
plinirea sarcinilor economice și 
politice puse de partid în fața 
tineretului.

Darea de seamă, datorită carac
terului său analitic concret, a con
stituit un adevărat stimulent pen
tru discuții. Și aceasta datorită 
seriozității cu care a fost întoc
mită. Colectivul de tovarăși care 
a avut această sarcină — format 
din maiștri, ingineri, fruntași în 
producție, membri ai biroului 
U.T.M. — a desfășurat în preala
bil o minuțioasă muncă de con
sultare a tineretului în problemele 
activității organizației lor, de con
sultare a maiștrilor, muncitorilor 
virstnici, a conducătorilor tehnici 
din sectorul lor asupra contribu
ției aduse de tineret în producție, 
a problemelor principale ce se ri
dică în acest sens. De asemenea, 
ei au studiat și folosit concluziile 
ce s-au desprins din adunarea ge
nerală în care s-au dezbătut docu
mentele Plenarei a IlI-a ■ C.C. al 
U.T.M. Și numai după o astfel de 
muncă temeinică de consultare, de 
documentare s-a trecut la întocmi
rea dării de seamă. De aceea a 
fost și firesc ca darea de seamă 
să constituie principalul punct de 
plecare pentru discuții.

în adunarea generală chestiu
nea cea mai larg dezbătută a fost 
atitudinea tineretului față de 
muncă, contribuția lui la îndepli
nirea sarcinilor de producție a 
sectorului, preocuparea de a găsi 
noi căi de mărire a acestei contri
buții.

In cuvîntul său, utemietul Cor
nel Ghelmegeanu a ridicat o pro
blemă importantă pentru realiza
rea unui proces de muncă ritmic, 
fără goluri și salturi. El a arătat 
că sînt cazuri — așa cum i s-a 
înlîmplat și tovarășului Păun 
Constantin — cînd între o lucrare 
terminată și alta care trebuie să 
urmeze se pierde un timp destul 
de prețios. „Biroul organizației 
noastre — a spus el — nu a știut 
să intervină la timp în această 
direcție. Este absolut necesar să 
știm cu cel puțin trei ore înainte 
de a termina o comandă, ce vom 
lucra după aceea“.

Atît Cornel Ghelmegeanu, cît 
și alți utemiști și maiștri par- 
ticipanți la adunare au vorbit 
cu multă aprindere despre pro
dusul nou preluat de în. 
treprinderea lor : troleibusul. A- 
ceasta presupune — au spus ei — 
nu numai un proces tehnologic 
nou, dar și confecționarea de scu
le, dispozitive noi, adecvate ace
stui produs, capabile să ajute la 
ridicarea productivității muncii, la 
îmbunătățirea Calității. Pentru a- 
ceasta, adunarea generală a făcut 
un apel către toți inginerii, tehni
cienii tineri, către toți utemiștii, 
să studieze și să descopere proce
dee noi care să îmbunătățească 
munca, să facă cît mai multe pro
puneri de raționalizări și inovații 
cabinetului tehnic.

Cum era și firesc, modul cum 
este aplicată și în sectorul lor ini
țiativa pornită de la uzina lor, 
a fost discutat și în adunarea ge
nerală. Utemiștii au subliniat în 
cuvîntul lor că această inițiativă 
i-a ajutat să fie mai buni gospo
dari pe locul lor de muncă, să 
și-l organizeze cu mai multă pri
cepere. „Dar — a spus utemistul

ÎN CURÎND

Conferinfa nafională 
de farmacie din R.P.R.

cercetărilor făcute în 
chimiei farmaceutice, 
farmaceutice, pliantelor 

fermacodin.amie! șl 
Lucrările se vor

La sfîrșltul lunii iunie va avea 
loc la București prima Conferință 
națională de farmacie din R. P. 
Romînă. organizată de Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
ș. Societatea Științelor Medicale 
din R. P. Romînă.

în cadrul Conferinței naționale 
de farmacie vor fi prezentate pesie 
120 de lucrări științifice privind 
rezultatele 
sectoarele 
tehnologiei 
medicinale, 
microbiologici.
desfășura în patru secții pe spe
cialități.

Un interes deosebit este atribuit 
de practicienii și de cercetătorii

Și pe mal se poete „prinde" arta vtslltulul?

Nicolae, controlor tehnic — 
noi lucrul acesta nu mai 

noastră

Ionică 
pentru 
este suficient. Inițiativa 
trebuie îmbogățită și cu alte obiec
tive care să vizeze calificarea ti
nerilor noștri, întărirea discipli
nei în producție, problemele ca
lității produselor etc. Adunarea 
generală a însărcinat biroul U.T.M. 
să studieze această propunere ju
stificată și să ia măsuri în conse
cință. Și aceasta pentru a preîn- 
tîmpina, pentru a închide posibili
tățile care mai dau încă și astăzi 
naștere la rebuturi. In acest sens, 
maistrul Vasilescu Vasile a arătat 
necesitatea extinderii cursurilor 
de minim tehnic și asupra contro
lorilor tehnici. De asemenea, pen
tru a închide o posibilitate frec
ventă de rebuturi, el a propus ca 
utemiștii să mobilizeze întregul 
tineret spre a prezenta la contro-

Pe marginea adunării ge
nerale de dare de seamă 
a organizației de bază 
U T. M. nr. 1 a uzinelor 
„Tudor Vladimirescu“- 

București
rxy CXJ r^-' *"*

Iul tehnic prima piesă realizată 
din întreaga comandă dată. „Ast- 
r :1 — a spus el — vom evita să 
mai avem cazuri ca cel al tovară
șului Gheorghe Voican care a re- 
butat 75 la sută dintr-un lot de 
400 piulițe, pentru simplul motiv 
că nu s-a dus cu prima la con
trolul tehnic. Acesta i-ar fi atras 
atenția că gaura la piuliță este 
mai mare decît cea necesară“.

Adunarea generală a atras de 
asemenea atenția biroului U.T.M. 
asupra cazurilor de indisciplină în 
muncă existente încă în sectorul 
lor. „Sînt tineri, a spus tov. Tra- 
ian Badea în cuvîntul său, care cu 
toate că sînt de dimineață în în
treprindere, își pierd timpul prin 
diferite locuri, începînd lucrul 
mai tîrziu decît ora de program. 
Dintre aceștia fac parte și Alecu 
Dumitru, Ion Preda, Ion Breazu 
etc. împotriva unor astfel de pur
tări trebuie să creiem o opinie a 
întregului nostru colectiv“.

In cuvîntul lor, utemiștii au dat 
o atenție deosebită și probleme
lor educative, problemelor referi
toare la organizarea plăcută și in
structivă a timpului liber. Ei au 
salutat cu bucurie inițiativa 
mitetului U.T.M. pe uzină și a bi
roului U.T.M. care organizează 
periodic vizite în întreprinderi cu 
uu proces de producție asemănă
tor, schimburi de experiență, 
excursii la locuri istorice și pito
rești ale patriei noastre. Utemiștii 
au vorbit despre vizita deosebit 
de interesantă și educativă făcută 
la Doftana, despre 
Puiul Plutei 
locul în care 
Vladimirescu 
mult interes 
acest sens de

In adunarea generală s-a vorbit 
de asemenea despre necesitatea in. 
formării politice a tineretului. 
„Evenimentele din viața politică 
— a spus tov. Traian Badea — 
se succed cu o rapiditate uimitoa
re. Biroul U.T.M. trebuie să aibă 
grijă ca ele să nu răinînă străine, 
tineretului, ca acesta să le înțe
leagă just, să se poată orienta 
în conexiunea lor. Și pentru înce
put cred că este bine să reluăm 
practica veche de a citi și comenta 
zilnic ceea ce relatează nou și im
portant ziarele“.

co-

excursia la 
din raionul Golești, 
a fost prins Tudor 
și au ascultat cu 
explicațiile date în 
un tovarăș profesor.

științifici din țară și din străină
tate simpozionului care va avea 
loc în oadrul conferinței și care 
va trata problema „Incompatibili
tății farmaceutice — principii teo
retice și practice".

La conferință, pe lîngă farmaci
ști vor participa cercetători din 
institutele științifice, cadre -didac
tica din institutele de învățămînt 
superior și specialiști din indus
tria de medicamente și unități din 
rețeaua farmaceutică, precum și 
specialiști străini din țări ale Eu
ropei, Americii și Asiei.

Cu ocazia conferinței se va des
chide în Capitală o expoziție a 
medicamentului romîhesc, unde va 
fi amenajat și un stand rezervat 
istoriei farmaciei noastre.

Referindu-se la stilul de muncă 
al biroului U.T.M. unii utemiștii 
l-au criticat cu asprime pe tov. 
Radu Gheorghe, secretarul birou
lui U.T.M. pentru tonul de multe 
ori aspru, netovărășesc pe care-1 
folosește în relațiile cu utemiștii. 
Dobre Constantin i-a a tras a- 
tenția de asemenea că nu aduce 
un prea mare folos organizației 
noastre neantrenînd și restul bi
roului U.T.M. în îndeplinirea sar
cinilor. „Principiul muncii colec
tive — a spus el — trebuie pro
movat neîntîrziat cu mai multă 
perseverență și în activitatea bi
roului nostru“.

Trebuie spus, însă, că atît da
rea de seamă cît și participanții 
la adunare în cuvîntul lor, în dez
bateri au omis analizarea unor 
probleme deosebit de importante, 
subliniate și de Plenara a III-a 
din decembrie 1957 a C.C. al 
U.T.M.: este vorba de activizarea 
fiecărui utemist prin repartizarea 
de sarcini concrete, de modul cum 
a ajutat și controlat biroul U.T.M. 
pe fiecare utemist în îndeplinirea 
sarcinii primite. Comitetul U.T.M. 
pe uzină trebuie să aibă în vedere 
această problemă în organizarea 
celorlalte adunări generale, știut 
fiind că de modul în care activi
zăm fiecare utemist în parte de
pinde ridicarea pe o treaptă și 
mai superioară a întregii munci 
de organizație, depinde însuși suc
cesul muncii noastre de educare 
comunistă a tineretului.

Cu toate acestea adunarea gene
rală, în ansamblul ei, prin multi
plele probleme dezbătute și care 
nu toate au încăput în acest arti
col, a reușit să dea un orizont și 
mai larg muncii de viitor a orga
nizației respective. Seriozitatea și 
profunzimea cu care s-a discutat 
dă garanția unei munci mult mai 
avîntate, mult mai apropiată de 
nevoile și preocupările tineretu- 
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Scenă din filmul „Spionaj — contraspionaj

(Urmare din pag. l-a)
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însemnate

metodelor noi și avansate 
muncă, ducînd și la economii 
metal.

Una din căile principale 
economisire a metalului folosită
cu succes de utemiștii și tinerii 
noștri o constituie însăși proiec
tarea judicioasă, tehnică și eco
nomică, proiectare care în con
dițiile noi trebuia să țină cont de 
importanța fiecărui reper în par
te privind consumul minim de 
oțel, cu condiția păstrării și chiar 
a îmbunătățirii calității pieselor. 
Spre exemplu, în sectorul nostru 
s-au introdus și se aplică pe sca
ră largă o serie întreagă de pro
cedee noi, dintre care unele ne 
par deosebit de avantajoase. 
Iată, în prezent tineri 
nu Ion, Lazăr Ilie, 
cola, Steiner Wiliam, 
tor, Svantec Erancisc 
butesc să realizeze 
economii de metal prin introdu
cerea maselotelor exotermice in 
locul maselotelor obișnuite. Acea
stă metodă se aplică în special 
la roțile de locomotivă 
150.000. ....................
ma-se Iote __
economie de oțel lichid pe fie
care roată turnată. Urmare: nu
mai la aceste roți, in primele 3 
luni, s-a înregistrat o economie 
de oțel lichid 
tone.

O altă metodă 
mari avantaje în 
misirii metalului

seria 
Prin utilizarea acestor 
se face o importantă

ce trece de 55

care prezintă 
privința econo- 

,.„7...................este folosirea
amestecurilor exotermice de aco
perire. în ce constă această meto
dă folosită la noi pentru prima 
oară in țară ? în acoperirea ma
selotelor în timpul turnării cu un 
amestec termogen format din praf 
de aluminiu, țunder de laminare 
și nisip uscat Ea face posibilă o 
dimensionare mai redusă a mase
lotelor cu cea. 20 la sută, ceea ce 
duce la o reducere corespunză
toare a consumului de metal. 
Trebuie să subliniem că la intro
ducerea acestui procedeu nou o 
contribuție importantă a adus-o 
colectivul format din tovarășii 
ing. Sulea Polidor, ing. Ionescu 
Adrian, ing. Grasei Ion, utemist, 
tehnicianul Ion Cucu și maistrul 
șef losif Balaș. Ei s-au ocupat 
cu grijă de perfecționarea și ex
tinderea metodei, ajutînd tinere
tul să o folosească pe scară Lar-

Aniversare®
iui Torricelli

Vineri după-amiază a avut loc 
în aula Academiei R.P.R., sub 
auspiciile Academiei R. P. Romîne 
și Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Romînă. o 
ședință consacrată aniversării a 
350 de ani de la nașterea marelui 
om de știință italian Evangelista 
Torricelli. Sărbătorirea lui Torri- 
celli aro loc în țara noastră în ca
drul marilor aniversări culturale 
recomandate pentru anul 1958 de 
Consiliul Mondial al Păcii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan, care 
a mulțumit profesorului Beniami
no Segre, pentru acceptarea invi
tației Academiei R. P. Romîne de 
a conferenția despre marele său 
compatriot, E. Torricelli.

A luat apoi cuvîntul prof. Be
niamino Segre care a vorbit des
pre viața lui Torricelli și multila
terala sa activitate în domeniul 
matematicii, fizicii, hidrodinamicii 
ca și a literelor și filozofiei.

A luat apoi cuvîntul prof. Tu
dor Ionescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne 
care s-a ocupat de marile desco
periri din domeniul fizicii pe care 
omenirea le datorează geniului lui 
Torricelli : tubul Iui Torricelli (ba
rometrul do mai tîrziu), primele 
legi ale hidrodinamicii, variația 
greutății aerului cu înălțimea etc

Conferințele au fost audiate cu 
viu interes de cei preZenți.

Acad. Iorgu Iordan a dat apoi 
citire unei telegrame primite din 
partea Academiei „Dei Lincei“ din 
Roma prin care acest înalt for de 
știință își exprimă adeziunea la 
sărbătorirea lui Torricelli de către 
Academia R. P. Romîne.

in- 
Ti- 
va

Ascultați la radio 
meciurile din 

„Cupa Dunării“
Repriza a II-a a întîlnirii 

ternaționale de fotbal Știința 
mișoara—Dinamo Praga care 
avea loc duminică la Timișoara 
se va transmite la radio pe pro
gramul I, începînd din jurul orei 
18,30.

Astăzi se va transmite în între
gime de la Budapesta cu începere 
de la ora 18 meciul M.T.K.— 
C.C.A.

gă. Pe de altă parte bătălia pen
tru economisirea metalului s-a 
întregit în sectorul nostru și prin 
trecerea la folosirea maselotelor 
semisferice de dimensiuni mici, 
înlocuindu-se cele obișnuite. Me
toda a fost inițiată de tehnologii 
secției, tov. Gheorghe Borș și An
drei Dane. De remarcat este fap
tul că brigadierii utemiști, con
duși de tov. Ion Chira, obțin suc
cese importante, străduindu-se ca 
piesele să aibe aceleași proprie
tăți.

Toate aceste metode și proce
dee noi ca și turnarea în cior
chine, care de asemenea a fost 
extinsă in mare măsură și dă re
zultate bune, datorită faptului că 
s-au redus maselotele la piesele 
care se toarnă în ciorchine, re- 
dueîndu-se și spațiul de formare 
în sector, au făcut ca în primele 
trei luni să rezulte cantități în-

semnate de metal economisit. 
Astfel brigăzile conduse di- ute
miștii Nicolae Chiriiă, Elena Su
san și Anton Debona au econo
misit împreună o cantitate de 95 
tone oței lichid.

Colectivul care se preocupă de 
studierea propunerilor și metode
lor noi prezentate de muncitori și 
tehnicieni, pe lîngă că a sprijinit 
continuu extinderea acestor pro
cedee tehnologice noi de turna
re, se preocupa Îndeaproape și de 
îmbunătățirea calității pieselor — 
factor important și cu pondere 
mare în economisirea de cit mai 
mult metal, printre procedeele 
tehnice cu ajutorul cărora se ur
mărește îmbunătățirea calității se 
numără folosirea pe scară largă 
a miezurilor întărite cu bioxid de 
carbon și sferțuită pentru uscare 
cu sferț flambabil (spirt și răși
nă), întrebuințarea amestecurilor 
cu benfonită în locul argilei la 
executarea formelor pe uscat și 
altele. De asemenea întrebuința-

Cum economisim

I FILMELE
SÄPTÄM1NI1
„Drumul spre stele**

Va putea omul să-și depă
șească milenara condiție de 
pămintean și să îndrăznească 
avîintarea spre spațiile cosmi
ce ? Iată întrebarea pe care 
și-o pune și la care răspunde 
cu nu mai puțină îndrăzneală, 
pe baza ultimelor cuceriri ale 
științei și a unui temerar zbor 
al fanteziei spre viitor, „Dru
mul spre stele" — o foarte in
teresantă producție a Studiou
lui de filme de știință popu
larizată din Moscova. E foarte 
greu de precizat dacă avem 
de-aface cu un documentar, cu 
un film științifico-fantastic sau 
cu o atractivă biografie, dar 
este cert că formula complexă 
găsită de cineaștii sovietici se 
va bucura de aprobarea entu
ziastă a tuturor spectatorilor. 
Filmul realizat după un sce
nariu de B. Leapunov și V. So. 
loviov, în regia lui P. Klușen- 
tev și L. 1. Presneakova, avînd 
drept principal 
M. A. Galper, introduce 
spectator în 
transporturilor 
povestind despre viața marelui 
savant rus Konstantin Eduar- 
dovici Țiolkovski, întemeieto
rul astronauticei. Modest pro
fesor de provincie, Țiolkovski 
a întrevăzut posibilitatea zbo
rurilor în spațiul cosmic și a 
imaginat mijloacele tehnico- 
științifice necesare realizării a- 
cestui îndrăzneț proiect, 
înțeles că numai racheta 
nume trenul de rachete 
mijlocul de vehiculație

operator pe 
pe 

problematica 
interplanetare.

El a 
fi «- 

esta 
cel 

mai propice pentru spațiul u- 
niversal, dar autoritățile țariste 
retrograde n-au apreciat me
ritele lui, nu i-au oferit posi
bilitatea de a da un avînt serios 
cercetărilor științifice.

in continuare, „Drumul' spre 
stele" arată felul cum au fost 
dezvoltate cuceririle lui Țiol
kovski de către diverși savanți 
și uriașul succes al științei so
vietice care in zilele noastre 
a reușit să lanseze primii sate
liți 'artificiali ai pămîntului. 
îndrăznind mai departe, filmul 
făurește cu foarte multă exac-

rea amestecurilor de bentonită In 
locul argilei, folosită îndeosebi 
la turnarea roților de locomotivă 
cu diametru mare, a dus atît la 
reducerea consumului specific de 
metal cît și Ia îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate. Tot ca o 
măsură bună organizatorică in 
vederea economisirii de metal s-a 
trecut de curînd și la utiliza
rea instalației de turnare se- 
mimecanizată. Aici remarcăm ca 
fapt pozitiv și esențial folosirea 
oalelor de 200 kg. la turnarea 
pieselor mici și mijlocii, fapt 
care a dus și duce Ia reducerea 
considerabilă a procentului de 
rebuturi.

O preocupare de seamă a or
ganizației noastre U.T.M. este 
și popularizarea experienței po
zitive dobîndite de tineri și virst
nici in lupta pentru reducerea 
consumului specific de metal, a 

extinderii continue a tot ceea ce 
se naște nou și bun în procesul 
de producție. Așa se face că la 
noi s-a introdus bunul obicei ca 
săptămînal, comisia creată pen
tru constatarea rebuturilor să 
analizeze împreună cu toți res
ponsabilii de brigăzi și echipe 
cauzele care au dus la unele re
buturi și să determine persoanele 
responsabile. Săptămînal in sec
torul nostru se face și expunerea 
rebuturilor făcute de către o br- 
gadă sau o echipă. La ce a dus 
acest sistem de agitație? Preocu
parea pentru calitate ajungea la 
cunoștința fiecărui formar, ere 
îndu-se o poziție de masă față de 
cei care mai lucrează neglijent și 
întărindu-se zi de zi simțul de 
răspundere »1 fiecărui formar.

O chestiune care ne-a dat mult 
dă furcă, dar care și-a găsit to
tuși rezolvarea favorabila, a tost 
ținerea evidenței economiilor rea
lizate. Practic, la noi această evi. 
dență contabilă se ține printr-un

O imagine din filmul „Drumul spre stele“
titate o imagine a viitoarelor 
zboruri ale oamenilor în spa
țiul interplanetar, a creării u- 
nor uriași sateliți artificiali 
locuiți, adevărate baze de 
cercetări pentru asaltul ulte
rior : cucerirea marilor plane
te necunoscute, explorarea Lu
nii, a planetei Marte etc. Un 
film pasionant, care provoacă 
interesul celor mai largi pă
turi de spectatori.

„Spioncj- 
contraspionaj"

Așa cum o indică și titlul, 
noua producție a studiourilor 
chineze tratează tema bogată 
în acțiune a luptei puterii 
populare împotriva spionilor 
ciankaișiști, cozi de topor ale 
imperialismului agresiv. Avînd 
la bază scenariul de In Tzu, 
Jcn Cuei-lin și Uan Iu-tan, fil
mul regizat de Huan Tsan, po
vestește despre activitatea plină 
de eroism a comunistului Li 
(Cioa-ien), angajat pe viață și 
moarte în bătălia împotriva 
spionilor și diversioniștilor. 
Sarcina lui Li nu este deloc 
ușoară. Principalul lui inamic,

Adunări festive consacrate 
Zilei internaționale a copilului

Vineri după-amiază, a avut loc 
în sala „Excelsior“ din Capitală 
adunarea festivă consacrată zilei 
de 1 iunie. Ziua internațională a 
copilului.

Despre însemnătatea Zilei de 
1 iunie — Ziua internațională a 
copilului — a vorbit conf. univ. 
Suzana Gîdea, vicepreședintă a 
Consiliului național al femeilor 
din R.P. Romînă, prorector al In
stitutului politehnic București. 
Vorbitoarea a arătat printre altele 
că dragostea pentru copii, grija 
permanentă pentru a le apăra 
viața, pentru a le asigura viitorul, 
infrățesc sute de milioane de oa
meni din toate colțurile pămîn
tului ,

Astăzi, cînd pericolul unui nou 
război se vîntură în lume, mili
oane de oameni, de mame, se 
unesc tot mai strîns și luptă cu 
hotărîre pentru pace, pentru ca 
viața copiilor lor să nu mai fie 
amenințată. In acest an sărbători, 
rea Zilei de I iunie coincide cu 
deschiderea la Viena a celui de al 
IV-lea Congres al Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor, 
congres pe a cărui ordine de zi fi
gurează și problema apărării vie
ții copilului. în încheiere vorbi
toarea a subliniat grija permanen
tă pe care statul nostru democrat- 

grafic global de turnatorie, com
plectat la zi cu date asupra con
sumului specific <le metal. Cu a- 
ceasta se ocupă direct șeful de 
sector tov. tonescu Adrian, care 
cunoaște precis în tiecare zi con
sumul specific de metal pe în
treaga turnătorie și piesele tur
nate.

De asemenea, direct interesat de 
ținerea evidenței precise a econo
miilor este și contabilul șef al 
secției, care urmărește să se facă 
calculul zilnic al economiilor, 
ceea ce face ca situația să fie cu
noscută. (Aceasta este o măsură 
bună însă incomiplectă, in sensul 
că nu evidențiază aportul fiecărei 
brigăzi de tineret și nu permite 
stimularea proporțională a frun
tașilor. De aceea ne pare mai uti
lă experiența prezentată in rin- 
durile următoare, subliniind to
tuși că de evidența economiilor, 
chiar pe brigăzi și echipe, tre
buie să se ocupe contabilitatea, 
pentru ca astfel economiile să fie 
prinse in calcului prețului de 
cost și să se poată acorda și 
stimulentele materiale legale 
N. R.). De asemenea s-a introdus 
de curînd și sistemul de a se 
ține evidența pe baza de grafic 
la fiecare echipă și brigadă in 
parte. Acest lucru face cu putință 
ca tinerii să poată ști precis în 
ce măsură au gospodărit metalul 
la tiecare reper în parte. Cu 
această problemă a fost însărci
nat tov. ing. Grasol Ion, utemist. 
Deaitminteri el ca și alți tehni
cieni din cadrul sectorului spriji
nă cu multă insuilețire acțiunea, 
ajutînd tineretul la aplicarea ce
lor mai bune și practice metode 
de muncă și se preocupă îndea
proape de generalizarea experien
ței înaintate.

S-au făcut mai ales in ultima 
vreme unii pași buni și pe calea 
popularizării succeselor dobîndi
te. Deși aceasta nu este încă la 
nivelul cerințelor, organizația 
noastră, cu sprijinul conducerii 
sectorului și sub conducerea or
ganizațiilor de bază P.M.R., s-a 
străduit să popularizeze atît in 
presa locală cît și la radioficare 
metodele folosite de tineri în 
lupta pentru mai buna gospodă
rire a metalului. Colectivul no
stru se mîndrește astfel cu faptul 
că a redus consumul specliic de 
oțel cu 8% față de cel realizat in 
anul 1957. 

șeful diversioniștilor, foarte bine 
interpretat de Li Cin-po, este 
un individ șiret, bănuitor, c-a- 
re-și camuflează cu pricepere 
adevărata înfățișare sub masca 
unui negustor cumsecade, dor
nic de a se încadra în ritmul 
vremurilor noi. El reușește 
la început chiar să-și strecoare 
oamenii în diverse instituții și 
să organizeze pe scară largă 
sabotajul, încercînd să lovească 
în realizările puterii populare, 
să sprijine agresiunea imperia
listă din Coreea, provocînd tul
burări într-unul din marile o- 
rașe ale Chinei. Comunistul Li 
pune însă la bătaie toate ca
litățile sale : devotamentul față 
de cauză, spiritul de sacrificiu 
și ingeniozitate reușind să înșe
le vigilența bandiților, să se 
dea drept un aliat de-al lor și 
apoi, prinzîndu-i în capcană, 
să-i facă inofensivi. „Spionaj- 
contra-spionaj“ este o adevărată 
epopee închinată luptei armatei 
populare chineze și organelor 
de apărare a integrității Repu
blicii împotriva acțiunii bandi
ților ciankaișiști, și în același 
timp un antrenant film de a- 
venturi.

popular o acordă creșterii și edu
cației copiilor din țara noastră.

Partidul și guvernul se preocu
pă de sprijinirea familiei, de 
crearea de condiții cît mai favora
bile pentru creșterea copiilor.

Scriitoarea Mioara Cremene a 
dat apoi citire unei telegrame 
adresată dc adunare Consiliului 
de Securitate prin care se c.ero 
acestui organism internațional lua
rea unor măsuri energice pentru 
încetarea experiențelor cu armele 
nucleare, iar dr. Irina Sfetcu, pre
ședinta Comitetului femeilor din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej, a dat 
citire unei telegrame de salut 
adresată Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor.

★
In întîmpinarea zilei de 1 iunie 

a avut loc în sala Filarmonicii de 
Stat „Oltenia" din Craiova o adu
nare festivă. A luat cuvîntul Ga- 
leni Pușcașu, secretara comitetului 
regional al femeilor.

Adunări asemănătoare au avut 
loc la Baia Mare, în centrele ra
ionale și orașele regiunii, precum 
și în numeroase alte localități din 
țară.

(Agerpres)

PĂRINȚI, %
un cadou util, educativ pentru copiii dvs. £ 

este dsafilmul z
Cumpărați diafilme noi: 5

— Ocolul pămîntului îu 80 de zile }
(partea l) |

— Ocolul pămîntului în 80 de zile <
(partea 11)

— Făt Prumos din lacrimă
— Omul de piatră
— Punguța cu doi bară
— Prin Cosmos
— Ursul păcălit de vulpe 

și altele
Se găsesc de vînzare la toate librăriile și magazinele

cu jucării din țară

I

în fnltmplnarea 
Conferinței națională 
a mișcării pentru pace

Organizațiile de masă și Institui 
țiile culturale din întreaga țară ow 
ganizează în tntîmpinarea Confer 
rinței naționale a mișcării pentru 
pace numeroase manifestări. Ast
fel, Academia R. P. Romîne va 
ține, la începutul lunii iunie, o șe» 
dință festivă consacrată luptei ipen. 
tru pace a popoarelor. Asemenea 
ședințe vor avea loc șl Ia filiale
le și bazele de cercetări științifice 
din țară ale Academiei R.P.R.

Consiliul Central al Sindioatelor, 
organizează în întreprinderi, insti
tuții, cluburi și colțuri roșii con^ 
ferințe, simpozioane, jurnale vor
bite, cu tema luptei pentru pace.

Organizațiile Uniunii Tineretului 
Muncitor vor convoca adunări ale 
tineretului în marile întreprinderi, 
închinate păcii și înfrățirii între 
popoare. In școlile de diferite ca. 
tegorii vor avea loc adunări fes
tive urmate de manifestări artistic 
ce legate de lupta pentru pace.

In căminele culturale și casele 
de cultură raionale sînt programa, 
te variate manifestări cultural-ar- 
tistice pe tema luptei pentru pace. 
Echipele de artiști amatori, teatre^ 
le, filarmonicile din principalele 
centre ale tării au inclus în pro
grame lucrări închinate luptei pen
tru pace.

Studioul „Alexandru Sahia“ va 
include în jurnalele de actualități 
aspecte din lupta poporului ro. 
mîn pentru pace.

A.S.I.T.-ul va organiza adunări 
cu inginerii și tehnicienii în ora. 
șele Iași. Cluj. Galați, Bioaz, Pe
troșani, Tg, Mureș, în care vor fi 
făcute expuneri cu privire la pe
ricolul înarmării atomice și Ia fma 
portanța hotfirîrii Uniunii Sovieti
ce de a înceta unilateral experien
țele cu arme atomice,

(Agerpres)

INFORMAȚII
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Argentina. 
Arturo Frondizi, următoarea te. 
legramă :

„Mulțumesc cordial excelenței 
voastre pentru felicitările transmi
se cu ocazia sărbătorii naționale a 
Argentinei și la rîndul meu vi 
trimit amabile urări pentru feri
cirea dv. personală și progresul 
țării dv.“.

•k
Vineri seara. Opera Romînă dt. 

Stat din Cluj a prezentat un spec. 
tacol festiv cu drama muzicala 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi, după 
piesa cu același nume a lui I. L. 
Caragiale, cu prilejul aniversării a 
30 de ani de La prima reprezenta^ 
(ie a acestei opere în țara noastră.- 
La spectacol a asistat și compozi. 
torul Sabin Drăgoi, maestru etne. 
rit al artei, autorul operei.

Anatol Chisadji, directorul Ope
rei Romîne de Stat din Cluj a e- 
vocat succesul de care s.a bucurat 
drama muzicală „Năpasta" pe 
scenele lirice din țara noastră.

Spectacolul s.a bucurat de urț 
frumos succes.

★
In cadrul acordului de colabora, 

re intre Teatrul de Operetă din 
Dresda și Teatrul de Operetă din 
București, vineri seara Teatrul de 
Operetă din Capitală a prezentat 
în premieră opereta „Studentul 
cerșetor" de Millocker.

După spectacol a avut loc o re. 
uniune la sediul Ambasadei Repu. 
blicii Democrate Germane la 
București,

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii și artiști ai Teatrului de 
Operetă din București, reprezen
tanți ai conducerii Teatrului de 
Operetă din Dresda și alți oameni 
de artă.

★
Răspunztnd cererilor primite, în

treprinderea TAROM organizează 
și în acest an zboruri de agre
ment la aeroporturile din Bucure^ 
ști, Baia Mare, Iași, Cluj, Arad, 
Satu Miare, Oradea și Deva.

I



„TU-114 D": Moscova-Vladivostok 
fără escală 

Performanța noului turbopropulsor sovietic
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IN LIBAN si^’a. t.-- încordata
ramine

A In tot cursul zilei de ieri la palatul Elysée au avut loc întrevederi între preșe
dintele Coty și conducătorii grupurilor parlamentare A In fata manevrelor menite a-l 
aduce pe De Gaulle la putere, Maurice Thorez și Jacques Duclos au refuzat invitația 
președintelui Coty de a se consulta cu el ☆ Generalul De Gaulle intenționează să se 
prezinte astăzi în fața Adunării Naționale A Guy Mollet
PARIS 30 (Agerpres). — Con

trar procedurii constituționale, 
consultările în vederea alcătuirii 
'guvernului pe care generalul De 
Gaulle a anunțat că acceptă să-l 
formeze au avut loc nu cu aces- 
ta, ci cu președintele republicii, 
Coty. In fot cursul zilei de vineri, 
Ja palatul Elysee au continuat 
întrevederile între președintele 
,Coty și conducătorii grupurilor 
parlamentare, pentru a se stabili 
condițiile aducerii la putere a lui 
J)e Gaulle.

După cum anunță agenția 
țțjnitedi Press International, ra- 
jdioreporterii și ziariștii nu au a- 
(Vut acces la Elysee deoarece pre
ședintele Coty nu dorea ca lide- 
Îii politici să facă declarații pre. 

ei după întrevederile cu el.
■ Agenția France Presse 
tă ritmul consultărilor a fost ra
pid și majoritatea liderilor poli
tici .au păstrat cea mai mare dis
creție la părăsirea palatului pre. 
gidențiai.

Potrivit aceleiași agenții a- 
Seastă grabă se dațorește făptu

ri că generalul De Gaulle do- 
ește să se prezinte chiar sîmbătă 
n fața Adunării Naționale.
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Francez, Maurice 
Thorez, și președintele grupului 
parlamentar comunist, Jacques 
Duclos, care au fost inivitați pen. 
ïru consultări de președintele Re
publicii i-au trimis o scrisoare 
cu următorul conținut : „Pe de
plin conștienți de răspunderea 
noastră și credincioși mandatului 
pe care l-am primit din partea a 
șase milioane de francezi, nu 
vrem să ne pretăm unei înscenări 
menite să acopere cu aparența 
legalității o capitulare în fața lo
viturilor de forță din Alger și 
Ajaccio al căror scop a fost a- 
ducerea la putere a generalului 
De Gaulle prin violență. După ce 
ați făcut apel la genejalul De 
IGaulle, acțiune în mod vădit 
contrară voinței exprimate de A- 
dunarea Națională, acum nu mai 
este vorba de o consultare a par
tidelor așa cum o cere Constitu
ția, ci de adoptarea unei hotăriri 
contrare directivelor reprezen
tării naționale care a fost supusă

Păreri semnificative ale socialiștilor italieni 
și laburiștilor englezi

unor presiuni inadmisibile în ur
ma mesajului dv“.

In momentul de față se exerci
tă mari presiuni asupra membri
lor diverselor grupuri parlamen
tare pentru a-i determina să-l ac. 
cepte necondiționat pe De Gaulle. 
Principalul argument folosit în 
a.cest scop este că numai De 
Gaulle ar fi în stare să prevină 
primejdia unui război civil și să 
obțină o „împăcare“ între Paris 
și rebelii algerieni.

Pînă acum grupul parlamentar 
al partidului socialist nu a ajuns 
la o hotărîre definitivă în ceea ce 
privește atitudinea față de De 
Gaulle. potrivit agenției France 
Presse socialiștii „sînt nehotăirîți 
și grav scindați“. Se știe că unii 
conducători ai partidului socialist 

arată ca Guy Mollet și Max Lejeune 
s-au străduit tot timpul să-i de
termine pe deputați să sprijine 
candidatura lui De Gaulle. Cu 
toate acestea, cu numai două zile 
în urmă, socialiștii au adoptat a- 
proa.pe în unanimitate o moțiune 
în care afirmau că nu vor sprijini 
în nici un caz un guvern prezidat 
de generalul De Gaulle. Agenția 
France Presse afirmă că de a- 
tunci „poziția lor s-a modificat 
progresiv“. Parlamentarii socia
liști au deliberat toată dimineața 
și o parte din după-amiaza zilei 
de vineri. Apoi Guy Mollet, se
cretarul general al partidului so
cialist și Maurice Deixonne, șe
ful grupului parlamentar socia
list au plecat la Colombey-les- 
Deux-Eglises, pentru a trata cu 
generalul De Gaulle. Se anunță 
că, în urma expunerii pe care a- 
ceștia o vor face în cursul aces
tei nopți grupului parlamentar 
socialist, partidul socialist își va 
fixa, în sfîrșit, poziția.

De Gaulle a fost vizitat, de a- 
semenea, de fostul președinte 
Vincent Auriol (socialist) și s-a 

, anunțat că urmează să confere cu 
toți liderii partidelor politice. 
Apoi președintele Coty se va în- 
tîlni cu generalul De Gaulle care 
s-a reîntors la Paris. Potrivit zia
rului „France Soir“ se presupune

a tratat cu De Gaulle.
că De Gaulle se va prezenta A- 
dunării Naționale în cursul după- 
amiezii de sîmbătă.

★
PARIS 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
„Comitetul pentru salvarea pu
blică“ din Alger a adoptat vineri 
după-amiază o moțiune cerînd 
membrilor săi să demisioneze din 
partidele politice din 
parte.

Comitetul a invitat de 
pe membrii celorlalte 
pentru salvarea publică 
geria să facă la fel.

care fac

asemenea 
comitete 
din Al-

Confiscarea ziarului 
„L'Humanité"

PARIS 30 (Agerpres). — In di
mineața de 30 mai poliția a con
fiscat ziarul „L’Humanité“. In 
cercurile opiniei publice democra
te franceze știrea confiscării ziaru
lui „L’Humanité“ a provocat o a- 
dincă indignare, subliniindu-se că 
avînd în vedere gravitatea mo
mentului, o asemenea măsură ca
pătă o semnificație extrem de în
grijorătoare.

BEIRUT 30 (Agerpres). — In 
Liban continuă luptele între răs- 
culați și trupele guvernamentale. 
Represiunile polițienești nu au 
putut stăvili avîntul maselor 
populare care cer plecarea actua
lului regim proamerican. In noap
tea de joi spre vineri au avut loc 
ciocniri pe străzile orașului Bei
rut. „Insurgenții, comunică France 
Presse, au deschis focul asupra 
pozițiilor deținute de armată... A 
urmat un puternic schimb de 
focuri. Artileria și aviația au ve
nit în sprijinul trupelor în dife
rite operații“.

Neputînd să împiedice acțiunea 
îndreptată spre scoaterea Liba
nului de sub influența america
nă, guvernul libanez își continuă 
campania de defăimare a Repu
blicii Arabe Unite, pretinzînd că 
furnizează ajutor răsculaților. In 
același timp, se trece însă sub tă
cere primirea de arme de către 
autoritățile libaneze în baza 
„doctrinei Dulles-Eisenhower“ și 
în general sprijinul dat de par
ticipanții la pactul agresiv de 
Bagdad autorităților libaneze.

★
DAMASC 30 (Agerpres).

După cum anunță ziarul „Al- 
Djumhur“, la 28 mai pe aerodro
mul din Beirut au aterizat avioa
ne irakiene și britanice de trans
port oare au adus mitraliere, puști 
automate și muniții pentru profas- 
ciștii sirieni aflați în Liban.

Ziarul „Nur“ anunță că autori
tățile libaneze și israeliene s-au

înțeles ca Israelul să ajute Libanul 
cu arme și muniții. Ziarul scrie 
că o coloană de autovehicule în
cărcate cu arme și muniții a tre
cut granița israeliano-libaneză.

Postul de radio „Vocea Libanu
lui liber“ a anunțat că nave mili
tare americane s-au apropiat de 
coastele Libanului și se află la 
distanță de cel mult două mile.

In Indonezia

Trupele guvernamentale efectuează 
mari operații de curățire

la

Jocul cu focul
S.U.A. și Anglia continuă în mod provocator experiențele lor 

nucleare, deși au fost solicitate în mod insistent de către U.R.S.S., 
să înceteze jocul periculos cu fo cui.

DJAKARTA 30 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al armatei 
indoneziene, locotenent-colonelul 
Pirngadie, a anunțat că trupele 
guvernamentale sint angajate în 
operații de curățire de mare am
ploare împotriva rebelilor 
zona Gorontalo — Sulavesi 
nord.

Ministerul Informațiilor al 
doneziei a dat un comunicat 
care dezvăluie faptul că rebelii, 
înîrînți pe toate fronturile, au în
ceput să masacreze pe prizonierii 
capturați. Astfel rebelii din Su- 
matra de vest au ucis 200 de pri
zonieri la 23 mai. Forțele rebele 
de la Situdjuh din apropierea 
orașului Pajakumbuh din Suma- 
tra de vest au ucis cu dinamită 
148 de prizonieri.

Aceste fărădelegi săvîrșite de 
rebelii din Sumatra și Ceiebes, 
precum și bombardamentele unor 
piloți americani asupra unor ora
șe indoneziene au provocat o pu
ternică indignare în rindurile po
porului indonezian.

din 
de

In-
în

ROMA 30 (Agerpres). —
După cum anunță agenția ANSA, 

secretarul Partidului Socialist 
Italian, Pietro Nenni, a trimis 
grupului parlamentar el Partidului 
Socialist Francez o telegramă cu 
următorul conținut: „In fața si- 
îfuiației dramatice prin care trece 
Franța, conducerea Partidului So
cialist Italian, își exprimă speran
ța că grupul parlamentar «1 Par
tidului Socialist Francez va fi u- 
nitar pentru a spune nu lui De 
.Gaulle și aventurii bonapartiste“.

Aceeași agenție relatează că în- 
tr-un articol publicat în ziarul 
ț,Giustizia“, organul Partidului So- 
Cial-Democrat Italian, conducă
torul acestui partid, Sanagat, de
finește „soluția“ lui De Gaulle ca 
j,un miraj izvorît din disperare“, 
1,0 iluzie absurdă care a cuprins 
personalități și partide“.

In articol se arată că De Gaulle 
hu va salva Algeria, că el nu va 
rezolva o problemă care se pune 
în asemenea termeni, îneît nn-i 
poate face față decît o democra- 
ție constituțională, „De Gaulle. 
scrie Saragat, va agrava proble
ma algeriană și va distruge a pa
tra republică“.

★
LONDRA 30 (Agerpres). — In- 

'jr-un comentariu intitulat „Acapa
rare“, ziarul „Daily Herald“, or. 
ganul partidului laburist scrie că 
■De Gaulle „nu este chemat la pu. 
<tere de voința liberă a națiunii. El 
a fost impus tn această funcție de 
/rebeliunea militară din Algeria, de 
^rebeliunea din Corsica și de ame
nințarea că se va recurge la vio
lență militară împotriva Franței 
însăși. Aceasta înseamnă o acapa
rare a puterii. Mulți dintre acei 
care ar trebui să apere democrația 
au renunțat la aceasta in loc să 
lupte",

„Presiunile exercitate asupra 
parlamentului pentru a-l aduce la 
putere pe De Gaulle, continuă 
„Daily Herald“ nu au precedent. 
In istorie nu există nimic similar 
cu ultimatumul președintelui Coty: 
De Gaulle sau război civil, De 
paulle sau demisia președintelui“.

In continuare, ziarul „Daily He. 
raid" își exprimă părerea că so
cialiștii francezi trebuie să se o- 
pună aducerii la putere a genera
lului De Gaulle. John Bull pe drumul marcat.

(din ziarul Junge Welt)

Tineretul din R. D* Vîetna
0 U * «în primele rindurî

n

Greva din transporturile 
auto din Anglia 

a intrat în a 26-a zi
LONDRA 30 (Agerpres). — Ne

gocierile care au avut loc la 30 
mai între premierul Mac Millan și 
conducătorii sindicatelor în grevă 
hu au dat nici un rezultat. Greva 
din transporturile auto a intrat în 
a 26-a zi. »Ministerul de război bri
tanic a anulat permisiile acordate 
unui număr de 6000 de soldați șo
feri de camioane, care vor fi fo
losiți la aprovizionarea cu benzi
nă a regiunii londoneze în urma 
grevei din transporturile auto.

Pe de altă parte, numărul do
cherilor greviști din portul Londra 
B crescut la 15.000, cu 1.000 mai 
jnult decît la 29 mai. 97 de vase 
fcînt imobilizate în port.

3 După restabilirea păcii în Viêt
-nam, sub conducerea Partidului 
3 Muncii, tineretul Republicii De- 
3 mocrato Vietnam și-a dedicat 
3 toate forțele, toată capacitatea 
3 sa, ridicării economiei ruinate de 
3 cei 15 ani de război distrugător,
— dezvoltării culturii și luptei pen
el tru realizarea unității țării pe
— baza acordurilor de la Geneva.
— Pentru a contribui la rezolva-
— rea dificultăților, la refacerea
— rapidă a țării au luat ființă nu-
— meroase brigăzi de șoc ale tine-
— rilor muncitori.
— încă în primelo zile ale instau-
— rării păcii, 60.000 de tineri și
— tinere avînd în frunte 1.000 de
— activiști ai Uniunii Tineretului 
—Muncitor din R. D. Vietnam au
— pornit cu entuziasm Ia muncă pe
— șantierele de reconstrucție a căi- 
—lor ferate, de refacere a diferi-
— telor ramuri ale economiei na-
— ționale distruse în întregime de
— război.
— Anul trecut, Uniunea Tinere-
— tului Muncitor din R. D. Viet-
— nam a dat viață în întreprinde- 
3 rilo industriale la 3 mișcări : 
—„Pentru respectarea timpului de 
—muncă“, „Pentru economii de 
—materiale“, „Pentru perfecționa- 
—rea tehnicii“. Toate acestea au
— o influență reală în creșterea
— productivității, în îmbunătăți- 
—rea calității produselor, în redu-
— cerea prețului de cost și, în ace- 
—lași timp, în cultivarea conștiin-
— ței socialisto față de muncă a
— tineretului, în educarea lui pro-
— fesională.
— Războiul a transformat 160.000
— hectare fertile pentru orezării în
— terenuri necultivabile, pline de
— buruieni, presărate cu sîrmă
— ghimpată, cu mine, cu cazemate;
— toate construcțiile hidraulice au
— fost distruse, iar calamitățile na-
— turale cum sînt inundațiile, se- 
—ceta, se succedau în așa măsură 
—îneît foametea amenința în per- 
—manență poporul vietnamez.
— Totuși, după aproape 4 ani de
— pace, prin strădaniile poporului 
—și tineretului nostru, marea ma- 
—joritate a ogoarelor fertile lă-
— sate părăginirii în timpul răz- 
—boiului au devenit cîmpuri verzi
— de orez, de porumb, etc.

de Le Xuan-Dong 
secretar al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. D. Vietnam.

Experiența proprie, succesele 
obținute au ajutat pe tinerii ță
rani să înțeleagă că forța omului 
poate învinge natura.

Organizația noastră educă în 
permanență tineretul de la sate 
în spiritul cooperării; ea îl ajută 
să compare cele două căi—calea 
nouă — de dezvoltare a satelor
— cea socialistă, și calea veche
— cea capitalistă. In acest fel ti
nerii țărani participă cu și mai 
mult entuziasm Ia mișcarea de 
formare a echipelor de intr-aju
torare și a cooperativelor.

Analfabetismul, tristă rămă
șiță a dominației colonialiste in 
țara noastră, va fi lichidat în 
1958. In lupta împotriva analfa
betismului, tineretul se află în 
primele rindurî.

In R. D. .Vietnam, există în

prezent peste un milion de elevi1 
și studenți; numărul elevilor din 
învățămîntul secundar a crescut i 
de 9 ori, cel al studenților de 6 1 
ori față de anul școlar 1938—39, [ 
anul cel mai prosper al invăță- ( 
mintului colonial.

Activitatea cultural-artistică, < 
sportivă în rindurile tinerilor 
noștri cunoaște de asemenea un 
mare avînt.

In marea etapă revoluționară 
din trecut precum și în fața noi
lor probleme ce se pun acum în 
fața tineretului din R. D. Viet
nam, acesta a întîlnit și întîl- 
neșto desigur greutăți multiple. 
Dar el este hotărît să le învingă. 
Versurile pe care președintele 
Ho Și Min le-a dedicat tineretu
lui din Vietnam însuflețesc pe 
fiecare fiu al patriei noastre : 
„Nici o muncă nu e grea. 
Numai de lipsa de perseverență 

avem a ne teme.
Hotărîrea noastră ne va ajuta. 
Să nivelăm munții, să umplem 

mările“^
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puternice motoare turbo-

V

„Hartan Rakjat“ subli- 
asemenea că numai în

avion este un monoplan 
aripii și cu ampenaj si-

„arestarea aviatorului 
este o dovadă vie a in- 
S.U.A. împotriva Indo-

După cum relatează ziarul „Ha- 
rian Rakjat", președintele Comi
siei parlamentare pentru Aface
rile Externe, d-na Supeni, a de
clarat că 
american 
tervenției 
neziei“.

Ziarul 
niază de 
orașul Amboina, datorită bom
bardamentelor efectuate de avioa
ne americane numărul victimelor 
se ridică la 300—400 de cameni.

Ziarul „Berita Indonesia“ pu
blică o fotografie a aviatorului 
american Pope sub titiul „lată 
călăul".

Ziarul subliniază că înzestra
rea rebelilor cu arme, specialiști 
și aviatori, folosirea de către re
beli a bazei militare aeriene ame
ricane Clark (Filipine) constituie 
dovezi incontestabile ale ameste
cului S.U.A. în treburile Indone
ziei. Răspunderea pentru aceasta, 
subliniază ziarul, revine guver
nului S.U.A.

Criza franco-tunisiană
TUN1S 30 (Agerpres).— Joi au 

avut loc noi incidente grave între 
unități militare tunisiene și garni
zoana franceză de la - Remada. 
După cum anunță agenția Associa- 
ted Press o coloană franceză a 
deschis focul împotriva forțelor 
tunisiene pe șoseaua dintre Rema
da și Tatahuin. Schimbul de 
focuri a durat de la 10 a.m. pînă 
la 3,30 după amiază. Din surse 
oficiale tunisiene se adaugă că ar
mata franceză concentrează puter
nice efective motorizate în cîteva 
puncte din partea de sud a Tuni
siei la nord-vest de Remada.

In legătură cu criza franco-tuni
siană agențiile de presă au anun
țat că guvernul Tunisiei a sezisat 
Consiliul de Securitate.

In nota adresată Consiliului de 
Securitate se arată că la 24 mai 
1958 trupele franceze staționate la 
Remada au deschis focul împotri
va soldaților tunisieni care păzeau 
șoselele din jurul postului. La 25 
mai valuri de bombardiere fran
ceze au bombardat și mitraliat 
trupele tunisiene aflate pe o adîn- 
cime de 10 km. în jurul postului

Remada. Iu încheiere nota tuni
siană atrage atenția Consiliului de 
Securitate asupra gravității situa
ției create prin repetatele agre
siuni ale armatei franceze din Tu
nisia cît și ale forțelor franceze 
din Algeria. Această situație ame
nință nu numai securitatea Tuni
siei ci și pacea și securitatea in
ternațională în această regiune a 
lumii. Agenția France Presse re
latează că reprezentantul Franței 
la O.N.U., Giullaume Georges-Picot, 
a adresat Consiliului de Securitate 
o notă în care acuză Tunisia că ar 
ajuta pe răsculații din Algeria. 
După cum se știe guvernul fran
cez a recurs la o manevră diver
sionistă similară și după atacul 
aviației franceze împotriva satului 
tunisian Sakiet Sidi-Yusef.

★
PARIS 30 (Agerpres). — Ci

tind surse oficiale tunisiene, zia
rele pariziene anunță că în dife
rite centre ale Tunisiei de sud, in 
special în regiunea la nord-vest 
de Remada se fac mari concen
trări de unități motorizate ale ar
matei franceze.
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KHARTUM. — La 23 mal, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romine In Sudan. 
Constantin Stănescu, a prezentat 
președintelui Consiliului Suprem 
de Stat al Republicii Sudan. Dar. 
diri Mohamed Osman, 
sale de acreditare.

scrisorile

MOSCOVA. — La 30 
Hrușciov, președintele 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
pe Robert Dawling, conducătorul 
Academiei Naționale americane de 
artă teatrală, oare se află la Mos
cova, și a avut cu el o convorbire.

mai. N. S. 
Consiliului

mai 
des-

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite : Ziarul „Prav- 
da“ publică o informație despre zborurile la mari distanțe ale 
avionului ..TU-114 D“.

Zilele trecute un avion de pasageri „TU-114 D“ a efectuat cî
teva zboruri pe distanțe mari pe ruta Moscova-Irkutsk-Moscova 
fără escală. Următoarea cursă a fost Moscova-Vladivostok și 
Vladivostok-Moscova fără escală.

Intr-o convorbire cu corespondentul „Pravdei“, acad. A. N. 
Tppolev, constructor general, de două ori Erou al muncii socia
liste, a declarat : Prin construcția sa. avionul de pasageri 
„TU-114 D“ reprezintă o modificare a avionului „TU-114“. El 
este destinat transportului unui număr nu prea mare de pasa
geri, precum și de bagaje, poștă și alte încărcături pe distanțe 
mari. Prin forma sa exterioară noul 
cantilever cu unghiul de săgeată al 
milar.

„Tu-114 D“ este înzestrat cu patru
propulsoare proiectate de N. D. Kuznețov, Erou al muncii so
cialiste.

In avion sînt amenajate cabine confortabile pentru pasageri, 
cu o bună izolare termică și fonică și cu fotolii comode.

In cabine se menține presiunea constantă, temperatura și 
umiditatea normală a aerului.

Construcția avionului „TU-114 D" asigură zboruri pe distanțe 
lungi la înălțimea de 10.000—12.000 metri, adică deasupra no
rilor de ploaie și zăpezi, deasupra furtunilor. Zborul la distanțe 
mari are loc în condiții în care pasagerii nu vor simți nici un 
fel de oboseală.

La construcția avionului au fost folosite pe scară largă ma
teriale sintetice. Au fost folosite diferite piese din mase plastice, 
sticlă organică și cauciuc sintetic.

Pe bordul avionului este: instalat cel mai modern utilaj de 
navigație și radar, precum și mijloace moderne de pilotaj auto
mat.

0 născocire demascată
MOSCOFA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : Agenția Unitei 
Press a difuzat o știre eu privire 
la o convorbire care ar fi avut loc 
între K. E. Voroșilov și corespon
dentul la Moscova al acestei a- 
genții.

Departamentul presei din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. este împuternicit să de
clare că această știre este o năs
cocire. Politica Uniunii Sovietice 
atit față de Franța cit și față de 
celelalte state, este suficient de 
binecunoscută. Uniunea Sovietică 
nu se amestecă și nu intenționea-

za să se amestece în treburile in
terne ale Franței sau ale vreunei 
alte țări. Poporul sovietic respec
tă poporul francez iubitor de pace 
și dorește un singur lucru — re
lații bune între aceste două țări, 
ceea ce corespunde intereselor vi
tale ale Franței și U.R.S.S. și cau
zei asigurării păcii.

tn ceea ce privește cuvintele a- 
tribuite lui K. E. Voroșilov, pro
babil că cineva din Occident este 
interesat să denatureze poziția 
clară a Uniunii Sovietice față de 
Franța pentru a prejudicia rela
țiile sovieto-franceze.

>o 
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HONOLULU. — Marina Statelor 
Unite a anunfat că foi după-amia
ză. submarinul „Stickelback" s-a 
scufundat la 19 mile sud-vest de 
intrarea in canalul portului Pearl 
Iiarbour. în urma ciocnirii cu dis
trugătorul american „Silverstein“.

LIMA. — Guvernul peruvian a 
demisionat. Președintele republicii,

Manuel Prado, a încredințat for- 
marea noului guvern lui Pedro 
Beltran. directorul ziarului „La 
Prensa“, care nu face parte din 
nici un partid politic.

DJAKARTA. —■ La 29 mal a avut 
Joc la Djakarta, inaugurarea 
unei mari fabrici de zahăr con
struită de R. D, Germană pentru 
Indonezia. Capacitatea noii fabrici 
este de 6.000 tone de zahăr lunar.

MOSCOVA. - Sîmbătă, 3f 
a.c.. la Moscova va avea loc
chlderea festivă a Expoziției In
dustriale unionale din 1958.

MOSCOVA. — Pentru prima 
dată, biologii sovietici au descope
rit actinii vii, viermi marini ta o 
adincime de 10.710 metri in Ocea
nul Pacific. Aceste vietăți marine 
au fost pescuite cu drage de mare 
adtncime pe fundul depresiunii de 
lingă insulele Mariane în partea 
de vest a Oceanului Pacific, unde 
își desfășoară cercetările expediția 
de pe vasul „Viteaz“.
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In fotografie: lin șantier al tineretului pentru construcția unor noi întreprinderi și școli

La mijlocul lunii mat, mecanicii aerodromului Miami din
Florida (S.U.A.), au declarat greva brațelor încrucișate, refuzînd 

să lucreze.
In fotografie: greviștii pe teritoriul aerodromului.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Sute de mii de francezi manifestează 
pentru salvarea Republicii

PARIS 30 (Agerpres). — După impresionanta de
monstrație în apărarea republicii din ziua de 28 mai, 
cînd pe străzile Parisului au manifestat în deplină 
unitate 500.000 de cetățeni în frunte cu liderii po
litici reprezentînd. pe catolici ca și pe radicali, pe 
socialiști și comuniști, au fost întreprinse noi acțiuni 
de protest împotriva primejdiei instaurării unui re
gim de dictatură personală în Franța. Mari de
monstrații republicane au avut loc în numeroase 
orașe franceze. La Lyon, peste 30.000 de mani- 
festanți au defilat pe străzi cîntînd Marseilleza și 
Internaționala. La demonstrația din Marsilia au luat 
parte peste 15.000 de cetățeni. Asemenea demonstra
ții au mai avut loc în orașele Grenoble, Nice, Bou- 
logne, Lorient, La Rochelle, Rouen, Le Havre, Li- 
moges, Strassbourg, Lille, Saint Etienne, Clermont- 
Ferrand, Breste, Nantes și altele. In bazinul carbo
nifer din departamentele Nord și Pas de Calais, 
minerii au declarat la 30 mai o grevă de protest.

Răspunzînd la chemarea Federației Educației Na
ționale» circa 200.000 de profesori și institutori au 
declarat grevă pe întregul teritoriu al Franței.

La Paris, în Piața Republicii, a avut loc o de
monstrație a peste 12.000 de profesori și institutori 
ce participaseră la un mare miting antifascist orga
nizat în cadrul zilei de grevă pentru apărarea Re
publicii. Mai mulți demonstranți au fost răniți de 
poliție.

Participanții la miting și-au manifestat indignarea 
față de acest atac al poliției și au manifestat înde
lung pentru apărarea cuceririlor republicane, scan- 
dînd lozincile :

„Jos De Gaulle „Fascismul nu va trece“, „Să 
acționăm alături de toți oamenii muncii pentru apă
rarea Republicii 1“

Tot în seara de 30 mai a avut loc la Sorbona o 
mare manifestație, organizată de Uniunea națională 
a studenților francezi și de comitetul de luptă anti
fascistă al studenților la care au participat mai 
multe mii de studenți și membri ai corpului didactic 
universitar. Numeroși vorbitori au subliniat perico
lul pe care-1 prezintă pentru drepturile și libertă
țile republicane instalarea unui guvern care nu-și 
ascunde intențiile dictatoriale.
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