
Ce vor face studenții

In plină sesiune de examene — 
o sesiune hotărltoare pentru pro
movarea anului universitar — 
studenții se gîndesc mai puțin 
la vacanță, la odihnă. Preocuparea 
lor exclusivă este acum să pro
moveze examenele, să obțină note 
bune. învață, repetă materia, trec 
prin emoțiile firești ale exami
nării.

Vacanța trebuie totuși pregătită, 
trebuie asigurate condiții pen
tru ca după aceste zile de muncă 
încordată, studenții să beneficieze 
de odihnă, de posibilități de re- 
reere și distracție, să fie ajutați 

îmbine această odihnă cu o ac
tivitate utilă — activitate obș
tească, patriotică. Și această grijă 
există. In cadrul organizațiilor 
U.T.M. din institute și al asociații
lor studenților s-au purtat discuții 
fructuoase asupra felului cum să-și 
folosească studenții zilele de va
canță. Acțiunilor și formelor de 
activitate cunoscute le-au fost adu
se îmbunătățiri, înoiri.

In organizarea vacanței se ur
măresc trei mari obiective : trimi
terea studenților la odihnă în ta
bere și stațiuni balneo-climaterice. 
mobilizarea studenților la munci 
cu caracter patriotic ; desfășurarea 
unei activități variate în centrele 
universitare.

Ca în fiecare an, C.C.S. a repar
tizat pentru studenți nenumărate, 
locuri în stațiunile de odihnă — 
peste 4500 de bilete. Vor pleca prin 
C.C.S. studenți care au nevoie de 
cură, de tratament, studenții cei 
mai merituoși, acei care Intr-ade
văr au depus maximul de efort în 
activitatea lor profesională și ob
ștească, obținind rezultate bune, 
f a buna repartiție a locurilor pen-

i odihnă
Arlvă și 

asociațiile 
elulangiii, 
serios, nu 
de odihnă

Se mai organizează și numeroa
se tabere. O parte din ele sint or
ganizate de către Ministerul In- 
vățămintului și Culturii împreună 
cu Asociația studenților și vor cu
prinde peste 2500 de studenți. Pen
tru studenții agronomi se va or
ganiza o tabără împreună cu Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, iar pentru mediciniști tabără 
(cu corturi) împreună cu Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale. Ceea ce este nou a- 
nul acesta, este faptul că se ape
lează mult mai mult la posibilită
țile locale de organizare a odihnei

trebuie să vegheze deo- 
organizațiile U.T.M. și 

studenților. Leneșii, 
acei care n-au învățat 
au ce căuta in casele 
sau in tabere.

studenților. Institutele vor orga
niza excursii de durată cu stu
denții lor, tabere cu corturi 
mai ales la mare. Bucurește- 
nii au avut în acest sens mai 
multă inițiativă. Universitatea ,,C. 
1. Parhon" șl Politehnica au și ce
rut de acum corturi pentru tabe
rele lor. Qorturi au cerut de la 
U.A.S.R. șt studenții din Petro
șani. Vor fi, desigur, trimiși și 
în aceste tabere cei mai buni stu
denți. In ultima serie a taberei de 
la Văleni de Munte, de pildă, se 
vor odihni studenții cîștigători ai 
concursului „In pas cu viata".

Mai ales în tabere — studenții 
fiind grupați — odihna va fi îmbi
nată cu o activitate educativă, 
cultural-artistică și sportivă. Stu
denții trebuie să desfășoare în ta
bere și o activitate gospodărească 
de autodeservire, activitate care 
nu le va răpi din timpul de 
odihnă.

In tabere studenții vor avea un 
minunat prilej de schimb de ex
periență. Veniți din diferite centre 
universitare, din institute diferite, 
fiecare aducind cu el nota aparte 
de muncă, stilul care caracterizea
ză activitatea institutului, a orga
nizației U.T.M. și asociației stu
denților avind fiecare preocupări 
științifice diferite vor învăța re
ciproc din succesele lor. Există 
toate posibilitățile unei atari ac
tivități în tabere ; au fost desem
nate pentru a îndruma această ac
tivitate cadre didactice cu expe
riență și prestigiu care trebuie să 
folosească la maximum condițiile 
existente, experiența și metodele 
bune de activitate care s-au înce
tățenit de cîțiva ani în viața ta
berelor studenților.

Aceste zile de vacanță vor fi 
însă și un bun prilej pentru ca 
studenții să-și dovedească atașa
mentul. lor față de patrie, față de 
poporul care le-a asigurat minu
nate condiții de studiu și de trai. 
In vacanță studenții iși vor pu
tea dovedi din plin patriotismul, 
participind direct, prin posibilită
țile lor, ia construcția socialismu
lui. Iși vor putea aduce contri
buția la. bătălia care se dă pentru 
o recoltă bogată, pentru plinea

poporului, de asemenea la mun
ca de construcție de pe șantiere.

Acum citeva zile ziarul nostru 
publica un scurt articol despre en
tuziasmul cu care au muncit stu
denții clujeni in G.A.S., pe șantie
rele locale, despre acțiunea de 
masă întreprinsă și anul acesta 
in institutele de invățămint supe
rior clujene pentru ca studenții 
să participe in timpul vacahtei la 
acțiunile patriotice. Răspunsul stu
denților — cei peste 2000 de stu
denti înscriși — este edificator. 
Și această acțiune cuprinde stu
denti din toate centrele universi
tare și tinere cadre didactice. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ve
gheze cu toată atenția asupra se
riozității cu care fac înscrierile. De 
asemenea, să asigure brigăzilor o 
bună componentă și un conducă
tor — utemist — dintre cei mai 
buni, care să stimuleze și să con
troleze activitatea brigăzii. In ca
drul brigăzilor să se încetățenească 
o atmosferă sănătoasă de muncă, 
o atitudine tovărășească, de prie
tenie fată de muncitori și țăranii 
muncitori alături de care muncesc, 
Zilele pe care studenții le var 
petrece în mijlocul colectivului de 
muncitori sau țărani muncitori, 
vor fi o adevărată școală a edu
cației lor în spiritul dragostei 
față de muncă, ii vor ajuta să-și 
întărească conștiința nouă, socia
listă, să învețe din experiența 
lor de muncă, să le urmeze exem
plul. înainte de toate, insă, or
ganizatorii au datoria să asi
gure acestor studenti locul unde 
să-și desfășoare în bune condi
ții activitatea, să ia legătura cu 
gospodăriile respective pentru a 
preîntimpina pierderile de timp și 
perturbarea activității acestor gos
podării. In momentul cînd intră 
în vacanță fiecare student trebuie 
să știe unde și în ce perioadă va 
participa la munca patriotică, să 
fim atenți ca studenții care merg 
în gospodării să nu le aducă a-
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ȘTIICIND
ce lupțipentrua

15,00 ha., po-a

tînăr înseamnă să fit
de

to-
vi-

8,00 ha., floa- 
angajament ).
7,75 ha., sfeclă

fii tînăr înseamnă sä fii vi
să fii drept și curajos, să 

fi să te. dăruiești cu 
poporului pe care o

Tovarășul
Chivu Stoica, 
președintele
Consiliului 
de Miniștri, 

primit delegația 
economică

ILP.D. Coreene
Delegația economică a Republi

cii Populare Democrate Coreene 
sosită recent în R.P. Romînă în 
frunte cu vicepreședintele Cabine
tului de Miniștri Ten II Lon și 
adjunctul ministrului Comerțului 
Kim Cen Sen, însoțiți de ambasa
dorul Republicii Populare Demo 
erate Coreene Ia București, Kim 
Ben Dik, a fost primită în ziua 
de 5 iunie a-c. de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Romîne.

La primire a fost de față și 
varășul Alexandru Bîrlădeanu,
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne.

MOTTO :
„Să fii tînăr —înseamnă 

să simți 
„Unde-s marile, dreptele 

căi,
„Și să intri în lupie fier

binți 
„împreună cu semenii tăi.

NINA CASSIAN
(„Ce-nsciamnă să fii tînăr")

Decada culturii

La ștrandul studcnțesc-Tei

Republicilor Sovietice

Spectacol 
«le gal

Joi seara a avut loc la Teatrul 
C.C.S. din Capitală, sub auspi
ciile Ministerului învățămîntului 
și Culturii și Consiliului General 
A.R.L.U.S., spectacolul de gală dat 
de Ansamblul Emerit de Stat de 
cîntece și dansuri din R.S.S. Li
tuaniană, sub conducerea artistică 
a lui Ionas Sviadas, artist al po
porului din U.R.S.S.

întregul spectacol s-a bucurat 
de un frumos succes, publicul a- 
plaudînd îndelung pe artiști. La 
sfîrșit conducătorului artistic, cît 
și întregului colectiv artistic al an
samblului i-au fost oferite buchete 
de flori.

Spectacolul a fost televizat.
La spectacol au asistat tovară

șii : Gh. Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Atanase Joja, acad. prof. 
4r. C. I. Parhon, președintele 

.R.L.U.S.-ului, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, conducători 
ai uniunilor de creație, academi
cieni, numeroși alți oameni de 
artă și cultură, ziariști, un nume
ros public.

Au luat parte Alexandru Ans- 
berg, ministrul Culturii din R.S.S. 
Estonă, conducătorul delegației, 
V. Kalpini, ministru adjunct al 
Culturii din R.S.S. Letonă, și V. 
Peciura, maestru emerit al artei 
din R.S.S. Lituaniană, directorul 
artelor din Ministerul Culturii al 
R.S.S. Lituaniene, membrii delega
ției oamenilor de artă și cultură 
din Republicile Sovietice Baltice.

Au asistat A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești și șefii altor misiuni diplo
matice acreditați în R.P. Romînă. 

(Agerpres).

Să 
teaz, 
fii entuziast 
totul cauzei 
slu jești.

Da, să fii 
ca ei, mănunchiul de 40 de băieți 
și fete (dar mai multe fete) care, 
muncesc în gospodăria colectivă 
„Al doilea Congres al P.M.R." din 
comuna Tudor Vladimirescu.

Intr-adevăr, asta înseamnă să fii 
tînăr. Și impresia aceasta de vi
goare și prospețime, de entuziasm 
și atașament fierbinte față de gos
podăria colectivă o împrăștie în
săși figura generoasă in calități a 
secretarei. Ioana Bălunică e o fa
tă potrivită de statură, cu fața plă
cut arsă de soare, cu niște ochi 
scăpărători de inteligență și vioi
ciune.

La 21 de. ani ai săi. Ioana e o 
secretară model în raionul său și 
ea n-a șovăit să plece din spital 
fără învoirea doctorilor pentru a 
împărtăși secretarilor de raion, la 
o consfătuire, din experiența sa și 
a tinerilor din gospodărie. Fata 
aceasta e plină de o vioiciune și 
un optimism isvorîte din însăși 
forța și optimismul celor 40 de 
tineri pe care-i simte în jurul să:i 
entuziaști, uniți, pentru care gos
podăria colectivă a devenit familia 
lor in care se simt mai bine ca 
oricind și pentru care dau totul. 
Dragostea, atașamentul fierbinte. 
față de gospodărie, față de. avutul 
comun — rod al educației făcute 
de organizație — iată mîndria lor 
cea mai de preț, pe care și-o ma
nifestă modest intr-un tabel scris 
stîngaci cu creionul, cuprinzînd 
realizările lor. Secretara urmă
rește punct cu punct, citind laco
nic rodul muncii lor entuziaste, 
din această primăvară .-

CREȘTE UN NOU CONTINGENT
de tineri

petroliști 
ziua de 
ani, pri- 
fost să- 
al Olte-

petroli;■
V

— Ș-au prășit : 
rumb hibrid.

— S-au prășit : 
rea-soarelui (peste

— S-au prășit : 
de zahăr (peste angajament).

— S-au prășit : 3,00 ha. fasole 
(peste angajament).

— S-au prășit: 6,00 ha. porumb 
lot experimental, (toate acestea 
prin muncă voluntară, valoarea 
strădaniei lor intrînd în fondul de 
bază al gospodăriei).

— S-au prăfuit: 32 ha. de sfeclă 
de zahăr (peste angajament).

— S-au plivit : 8 ha. grîu și 
9 de orz.

— S-au însilozat : 2 vagoane
de lucerna.

— S-au făcut: 4 platforme de 
gunoi.

Dar cifrele n-au expresivitate 
deplină uneori și numai simpla 
lor citire n-o să vă ofere o ima
gine completă a chipului celor 
care le-au făcut să existe. Trebuie 
să știți că atunci cind e vreme 
urită și mulți stau pe acasă, Nicti 
llață și Gheorghe Bălănică cară 
de zor gunoi la platformă, sau ri
dică sus, aranjînd așa cum trebuie, 
gunoiul aruncat pe jos pentru ca 
platforma să fie într-adevăr așa 
cum le-a desenat-o într-o zi ingi
nerul pe hîrtie.

Trebuie să mai știți de aseme 
nea că toate aceste cifre n-au fost 
realizate deloc ușor. Echipa de 
tineret condusă de Niculița Soare 
(foarte bună fată, m-au rugat bă
ieții să spun, dar păcat că e su- 
părăcioasă cind o critici, ca de 
pildă atunci cind a ținut echipa
mentul sportiv încuiat) se scula 
voinicește la trei și jumătate-patru 
și începea munca la prășit și nu 
s-a văitat nimeni cînd la amiază 
arșița îngrozitoare trecea peste 30 
ele grade. La lotul experimental 
de 6 hectare tinerii au lucrat ca 
Ia farmacie, pentru că aici totul 
are un rost anume. Porumbul este 
sădit în rînduri ciudate (3 rîn- 
duri la 2 m., și 2 rînduri la 35 
cm.) și tinerii se apleacă tnereu 
asupra firicelelor verzi, crude, 
dornici de a pătrunde tainele ști
inței de a cultiva porumbul și de 
a-i spori recolta.

Poate că unora, citind în tabe
lul de mai sus „s-au prăfuit 32 ha. 
de sfeclă de zahăr“, li s-o fi părut 
asta un fleac. Aflați însă că pen
tru a îndeplini această sarcină, 
pentru a salva această cultură de 
atacul paraziților, Gheorghe Bălă
nică și cu Frăsina, sora lui Gheor
ghe M undiță, au muncit pe ruptele

-Z'

țesătoria „Dcnca Slmo“ din Capitală tov. Ioana Liță și Vic- 
Sîrdea din secția apretură și-au realizat planul în luna niai 

in proporție de 115% și dau lucru de bună calitate

Se poate dispensa
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un tînăr specialistde cultura socialistă ?

Toate eforturile 
pentru temeinica 

pregătire a secerișului
In aceste zile în întreaga tară 

are loc revizuirea, repararea și 
punerea în stare de funcționare a 
inventarului agricol necesar re
coltărilor de vară.

In multe gospodării de stat și 
stațiuni de mașini și tractoare re
pararea mașinilor agricole se des- 
fașoară în bune condiții.

în unele regiuni reparațiile în 
S.M.T.-uri și gospodării de stat 
sînt mult întîrziate. Repararea 
secerătorilor-legători este mult 
r imasă în urmă în gospodăriile 
de stat din regiunile Constanța, 
Suceava, Iași, Oradea și în sta
țiunile de mașini și tractoare din 
regiunile Staiin, Baia Mare și Ba
cău, a batozelor în gospodăriile 
agricole de stat din regiunile Ga
lați, Constanța, Cluj și în S.M.T.- 
urile din regiunile Bacău. Sucea
va, Iași. Repararea combinelor se

(Continuare în pag. o-a)

Consfătuirea tinerilor 
din Oltenia coincide cu 
neuitat în care, acum 10 
ma sondă petroliferă a 
pată în pămîntul mănos
niei. De aceea începutul acestei 
întîlniri nu a putut să nu evoce 
evoluția regiunii în acest deceniu 
de construcție socialistă, și, nu 
mai puțin, a oamenilor care și-au 
legat soarta de cea a tinerei in
dustrii.

Nu întîmplător numeroși parti
cipanți la consfătuire au amintit 
cazuri de 
trăiau în 
moșieri, și care azi trăiesc o viață 
eliberată de exploatare, demnă, 
stimați ca fruntași ai producției: 
Vulpe Dumitru, Aioanei Nicolae 
și alții. Am surprins și momente 
emoționante, ca cel în care tov. 
Bărdan, fost secretar de organiza
ție U.T.M. iar azi instructor al 
unui comitet raional de partid, a 
reîntîlnit la consfătuire pe unul 
din foștii săi prieteni din vremea 
cînd aici era o singură schelă mo
dernă, și care acum, odată cu dez
voltarea impetuoasă a industriei 
petrolifere în regiune, lucrează în 
alt colț al Olteniei, utemistul Ra
du Ion, azi fruntaș în producție 
în noua schelă Craiova, și-a sa
lutat vechii tovarăși de muncă din 
Țicleni, locul unde a avut loc 
consfătuirea, cu cuvintele : „am 
plecat do aici acum patru ani, dar 
nu mai recunosc 
schimbat toate, 
tineretul nostru, 
lalți muncitori, 
comuniștilor“.

De aceea una 
portante chestiuni ridicate în con
sfătuire a fost aceea a creșterii 
oamenilor. S-au evocat acte de 
eroism ca acela al lui Mindu- 
lescu Constantin, un tînăr de 17 
ani, absolvent al școlii profesio
nale, care în momentul unei pe
riculoase erupții a știut să-și păs
treze sîngele rece, contribuind la 
reintrarea muncii în normal. Ti
nerii din brigăzile conduse de 
Coica Gheorghe do la Bălteni, 
Begu Vasile, Ion Cucui de la Ți
cleni și altele au făcut și ei fapte 
de vitejie, căci eroism înseamnă 
nu numai învingerea unui moment 
greu, ci și munca perseverentă și 
rodnică.

tineri care odinioară 
mizerie, exploatați de

locurile, așa s-au 
Iată ce a făcut 
împreună cu cei- 
sub conducerea

din cele mai im-

Momentul în care a avut loc 
consfătuirea tinerilor petroliști din 
Oltenia este marcat de creșterea 
impetuoasă a producției de țiței, 
această zonă ajungînd să producă 
azi circa 25 la sută din produc- 

loate 
ac-

ția de țiței a țării. Nu se pi 
însă neglija faptul că forajul, 
țiunea care deschide drum extrac
ției viitoare, nu ține pas cu pre
vederile, planul pe primul tri
mestru al acestui an fiind înde
plinit numai în proporție de 92 
la sută. De aceea, o mare parte 
din discuții, ca și miezul refera
tului prezentat de Comitetul re
gional U.T.M. Craiova, au abor
dat tocmai problemelo ponlribu- 
ției organizațiilor U.T.M. și tine
retului la îndeplinirea și depăși
rea planului.

Sînt fruntașe în Oltenia nume
roasa brigăzi de tineri petroliști. 
Aici lucrează între altele brigada 
do foraj condusă de tînărul Ion 
Popescu, caro anul trecut a fost

o orientare principală a discuții
lor, aceea care subliniază simțul 
gospodăresc al tinerilor. Faptul că 
tineretul a ridicat aceste probleme 
cu ascuțime exprimă totodată și 
rămînerea în urmă dovedită în 
problemele bunei gospodăriri dc 
către conducerile schelelor petro
lifere din Oltenia.

Din consfătuire a reeșit că pla
nul la foraj nu a fost îndeplinit 
mai ales datorită timpilor nepro
ductivi, care în unele locuri s-au 
ridicat chiar pînă la 50 la sută. 
O sursă importantă a acestor 
timpi neproductivi este la rîndul 
său utilizarea incomplectă a capa
cității de producție a utilajului, 
pricinuită în mare măsură de re
parațiile nesatisfăcătoare.

După cum au arătat mai mulți 
participanți la discuții, tinerii 
ca Sturzu Dumitru au făcut chiar 
inovații și perfecționări pentru a 
putea realiza în atelierele de aici

în picioare. Firește, în 
direcție un rol mare au 
utemiste de control, a căror acti
vitate trebuie intensificată. In 
planul de măsuri adoptat de con
sfătuire s-a trecut și prevederea 
ijs a se organiza o largă acțiune 
voluntară pentru s'rîngerca tutu- 
rc- materialelor risipite.

In același timp, organizațiile 
îndruma tinerii petroliști 

sa intereseze și de buna

această 
posturile

ION BAIEȘU

Școala medie este, în primul 
rînd, o școală de cultură generală. 
Dar munca de creare a unui ori
zont cultural multilateral nu se 
încheie nicidecum eu examenul 
de maturitate. întîlnim uneori 
studenți care, consaerîndu-și prin
cipalii ani de studiu unei anumite 
specialități, uită complect de rest, 
rămîn cu totul străini de celelalte 
domenii ale culturii. La facultățile 
tehnice ale institutului de Căi Fe
rate din București de pildă, învață 
peste 1.C00 de tineri. Și tot peste

1.000 de tineri au fișe 
în evidența bibliotecii, 
fișe și fișe.

Scoatem din sertar o 
tîmplare și citim :

de lectur.i 
Dar... silit

Spre noul șantier național al tineretului
vor
să
gospodărim a coloniilor muncito
rești, dîndu-și aportul lor în a- 
ceastă direcție. In multe cazuri,

F. CERBU

La chemarea organizațiilor 
U.T.M., pe noul șantier națio
nal al tineretului — magistrala 
do gaz metan Nadeș-Onești — 
continuă să sosească tineri bri
gadieri din diferite regiuni ale 
tării.

în primele zile ale lunii iu-

nie de pildă, au venit să lu
creze pe șantierul Nadeș-Onești 
încă 300 de tineri din regiu- 
nilo Iași, Galați, Staiin și Re
giunea Autonomă Maghiară.

în curînd pe șantier vor sosi 
și nlți tineri din orașul Bucu
rești și regiunea Ploești.

fișă, la în- 
Nae Andrei, 

student anul 111 Construcții. Hi
draulica voi. I, II; Teoria Meca
nicii voi. I, II. Altă fișă: Doina 
Praiss, anul IV Exploatare: „în
treținerea Căii“, „Mecanica“ ele. 
Cărți de specialitate. Insistăm to
tuși să găsim și o fișă în care, 
alături de cărți tehnice, să fie 
trecute și cărți de literatură ideo
logică, politică, beletristică.

Bibliotecara Vasilica Marcu iși 
duce degetul la frunte chinuiti- 
du-și memoria.

Dintre cititorii bibliotecii in
stitutului doar cîțiva zece-unspre- 
zece, au împrumutat și cărți din
afară specialității. Vizităm biblio
teca cu cărți de literatură. E deo
sebit de bogată : 10X00 volume
în cea mai ordonată rînduială.

Sînt aici colecții de opere a- 
proape complecte ale unor mari 
scriitori ca Tolstoi, Balzac, Gorki, 
Sadoveanu, neatinse de mînă de 
student ! S-ar putea ca totuși stu
denții Institutului de Căi Ferate 
să citească cărți împrumutate de 
la alte biblioteci. Secretarul comi
tetului U.T.M., Victor Nanu, spul
beră însă deîndată o asemenea 
presupunere :

— De ce să nu recunoaștem ? 
Studenții noștri citesc mai mult 
cărți tehnice. Apoi, aranjînd niște 
planuri de muncă :

— Cerințele specialității, ce să 
facem ? 1

Dar nu-i de loc așa. Viitorul in
giner trebuie să fie un om cu o 
cultură multilaterală. E o cerință 
a specialității însăși, a vieții, o 
cerință a societății noastre. Lite
ratura, arta, îl ajută pe student 
să-și dezvolte gîndirea, imagina
ția, să-și formeze caracterul, con
știința socialistă, să-și dezvolte în
treaga sa personalitate. E oarecum 
penibil să demonstrezi unui stu
dent necesitatea însușirii unei cui. 
turi multilaterale. Dar e și mai 
penibil să stai de vorbă cu un 
viitor inginer (Sandu Victor anul 
II) și să-l vezi cum se bîlbîie pur 
și simplu cînd îi ceri părerea des
pre, bunăoară, „Mărul de lingă 
drum“ al lui Beniuc, sau o pictu
ră de Grigorescu.

Dincă Ion și Radu Constantin, 
ambii în anul III Construcții, sint 
printre cei mai buni studenți din 
an. Ei se formează însă ca ingi
neri în cadrul unui orizont cv' n- 
ral extrem de strimt, pri- it iu,

V. BARAN

brigăzi 
U.T.M. 

fost or- 
pe pro- 
cu res-

(Continuare în pag. 3-a)

Acțiunea de combatere a dăunătorilor în pădurile rușinoase din razfl stațiunii Borsec. In fotogra
fie: Echipa în timpul lucrului cu aparatul portabil de produs ceață injecticida
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La o consfătuire a tineretului 
din schelele Olteniei

premiată de minister și C.C. al 
sindicatului pe ramură fiind con
siderată brigadă fruntașă pe țară 
în ramura foraj. Succesele oglin
desc sprijinul primit de 
din partea organizațiilor 
în unele întreprinderi au 
ganizate cicluri de lecții 
bleme tehnico-economice 
ponsabili de brigăzi, posturi ute- 
miste de control și responsa
bili cu producția și califica
rea din birourile organizațiilor de 
secții U.T.M. In urma măsurilor 
luate, nu există brigăzi ale tine
retului caro să lucreze sub plan. 
Totodată, însă, trebuie remarcat 
că întrecerilo întro brigăzi sînt a- 
desea încă formale. Obiectivele în
trecerii trebuie să fie mai con
crete.

Nu vom repeta aci numeroa
sele exemple de muncă hanrică 
și nici unele din criticile făcute 
pe probleme de producție curen
tă. Socotim mai util să subliniem

pieso do schimb, care dacă ar fi 
fost comandate la marile uzine de 
reparații ar fi costat cu 50 la sută 
mai mult. Pe de altă parte din 
partea organelor de conducere se 
manifestă practica de a nu se 
faco reparații locale decît în foarte 
mică măsură, subapreciindu-se po
sibilitățile schelelor, și de a se 
trimită la uzinele de reparații a 
utilajului petrolifer chiar agregate 
al căror transport costă mai mult 
decît reparația. S-a criticat cali
tatea unor reparații arătîndu-se că 
uneori turbino proasnăt sosite de 
la recondiționare, de la uzina 4 
Ploești s-au defectat din nou ime
diat.

Spiritul gospodăresc al tinerilor 
a fost stimulat și de alte proble
me ridicate în dezbateri. Astfel 
s-a arătat că în unele schele se 
risipess încă importante cantități 
da materiale. Un participant a 
relatat cazuri în care saci cu ba- 
rită au fost pur și simplu căleați



W Cum s-a compor
tat „LAIKA“ în 
timpul lansării pe 
orbită

"S* Ce ne arata, 
datele transmise 
de pe satelit
Ce substante 
de regenerare 
au fost folosite

$ & Un animal 
? poate suporta
b condițiile zbo-
$ rului cosmic
t bt numărul de astăzi vă pre. 
? zentăm continuarea unor frag- 
7 mente dintr-un deosebit ae 
9 interesant articol apărut în zia- 
0 rul „Pravda" înaintea lansării 
4 celui de-al treilea satelit artifi- 
X cial sovietic, ce ne vorbește 
\ despre concluziile biologice ce 
X s-au tras în urma prelucrării
V datelor transmise de cel de-al 
(7 doilea satelit artificial sovietic.
V Datele obținute în urma e- 
<? fectuării programului de cerce-
V țări medico-biologice pe cel 
v de-al doilea satelit artificial
V reprezintă o mare valoare. 
<2 După cum se știe pe acest 
<2 satelit a efectuat un zbor cos- 
<2 mic cîinele „Laika“ folosit 
" drept animal de 
<2 »xperiență.
<2 Un mare in- 
<2 teres îl prezintă 
<2 comportarea și 
<2 starea animalu- 
v lui de experien- 
\ ță în etapa cea 
x mai grea, din 
x punct de vedere 
x biologic, a zbo- 
X rului satelitului 
x — la lansarea și 
\ trecerea sa la 
X mișcarea pe or- 
X bită. Mișcarea 
X timpul lansării a 
X tă, iar mărimea accelerației a 
X depășit de multe ori accelera- 
X ția forței de atracție pe supra- 
X fața pămîntului. Greutatea a- 
X parentă a animalului a orescut 
X în aceste condiții în confor- 
X mitate cu mărimea accelerației. 
X în cursul lansării pe orbită,
X animalul a fost astfel așezat 
X pe bordul satelitului îneît ac- 

celerația să acționeze în direc- 
X ția dinspre piept spre spate, 
x Comportarea și starea anima
și lului în timpul lansării sateli- 
X tului pe orbită a fost înregis- 
x trată aproape complect. Pe ba- 
x za informațiilor obținute se 
x poate stabili că numai pînă la 
X o anumită mărime a accelera- 
X ției, animalul a opus rezistență 
x creșterii greutății aparente a 
x corpului și și-a menținut liber- 
X tatea de mișcare a capului și 
x a corpului.
A Descifrarea datelor obținute 

de pe satelit, a arătat că ime-
A diat după start frecvența con- 
v ttacțiilor inimii a crescut în 
x comparație cu cea inițială a- 
X proximativ de trei ori. Analiza 
o înregistrărilor biocurenților ini- 
$ mii (electro-cardiograme) nu a 
x scos la iveală nici un fel de 

indicii morbide.

Nu este greu să ne închi
puim că pe măsura creșterii 
greutății aparente a animalului, 
mișcările respiratoare ale piep
tului deveneau mai grele, res
pirația devenea superficială și 
mai frecventă. într-adevăr în
registrările semnalelor teleme- 
trice au arătat că în timpul lan
sării satelitului pe orbită, frec
venta respirației animalului a 
crescut de 3-4 ari față de cea 
inițială.

Există temei să se presupu
nă că schimbările observate în 
funcțiile fiziologice ale anima
lului sînt determinate de acțiu
nea neașteptată asupra organis
mului a unor excitanți exteriori 
destul de puternici: accelera
ția, huruitul și vibrațiile care 
au apărut la start și au con
tinuat în timpul lansării. Ana
liza și confruntarea datelor cu
lese cu rezultatele experiențe
lor de laborator întreprinse an
terior, permit să se afirme că 
animalul a suportat în condiții 
cu totul satisfăcătoare zborul 
de la decolare la stabilirea pe 
orbită.

După stabilirea satelitului pe 
orbită forța centrifugă care a 
acționat pe satelit a contraba
lansat forța atracției terestre 
și a început starea de lipsă de 
greutate. în aceste condiții 
corpul animalului a încetat să 
preseze asupra podelei cabinei 
și ca urmare a contracției 
mușchilor extremităților, se în
depărta ușor de ea. Judecind 
după înregistrările existente, a- 
ceste mișcări au fost de scur
tă durată și relativ line.

Datorită faptului că pieptul 
animalului n-a mai fost supus 
presiunii sub influența greută-

Ta

la cercetă- 
rachete de

de Fizică Atomică al Academiei

prin

Celulele 
se mai refaci.

mărire a timpului normalizării 
acestor funcțiuni, după înceta
rea acțiunii accelerației.

Este posibil de asemenea că 
fenomenul indicat a fost întru- 
cîtva intensificat de acțiunea 
factorilor însoțitori în timpul 
lansării — vibrațiile și hurui
tul, a căror intensitate a fost 
mai mare decît în experiențele 
efectuate în laborator.

Trebuie subliniat că schim
barea funcțiilor fiziologice în- 
registrată la animal la începu
tul evoluției satelitului pe or
bită, coincide în linii mari cu 
rezultatele obținute 
rile anterioare pe 
mare altitudine.

regenerare au fost folosite com
binații chimice speciale de 
mare activitate, care absorbind 
vaporii de apă și acidul car
bonic, au degajat oxigen. Aces
te combinații chimice au absor
bit de asemenea și gazele dău
nătoare care s-au format în de
cursul proceselor vitale ale ani
malului ca, de pildă, amoniac. 
Analiza datelor obținute a ară
tat că oxigenul a fost degajat 
într-o cantitate suficientă. Fap
tul că presiunea în cabină nu 
s-a micșorat dovedește că er- 
meticitatea ei a fost asigurată.

Nu s-a reușit să se facă o 
apreciere cît de cît precisă a- 
supra

satelitului în 
fost accelera-

ții crescînde, frecvența respira
ției s-a micșorat. După o peri
oadă foarte scurtă, de accele
rare a bătăilor inimii, frecven
ța contracției inimii a continuat 
să descrească treptat și să se 
apropie de mărimea inițială. 
Totuși, timpul în decursul că
ruia numărul bătăilor de inimă 
a atins nivelul inițial, a fost 
aproximativ de trei ori mai 
mare decît în experiențele e- 
fectuate în laborator, cînd ani
malul a fost supus acțiunii a- 
celorași accelerații ca și în tim
pul lansării satelitului pe 
orbită.

După toate probabilitățile 
aceasta este legat de faptul că 
după încetarea acțiunii accele
rației în experiențele efectua
te pe pămînt, animalul s-a a- 
fiat în condiții normale, în timp 
ce pe satelit mișcarea accele
rată a fost înlocuită de starea 
unei complecte lipse de greuta
te. în starea lipsei de greutate, 
nervii senzitivi ai animalului 
care semnalizează situația cor
pului în spațiu, n-au fost su
puși unei influențe suficiente 
din partea unor excitanți exte
riori. Acest lucru a determinat 
schimbarea stării funcționale a 
sistemului nervos care reglează 
circulația sîngelului și respira
ția, și a determinat o oarecare

Normalizarea indicilor func
ționali ai circulației sîngelui și 
respirației în perioada de lipsă 
de greutate, adică în perioada 
evoluției satelitului pe orbită, 
dovedește după cît se pare că 
acest factor nu a determinat 
modificări esențiale și stabile 
ale stării funcțiilor fiziologice 
ale animalului. Astfel, se poate 
spune că animalul a suportat 
în mod satisfăcător nu numai 
perioâda de lansare a satelitu
lui pe orbită, ci și condițiile 
care au loc în timpul evoluției 
satelitului pe orbită.

în asigurarea condițiilor ne
cesare pentru desfășurarea nor
mală a funcțiilor vitale ale ani
malului în decursul unui zbor 
îndelungat pe un satelit artifi
cial, rolul cel mai mare îl are 
crearea urtui mediu gazos adec
vat a cărui componență și pre
siune să nu provoace o încăl
care a funcțiilor fiziologice 
ale animalului. Această sarci
nă a putut fi rezolvată numai 
pe calea folosirii unei cabine 
ermetice, în care cu ajutorul 
regenerării aerului s-a menți
nut o presiune atmosferică nor
mală ou un conținut de oxigen 
în limitele între 20-40 la sută 
și al bioxidului de carbon de 
cel mult 1 la sută.

în calitate de substanțe de

acțiunii radiațiilor cos
mice asupra a- 
nimalului de ex
periență. Nu s-a 
descoperit un a- 
numit efect fi
ziologic datori-

, tă acțiunii ei. 
Pentru studie- 

i rea detailată a 
acestei proble
me este necesa
ră o examinare 
amănunțită și 
îndelungată a 
animalului după 

zbor, ceea ce urmează să fie 
efectuat cu prilejul unor expe
riențe viitoare.

Prima apreciere a rezultate
lor obținute arată cît se poate 
de evident că un animal poate 
suporta satisfăcător condițiile 
zborului cosmic. Rezultatul ex
periențelor, care este pozitiv în 
această privință, permite con
tinuarea și Cu mai mijită per
severență și extinderea cercetă
rilor care au ca scop asigura
rea securității pentru sănătatea 
și viața omului în timpul zbo
rului cosmic.

longevității *)

naturalist materialist
Cîte emoții o fi trezit în 

sufletul bătrînului savant cuvin
tele scrisorii marelui conducă
tor al primului stat socialist 
din lume, ce-l felicita pentru 
lucrarea recent apărută „Știin
ța și democrația“. „Am fost pur 
și simplu extaziat citind ob 
servațiile dumneavoastră împo
triva burgheziei și pentru pu
terea sovietică“ scria V.l. Lenin 
eminentului savant patriot rus.

Viața lui Kliment Arkadievici 
Timireazev, de la a cărui naș
tere s-au împlinit zilele trecute 
115 ani, a fost închinată în 
întregime propășirii științei.

Concepția despre lume a ge
nialului naturalist rus, s-a for
mat în epoca avîntului mișcării 
revoluționare democratice din 
Rusia, în epoca în care pe 
frontul științei rusești nu acti
vat Mendcelev, Secenov. Kova- 
levski, Mecinicov, Butlerov și 
alții.

Concepțiile progresiste ale 
marelui savant n-au fost însă 
pe placul guvernanților țariști. 
A fost mereu persecutat.

K.A. Timireazev a fost unul 
din cei mai mari fiziologi ni 
plantelor din a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea și înce
putul celui de al XX-lea. Ti
mireazev a fost membru al so
cietății regale din Londra, doc
tor honoris causa al Universi
tăților din Cambridge Clasgow 
și Geneva, membru al Societă
ților de botanică din Edinburg 
și Manchester.

Meritul fundamental al lui 
Timireazev constă în elaborarea 
experimentală și teoretică a 
problemei fotosintezei plante
lor. Studiile lui Timireazev 
consacrate dependența fotosin
tezei de intensitatea și compo
nența calitativă a luminii, dintre 
care cele mai importante sînt 
„Analiza spectrală a clorofilei“ 
(1871) și „Despre asimilarea 
luminii de către plante“ (1875) 
au pînă în zilele noastre o u- 
riașă însemnătate științifică.

S-ar putea scrie cărți întregi 
despre larga activitate desfășu
rată de Timireazev pentru pro
pagarea darvinismului în Rusia. 
Timireazev l-a dezvoltat, în a~ 
celași timp înlăturând laturile 
slabe ale teoriei.

Timireazev a fost un neobo
sit popularizator al științei.

Rusia a avut în persoana lui 
Timireazev nu numai un mare 
savant ci și un gînditor mate
rialist care s-a ridicat în lucră
rile sale pînă la profunde sin
tetizări filozofice. Sintetizările 
sale științifice, enunțările sale 
filosofice, în special în ultima 
perioadă a vieții sale, cînd a 
cunoscut mai de aproape mai 
xismul și, în special lucrările 
lui V. 1. Lenin, au jucat un 
mare rol în dezvoltarea biolo
giei sovietice.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a deschis zori 
noi în fața bătrînului savant, 
care și-a consacrat toate forțele 
construirii statului socialist. El 
a înțeles căile istoriei și și-a 
pus talentul,, știința în slujba 
poporului pe care l-a slujit cu 
atîta abnegație. Bătrînețea îl 
răpune însă în primăvara anu
lui 1920, marele savant nereu
șind să pună și mai departe 
umărul la făurirea secularelor 
visuri de progres și bunăstare 
ale poporului său.

| Luna Șl... | !generalul I LUNATIC

Zilele trecute la Institutul_ ______ ______
R.P.R. a fost dat în folosință un nou pavilioan destinat labo
ratorului de raze costnice, din cadrul Centrului nostru de cer
cetări nucleare.

In cadrul laboratorului se studiază cu ajutorul razelor cos
mice proprietățile nucleelor at ornice și ale particulelor sub- 
at ornice.

Fotoreporterul a surprins pe peliculă pe cercetătorul Cerbu 
Bercea acționind una din instalațiile laboratorului.

Poliomielita este o boală conta
gioasă, care dă omului și în spe
cial copiilor, paralizii și atrofii 
musculare consecutive. Boala este 
produsă de un virus filtrabil, adi
că o vietate atit de mică, care nu 
se poate vedea decît la un microscop 
special, electronic, care mărește 
de 50.000 ori. Acest virus poale 
îmbolnăvi numai pe om și maimu
ță. Virusul care este neurotrop — 
(se fixează pe celulele sistemului 
nervos) are o afinitate electivă 
pentru substanța cenușie a mădu- 
vei, bulbului și creierului, ale că
ror celule sînt distruse. ~ -
odată distruse, nu 
Boala se transmite direct, de la 
omul bolnav la cel sănătos 
stropii de salivă ce se răspîndesc 
prin tușă, strănut și indirect prin 
alimente contaminate cu virus : 
lapte, unt, legume și zarzavaturi 
dacă sînt consumate crude. Muș
tele de asemenea pot răspîndi vi
rusul pe alimente, obiecte etc.

Molipsirea se poate face și prin 
acei care se îmbolnăvesc ușor fără 
semne caracteristice. S-a stabilit, 
de altfel, că din 500 de persoane 
care vin în contact cu un bolnaV

* De ce nu trăim 140 
de anii * Rolul ere
dității * Experiența ma
relui Avicena * O con
diție de prim ordin

De ce oare nu se studiază bă
trînețea ca orice afecție a orga, 
nismului ? Și în primul rînd — 
așa cum se procedează cu orice a- 
fecție — dece nu se insistă mai 
mult asupra profilaxiei, iar nu a- 
proape numai asupra tratamentu
lui ei ? Fiindcă scopul omului de 
știință este de sigur prelungirea 
vîrstei biologice valabile și pen
tru om și pentru societate, iar nu 
numai a vîrstei oronologice. M~ 
un elixir, panaceu universal 
infirmităților vîrstei înaintate, tre
buie căutat în primul rînd, 
ci rațiunea pentru care omul 
nu-și împlinește sorocul lui 
de viață lungă de 140 de ani, așa 
cum teoretic i se acordă dreptul 
prin posibilitățile pe care i le 
pune la dispoziție organismul și 
mediul înconjurător.

Problema s-ar putea pune și alt
fel. Știința modernă, prin studii 
aprofundate de fiziologie compa
rată, va trebui să ne spună curînd 
de ce unele specii de șerpi, ca și 
erocodilul, trăiesc sute de ani S-a 
explicat longevitatea acestor ani
male prin preschimbarea neuroni
lor, care se reînoiese ca și leuco- 
citele din sînge. Explicația 1
valabilă, fiindcă mamiferul 
nă, la care preschimbarea 
tonilor este exclusă, |
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Nu 
al

mai mult decît un mileniu ; dova
dă harpoane normande din seco
lul al 9-lea găsite în trupul unor 
asemenea cetacee capturate în zi
lele noastre.

Fiziologia comparată va trebui 
să ne explice de ce o găină tră
iește 12 ani, o cioară 100 de ani 
și un papagal 150 de ani.

De ce calul trăiește 25 de ani, 
iar elefantul 200 1

Cînd vom avea explicația inti-

ușoară bradicardie, cu ușoare tur- 
burări de echilibru vago-simpatic 
cu predominență vagală. Ba mai 
mult, o statistică făcută de socie
tăți de asigurare în S.U.A. pe cir
ca 30 de milioane de indivizi, a- 
rată că vagotonicii — bărbați și 
femei — trăiesc în medie cu 20 de 
ani mai mult ca indivizii ce au un 
echilibru vago-simpatic perfect. 
Această vagotonie este ereditară. 
Dar în afara acestui sindrom ner-

nerală a organismului, păstrează 
vigoarea, lungește viața.

Cunoaștem longevitatea 
mari patriarchi ti . .
artei, ai culturii : Goethe, Verdi, 
Goldoni, V. " ’ ’
France, Tolstoi, 
bre, Edison etc.,
clipa morții, L.__ _
ani, unii chiar de 90.

Munca legată de 
înalt, științific, cultural, de

i unor
"ai științei, ăi

Hugo, Anatole
, Lamark, Fa- 
etc., toți în 

trecuseră de 80 de

un scop
un

O-/W-

nu-i 
bale- 
neu. 

poate trăi

Citiți lucrările p 
de popularizare 

a științei
ALECSESCU M. _ Să facem; 

Jobservații astronomice.
BOGHIȚO1U l. - Cons
truiri o superheterodină. 
MANOLESCU D. — Jucării 
mecanice.

LEONTIEV P. — Lucrări în 
e< lemn.
oiBALTAREȚU A. — Construc- 
3țli electrotehnice.
°<ni b'TjTFă

Ne răspunde acad. prof. Șt. S. Nicolau 
vos, în anumite familii longevita
tea — ereditară — este mai mare 
ca de obicei.

în afara eredității, un alt factor 
de longevitate este cel hormonal. 
Experimental s-a dovedit că pre
ponderența activității unor anu
mite glande cu secreție internă, 
asupra altor glande de acest fel, 
pot duce Ia o longevitate marca
tă.

Un rol deosebit de important 
în longevitate îl are de asemenea 
și sistemul nervos în general, și 
scoarța cerebrală în particular.

Este mai bine de 1.000 de ani de 
cînd Avicena, celebrul filozof me
dic tadjik, a făcut o 
de toată frumusețea :

mă a acestor fenomene, vom ști 
precis cum să facem să prelungim 
în mod cert și viața omului.

Pînă atunci, știm numai că fe
nomenul biologic al îmbătrînirii 
este extrem de complex și condi
ționat de multe elemente ; iată 
dece pînă în prezent nu avem la 
îndemînă nici o formulă practică, 
sigură -le prelungire a vieții. Une
le din aceste elemente le cunoaș
tem în parte. Mulțumită progre
selor științelor medicale — 
venim șt înfrîngem infecții, 
pectăm rigorile igienii ; 
tăm excesele ; aceasta nu-i 
suficient pentru a îndepărta 

r._— - . ’ J
Alți factori condiționează în mod 
dominant longevitatea.

Astfel, se știe că ereditatea are 
în această problemă un rol im
portant. S-a constatat că în anu
mite familii durata vieții esto 
foarte mare; din generație în ge
nerație numărul anilor celor bă 
trîni care-și sfîrșesc viața este în 
preajma cifrei de 100 sau depă
șesc această cifră. E vorba, așa 
cum s-a dovedit în timpurile mo
derne de familii de vago-tonici : 
indivizi cu tensiunea mică, cu

prê
tes- 
evi- 
însă 
bă- 

trînețea, pentru a prelungi. viața. experiență 
a luat„„ ___ _______ , doi

miei gemeni; pe unul din ei l-a 
pus într-o cameră în care se gă 
sea legat un lup. Celălalt a fost 
lăsat într-o cameră fără însoțitor 
generator de spaimă. Ambii miei 
au căpătat aceiași hrană. Dar în 
timp ce animalul cu sistemul ner. 
vos grevat de spaimă nu s a hră 
nit bine, n-a dormit bine, i 
bit și a pierit, celălalt s-a 
șat și a prosperat.

Munca pusă în slujba 
idealuri înalte, în slujba 
ttității întreține activitatea

unor 
uma- 

ge-

ideal social, ideal de libertate 
și de progres, munca dusă cu te
meinicie, cu dragoste, cu pasiune, 
învigorează tot organismul, în
treține sănătatea, prelungește via
ța. Această muncă poate fi dusă 
de orice muncitor, fie manual, fie 
intelectual.

Este tînăr acela care merge în 
pas cu timpul său. Nu am văzut 
oare, în luptele pentru democrație 
și progres în țara noastră, vîrsta 
cronologică desmințită de cea bio
logică, aceasta din urmă revigorată 
de munca cerebrală, științifică și 
politică ? Veneratul nostru coleg 
și prieten, academicianul C. 1. 
Parhon, a întinerit în ultimul de
ceniu din realizarea în patria 
noastră a idealului de libertate so
cială, democrație și progres, la 
care a visat și el, și la care a con
tribuit cu sufletul său mare, cu 
munca sa politică și științifică.

în acest timp, cîți nu au îmbă- 
trînit prematur, roși de sentimen
te vitregi reacționare, mîncați de 
ambiții nelimitate, de răutate, de 
vanitate, de orgoliu, de invidie !

în 
mai 
veni 
rate

sus — să aplicăm învățămintele 
igienii, să organizăm rațional 
munca și odihna, să luptăm împo
triva infecțiilor cu armele mo
derne pe care ni le pune 
știința lă dispoziție. Dar în 
același timp să fim animați de 
sentimente nobile, să ne iubim me
seria, cu dragoste, cu pasiunea 
despre care bătrînul savant Pavlov 
vorbea în testamentul său lăsat 
tineretului. Să ne frămînte sufle
tul idei cinstite și generoase, pen
tru înălțarea omului muncii, pen
tru prosperitatea poporului, pen
tru înflorirea Patriei socialiste. 
Vanitatea, ambiția nețărmurită, 
orgoliul, invidia, răutatea, otră
vesc viața și o scurtează. Cultiva
rea unui ideal de muncă, știință, 
cultură și progres înaintate, socia
liste, precum și lupta persistentă 
pentru acest ideal, sînt și ele con
diții de longevitate.

* Continuarea articolului în
ceput în pagina de știință din 
nr. 2816.

Oeneralul D. L. Putt a făcut 
o declarație senzațională in 
fața unui comitet al Congresu
lui S.U.A. E vorba despre 
transformarea Lunci într-o bază 
militară americană.

Respectînd adevărul istoria, 
trebuie să spunem că Putt. nu 
face decît să reia o idee mai . 
veche a strategilor de peste 
Ocean. De data aceasta, insă, 
marfa este prezentată intr-un 

; pretențios ambalaj științific.
■ Judecați și dumneavoastră: 
; — Pe Lună gravitația e de 
, șase ori mai redusă ca pe Pă-
> mint. Ar fi deci mult mai ușor
• să bombardezi de acolo Pă-
‘ mîntul, de cit invers. 
, — In absența atmosferei,
> obuzele ar trebui să pornească 
‘ din guri de foc săpate adine 
k in solul lunar. (După cum ve-

deți, Putt folosește experiența 
, iluștrilor săi înaintași, mem-
■ brii „Gun-Club"-ului — încon-
> deiați de Jules Verne în roma-
• nul ,,De La Pămînt la Lună").
‘ — Apa, oxigenul și energia

necesare bazei s-ar putea obțl- 
, ne prin prelucrarea minereurl-
> lor lunare șl cu ajutorul Soa-
> relui.

D. L. Putt și-a încheiat ast-
> fel declarația: ,,Nu trebuie să
> considerăm că stăpînirea Lunei
> constituie ultimul cuvînt în 
t menținerea păcii printre națiu.
> nile pămîntene. Acesta nu este 
, decît un prim pas către sta.

• țlunl pe planete mai îndepăi- 
tate... de pe care «r putea fi 
supravegheată Luna..."

O, sfintă simplitate! Cu cită 
candoare 
cubrafiile războinice drept 
contribuție 
păcii" /...

Cit de bine se văd ieșind de 
sub aripile generalului, urechi
le de măgar ale falimentarei 
„politici de forță"

Dar și mai interesam mi se 
pare galopul fanteziei lui mis
ter Putt către „planete mai în
depărtate... de pe care ar pu
tea fi supravegheată Luna".

Vrînd. nevrînd, generalul . 
mărturisește astfel îngrijora
rea cercurilor agresive față de 
succesele Uniunii Sovietice. 
Pentru că, dacă vă mai adu. 
ce(i aminte, întrebat ce vor 
găsi americanii pe Lună unul 
din cei mai mari atomiștl ame
ricani a răspuns laconic: „ruși".

sini înfățișate elu-
..................... . ' o 

la ..menținerea

ION HOBANA

profilaxia bătrîneții, pînă la 
ample date științifice ce vor 
din studiul fiziologiei compa- 
— așa cum am arătat mai

de poliomielită numai unul face 
paralizie.

începutul bolii, nu este caracte
ristic; semhele se întîlnfesc în mai 
toate bolile infecțioase. In timp 
de epidemie trebuie să dăm o deo
sebită atenție acelor care au venit 
în contact cu un bolnav de polio
mielită și care prezintă după cî- 
teva zile semne, fie de gripă (gu
turai, tuse) fie tulburări digestive 
(greață, vărsături, diaree).

Paraliziile apar peste cîteva 
zile, puțind cuprinde mușchii mîi- 
nilor, picioarelor, ai feții, ai ce
fei ețc.

Dar paraliziile pot apare și 
brusc, fără vreun alt semn de boa
lă — sînt așa numitele „paralizii 
de dimineața“ ; bolnavul se scoală 
cu o niînă sab un picibr paralizat.

Este foarte important să se cu
noască măsurile igienice pe care 
fiecare cetățean este obligat să ie 
respecte. Astfel : declararea și izo
larea imediată a celor bolnavi ; 
apa vă fi consumată fiartă și ră
cită ; laptele să fie consumat nu
mai fiert, iar untul, brînza. smîii- 
tfinti să fie preparate numai din 
lapte pasteurizat ; legumele și 
fructele se vor spăla bine cu apă 

1 fiartă dacă voim să le consumăm 
mhrds sau Sub formă de pireuri și 
compoturi.

Alimentele să fie ferite de muș
te, iar înainte de a umbla cu ali
mente să ne spălăm bine cu apă 
și săpun.

Copiii vOr trebiii să fie feriți 
de oboseală (alergări, bicicletă 
etc.) și nu vor fi expuși prea mult 
la soațe ; nu li se vor face opera
ții (de amigdalite, vegetații etc.) 
bate pot dfeSchide poarta de in
trare pbritru virusul poliomielitei. 
Se vor feri copiii de aglomerații 
(teatre, magazine, cinematografe 
etc.).

In anul 1957 a început, pentru 
prima dată la noi în țară, vacci
narea preventivă a copiilor. Anul 
acesta s-au vaccinat în toată țara 
copiii dc la 6 luni la 3 ani.

îndeplinind cu strictețe măsu
rile igienice arătate mai sus, fie
care cețățean va contribui la pre
venirea bolii sau stingerea epide
miei, acolo toride 
piii de tina din 
grave.

apare, ferind im
bolile cele mai

Dr. 1. PASCARIU

La uzinele de construcții de mașini rutiere din Briansk s-a construit acest interesant grederi 
elevator autopropulsat care in prezent este expus la Bruxelles.
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Continerttele și insulele 
ocupă 293/ii, adică mai puțin 
decît o treima din suprafața 
totală ă globului, iar oceanele, 
mările și lacurile oeupă 71f 
dirt suprafața Pământului ?

■fr-ir* Cel mai adînc_ ocean '1
de pe Pămîtit este Oceanul 
Pacisic și adîncimea lui ma- 
tiniă esté 
10,8 km.?

aproximativ de

apa ar fi repar- | 
uniform pe toată ț 

atunci 1

☆☆☆ Dacă 
tizată în mod 
suprafața pămîntnlui, ____
globul pămîntesc ar fi acope
rit cu un strat de apă în gro
sime de aproape 2700 m. ?

☆☆☆ Peste jumătate din su
prafața Norvegiei este ocupată 
do lacuri ?

☆☆☆ Volga aduce în fiecare 
zi în Marea Caspică aproape 
250 de kilometri cubi de apă, 
că ea are o lungime de 3.694 
km iar aproape 1080 de rîuri, 
pîraie, torente și lacuri alimen
tează bazinului ei ?

☆☆☆ După evaporarea unui 
litru de apă luâtfi din Nova 
rămîn aproape, 0,055 grame de 
sediment, iar din Nipru 0,171?



ZIUA SECRETARILORIN „TABARA SECRETARILOR
pregătiri politice,

Secretarul comitetului U.T.M. 
pste pionul numărul unu în munca 
organizațiilor de bază. De felul în 
care muncește el depinde în mare 
măsură mobilizarea și îndrumarea 
comitetului precum și a întregii 
mase de tineret la rezolvarea sar
cinilor ce revin organizațiilor de 
bază U.TM.

Documentele Plenarei a lll^u a 
C.C. al U.T.M. atrag atenția or- 
ganelor U.T.M, asupra necesității 
unei temeinice 
ideologice și practice a secretari
lor organizațiilor de bază. Urva 
din metodele de instruire a aces
tora o constituie „ziua secreta- 
tilor“.

Pînă nu de mult, în raionul no
stru, „ziua secretarilor“ se orga
niza într-o... după amiază. în mod 
practic, însă, în cîteva ore nu 
exista timpul necesar pregătirii și 
instruirii secretarilor. De aceea, 
comitetul nostru raional, trăgînd 
învățăminte din documentele Ple
narei a lll-a a C.C. al U.T.M., a 
organizat această acțiune, în luna 
mai, îhtr-o tabără de 2 zile, adică 
sîmbătă și duminică, în cadrul or
ganizației de bază U.T.M. de la 
G.A.S. Pantelimon.

Pentru asigurarea unei activități 
bogate în conținut, biroul comite
tului raional a pregătit din timp 
programul după care s-a desfășu
rat tabăra, care a fost apoi trimis 
tuturor secretarilor organizațiilor 
de bază cu 2 săptămini înainte, 
indicîndu-li-se să studieze în acest 
timp un bogat material format 
din: ultimele hotărîri și documen
te de partid (Declarația partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste, documentele Consfă
tuirii pe țară a țăranilor și lucră
torilor din sectorul socialist al 
agriculturii de la Constanța și al
tele), hotărîrile Plenarei a lll-a 
a C.C. al U.T.M., hotărîrile confe
rinței raionale și orășenești U.T.M. 
din acest an etc.

Ce a cuprins programul tabe
rei ?

în primul rînd generalizarea 
experienței înaintate folosite de 
organizația de bază în aplicarea 
instrucțiunilor Comitetului Central 
U.T.M., apoi instruirea practică a 
secretarilor asupra formelor și me
todelor de muncă în U.T.M., înar
marea lor cu ultimele documente 
de partid. Trebuie să spunem că 
pe lingă faptul că acest fel de 
instruire a fost util pentru secre
tari, el a fost și foarte atrăgător.

Dar să redăm pe scurt felul în 
care s-a desfășurat tabăra.

Toți secretarii organizațiilor 
U.T.M. s-au prezentat în tabără 
vineri seara, cînd s-a vizitat gos
podăria de stat și s-au organizat 
întilniri amicale de volei și fdlbal 
între echipele formate din fîndul 
secretarilor și echipele G.A.S.- 
ului. Apoi sîmbătă dimineața, 
după programul de înviorare, cin. 
tîndu-se „Sirena lui Rodită“, a 
fost înălțat pe catarg drapelul ta
berei

in cursul dimineții s-au purtat 
discuții asupra niaterialului stu
diat din Vreme, fiecare vorbitor 
arătînd cum a muncit pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor de 
partid și de organizație. A fost un 
rodnic schimb de experiență și un 
prilej de cunoaștere amănunțită a

Succesele 
minerilor 

din Valea Jiului
Planul de producție al indus

triei carbonifere a fost depășit în, 
primele cinci luni ale anului cu 
1,8 la sută, Nurhai minerii din 
bazinul Văii Jiului au dat în a- 
ceastă perioadă peste plan peste 
61.000 tone de cărbune.

La minele de lignit realizările 
cele mai mari au fost obținute de 
minerii de la exploatările în sub
teran care în perioada aceasta 
și-au depășit sarcina de pian cu 
aproape 68.000 tone de cărbune.

■ De asemenea minerii de la între
prinderea Cîmpulung și trustul 
Muntenia au extras în plus 20.800 
și respectiv 34.400 tone de lignit.

(Urmare din pag. l-a) 

mai și numai prin prizma specia
lității lor. Luni de zile ei o au 
citit o carte de literatură, n au 
vizitat o expoziție de artă. A-și 
spune punctul de vedere privind 
o anumită operă literară, a carac
teriza un anumit curent artistic, 
un anumit stil în artă» e pentru 
ei infinit mai greu decît dacă le-ai 
cere să efectueze într-o oră toate 
calculele necesare construcției unei 
locomotive.

Aproape toți studenții Inștitu- 
tului de Căi Ferate au avut, fi
rește, încă de pe băncile șcBlii 
medii pasiutte pentru științele 
tehnice. Tocmai de aceea și au și 
ales în viață profesiunea de ingi
ner. Alături de pasiune un mare 
rol îl joacă însă și voința, înțele
gerea necesităților care se pun în 
fața unui intelectual de tip nou 
care trebuie să-și însușeâscă în 
chip multilateral cultura socialis
tă.

Stăm de vorbă cu președintele 
Coihitetului asociației studențești 
pe institut, tovarășul Liviu Cristea. 
îi propunem organizarea în insti
tut a unui concurs gen „Drumeții 
veseli“ pe o temă d4n lumea muzi
cii, Bethoven, Brahins, Ceaikov- 
ski, său pe o temă diri literatura, 
ori de pictură. Propunerea cade 
și, într-un fel, pe bună dreptate :

— Ne-am face de rușine...
Și totuși asemenea concursuri ar 

fi de folos. Organizația U.T.M. și 
asociația din institut fac o greșală 
stînd pasive la organizarea unor 
acțiuni menite să creeze un anu
mit climat pentru atragerea stu
denților la o bogată activitate 
culturală. Pornind de la ideea că 
studenții nu «nai sînt copii, ci oa
meni în toată fire-, membrii co-

asupra unor 
ale muncii

Comitetului
„23 Au- 

„tn

„Re. 
referatul 

inițiativa tineri- 
tn legătură cu 
metal și care

felului cum se desfășoară munca 
în organizațiile de bază U.T.M.

Apoi, 3 secretari ai celor mai 
mari organizații U.T.M. din raion, 
au prezentat referate i 
probleme importante 
U.T.M.

Astfel, secretarul 
U.T.M. de la uzinele 
gust“ a prezentat referatul : 
ce constă și cum se aplică la uzi
nele „23 August“ planul comun 
al comitetului U.T.M. și comite
tului de întreprindere cu privire 
la munca culturală și sportivă“, 
Tov. Barbu Ion, secretar al Comi
tetului U.T.M. de la uzinele 
publica“ a prezentat 
„Cum se aplică 
lor de la Reșița 
economisirea de 
sînt rezultatele obținute în Uzină“, 
iar secretara Comitetului U.T.M. 
de la F.R.B. a prezentat referatul: 
„Despre mtinca comitetului U.T.M, 
cu birourile de secții pentru apli
carea Instrucțiunilor Comitetului 
Central al U.T.M. cu privire la 
primirea de membrii, evidență și 
cotizații“. După toate aceste refe
rate au fost puse întrebări și s au 
purtat discuții. Referatele au scos 
la iveală metodele bune folosite 
de aceste organizații ca de exem
plu: inițiativa organizației U.T.M. 
de la uzinele Republica de a se 
populariza și oiti în masă cărțile 
tehnice in vederea ridicării nivelu
lui profesional al tineretului, ini
țiativa tinerilor de la Reșița, me
todele folosite în activitatea cultu
rală de comitetul U.T.M. de la 
uzinele „23 August“ după introdu
cerea planului comun etc. metode 
care Vor fi extinse și in celelalte 
organizații de bază din raion.

Pentru secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. și mai ales pentru 
cei noi în această muncă a fost 
plină de învățăminte expunerea 
tov. Bejan Dumitru, prim secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, cu privire la Stilul de 
muncă al secretarului cu membrii 
comitetului și activului U.T.M. De 
asemenea, șeful sectorului de evi
dență al Comitetului orăședesc 
U.T.M. București a făcut unele 
precizări cu privire la munca de 
evidență a membrilor și încasa
rea cotizațiilor. Iar Seara, după 
masă, ne-am strins in jurul focu
lui de tabără unde s-a cintat, s au 
spus poezii și s-a dansat pînă 
noaptea tirziu.

tn ziua următoare, după pro
gramul de înviorare, am ascultat 
2 expuneri care au fost deosebit 
de importante pentru munca noa
stră și anume : Tovarășul Matei 
Nicolae, prim secretar al Comite
tului raional de partid „23 Au
gust“, a vorbit secretarilor despre 
„Conducerea de către partid 

A sosit vremea plantatului roșiilor. Această lucrare este făcută cu multă pricepere de 
tinerii Fillmon Irina, Tincă Chirilă și Anica Andronov.

mitetului U.TJVI. și Comitetului 
asociației au lipsit vreme îndelun
gată studenții de rolul deosebit pe 
care îl are într-o asemenea situa
ție, colectivul. Să facem o mică so
coteală : Ce audiții muzicale s-au 
organizat cu studenții institutului 
atît în acest an cît și în 1956—■ 
1957 ? Cîte vizite eolective au fă
cut studenții la diferite muzee is
torice și de artă ? Cîte conferințe 
despre artă cu proiecții și exem
plificări s-au ținut în cadrul Insti

Se poate dispensa

un tînăr specialist
de cultura socialistă ?

deși

tutului ? Nu vă îngrijorați, nu è 
nevoie de niciun calcul. Nimic din 
toate acestea hu s-au făcht la In
stitutul de Căi Ferate.

— Sînt studenți, pot vizita sin
guri muzeele...

Să ne amintim însă că, 
studenți, deși locuiesc în Capitală 
cei mai mulți dintre ei vin to 
tuși din diferite colțuri ale țării. 
Instituțiile de artă și cultură as. 
cund în incinta lor neasemuite co 
mori pe lingă care tinerii stu
denți, neinițiați încă, trec deseori 
fără să le cunoască.

Uniunii Tineretului Muncitor". In 
cuvinte calde, emoționante, el a 
vorbit despre trecutul glorios de 
luptă al U.T.C.-ului sub conduce
rea P.C.R. și despre munca U.T.M. 
sub conducerea P.M.R. in prezent. 
Tov. Găucă Nicolae, director ad
junct al cabinetului de partid de 
pe lingă Comitetul Orășenesc 
București al P.M.R. a făcut expu
nerea despre „Unele probleme ale 
mișcării iomuniste internaționale 
și lupta împotriva revizionismu
lui“, Care a fost ascultată cu viu 
interes de toți participanții. După 
aceste expuneri, tov. Benescu Du
mitru, activist al C.C. al U.T.M., 
a făcut un instructaj asupra felu
lui cum se organizează o brigadă 
de tineret și un post de control 
U.T.M. De asemenea a făcut și 
unele precizări în legătură cu a- 
plicarea inițiativelor in producție 
ale tineretului.

Dat fiind însă că programul a 
fost foarte încărcat noi n-am acor
dat timp pentru întrebări și dis
cuții, deși acest lucru ar fi fost 
necesar pentru o mai temeinică 
înțelegere a problemelor.

Către seară aht pornit împreună 
spre oraș unde am asistat la me
ciul de fotbal dintre Casa Centrală 
a Armatei și M.T.K.

Trebuie spus că toate pauzele 
din programul acestor două zile 
au fost folosite plăcut și instruc
tiv pentru participanți : s.au citit 
și comentat articole din ziare, s-aU 
învățat cîntece și jocuri, s-au sus
ținut meciuri de volei și șah 
etc.

Programul instructiv, cadrul pi
toresc în care a fost organizată 
tabăra, corturile — care de fapt 
au fost surpriza taberei — au con. 
tribuit în mare măsură la crearea 
unei atmosfere 
tive.

Acum ne este 
de ce secretarii 
bază au cerut in unanimitate 
și pe viitor 
se organizeze in același fel.

Avem numai cuvinte de laudă 
și pentru felul in cure organizația 
de partid și U.T.M., precum și 
conducerea Gospodăriei de Stat 
Pantelimon, au ajutat la organi
zarea in bune condițiuni a tabe
rei secretarilor, pe teritoriul gos
podăriei.

Pentru noi organizarea acestei 
tabere a fost un prilej de adin. 
cire a muncii de instruire a secre
tarilor Organizațiilor de bază. Cu 
ajutorul comitetului raional de 
partid vom căuta ca experiența 
căpătată să fie îmbogățită.

plăcute și atrac-

ușor să înțelegem 
organizațiilor de 

ca 
„ziua secretarilor“ să

TANASE ION
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. »,23 August“- 

București

în biblioteca despre care am 
vorbit se 
neprețuit 
literatură 
clasicilor 
însușirea 
face parte dintre disciplinele învă- 
țămîntului în institut. Studenții se 
prezintă însă la colocvii pregătiți 
uneori numai pe baza notițelor 
luate cu ocazia predării lecției. 
Puțini studiază bibliografia. în fi
șele de cititori întîlnești extrem de 

află încă un mare și de 
tezaur : mii de cărți de 
politică, mari opere ale 

marxism-leninismului. 
teoriei marxist-leniniste

rar și o operă ideologică. Cum se 
formează atunci acești tineri ca 
intelectuali ?

Inginerul, ca intelectual trebuie 
să aibă, în primul rînd, o concep
ție justă, științifică despre lume și 
societate. O astfel de concepție nu 
se poate crea decît în urma unui 
profund și permanent studiu poli- 
tico-ideologic. în urma unei te
meinice însușiri â ideologiei mar- 
xist-lehiniste. El e chemat să par
ticipe activ la construirea sobiAHs- 
mului, să-și pună toate forțele în 
slujba acestei cauze mari și drep
te. Ca inginer, pregătit vreme în-

RITA“

O imagine din filmul „Rita

CI ND Șl II
PENTRU CE LUPȚI

(Urmare din pag. l-a)

în

că

șase zile neîntrerupte. E fără 
doială un eroism autentic in actul 
acesta dacă ne gîndim la faptul 
că ei au lucrat pe căldura aceea 
înăbușitoare cu măști pe față, 
o parte din firicelele acelea de 
praf otrăvitor le-a atins fața, care 
s-a bășicat și s-a iritat. Gheorghiță 
însă (el a pățit-o mai rău) nu 
prea s-a sinchisit de asta și-a zîm- 
bit bărbătește (are 16 ani), supe
rior, atunci cînd soră-sa Ioana, l-a 
luat de mină și l-a dus la dis
pensar.

Avîntul acesta deosebit, trepi
dant, lupta neobosită a tinerilor 
pentru sporirea avutului obștesc 
trebuie înțelese ca un rod firesc 
al faptului că ei au ajuns la con
știința majoră, că gospodăria este 
a lor, a celor care muncesc pă- 
mîntul, că ei sînt proprietarii veș
nici ai acestei averi 
stăpînesc cu mîndrie, 
ma generație tînără 
stăpînă pe deplin pe
Aici trebuie văzut deci sensul no
bil al abnegației și avîntului deo-

pe Care o 
ei fiind pri- 

de la sate 
viitorul său.

Informații
Joi după-iamiază s-au încheiat 

lucrările consfătuirii de geometrie 
și topologie organizată de secția 
de științe matematice și fizice a 
Academiei R. P. Romîne, în orașul 
Iași.

Ieri s-au împlinit 75 de ani de 
la moartea compozitorului Ciprian 
Porumbescu. Cu această ocazie în 
Suceava a avut loc o adunare fes- 

bulevard 
i“ căreia 

să-i opunem

delungată într-o facultate, i se 
vor cere foarte multe lucruri. I se 
vor încredința posturi de condu
cere, mulți oameni vor lucra 
sub îndrumarea sa. Or, un specia
list cu un orizont îngust și în pri
mul rînd fără o concepție clară 
științifică despre viață, fără o pu
ternică conștiință socialistă nu va 
putea răspunde acestor cerințe.

Studenții nu mai sînt copii. Dar 
și așa, oameni în toată firea, se 
mai poate îiitîmplă la unii să-și 
irosească vremea pe 
ori înSușindU-și o „cultură* 
într-adevăr trebuie 
rezistență. Și faptele dovedesc că 
se întîmplă în realitate. în cămi
nul din str. Al. Sabia al institutu
lui întîlnești deseori, dimineața, 
aruncate pe sub dulapuri, cărți din 
„literatura“ de senzație ieftină, 
needucativă cu care-și îmbîcsesc 
mintea Robănescu Adrian din a- 
nul II C. și alții ca el. Sub influ
ența acestei dubioase lecturi se 
nasc acele soiuri de bulevardiști, 
de pierde-vară. Nu astfel de „inte
lectuali“ așteaptă societatea noa
stră, nu pentru asemenea activități 
li s-au pus la dispoziție cele mai 
largi posibilități de viață și învă
țătură.

Acest fenomen care se 
tă în viața studenților, 
nu general dar periculos și dăună
tor trebuie stîrpit din rădăcini. 
Iată de ce organizația U.T.M. și a- 
sociația studehților din Institutul 
de Căi Ferate greșesc profund cănu 
se ocupă cu toată răspunderea și 
fermitatea de stimularea și îndru
marea lecturii studehților, a însu
șirii unei temeinice culturi socia
liste, de atragerea lor în largi ac
tivități menite să-i formeze ca a- 
devărați intelectuali de tip nou.

manifes- 
fenomen

lor de 
ințelesU- 

se cuvin, 
băieților 

tinerii

sebit cu care această forță tihără, 
unită, de patruzeci de oameni, se 
dăruiește pentru propășirea avutu
lui comun — și actele 
multe ori eroice capătă 
rile simple și înalte ce li

Entuziasmul fetelor și 
Ioanei i-a molipsit și pe 
de la cealaltă gospodărie colectivii 
din comuna „30 Decembrie“. Ei 
se află acum intr-o întrecere pa
sionantă, tinerească. „Rivalii“ se 
urmăresc pas cu pas. Aflind că a- 
ceștia s-au angajat să facă 80 de 
zile muncă voluntară pentru gos
podărie, Ioana i-a informat ime
diat pe ai săi. Ca urmare angaja
mentul lor prevede acum 200 
zile-muncă voluntară. Și aici tre
buie să ținem seama db faptul că 
cei de la „30 Decembrie“ sint a- 
proape numai băieți, pe cînd aici 
aproape numai fete. Dar asta, 
după cum se vede, n-are nici o im
portanță pentru că organizația a 
făcut din tinerii săi oameni înain
tați, conștiehți de forța pe care o 
reprezintă, de importanța contri
buției lor la dezvoltarea gospo
dăriei colective.

Iată deci, de ce am spus la 
început că a fi tînăr, entuziast, 
curajos, plin de atașament față de 
cauza pe care o slujești, înseamnă 
să fii asemenea fetelor și băieților 
Ioanei Bălănică.Crește un nou contingent
de tineri petroliști

(Urmare din pag. l-a)

tov. Gheorghe Pacoste, di- 
general în minister» din a- 
pricină sînt numeroase ca- 
în care, în condiții geolo- 
asemănătoare, o sondă se

tinerii au făcut muncă voluntară 
pentru amenajarea parcurilor și 
drumurilor. La Bălteni, ei au re
făcut un cinematograf, au înfru
musețat curtea oficiului și atelie
relor. Cine locuiește într-un oraș, 
sau chiar într-un sat așezat de 
ani și ani de zile, nu-și poate da 
seama pe deplin de importanța 
pe care o au aceste acțiuni de 
muncă voluntară în colonii mun
citorești absolut noi, care se ri
dică în plin cîmp, acolo unde nu 
există încă nimic.

In cadrul acțiunilor de muncă 
voluntară este utilă experiența ti
nerilor de la sonda 26, cu o du
rată îndelungată de foraj, care-și 
folosesc timpul liber cultivînd te
renul din jurul sondei, asigurînd 
astfel o bună parte din legumele 
proaspete necesare.

După cum s-a arătat în con
sfătuire, există numeroase iniția
tive din partea tinerilor. Nu în
totdeauna însă aceasta se bucură 
de sprijinul necesar. Tineri de la 
Bălteni au organizat inovații im
portante implicînd chiar îmbună
tățiri ale standardelor, nu au 
primit însă nici după un an 
aprobarea inovației lor din par
tea orgănelor ministerului și 
ale Oficiului de standarde. De a- 
semenea experiența înaintată este 
prea puțin extinsă. După cum a 
arătat ' —
rector 
ceastă 
zurile 
gice 
forează într-un timp dublu față 
da altele.

Remarcam rilai sus condițiile de
osebite din coloniile muncitorești 
nou create, departe de orice cen
tru locuit. Această situație cere 
mai mult decît oriunde și o dez
voltare deosebită a activității cul- 
.tural-sportive în cadrul organiza
țiilor U.T.M., care să ducă la fo
losirea în chip util,, atrăgător, e- 
ducătiv, â îriserfiriatiilui titnp li
ber al tinerilor. In această direc
ție însă se manifestă lipsuri din 
cele tnai irilpottante. Formațiile 
cultural-artistice din schele se, află 
într-o situație grea. Activitatea 
sportivă în unele locuri s-a îmbu
nătățit nUrriăi pe seartla înființării 
unor echipe de fotbal, la care ti
neretul este doar spectator. Alte 
ratnuri sportive sîrit prea puțin 
stimulate. 8-a Amintit astfel aici 
întînlplarea unui tînăr, fost fina
list al Spartâchiadei de vară de 
anul trecut, căfuia nu j s-a asi
gurat nici rtiăcar o pereche de 
pantofi de sport. EI a alergat des 
culț pe sgură și a învins. Statul 
nostru asigură condițiile materia
le necesare activității cultural- 
sportive, dar din neglijență, di
recțiunile Schelelor și comitetele 
sindicale nu se îngrijesc de justa 
folosire a condițiilor create.

Totodată s-a vorbit despre nece
sitatea încurajării tinerilor capabili, 
arătîndu-se că deși există sondori 
șefi, ca Htirtiiilescu Vasile» care 
nu au mai mult de 19 ani, totuși 
promovarea tinerilor în această 
funcție lasă încă de dorit. Tine-

Filmul „Rita" — o nouă produc
ție a studiourilor sovietică, este 
dominat de personajul titular, ex
ceptional interpretat de mica și 
talentata I. Gulbe. Este greu să 
te hotărăști ce anume să apreciezi 
mai mult la această fetiță minune 
a ecranului: jocul ei sobru și in 
același timp plin de drăgălășenie, 
felul cum a știut să asculte de in
dicațiile regizorului (A. Neret- 
neh) încadrlndu-se perfect tn am
biantă filmului, frumusețea și sen
sibilitatea ei. De fapt lucrurile n-ar 
trebui să ne mire prea mult — la 
un rol deosebit, un interpret și 
un joc Intr-adevăr deosebite. Căci 
Rita din filmul care-i poartă nu
mele nu este un copil alintat și 
care are drept suprem merit acela 
de a-i imita cu oarecare efect pe 
cei mari, cum se mai intîmplă 
uneori prin unele filme; dimpo
trivă ea este un copil brav și in
teligent căruia gravitatea eveni
mentelor prin care trece patria lui, 
ti dă o neașteptată maturitate de 
gîndfre și sentiment, care nu-i al
terează insă farmecul infantil. Nici 
nu se putea o mai potrivită inter
pretă decît I. Gulbe, o fetiță cu 
trăsături care transpiră inteligență 
și hotărire, posedind o uimitoare 
gamă de mișcări mimice adecuate, 
finind seama de vîrstă — o mare 
și surprinzătoare sobrietate a lo
cului.

Primul contact cu personalita
tea deosebită a copilului patriot 
Rita îl ia spectatprul îh momen
tul din film în care pescarii din- 
tr-o așezrtre de pe litoralul bal
tic, salvează noaptea cițiva prizo
nieri de război urmăriți de fas
ciști. Dimineața soldafii hitleriști 
caută înebuniti pe fugari. Rita care 
văzuse pe plajă urmele pașilor 
prizonierilor, ia repede o hotărire 
ingenioasă: merge la școală și 
pretextind că a văzut un pește 
neobișnuit pe mal, aduce o droaie 
de copii care, țără să-și dea sea
ma, fac să dispară urmele de oe 
nisip. Mai tirziu cînd școala este 
ocupată de patronul unei între
prinderi germane de jaf și prizo
nierii rămîn izolați in pod. Rita 
ia asupra el sarcina îngrijirii a- 
cestora. Ea intră ca servitoare la 
familia bogătașului german și-i 
aprovizionează pe ascuns pe pri
zonieri dind dovadă de un formi- 

rii au spus: „Munca cu omul este 
cea mai grea“. De aceea ei au 
făcut apel la o calificare mai a- 
tentă și mai răbdătoare a tine
relor cadre. Intre altele s-a ridi
cat și problema acelor tineri mun
citori care au învățat meseria la 
locul de muncă. S-a cerut ca a- 
cestora comisiile special alcătuite 
să le acorde adeverințe de cali
ficare.

Credem că prea puțin s-au a- 
bordat în consfătuire^ tinerilor pe
troliști prbblemele muncii educa
tive ale organizațiilor U.T.M., deși 
tmii participanți au arătat că 
mai sînt cazuri de tineri care 
umblă în stare de ebrietate, 
cazuri în care unii tineri defec
tează din neglijență utilajul și mai 
apoi, din teamă de răspundere, 
nici nu anunță aceasta organelor 
superioare. Asemenea fenomene 
trebuie puse în legătură cu ni
velul slab al învățămîntului po
litic, pe care comitetul raional 
U.T.M. Gilort — de plidă — nu 
îl îndrumă în suficientă măsură. 
In general e necesară aici o per
manență muncă de educație co
munistă, cu atît mai puternică cu 
oît industria petroliferă în Olte
nia e relativ nouă, iar aici în rîn- 
durile muncitorilor vin tineri din 
diferite medii. Tuturor trebuie să 
li se insufle un puternic spirit 
combativ, muncitoresc. Mult mai 
mult trebuie educată vigilența ti
nerilor față de manifestările duș
manului de clasă,, care se fac nu 
odată simțite.

In legătură cu viața de orga
nizație, trebuie considerată o îii- 
semnată realizare a Comitetului 
regional U.T.M. Craiova și a co
mitetelor raionale U.T.M. din ra
ioanele 
acestei 
troliștî. 
marcă 
U.T.M.
gătit suficient consfătuirea, neex- 
plicînd uttoră din tinerii partici
panți că nu este vorba de o în- 
tîlnire festivă și că ceea ce se 
cere este aportul lor prin împăr
tășirea propriei experiențe și ex
punerea critică a lipsurilor și nu 
enunțarea unor realizări generale, 
nelegate Strins de aportul tinere
tului.

Un important plan de măsuri 
a fost elaborat ca urmâre A con
sfătuirii. în cadrul lucrărilor a 
luat cuvîntul tov. Miron Olteanu, 
membru îh Biroul C.C. al U:T.M„ 
care a analizat activitatea orga
nizațiilor U.T.M. și a tinerilor pe
troliști din regiune. El a anunțat 
acceptarea propunerii de a se or
ganiza O chhsfătuire pe țară a ti
nerilor petroliști.

Decernarea Diplomelor de O- 
noare ale C.C. ăl U.T;M., acor 
darea uhor premii substanțiale la 
zeci de participanți, înmînarea 
drapelului brigăzii de tineret frun 
tașă în pettol pe regiunea Craiova, 
UOnStituie stimulente deosebite 
penttu tineri.

Tineretul, care formează 65 la 
sută din petroliștii Olteniei, va 
ști desigur și pe viitot să-și facă 
datoria către patrie, dînd mai 
mult țiței, la un preț de cost tot 
mai redus. 

petrolifere, însăși ținerea 
consfătuiri a tinerilor pe- 
Pe de altă parte se re- 
faptul că organele de 
din regiune nu au pre-

debil calm și sînge rece, de o 
pricepere și șiretenie care deru
tează Vigilența fascistă. In cele 
din urmă sosesc .trupele elibera
toare sovietice și vcupanțji sini 
goniți de pe' teritoriul republicilor 
baltjce. Chiar și unii, soldați di/t 
armata hilleristă, care-și dau sea
ma de dezastrul spre care i-a îm
pins clica fascistă se desolidari
zează de aceasta, sabotează acțiu
nile ei criminale. Tn patria ei eli
berată, Rita trăiește o viață nouă, 
e acum studentă iar ta farul în 
care a rămas bunicul ei Lusis (H. 
Avens) cu alți doi Copii, Artur și 
Ines (interpretată tot de I. Gul
be) fiecare scrisoare a ei aduce 
zimbete și voie bună.

„GLORIA BALTICII“
După excelentul film „Rinduni. 

ca", producția studioului Lenfilm 
„Gloria Balticii" vine din nou să 
ilustreze minunate fapte din isto
ria avintată a marinarilor revolu
ționari ruși Realizat de regizorul 
I. Ftid și operatorul V. I.evitin. 
după un scenariu de A. Zinoviev, 
filmul „Gloria Balticii" reînvie un 
episod din furtunosul an 1917, din 
perioada anterioară Revoluției din 
Octombrie.

Marinarii de pe torpilorul 
„Grom", devotați politicii partidu
lui bolșevic hotărăsc să dejoace 
uneltirile trădătoare ale guver
nului provizoriu și să nu pără
sească vasul. Viteazul ochitor 
Liutov (I. Kuteanski) însă, intr-un 
acces de tngimfare, pleacă la Pe- 

Scena din filmul „Gloria Balticii

Toate eforturile pentru temeinica 
' pregătire a
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desfășoară cu totul nesatisfăcă 
tor în toate regiunile atît în 
G.A.S.-uri cit și în S.M.T.-uri. Li
nele gospodării agricole de stat 
dotate cu un număr suficient de 
combine neglijează repararea se- 
cerătorilor-legători și a batozelor.

îndeosebi în regiunile arătate 
mai sus buna desfășurare a re
parațiilor a fost frînată de slaba 
organizare a muncii de către co
lectivele regionale șl raionale de 
coordonare a muncilor agricole și 
de către conducerile gospodăriilor 
de stat și stațiunilor de mașini 
și tractoare, pr.ecum și de lipsa 
unor piese de schimb. Unele u- 
zine furnizoare n-au livrat in ter
men piesele de schimb pentru re
pararea tractoarelor, secerătorilor- 
legători și a batozelor. în același 
timp Direcția generală a aprovi-Ce vor face studenții
în vacantă
(Urmare din pag. l-a)

cestora greutăți, ci dimpotrivă, 
un ajutor real.

Studenții care s-au înscris și 
acei care se vor mai înscrie pen
tru a participa in acest an la 
activitatea de folos patriotic, la 
muncile agricole și pe șantiere. 
Por trebui să dea dovadă că-și în
țeleg înalta lor datorie de a con
tribui prin posibilitățile lor ța mă
reață opera de construcție socia
listă.

Acfiuni de muncă patriotică se 
pot desfășura și pe scară locală, 
în centrele universitare. Organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studen
ților trebuie să organizeze prin 
cluburi asemenea acțiuni. Sint 
șantiere de construcții, se între
prind acțiuni de înfrumusețare a 
orașului, la care studenta pot fi 
antrenați să participe. De aseme
nea, ca tn fiecare vacantă, insti
tutele întreprind acțiuni de reno
vare a căminelor, cantinelor, de 
reparare a mobilierului, a instala
țiilor. Studenta, după posibilitățile 
lor, pot să aiute institutul și în 
aceste treburi gospodărești.

Aceasta este una din,mar ile ac
țiuni pe care o vor desfășura stu
denții în timpul vacahței. Mulțl 
dintre studenti își vor petrece insă 
o mare parte din vacantă in 
centrele universitari. Aci, acti
vitatea lor se va desfășura în ca
drul cluburilor sau caselor de cul
tură studențești Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
trebuie să se preocaffi ca activi
tatea în aceste cluburi șl case de 
cultură să îmbrace un continui 
educativ corespunzător, Tn timpul 
anului, activitatea undr case de 
cultură cum ar fi aceea a Casei 
de cultură a studenților timișo
reni. ș-a desfășurat sub òrice ni
vel Posibilitățile existente n-au 
fost iudicios folosite, nu s-a alcă
tuit u>i olan care să cuprindă o 
activitate la nivelul studenților. 
Aceste lipsuri trebuie lichidate 
acum clnd singurul mijloc de or
ganizare a vacantei studenților 
rămln tocmai aceste cluburi și case 
de cultură. Nu o activitate de sală, 

tersbitrg spre a primi o înaltă de
corație. Acolo este martor al unor 
evenimente frâmintate; vede Cu 
ochii lut cum sint intimpinați ma
nifestanta pașnici cu plumbi uci
gași de către oamenii lui Ke- 
renski, un jandarm reacționar îl 
lovește In cap cu sabia. îngrijit 
în casa unei tinere revoluționare, 
Liutov începe să se desmeticea- 
scă din orbirea lui bolitică; mai 
ales după ce-i aude Pe Vladimir 
llici Lenin vorbind maselor înțe
lege planurile mlrșave ale guver
nului provizoriu și se alătură lup
tei bolșevicilor.

Cît se poate de semnificativ este 
astfel momentul cînd Liutov care 
n-a vrut să-și cedeze decorațiile 
unei anarhiste ce voia să-și facă 
din ele cercei, le dăruiește într-o 
colectă pentru sprijinirea ziarului 
leninist „Pravda". Odată cu pro
cesul lămuririi politice a lui Liu
tov. se desfășoară pe alt plan un 
proces asemănător în sufletul to- 
mandantului său, căpitanul de ma
rină Ordințev (Pavel Kadocini- 
kov). Amindoi se intorc pe nava 
„Grom" și pornesc la luptă im. 
potriva flotei imperialiste germane 
care ataifâ cu înverșunare. Liutov 
luptă ca un leu; după ce nava 
avariată este părăsită, el se te- 
întoarce la bord și cu ultimele pu
teri lansează torpile împotriva ina
micului. Văzirtd că dușmanii vor 
să captureze vasul grav lovit, 
Liutov îl aruncă in aer pierind șl 
el demn și eroic. „Gloria Bălti, 
cil* este un film plin de patos, 
emoționant.

secerișului
zionării și desfacerii din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii 
n-a luat din vreme măsurile ne
cesare pentru buna aprovizionare 
a unităților socialiste de stat cu 
piesele de schimb și materialele 
necesare acestor reparații.

Pînă la începerea recoltării și 
treierișului a tflai rămas puțin 
timp. Pentru ca aceste lucrări să 
înceapă în timpul potrivit și cu 
toate mijloacele existente este 
necesar ca toate gospodăriile de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare să termine repararea 
mașinilor și uneltelor agricole ne
cesare lucrărilor agricole de vară 
pînă cel mai tirziu la 20 iunie, 
în acest scop livrarea pieselor de 
schimb trebuie grăbită de către 
toate uzinele și centrele mecanice 
iar repartizarea lor pe regiuni să 
se facă în mod operativ.

(Agerpres)

plicticoasă, oare să-t îndepărteze 
pe studenți, ci cit mal multe ieșiri 
și activități în aer liber. Excursii, 
dar nu doar de dragul plimbării, 
ci organizarea unor excursii cu ca
racter documentar, științific, ieșiri 
in afara orașului, organizarea u- 
nor concursuri sportive. Organi
zațiile U.T.M. vor trebui să orga
nizeze mai multe deplasări ale 
brigăzilor artistice la sate, în 
gospodăriile agricole colective și 
de stat. Institutele au în atest 
sens o bună experiență care tre
buie urmată. Chiar și în timpul 
excursiilor se pot alcătui scurte 
spectacole artistice, competiții 
sportive între studenți și tinerii 
din l&câUt'ățîîe pe unde trec. Mai 
mult, studenții care-și petrec va
canța in satele natale—și slnt foar
te mulți aceștia — trebuie să fie 
îndrumați să se încadreze în ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. să
tești. Prezenta lor tn comună să 
se faci simțită, mai ales tn viata 
culturală a satului. Un sfat din 
partea unui tînăr venit din facul
tate, cu un orizont cultural și 
științific mai larg, sprijinul aces
tuia tn organizarea unor activi
tăți. culturale sini așteptate și bine 
venite. Studenții trebuie să spri
jin» activ organele locale tn în
treagă activitate culturală educa
tivă să contribuie la opera de 
transformare socialistă a agri
cultura. • , .

O bună organizare a vacanței, 
va prilejui studenților zile'plăcute, 
recreative, îmbinate cu acfiuni de 
folos patriotic și obștesc. Iar pen
tru a asigura respectarea acesto- 
planuri, pentru a le îmbogăți cu 
sugestiile și inițiativele studenți
lor. este bine ca ele să fie discu
tate în adunări generale U.T.M 
deschise pe ani, oe facultăți sau 
institute — după posibilități. Fie
care utemist să plece tn vacantă 
ca convingerea că activitatea de 
organizație nu încetează in va
cantă că trebuie să desfășoare a 
muncă intensă acolo unde se afli 
— tn oraș, la practică, în satul 
natal sau în tabără. Reîntoarcerea 
lă facultate să fie prilejul unui 
bilanț de rodnică activitate.



In Germania occidentală

Frica de ••vreferendum I

■
Congresul al VILlea al P. C. Bulgar

RAPORTUL

Nu odată experții tn psihologie', 
ai Departamentului de Stat al. 
S.U.A. s-au dovedit a fi niște mari, 
nepricepuți. Cea mai recentă boa
cănă a lor. aceea de a considera' 
că vizita soților Nixon in America' 
de sud va fi un triumf pentru Sta-', 
lele Unite, s-a terminat, după, 
cum se exprima Walter Lipmann. 
cu „un eșec“. •

Unele lucruri petrecute recent In', 
Germania occidentală ne face să, 
credem că și experții pentru Ger-, 
mania occidentală se comportă lw 
același nivel deplorabil cu confra-' 
ții lor de minister. In aceste zile', 
trupele americane de pe teritoriu,', 
Germaniei occidentale execută tu-, 
ruri de forță, plimbind in văzul, 
lumii noua lor rachetă de tip< 
,,Redstone" cu-care au fost înzes-' 
trate, capabilă să poarte în pinte-', 
ce și o încărcătură atomică. Con-, 
comitent se țin discursuri pe tema, 
unui pretins ,.pericol sovietic",< 
atit de către ofițeri americani ai' 
ștatului-major de la Heidelberg.'^ 

•cit și de către oficialități guverna-, 
mentale vest-germane. Ca anexă., 
se strecoară ideea : ce bine va fit 
în curind cînd și trupele Bundes-< 
wehrului vor avea arme atomice.'

Socoteala pe care și-o fac e sim-', 
plă: poate că în acest fel se 
stimula și mai mult spiritul 
vanșard, se vor înteți poftele li 
părețe, se va deschide gustul

Pentru dezvoltarea
comerțului sovieto-american

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov lui D. Eisenhower
. MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
'TASS transmite mesajul adresat 
Ide N. S. Hrușciov președintelui 
•Eisenhower:
’ La Moscova a fost dat publici
tății mesajul adresat de N. S. 
•Hrușciov. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., lui 
^Dwight Eisenhower, președintele 
•S.U.A. Mesajul a fost remis la 
^3 iunie de Mihail Menșikov. am
basadorul U.R.S.S. la Washing
ton, Departamentului de Stat al 
: S.U.A.
. In mesajul său N. S. Hrușciov 
•scrie că achizițiile sovietice de 
jutilaje și alte materiale din 
•S.U.A. în cadrul unui acord co- 
'respunzător al celor două părți 
^s-ar putea cifra în cursul anilor
• următori la cîteva miliarde de do- 
'lari.

Uniunea Sovietică, se spune în
• mesaj, ar putea plasa mari co- 
;menzi de utilaje și materiale în 
:S.U.A. în scopul accelerării ren- 
•lizării noului program larg de 
'avînt continuu al producției măr
furilor de consum popular.
■ In mesaj sînt enumerate utila
jele și mărfurile 
U.R.S.S. ar putea plasa comenzi 
lin S.U.A.
■ Uniunea Sovietică, se arată mai 
^departe în mesaj, are posibilita
tea de a plăti aceste mărfuri prin 
livrări de mărfuri și utilaje mo- 
.derne ce prezintă interes pentru 
•S.U.A., îndeosebi minereuri de 
^mangan și crom, aliaje de fier, 
platină, paladium e‘-c.

. ____ _______  ' Guvernul sovietic propune Sta-
sună extrem de simplu, da' în a-^telor Unite să colaboreze în do- 
celași timp impresionant de concUi.ymenîuî producției dc materi ile 

. ................■•--<- -sintetice și de produse din ace
stea. Această colaborare ar pu'ea 
•evolua în următoarele direcții : 
; Achiziționarea de către Uniunea 
•Sovietică în S.U.A. de utilaj in- 
Idusfrial, inclusiv utilaj complex 
'pentru uzine și fabrici ;

Ic.OMENTARIUl ,

va 
re- 
ră- 
:o-

încheierea unor acorduri cu di
ferite firme privind obținerea în 
unele cazuri de licențe, invitarea 
de specialiști americani pentru a 
lucra în întreprinderile sovietice 
în calitate de consultanți în pro
blemele producției unor materia’e 
sintetice, instruirea specialiștilor 
sovietici în ce privește producția 
acestor materiale și a produselor 
din ele. In ceea ce o privește 
Uniunea Sovietică este gata să 
ofere specialiștilor americani po
sibilitatea de a lua cunoștință de 
realizările U.R.S.S. în acest do
meniu ;

Organizarea de întîlniri între 
oamenii de știință și 
americani și sovietici 
cutarea problemelor 
materialelor sintetice.
rea de expoziții de prototipuri de 
aceste materiale și de produse 
din ele;

Participarea reciprocă a oame-

Un apel
al oamenilor de știinjă
STOCKHOLM 5 

Comitetul național 
rea păcii dm

tropilor nu numai In cercurile con
ducătoare. Toate ar merge struna, 
întocmai după pronosticurile amin-, 
tiților iluștri. Există insă un sin
gur ..amănunt" neglijat și care-i' 
încurcă: poporul german.

Spre disperarea politicienilor a-‘ 
mericani și vest-germam, cu cit, 
se apropie ziua cind Bundesweh-, 
rul trebuie să primească armele, 
atomice, cu atît ,,forțe de necon-, 
ceput" acționează in mat toate pă
turile sociale ale populației vest-' 
germane. Spiritul de împotrivire' 
față de înarmarea atomică a iz-, 
bucnit cu atîta patimă, incit neli
niștea guvernanților de la Bonn' 
atinge proporții nevisate.

Ideea care-și croește drumul ceT, 
mai larg și a căpătat un indiscuta-, 
bil caracter popular este aceea a. 
unui. REFERENDUM. Întrebarea-

pentru care 
lașa comenzi

specialiștii 
pentru dis- 

prod ucției 
orga ni za-

nilor de știință sovietici la lu
crările instituțiilor de cercetări 
științifice din S.U.A. și a came- 
n.lor dc știință americani la lu
crările instituțiilor de cercetări 
științifice din U.R.S.S., avîndu-se 
în vedere atît schimbul de expe
riență cît și elaborarea în comun 
a unor noi materiale sintetice și 
procese tehnologice.

Ținînd seama de faptul că în
treruperea care a existat în rela
țiile comerciale dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. a creat anumite difi
cultăți pentru ca firmele ameri
cane să reînceapă într-un termen 
scurt să achiziționeze mărfuri 
sovietice în proporții considera
bile. Uniunea Sovietică este gata 
ca în primii ani să cumpere mri 
multe mărfuri americane decit 
să vîndă mărfuri de-ale sale.

Guvernul sovietic, se spune în 
mesaj, este de părere că dezvol
tarea cu succes a comerțului so- 
vieto-american ar constitui un a- 
port real la însuflețirea generală 
a comerțului internațional.

(Agerpres).— 
pentru apăra- 

Suedia, care se 
pregătește în vederea Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
^elaborare internațională de 
Stockholm, a dat publicității 
apel al oamenilor de știință 
reprezentanți ai vieții publice 
care aceștia sprijină proiectatul 
congres.

Considerăm că întîlnirea de la 
Stockholm va da posibilitate oa
menilor din toate țările — din 
Apus și Răsărit — să se cunoa
scă între ei și să discute păre
rile diferite și cîteodată contra
dictorii. Este deosebit de impor
tant să se discute în prezent po
sibilitățile extinderii comerțului 
și în'.eznirîi schimburilor cultu
rale și de altă natură.

O asemenea conferință ar pu
tea contribui în mod eficient ia 
statornicirea înțelegerii reciproce 
și astfel la m.cșorarea încordării 
internaționale.

Apelul a fost semnat prinlre 
alții de cinci laureați ai premiu
lui Nobel și anume de Russel 
(Anglia), Boyd-Orr (Anglia), Fre- 
deric Joliot-Curie (Franța), acad. 
Nikolai Semionov (Uniunea So
vietică), Hideki 
nia), precum și 
scriitor francez Jean-Paul Sartre, 
d-na Nehru (India), de Silva, 
ministrul Justiției al Ceylonului.

Șl 
la 

un
Și 
in

lukawa (Japo-
de renumit'.d

Discursul lui De Gaulle a produs 
o vie decepție la Tunis și Rabat

asupra Directivelor Congresului 
cu privire la dezvoltarea economiei 

naționale a R. P. Bulgaria
(Agerpres). — După
ATB la 5 iunie, ora

dent: SA FIE ORI NU INZF.S-, 
TRATA CU ARMA ATOMICA AR-, 
MATA VEST-GERMANA ?

Hotăriri cu privire la organiza
rea de referendumurt populare au 
și fost luate in landurile din Ham-' 
burg și Bremen. Alte 'eferendu-, 
muri sini programate în orașele. 
Frankfurt pe Main. Hoffenbach.- 
Darmstadt și Braunschweig.

Există apoi o puternică mișcare' 
a tineretului. In diferite cartiere', 
din Berlinul occidental membri ai. 
Uniunii Tineretului Liber German, 
au împărțit manifeste prin care- 
se cerea ținerea în Berlinul- de vest- 
a unui referendum popular împo-' 
triva înarmării atomice. Cu acest', 
prilej poliția a arestat 15 persoa-, 
rte. Cit privește mișcarea studen
țească în majoritatea universități
lor au fost înființate comitete stu-\ 
dențești de luptă împotriva înar- 
mării atomice, tn curind la Frank-- 
furt pe Main va avea loc o șe-'. 
dință a reprezentanților acesta— 
comitete pentru discutarea acțiu-, 
nilor pe care studențimea le va- 
întreprinde oe viitor. I

A devenit o certitudine că poli-' 
iicienii de la Bonn se tem de râs-, 
punsul maselor la această între-' 
bare. De ce? Pentru că știu dina-', 
inie la ce se oot aștepta.

lată așa dar. că agitarea noilor, 
arme americane de tip ..Redstone" • 
nu izbutește să acrediteze in mase, 
ideea înzestrării Bundesweh'ului' 
cu arma atomică. Pentru un sim-, 
piu motiv: că este o idee crimi-.' 
nală. respinsă de mase. <

Cît privește istețimea psihologi-' 
lor de la Departamentul de Stat, 
și în acest caz se arată a fi făli-' 
mentară. ,

de’eqațîe a Buniesta;u'ui 
va vizita U.R.S.S.

BONN. — Ziarele vestgermane 
au publicat la 4 lun'e la loc de 
frunte Și sub titluri mari știrea 
în legătură cu hotărîrea Consiliu
lui decanilor de vîrstă 
fagului cu privire l.a 
Moscova, la Invitația 
Suprem al U.R.S.S.. a 
S-ații a Bundestagtilui 
Federale Germane. In
rată că se crede că această vizită 
va avea loc în octombrie a c. și 
că va dura zece zile. Hotărîrea 
definitivă cu privire la data vizi
tei va fi luată ulterior.

a Bundes- 
vizita la 
Sovietului 
unei dele- 
Republ leii 

știre se .a-

PARIS 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul marelui miting 
care a avut loc la 4 iunie la 
Alger, De Gaulle, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Franceze, și-a exprimat în
crederea deplină in armată și in 
comandanții ei. Această armată, 
a spus el, a fost pe teritoriul al- 
gerian străjer, martor și garant 
al mișcării care s-a dezvoltat 
aici, ea a știut să frineze curen
tul izbucnit aici pentru a extra
ge din el energie. Ii aduc oma
giile cuvenite și îi exprim încre
derea mea. Mă bizui pe ea azi și 
mîine“.

De Gaulle nu și-a precizat a- 
titudinea față de „comitetele de 
salvare publică“ care, cu spriji
nul armatei, au acaparat sama
volnic puterea în Algeria Totuși 
el a fost indirect de acord cu de
clarația lui Soustelle, unul din 
conducătorii Comitetului de sal
vare publică din Alger cu privi
re la schimbarea orînduirii de 
stat din Frajița.

„V-am înțeles, a declarat De 
Gaulle, adresîndu-se mulțimii. 
Știu ce s-a petrecut aici. Am în
țeles ce ați vrut să faceți. Văd 
că drumul pe care l-ați deschis 
în fața Algeriei este drumul re
nașterii și frăției. Vorbesc de re
naștere in toate domeniile, dar 
voi ați dorit pe bună dreptate ca

ea să pornească de la început, 
adică de la institutele noastre și 
de aceea mă aflu aici“.

De Gaulle și-a anunțat apoi 
intenția de a acorda tuturor lo
cuitorilor din Algeria drepturi 
egale. .Jncepînd de astăzi, a 
spus el, Franța consideră că în 
întreaga Algerie nu există decT 
o singură categorie de alegători. 
Nu există decît francezi, egali în 
drepturi, care au aceleași drep
turi și aceleași obligații“.

După cum se știe, din cei 10 
milioane de locuitori ai Algeriei 
aproximativ 9 milioane sînt arabi.

De Gaulle a promis că va fi un 
singur colegiu electoral și că 
egalitatea în drepturi a tuturor 
locuitorilor din Algeria va fi do
vedită nu mai tîrziu decît peste 
trei luni cînd va avea loc refe
rendumul în problema reformei 
constituției Republicii Franceze.

★
PARIS 5. De la corespondentul 

Agerpres: Primele reacții provo
cate la Tunis și Rabat de dis-

de
se

cursul rostit miercuri la Alger 
generalul De Gaulle pa.r să 
caracterizeze printr-o vie decep
ție In cercurile politice tuni
siene părerea generală este ur
mătoarea : „Discursul generalului 
De Gaulle este net în întirziere 
față <ie situația reală din Alge
ria. El nu propune nici măcar 
statutul preconizat în 1£47".

In Maroc, de asemenea, decla
rațiile lui De Gaulle au predus o 
decepție generală. .,Acest discurs, 
se declară în cercurile oficioase 
de la Rabat, ne-a tr,as cu 25 ani 
înapoi. Este o catastrofă faptul 
că toate vorbele frumoase cu
prinse în scrisoarea adresată de 
general regelui Mohamed al V- 
lea au fost volatilizate in cîteva 
minute“.

PARIS. Reprezentanții Fron'u- 
lui de Eliberare Națională din 
Algeria cere se află la Tunis au 
declarat miercuri seara că dis
cursul rostit de generalul De 
Gaulle la Alger „nu constituie 
în nici un fel premisa pentru re
conciliere".

SOFIA 5 
cum anunță 
16, a început ședința de sea
ră a Congresului al VIl-laa al 
Partidului Comunist Bulgar. A- 
parițta in prezidiu a lui Todor 
jivkov, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, a 
lui An.on Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri și a altor 
conducători ai part.dului și gu
vernului Republicii Populare Bul
garia, a conducătorului delegaț.ei 
P.C.U.S., N. S. Hrușciov și a 
conducătorilor membrilor dele
gațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, a fost în- 
tîmpinată cu ovații furtunoase și 
cu urale.

Deschizînd ședința, Boris Tas- 
kov, care prezică, a dai cuvîntul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Anton Iugov, puitru a 
prezenta raportul asupra Directi
velor Congresului al Vll-lea al 
Partidului Comunist Bulgar cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale a Republicii Populare 
Bulgaria în perioada 1958—1962.

I.a începu.ul raportului. A. 
Iugov s-a ocupat oe rezultatele 
îndeplinirii programului celui 
de-al doilea plan 
și faptele citate 
marile succese 
porul bulgar în 
doilea cincinal 
economiei naționale.

Trecind la sarcinile principale 
ale ce.ui de-al treilea cincinal, 
Anton Iugov a spus : marile suc
cese obținute de țara noastră în 
cursul îndeplinirii celui de-al doi
lea plan cincinal au creat o bază 
larga și trainică pentru continua
rea construirii societății socialis
te în țara no-astră. Aceste succe
se au schimbat radical aspectul 
ei. In țara noastră, a spus ra
portorul, s-au statornicit deja 
pretutindeni relațiile de producție 
socialiste. In prezent sectorul 
socialist din economia 
produce 98 la sută din 
industrială, peste 90 la 
producția agricolă, iar 
la sută din vînzările 
nuntul se realizează prin sectorul 
socialist.

Raportorul a declarat în conti
nuare că în urma îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor celui de-al 
doilea cincinal. în urma schim
bărilor profunde survenite în 
economia țării și în structura de 
clasă a societății, socialismul ca 
orînduire socială nouă a învins 
în Republica Populară Bulgaria 
trecerea de la relațiile de pro
ducție capitaliste la cele socia
liste s-a terminat.

Trebuie însă luat în conside
rare faptul că deoarece țara era 
foarte înapoiată din punct de ve-

economic, înapoiere moște-

CAROL ROMAN >

Grave incidente în Liban
, BEIRUT 5 (Agerpres). — Potrl- 
'yit relatărilor agențiilor de presă 
•occidentale, în ultimele 24 de ore
■ în întregul Liban s-au produs gra
ve incidente între trupele guver
namentale și răsculafii care cer cu

■ toată hotărîrea demisia actualului 
.guvern pro-occidental de la Bei- 
'rut. In ciuda măsurilor de repre
siune anunțate de guvern ji a ma-

Sesiunea Organizației Mondiale a Sănătății

Cuvîntul delegatului R.P.R.

sivelor concentrări de trupe în ju
rul regiunilor controlate de răscu- 
lăți, acțiunile militare ale acestora 
și actele de sabotaj au continuat. 
In noaptea de 3 spre 4 iunie la 
Beirut au fost semnalate numeroa
se acte de sabotaj, iar în cursul 
după amiezii de miercuri au avut 
Ioc adevărate lupte de stradă — 
cele mai violente de la izbucnirea 
răscoalei. Trupele guvernamentale 
nu au reușit să-și instituie contro
lul asupra cartierelor arabe ocupa
te de răsculați.

programului 
cincinal. Citrele 
de el dovedesc 
obținute de po- 
anii 
în

celui de-al 
dezvoltarea

națională 
producția 
sută din 
peste 99 
cu ama-

dere 
nită de la capitalism, în industrie 
lucrează deocamdată o parte nu 
prea mare din populație, iar baza 
de materii prime pentru industrie 
nu este încă suficient dezvoltată. 
Nivelul de dezvoltare a forțelor 
de producție nu a atins un ase
menea grad incit să se poată tra
ge concluzia că în țara noastră 
construirea societății socialisie 
s-a terminat pe deplin.

In prezent, a arătat A. 
în fața noastră stă sarcina 
de o parte, să întărim, să 
ționăm și să dezvoltăm relațiile 
de producție socialiste iar, pe de 
altă parte, pe baz,a relațiilor de 
producție socialiste care se în
tăresc. să dezvoltăm forțele de 
producție și să sporim producția.

Vorbind despre liniile princi
pale de dezvoltare a economiei 
naționale în perioada 1958—1962 
raportorul a arătat că proiectul 
Directivelor prevede ca în 1962 
volumul global al producției in
dustriale să crească cu cel pu
țin 60 la sută în comparație cu 
1957.

Ca urmare a dezvoltării accele
rate a industriei, în 1962 rapor
tul dintre volumul producției in
dustriale și volumul 
agricole va fi de 
70/30 în favoarea 
Aceasta arată 
transformă tot 
țară socialistă 
înaintată.

In cel de-al 
continuat A. Iugov, sarcina 
mai importantă în domeniul agri
culturii este să folosim rațional 
pâmîntul, mașinile, să asigurăm 
recolte bogate și stabile, să obți
nem o mare productivitate a 
creșterii animalelor și să reducem 
considerabil cheltuielile de pro
ducție pe unitate de produs.

Proiectul Directivelor prevede 
ca în 1962 volumul global al 
producției agricole să fie cu a- 
proximativ 35 la sută mai mare 
decit în 1957. Sectorul socialist 
ai agriculturii va da peste 97 la 
sută din producția vegetală și 
aproximativ 96 la sută din pro
ducția animalieră.

Sarcinile legate de dezvoltarea 
agriculturii și de îmbinarea justă 
a ramurilor ci, a spus A. Iugov, 
nu vor putea fi rezolvate rațio
nal dacă nu vom obține o mare 
dezvoltare a celei de-a doua ra
muri a agriculturii — creșterea 
animalelor, și în primul rind o 
creștere a animalelor proprietate 
obștească. Pentru rezolvarea a- 
cestor sarcini se prevede ca în 
cursul cincinalului să se sporea
scă considerabil șeptelul și să «e 
îmbunătățească rasele de vite 
cornute mari, de oi, capre porci 
ctc. Proiectul Directivelor propu
ne ca în perioada celui de-al 
treilea cincinal plafonul investi
țiilor capitale să fie ridicat apro
ximativ l.a 26.735 milioane leva

Iugov.
ca. D2 
perfec-

producției 
aproximativ 

industriei. 
Bulgaria se 
mult într-o

că 
mai 
industriaî-agrară

treilea cincinal, a 
cea

față de 20.065 milioane leva în 
al doilea cincinal (in prețurile a- 
nu'iui 1956)

Raportorul a subliniat că ridi
carea continuă a productivității 
muncii în toate ramurile econo
miei 
lăți 
tată 
ore.

A- 
că se proiectează. în cursul celuț 
de-al treilea cincinal să se în
făptuiască măsuri importante 
pentru ridicarea continuă a bună
stării materiale a oamenilor mun- 
c.i, pentru dezvoltarea științei, 
învățămîntului și artelor, pentru 
ridicarea contraua a nivelului cul
tural al poporului.

Veniturile reale ale oamenilor 
mu.ncij de la orașe și sate vor 
spori în 1962 cu 30 la sută în 
comparație cu 1957, iar venitul 
național va crește în această pe
rioadă cu aproximativ 50 la sută. 
Va fi asigurată trecerea treptată 
la învățămîntul politehnic în 
școli.

Partidul și guvernul, a subli
niat raportorul, promovează o po
litică consecventă de întărire a 
solidarității, prieteniei, și colabo
rării economice a țării noastre cil 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste. Datorită acestei 
politici am reușit în scurt timp 
să obținem victorii remarcabile.

In această ordine de idei A. Itt- 
gov a declarat că comuniștii bul
gari respins cu indignare calom
niile autorilor programului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
care au atribuit Uniunii Sovietice 
pretinsa tendință spre 
nie" și „exploatare“ a 
țări socialiste. Singura 
popoarelor sovietice a 
Iugov, a fost să ajute 
stră și celelalte țări 
să-și dezvolte economia și cultu
ra, să întărească și să dezvolte 
sistemul mondial socialist. Acest 
lucru l-am simțit și-l simțim în 
întreaga perioadă a existenței so
cialiste libere. Numai aceasta a 
fost dorința și nu putea să existe 
o altă dorință întrucît popoarele 
noastre sînt însuflețite de ace
leași idei — ideile marxism-leni- 
nismului, întrucît avem aceleași 
țeluri — triumful socialismului, 
comunismului.

In încheierea raportului A. Iu
gov a arătat că directivele pre
zentate spre aprobare Congresu
lui al Vll-lea al P.C. Bulgar re
prezintă un program ” j 
dezvoltare socialistă a Bulgariei. 
Acest program care înfățișează 
limpede perspectivele luminoase 
ale dezvoltării noastre socialiste, 
a declarat A. Iugov, va uni și 
mai strîns pe oamenii muncii în 
jurul partidului și a politicii lui 
juste marxist-leniniste, va întări 
și mai mult încrederea lor în vii
torul luminos al scumpei noastre 
patrii socialiste.

naționale va crea Dosibili- 
reale pentru trecerea trep- 

la ziua de muncă de 7 și 6

Iugov a arătat în continuare

„hegetno- 
celorlalte 
dorință a 
spus A. 

țara noa- 
socialiste

măreț de

0 deschidere plăcută și un meci

vedetă extrem de anost

Vedere de ansamblu dintr-un 
cartier al Sofiei

Ieri după amiază pe stadionul „23 August“
WlN

' WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
Lia cea de-a 11-a sesiune a Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S ), care are loc la Minea- 
polis, s-au luat In discuție rapoar. 
iele birourilor regionale pentru 
Africa, America, Asia de Sud. Eu- 
ropa, Mediterana Orientală șl 
Pacificul Occidental.

In cadrul discuțiilor la raportul 
biroului pentru Europa a luat cu- 
vlntul tn numele delegației roml-

ne dr. Octavian Belea. El a vor
bit despre felul In care se luptă 
în R. P. Romlnă împotriva polio
mielitei. Referindu-se la problema 
cancerului, delegatul romln a pro
pus ca biroul european al O.M.S.- 
ulul să asigure o colaborare strin- 
să și rațională Intre toate țările 
europene și, In special. Intre ță
rile care sînt avansate tn cercetă
rile tn acest domeniu.

La Expoziția Unională Industrială din Moscova

*
Monopolurile 

capitaliste duc o 
activitate asiduă 
pentru descope
rirea și acapara
rea bogățiilor 

subsolului din 
Sahara.

— Și totuși 
după aparențe 
nu pare a fi 
struț ?!

*

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— TASS transmite: După 
cum s-a mai anunțat, la 31 
mai și-a deschis porțile Expo
ziția industrială unională.

Printre obiectele expuse re
țin atenția vizitatorilor ma
chetele celor trei sateliți arti
ficiali sovietici ai pămîntului. 
Macheta celui de-al treilea 
satelit are forma unui uriaș 
con argintiu. Atrag atenția 
numeroasele antene de diferi- 
te forme și lungimi. Una din
tre ele este destinată transmi
terii semnalelor radio care 
sînt recepționate de posturile 
de radio din întreaga lume. 
Celelalte transmit pe pămînt 
rezultatele cercetărilor științi
fice. Aparatajul de telesemna- 
lizare funcționează 
deasupra teritoriului 
Sovietice, ceea ce se 
prin necesitatea de a 
nomisi energia, precum și prin 
faptul că numai în U.R.S.S. 
există aparatajul adecvat pen
tru recepționarea și descifra
rea telesemnalelor.

Toate antenele în afara ce
lor patru antene laterale care 
seamănă cu manete se află in 
stare comprimată în tot cursul 
zborului rachetei port-satelit. 
La un moment I' 
după desprinderea 
dispozitivele de 
program conectează 
tromo-tor care deschide încu
ietoarele ce fixează antenele, 
iap acestea din urmă ocupă 
poziția de lucru.

La Expoziția industrială 
unională iau parte aproxima
tiv 1-800 întreprinderi indus
triale, organizații de cercetări 
științifice și de proiectări. In 
cele 21 de pavilioane sînt re
prezentate 32 de ramuri indu
striale și un mare număr de 
procese de fabricație de sine 
stătătoare.

numai 
Uniunii 
explică 
se eco-

bine stabilit 
I satelitului 

comanda
mi elec-

• Mccheta celui de-al 
3-lea satelite Date noi 
e Ce aparate sînt 
expuse «21 de pavilioane 
•O mațină de informații

Specialișii sovietici au fă
cut primul pas spre realizarea 
unei mașini de informații — 
o bibliotecă tehnico-științifică 
sui generis cu funcționare au
tomată. In laboratorul de mo
delare electronică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a fost 
realizat, sub conducerea Iui 
Lev Gutenmacher, doctor în 
științe tehnice, un aparat care 
dovedește posibilitatea tehni
că de construire a unei ma
șini universale de informații. 
Două automate de acest fin 
sînt prezentate la Expoziția 
industrială unională. Deocarn-

dată fiecare aparat răspunde 
la opt întrebări. Prin formare 
pe discul telefonic al număru
lui corespunzător textul răs
punsului este proiectat sub 
forma mobilă sau fixă pe 
ecranul unui televizor.

In laborator a fost realizat 
pentru prima oară un sistem 
de „memorare" cu funcționare 
continuă care se deosebește 
în mod principial de mașinile 
cibernetice cu memorie opera
tiva, care există în U.R.S.S., 
S.U.A. și alte cîteva țări. 
Acest sistem se bazează pe 
elemente feritice magnetice cu 
funcționare rapidă Cu ajuto
rul lui, orice carte poate ii 
transcrisă șuo forma codifi
cată.

In mașina de informații vor 
fi culese cărți oarecum neo
bișnuite. Ele se vor prezenta 
ca colt de hîrtie strinse în 
blocuri cu diverse daie codi
ficate pe ele. Pentru ca acea
stă mașina să poată „citi" 
asemenea cărți și sa dea răs
punsuri juste, va fi necesar 
să se creeze sisteme speciale 
de logică

Cind 
științifică 
la punct, 
introducă 
rea respectivă 
unui televizor va apare imagi- 
ginea formulei matematice 
sau fizice necesare, textul cu 
explicațiile amănunțite asupra 
unei probleme sau alteia.

Declarația Ministerului
Afacenlor Externe 
al R. Cehoslovace

Ce-

și lingvistică, 
biblioteca tehnico- 
va fi complect pusă 
va fi suficient sa se 
in mașina întreba

și pe ecranul

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinteli“. Tel. 7.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinteli „I. V. Stalin“.

PRAGA 5 (Agerpres). — 
teka transmite declarația Ministe
rului Afacerilor Externe al Ceho
slovaciei in care se spune:

Ministerul Afacerilor Externe 
este împuternicit să facă urmă
toarea declarație :

Guvernul cehoslovac, împreună 
cu intreaga opinie cehoslovacă, 
urmărește cu multă alemie 
schimbul de păreri dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și D. 
Eisenhower, președintele S.U.A., 
în problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară. In ceea ce 
privește propunerea făcută in 
cursul acestor tratative de a se 
convoca o conferință a experp- 
lor tehnici care să studieze mij
loacele stabilirii cazurilor de în
călcare a unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor, guvernul 
cehoslovac considera ca conferin
țele tehnice preliminare nu con
stituie o necesitate pentru rezol
varea problemei incetăr.i expe
riențelor. In primul rind este ne
cesar să fie încetate exploziile 
experimentale.

MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE ESTE ÎMPUTERNI
CIT SA DECLARE CA GUVER
NUL CEHOSLOVAC ESTE GA
TA SA TRIMITĂ EXPERȚI LA 
CONFERINȚA 
TITA Șl SA-ȘI 
CONTRIBUȚIA 
REA ACESTEI

Pentru cel peste 60.000 de spec- : 
tatori care au fost Ieri după-amia- 
ză în tribunele stadionului „23 I 
August“, partida dintre „Progre
sul“ București șl „Rapid“ a con
stituit un spectacol de calitate, 
mult apreciat.

Am văzut cu acest prilej destule 
faze veritabile de fotbal. Ca o ilus. i 
trare a acestui fapt, vă relatăm 
că la pauză, cînd cele două echipe 
au părăsit terenul de joc, publicul 
spectator a aplaudat entuziasmat 
pe cei 22 de jucători.

Autorul celor două goluri : Ban- 
ciu, — minutele 43 și 45. Progre
sul a jucat mal clar, mai dega- 
jat construind acțiuni de toată 
frumusețea. Rapid în schimb, cu 
formația „cîrpită”, s-a prezentat . 
sub așteptări. In minutul 51 Raab i 
a executat un „11 metri”, dar a 
tras... în bară. :

O mare deziluzie a constituit 
în continuare, tradiționalul derbi i 
bucureștean Dinamo București— 
C.C.A.

In minutul 7, Alexandrescu țîș- 
nește spre poarta lui Cosma și 
profitînd de faptul că apărarea di. 
namovistă s-a oprit acuzînd ofsi- . 
de. a marcat nestingherit. Cinci , 
minute mal tîrzlu acela? Alexan- 
drescu urcă scorul la 2—0, după o j 
ieșire neinspirată a lui Cosma, i

Scorul ena pecetluit I Zecile de mii 
de spectatori au avut de suportat 
în continuare o partidă de o me. 
diocritate rar întîlnită pe terenu- 
rile noastre de sport. Cele două 
formații s-au întrecut oare m.ai de 
care într-un joc anost. Dinamo- 
viștii bucureșteni au fost de nere
cunoscut. Numai cu cîteva zile îna
inte au fost voci care subliniau 
marile victorii obținute de din.a- 
moviști asupra lui Newcastle și 
Dinamo Moscova. Iată că totul n-a 
fost decît o întîmplare. un simplu 
foc de paie. Jucătorii noștri de fot
bal trebuie să ia aminte la serio
sul avertisment pe care l-au dat 
zecile de mii de spectatori echipe
lor Dinamo București și C.C.A. 
după sfrlșitul partidei . de ieri 
dtipă-amiază, cînd echipierii aces
tor formații au fost extrem de de
zaprobați pentru jocul lor. Publi
cul nostru sportiv cere 
calitate.
n-au

Fotbaliștii șl 
nimic de spus ?

fotbal de 
cluburile

M. Z.
★

Tg. Mureș, echipa 
din Orașul Stalin

La
Roșu
să învingă cu 3—0 (1—0) echipa 
locală. La Cluj, echipa Dinamo 
din localitate în mare vervă de 
joc a dispus cu categoricul scor 
de 7—1 (2—1) de UTA Arad.

Peste 600 de școlari

Steagul 
a reușit

în taberele sportive
vară pe- 
intreaga 
taberele 
orașele

MAI SUS-AMIN 
ADUCA ASTFEL

LA REZOLVA 
PROBLEME.

din 
la 
in

( gimnastică ),
Toplița 
Bistrița 

Profesori de educație

tn timpul vacanței de 
ste 600 de școlari 
țară vor participa 
sportive organizate 
Cimpulung Muscel
Orașul Stalin (atletism), 
(volei, baschet și înot), 
( handbal). 
fizică și antrenori calificați se vor
îngriji de pregătirea și perfecțio
narea elevilor in diferite rumuri

STAS 3152 - 52

campionatelnr 
programate in 
și cei care au 
comportare in

sportive, tn tabere vor merge ele' 
vii care vor obține rezultate va. 
loroase in cadrul 
republicane școlare 
luna iunie, precum 
dovedit o frumoasă
concursurile anterioare.

Fiecare tabără sportivă se va în
cheia cu un mare concurs in urma 
căruia va fi alcătuită echipa re
prezentativă școlară. ____


