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Cît mai multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste

Proletari Hin toate țările, uniți-văt Autocritică
Cum își îndeplinesc

angajamentele tinerii reșițeni
Chemarea tinerilor reșițeni privind realizarea a „Cît mai multe 

economii pentru înflorirea patriei noastre socialiste" a avut un 
larg ecou în multe întreprinderi din țară. Se înțelege că ea a dat 
cu atît mai mult un puternic avînt muncii tinerilor combinatului 
metalurgic — inițiatorii chemării. Gospodărind cu grijă metalul, 
participind la munca patriotică, reducind rebuturile, creînd 
noi inovații, tinerii reșițeni obțin zi de zi rezultate tot mai 
bune. Din cele 19.565.000 lei, sumă pe care s-au angajat tinerii 
reșițeni să o economisească in tot cursul anului 1959, în primul 
trimestru s-au realizat aproape 7.500 000 lei.

Pentru a constata felul cum muncesc tinerii reșițeni pentru rea
lizarea de economii, pentru îndeplinirea angajamentelor luate, am 
făcut zilele trecute un raid-anchetă prin sectoarele combinatului.

o evidenjă cît de cît sumară, care 
să arate cantitatea de metal pe 
care o economisesc tinerii în cadrul 
atelierului forjă.

Stimularea interesului 
tinerilor pentru 

inovații—obiectiv 
principal

de

Gospodărind cu grija 
metalul

La sectorul de forjă al combina
tului lucrează la un loc tineri și 
vîrstnici.

La cele 56 de tone de metal eco
nomisite pînă acum tinerii din 
atelier au adus o contribuție va
loroasă.

Prin ce metode realizează tinerii 
forjori economii de metal ?

In atelier, brigada lui Leucuș 
Damaschin e cunoscută și apre
ciată foarte mult pentru calitatea 
lucrărilor sale. In curînd, după 
cum spune secretarul organizației 
U.T.M., această brigadă de tineret 
se va transforma în brigadă de 
talitate. Mijlocul principal prin 

•i care brigada realizează economii 
de metal este forjarea la toleran
țele minime prevăzute în procesul 
tehnologic. In afară de faptul că 

. aceasta cere o calificare superioa
ră, sistemul implică o atenție deo
sebită, deoarece forjîndu-se la to
leranțe minime cea mai mică gre-

șeală duce la rebutarea piesei. In 
schimb însă, este una dintre căile 
cele mai eficace de economisire a 
metalului în sectorul forjă. O 
altă metodă de economisire a meta
lului la echipa lut Leucuș este fo
losirea integrală a materialului la
minat. Întotdeauna, la capetele ba
relor rămîne cite o bucată de ma
terial. Înainte, aceste bucăți se a- 
runcau la troacă și mergeau la re
topit. Tinerii lui Leucuș le pun 
însă frumos de o parte și cînd le 
vine o comandă de piese mici, pe 
măsura capetelor rămase, nu mai 
cer alt material. Așa s-a întîmplat 
la roți dințate pentru Oțelăria 
Siemens Martin, la roțile pentru 
macarale, inele etc.

Acum, la orice loc de muncă din 
atelierul de forjă, fiecare tînăr este 
preocupat de a găsi 
care să contribuie la 
conomiilor de metal, 
vorbește mult despre
neri ca Petre Radivoiovici, Nicolae 
Lucan, Nicolae Chiriac, care gos
podăresc cu grijă metalul. Organi
zația U-T.M. a dus o intensă mun
că politică în rîndurile tineretului, 
educîndu-1 în spiritul atitudinii so
cialiste față de muncă. In cercurile 
de învățămînt politic, în discuții 
individuale li se explică tinerilor ce 
înseamnă economisirea metalului 
pentru întărirea patriei noastre 
socialiste. Așa se face că tinerii 
forjori duc o luptă organizată, con
știentă pentru a găsi noi mijloace 
de economisire a metalului. Și e 
normal ca atunci cînd știi pentru 
ce economisești metalul să obții și 
rezultate din ce în ce mai mari. 
Păcat numai că — deși s-ar putea 
cu oarecare eforturi — nu se ține

metode prin 
realizarea e- 
In atelier se 
asemenea ti

r

întreținerea 
culturilor— 

o sarcină 
actuală

Au terminat prima 
prașiiă la sfecla 

de zahăr
(de la corespon-
- Tinerii mecani- 

Aradul Nou

TIMIȘOARA 
den tul nostru), 
zatori de la G.A.S. 
din regiunea Timișoara, mobilizați 
de organizația U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, cu 
sprijinul activ al tehnicienilor și 
inginerilor din gospodărie, au 
început imediat ce timpul a permis 
lucrările de întreținere a culturilor 
de sfeclă de zahăr, floarea soare
lui și porumb.

Astfel, pe întreaga suprafață de 
50 nectare însămînțată cu f.oarea- 
soarelui a fost executată prașila 
mecanică. De asemenea, cele 120 
hectare însămînțate cu sfeclă de 
zahăr au fost prășite, iar pe o 
suprafață de peste 80 hectare s-a 
executat și răritul.

La cultura porumbului, tinerii 
mecanizatori au început de aseme
nea prășitul cu sapa rotativă pen
tru distrugerea buruienilor și spar
gerea crustei. Imediat după ce se 
termină această operație mecani
zatorii vor începe prășitul meca
nic pe cele 485 hectare însămîn
țate cu porumb.

Fruntași la întreținerea culturi
lor sînt tinerii mecanizatori Gali 
Emeric, Vinesar Petru, Elek luliu 
și Szegedi Adalbert

Responsabilul brigăzii nr. 1 
tineret de la atelierul de turboge- 
neratoare pentru locomotive, co
munistul Gheorghe Danciu mi-a 
vorbit intr-una din zile despre e- 
conomiile pe care le realizează 
brigada sa prin aplicarea inovațiilor 
și raționalizărilor în procesul de 
producție.

— Doi factori, a spus el, ne-au 
făcut pe noi să ne îndreptăm aten
ția spre inovații. în primul rînd, 
pentru că prin aplicarea lor ne ușu
răm considerabil munca și în al 
doilea rînd pentru că acestea aduc 
economii în producție.

Iată numai un exemplu. Ciuclea 
Nicolae, utemist, membru al bri
găzii, a observat că la canalele ca
pacelor de protecție cu pîslă mun
ca decurge greoi. Trebuia timp 
mult, pile de dimensiuni foarte 
mici. S-a frămîntat o vreme, s-a 
consultat și cu alți tineri și a con
fecționat apoi un dispozitiv, o 
sculă de ștanțare. Acum canalul 
iese gata dintr-o singură apăsare 
pe manivelă. S-a redus timpul, nu 
se mai consumă scule speciale 
Această inovație aduce anual o e- 
conomie de 2.000 lei.

Dar și tânărul comunist Gheorghe 
Danciu a realizat o inovație. File- 
tarea subansamblelor de la turbo-di
nam se făcea înainte cu mina. 
Mergea treaba greu. A propus 
atunci să se aplice un burghiu spe
cial pentru filet la o mașină de 
găurit electrică de mină. Și astfel 
filetarea subansamblelor se face 
acum cu mașina. Un singur om fi" 
letează acum, într-un singur 
schimb, cît se fileta înainte într-o 
lună. în timp ce înainte patru 
găuri se filetau în 10—15 minute, 
acum ele se filetează în 30 de se
cunde. Economiile realizate de pe 
urma acestei inovații se ridică la 
5.000 lei anual.

Tinerii muncitori din brigadă se 
gîndesc acum și la alte inovații- U-

I. BODEA

(Continuare în pag, 3-a)

tehnicienilor și 
gospodărie, au

In via fl livada G.A.S,
PITEȘTI (de la trimisul noetru). 

Timpul prielnic din ultimele sile 
a permis efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor într-un ritm 
rapid în întregul raion Pitești. 
Gospodăria de stat din comuna 
Ștefănețti se numără printre unită
țile agricole socialiste fruntașe Ia 
lucrările de întreținere a viței de 
vie și a pomilor fructiferi.

Pînă acum a luat sfîrșit prașila 
întîia la cultura viței de vie și mu-, 
șuroitul unei suprafețe de 25 hec
tare de viță de vie plantată anul 
acesta, precum și lucrările de stro
pit în livezile de pomi fructiferi, 
care ocupă o suprafață de peste 
400 hectare.

In cadrul acestor lucrări o pre
țioasă contribuție au adus utemiștii 
Constantin Vasilica, Marin Do- 
heanu și Udrea Mindor.

Succesele echipei 
de tineret

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). Sfecla de zahăr de 
pe ogoarele colectiviștilor din Sînt- 
ana de Mureș a răsărit frumos. 
De curînd colectiviștii au termi
nat prima prașiiă. La floarea- 
soarelui și porumb lucrările 
de întreținere sînt în toi. E- 
chipa de tineret din brigada a 
doua de cimp, condusă de tînăra co
munistă Cozma Floarea a jost 
printre echipele fruntașe la insă- 
mînțări și ocupă acum un loc de 
frunte și la muncile de întreținere 
a culturilor. Echipa are in primire 
5,14 hectare cu porumb, apr ou pe 
1 hectar de floarea soarelui, 4,13 
hectare sfeclă de zahăr și alte cul
turi. Tinerii au lucrat zi de zi la 
întreținerea culturilor, terminând 
de cităva vreme prima prașiiă la 
toate culturile încredințate, de pe 
care s au angajat să obțină recolte 
sporite față de cele planificate. La 
sfecla de zahăr, de pildă, ei vor 
să realizeze o producție la hectar 
de cel puțin 35.000 kg. Toți cei 
20 de tineri din echipă și în 
mod special tovarășii Cozma Floa
rea, Rozalia Baco și Pastor Toader 
au lucrat cu multă însuflețire, exe
cutând lucrări de cea ntai bună 
calitate»
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Tineri săteni 
string 

fier vechi
In acțiunea patriotica de 

strîngere a fierului vechi, a- 
laturi de tinerii din fabrici și 
uzine s-a încadrat activ și ti
neretul satelor.

In satele și comunele raio
nului Brâila, de exemplu, cu 
cîtâva vreme în urma, tinerii, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au desfășurat o larga 
acțiune pentru depistarea și 
colectarea fierului vechi din 
curți, de pe locurile virane. 
Sute și mii de tineri elevi și 
țărani, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
s-au angajat într-o întrecere 
însuflețită pentru strîngerea 
celei mai mari cantități de 
fier vechi.

Dis de dimineață, în fiecare 
duminică, pe ulițele fiecărui 
sat treceau cîte 5-6 căruțe 
care se opreau din poartă în 
poarta și colectau fierul 
strîns grămadă de către pio
nieri și tineri țărani, pe care 
apoi îl depozitau la coopera
tivă sau la școala.

Pînă la ultimul 
cestei acțiuni, în 
trecerii se situau 
comuna Latinu, 
seseră un vagon 
de fier vechi. Urmau apoi cei 
din Movila Miresei, Chițcani, 
Tudor Vladimirescu și altele.

Din situația raportată dc 
organizațiile de bază U.T.M. 
comitetului raional U.T.M. re
zultă că pînă acum cîteva 
zile tinerii din satele raionu
lui Brăila colectaseră peste 10 
vagoane de fier vechi.

Acțiunea continua.
S. NICOLAE

bilanț al a- 
fruntea în
tinerii din 

care strîn- 
și jumătate

ta G.A.S. Cluj brigada de tineret a Ieșit la prășit în grădina de legume.
Foto: N. STELORIAN

Sub paravanul

loan Szvidovlcs de la fabrica „Solidaritatea' din Oradea este cel mai bun croitor. In acest an el a 
economisit cca. 5.000 dm. p. piele fețe. In timpul liber el arată tovarășilor săi secretul succeselor: în

cadrarea rațională a tiparelor pe suprafața pielei.

Cei mai buni tineri muncitori
în învățămîntul seral și fără frecvențăw w

— Ce-i eu Dobrin de nu 
școală ? întreabă șeful brigăzii. 
Hai mai repede că ne apucă print 
tul la vagon.

— Nu poate, 
A-ntrecut măsura 
îi e capul greu, 
dar el...

— Bine, vom
Acum să mergem. Nu-i prima dată 
cînd se întimplă așa ceva.

Toti membrii brigăzii au ple
cat cu tractoarele spre tarlalele 
G.A.C. „I. C. Frimu“ din Făurei- 
sat unde dădeau bătălia însămînță- 
rii porumbului. S-au întors spre 
seară cu fețele înnegrite de vînt și 
de arșița soarelui.

Numai Ștefan Dobrin, după cheful 
din seara trecută, s-a sculat cu greu, 
tîrziu, după ora prînzului. Nu 
Știa cum să facă să nu dea 
ochi cu tovarășii săi. Cind s-au a- 
propiat de el ceilalți membri ai 
brigăzii începu să-și greseze trac
torul. Toți se strinseră roată in ju
rul lui. Ba nu știu cum s-a nime
rit să fie de față și tovarășul Ionel 
Spinii, organizatorul de partid.

— Sintem curioși, tovarășe Do
brin, să ne spui și nouă unde ți-ai 
petrecut vremea aseară — începu 
șeful de brigadă.

șpune 
aseară

Am

discuta

cinevnt 
și acunș 
încercat,

diseară.

In secția noastră — secția me
canică a uzinelor „23 August" 
din București — lucrează mulți ti
neri strungari, frezori, lăcătuși, a- 
justori, electricieni. Sarcina noas
tră, a membrilor comisiei de selec
ționare a tinerilor ce vor fi îndru
mați spre cursurile învățămîntului 
seral, a fost dintr-un bun început 
plină de răspunderi. Hotărîrea 
partidului și guvernului privind 
învățămîntul seral și fără frecven
tă subliniază din nou 
pregătirii, pe scară tot mai largă, 
de intelectuali proveniți din rîndu
rile clasgj muncitoare, cu o înaltă 
calificare și cu un nivel de cultură 
generală ridicat, corespunzător ne
cesităților dezvoltării continue a 
economiei și culturii. De aceea, 
munca noastră, a membrilor comi
siei de selecționare a început prin- 
tr-o atentă cercetare, discutînd 
despre soarta unui viitor elev cu 
toți tovarășii din jurul său. Crite
riile pe care le indică Hotărîrea au 
fost la baza muncii noastre de se
lecționare. Am căutat ca tinerii 
propuși să urmeze cursurile serale 
să fie dintre cei mai buni în pro
ducție, cu o comportare și un 
profil politic sănătos, care răspund 
chemărilor și acțiunilor de folos 
obștesc, ți dovedesc dragoste pen
tru învățătură

Pe tînărul strungar Petre Bădu- 
lescu comisia noastră l-a selecțio
nat printre primii. El, pe lingă 
faptul că e fruntaș în muncă, își 
îndeplinește cu dragoste sarcinile 
organizației U.T.M.

In fața comisiei noastre a venit 
ți Gheorghe Vascu. Maistrul din 
schimbul său ne-a vorbit despre 
modul în care acest tînăr conduce

brigada de economii de la ajustaj. 
Muncitor destoinic, se remarcă 
în același timp ca un tînăr avid de 
cultură, cu o mare dorință de a 
cunoaște, de a fi în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii mondiale.

Comisia noastră a selecționat 
pentru învățămîntul superior și pe 
controlorul tehnic Carol Pavel. El 
este un tînăr serios, care dovedește 
multă conștiinciozitate în muncă, 

necesitatea „E veșnic preocupat de noutățile 
tehnice" — au spus tovarășii de 
muncă despre el.

în fața comisiei noastre de se
lecționare s-au prezentat însă și ti
neri care nu merită încă să urmeze 
cursurile școlii medii serale. Secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
ne-a arătat despre electricianul 
Gheorghe Duțu că la locul său de 
muncă acest tînăr se bucură de o 
proastă reputație. „E indiscipUnat, 
lipsește de la lucru ; tovarășii de 
muncă îl consideră neserios și le
neș". Cum putem să trimitem un 
asemenea tînăr la școala serală ?

llie Ichim de la strungărie se 
„bucură" de aceleași calificative. 
„Pe deasupra — ne-a spus dis-

pecerul secției — cu el toți au ne
cazuri. Dă piese de proastă calitate 
și chiar rebuturi".

Sigur că pe acești doi tineri și 
pe alții ca ei, comisia nu i-a se
lecționat pentru învățămîntul se
ral. Ca să merite să fie trimiși la 
școală, ei vor trebui să se transfor
me, să-și schimbe comportarea.

Cei mai mulți dintre tinerii sec
ției mecanică au trecut însă cu 
bine examenul în fața comisiei 
noastre. Pînă acum noi am selec
ționat 43 de tineri pentru școala 
medie serală și 10 pentru învăță
mîntul superior.

S'ntem siguri că atît Ia cursurile 
de pregătire, care vor începe în 
curînd, cît și la toamnă, cînd va 
începe propriu zis marșul atît de 
frumos și luminos spre învățătură 
ei vor fi printre cei mai buni elevi 
și studenți ai școlii serale sau ai 
facultății.

Din partea comisiei de se
lecționare din secția mecanică 
a uzinelor „23 August"-Bucu- 
rești.

VICTOR MEREUȚA

Trecerea prin țara noastră 
a tovarășului Joi En Ghen, 

președintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

motivelor „obiective**
Recent la Bîrlad 

nut o adunare. Au 
cipat peste 300 de 
și tinere. Cineva a propus 
ca aceasta sa se încheie 
cu cîntec. Prima strofă a 
fost cîntată frumos. Era 
cunoscută de către tineri. 
Strofele următoare ale cîn- 
tecului au constituit o ne
plăcută surpriza. Mulți nu 
le cunoșteau. Gîndeam to
tuși că e un accident. Este 
posibil, mi-am zis — ca 
un anumit cîntec să fie 
mai puțin cunoscut de că
tre tinerii din această a- 
dunăre. M-am 
la Fabrica de 
în atelierul 
rații mecanice,
yrigore Isac e unul 

tre cei mai buni băieți de 
aici, harnic, fruntaș, cu o 
înalta calificare.

— Tovarășe Isac, cîte 
cîntece știi dumneata ? 
Care îți place mai mult ?

—• De plăcut 
multe. Dar 
sa fiu, nu

Același 
primit și 
purtate cu
ganizația de baza U.T.M. 
din atelier nu se preocupă

s-a ți’ 
parti- 
tineri

dus însă 
rulmenți 

de repa- 
Utemistul 

din-

îmi plac 
de țtiut, sincer 
țtiu nici unul, 
răspuns l-am 
din discuțiile 

alți tineri. Or

ca tinerii să învețe cîn- 
tece. în secția rectificare 
secretar al organizației de 
bază U.T.M. Nr. 1 este 
tov. Tuveanu. In urmă cu 
două luni s-au cumpărat 
30 de broțuri cu cîntece 
ți au fost împărțite ute- 
mițtilor, cu scopul ca ul
terior să se organizeze ac
țiunea de învățare a cîn
tecelor de masa. Dar odată 
cu împărțirea broșurilor, 
acțiunea a fost data uitării 

nu s a mai făcut nimic. 
De asemenea la între-

?î

Intr-adevăr în oraș nu 
•înt prea mulți profesori 
de muzică. Dar poate con
stitui aceasta o piedică de 
nctrecut pentru a organiza 
învățarea cîntecelor pa
triotice ți revoluționare de 
către tineret ?

Să luăm, de pildă orga
nizația de cartier Podeni. 
Nu este nici un „specia
list" aici. Este însă ute- 
mista Rodica Iovu, care 
face parte din formația ar
tistică a Casei de cultură 
din oraț. Deseori, la încc-

clubul fabricii de rulmenți 
activiează o formație co
rala compusă din 90 per
soane. De la fabrica de 
confecții, cooperativa „la
comi" etc. sînt de aseme
nea tineri care activează 
în ansamblul Casei de cul
tură. Dintre aceștia sînt 
destui care ar putea să-i 
ajute pe tineri să în
vețe cîntece de masă. 
La complexul școlar este 
un cor numeros. Acolo 
sînt și profesori de mu
zică. Atunci de ce nu se

Comitetul orășenesc U.T.M. Bîrlad nu organizează 
învățarea cîntecelor de masă de către tineret

prinderea industrială de 
interes local „Drumul so
cialismului" nu se între
prinde nimic în această 
privința. Secretarul orga
nizației de baza U-T.M., 
Alexandru Tuveanu afir
mă ca nu sînt „specialiști44 
care sa-i învețe pe tineri 
să cînte. Chiar și membrii 
biroului comitetului orășe
nesc U.T.M., prim secretar 
tov. Mircea Iftimie, afirmă 
ca există greutăți „obiec
tive", că nu are cine să i 
ajute pe tineri sa învețe 
cîntece, că pentru aceasta 
ar trebui oameni de spe
cialitate care sa poată fo
losi partiturile.

putui și sfîrșitul adunări
lor, sau cînd Ia sediu se 
string mai mulți tineri, Ro
dica Iovu îi învăță 
sa cînte Au învățat astfel 
„Imnul F.M.T.D.", „Sub 
steagul partidului", „Sub 
al păcii stindard44 etc. A- 
cesta i un exemplu. Dar să 
cercetam mai departe, sa 
vedem daca într-adevăr nu 
are cine să-i învețe pe ti
nerii bîrlădeni sa cînte.

Tasia Tudor, Ion Maco- 
vei, Eugenia Anghel, Ate
na Răduș, Petre Neacșu de 
la întreprinderea industria
lă de interes local, ciuta 
în ansamblul artistic al 
Casei de cultură. Pe lingă

depreocupă organizațiile 
baza U.T.M. din Bîrlad. de 
traducerea în fapte a a- 
cestei prețioase indicații a 
plenarei a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. ? Explicația tre
buie căutata în faptul că 
biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. a cautat sa se 
convingă pe el însuși ca 
„nu sînt condiții", încetînd 
în felul acesta de a mai 
desfășura o activitate con
cretă pentru organizarea 
învățării cîntecelor de 
către tineret. Că o aseme
nea ,.justificare" este cu 
totul neîntemeiată, s-a do- 
yedit)

în Bîrlad sînt cîteva mii 
de tineri și tinere care ob
țin rezultate tot mai bune 
în activitatea profesională. 
Sînt de asemenea 62 bri
găzi utemiste de muncă 
patriotică. Membrii aces
tora,^ peste 2000 la număr, 
desfășoară o activitate 
rodnică. Deseori îi poți 
vedea plecînd sau venind 
la muncă, mergînd împreu
nă în excursii. Cu toții vor 
sa cînte, vor să învețe cît 
mai multe cîntece. Dorința 
lor este legitimă și ea tre
buie satisfăcută. Comite
tul orășenesc U.T.M., co
mitetele organizațiilor de 
bază, nu trebuie sa uite 
nici un moment că orga
nizarea învățării cîntece
lor de masă, patriotice, 
revoluționare urmărește e- 
ducarea patriotica a tine
retului, cultivarea la a* 
cesta a dragostei pentru 
partid, pentru patria noas
tră socialistă. De aceea a- 
ceasta acțiune nu trebuie 
nici un moment neglijată. 
Se impune însă ca mem
brii comitetului orășenesc 
U.T.M. să stea mai mult în 
mijlocul tineretului și să 
desfășoare o muncă con
cretă practică pentru or
ganizarea învățării cînte
celor de către tineret.

Q SLAVIC

Supreme a R.
După vizita de prietenie făcută 

în R. Cehoslovacă, în drum spre 
R. P. Bulgaria, tovarășul Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P-D. Coreene, împreună cu per
soanele care îl însoțesc, a trecut 
prin țara noastră.

La frontieră, la Episcopia Bi
horului, înaltul oaspete a ic_. ... 
tîmpinat de tovarășii Victor Bolo- 
jan, prim-secretâr al Comitetului 
regional Oradea al P.M.R., luliu 
Gliișa, președintele Sfatului popular 
regional Oradea, și alți reprezen
tanți ai organelor locale.

Erau prezenți tov. N. Șerban, 
director ad-interim al Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și ambasadorul R.P.D. Co
reene în R. P. Romînă, Kim Ben 
Dik, care îl însoțesc pe înaltul 
oaspete pe teritoriul țării noastre.

Joi dimineața, trenul special cu 
care călătorește tovarășul Țoi En 
Ghen și persoanele care îl însoțesc 
a trecut prin Capitală.

In Gara Băneasa, în întîmpi- 
nare, au venit tovarășii: Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Atiniștri, 
Constantin Pîrvulescu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Aăariî Adunări Na
ționale, Petre Drăgoescu, vicepre
ședinte al Alarii Adunări Națio
nale, Florian Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., Gh. Calcan, 
vicepreședinte a] Sfatului Popular 
al Capitalei, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat.

Au fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Stoian 
Pavlov, precum și membrii Amba
sadei R P.D. Coreene.

în Gara Băneasa tovarășul Țoi 
En Ghen și persoanele care îl ta-.

Boțesc s-au întreținut cordial cu 
tovarășii veniți în întîmpinare.

Din București, în drum spre 
R. P. Bulgaria, tovarășul Țoi En 
Ghen'a mai fost însoțit de amba
sadorul R. P. Bulgaria, Stoian 
Pavlov-

East în-
(Ager preș)

— Au ai nimic de spus ? Atunci 
să ți-o spunem noi ! Ne-ai făcut 
de ris. Ți-ai bătut joc de munca 
noastră. Te-ai îmbătat. Așa pro
cedează un utemist ? Cuvin
tele candidatului de partid Ște
fan Tunase loveau în plin. 
Dobrin nu ridica ochii din pă- 
mint. Continua să greseze tractorul, 
si bîjbiie cu miinile printre pie
sele motorului. Utemiștii îl priveau 
aspru, mustrător.

■Și Bordei, și Ciucașu și toți 
prietenii lui, toți I Nici unul nu-i 
lua apărarea.

— Dacă nu ai de gînd sa mun
cești, continuă șeful de brigadă, 
noi nu avem nevoie de tine. Poți 
fi tu meseriaș bun, dar dacă nu 
respecți disciplina muncii poți să 
pleci! Nouă ni s-a încredințat sar
cina de a ajuta gospodăriile colec
tive să termine grabnic insămînță- 
rile iar tu... tu ce faci ?

— Cum, tresări Dobrin. Să plec?
Cuvintul acesta îl lovi direct în 

inimă. Ar fi vrut să explice că a 
fost o întîmplare, că-și recunoaște 
greșeala dar nicidecum să plece. 
Tovarășii condamnau fapta lui. 
Toți ii întoarseră spatele și por-, 
niră spre vagon.

Dobrin urcă pe tractor și porni 
cu ultima viteză spre tarlaua unde 
trebuia să are.

Șeful brigăzii se repezi 
vrind să-l cheme înapoi.

Organizatorul de partid 
opri ;

— Lasă-l ! E și asta o 
tică !

Se înserase de-a binelea. 
cimpiei neifîrșite era 
doar de zumzetul unui tractor sin
guratec. Din cînd în cînd farurile, 
întocmai unor licurici, apăreau 
după cite o movilă de pămînt, apoi 
dispăreau din nou.

Cu miinile încleștate pe volan, 
cu privirea ațintită înainte, Dobrin 
nu putea să uite cuvintele lui Ște
fan, privirile tuturor tovarășilor 
săi. „Să plec ! Nu mai au nevoie 
de mine. Tocmai acum în plină 
campanie mi-am găsit de chefuri...*' 
Cu asemenea ginduri Dobrin con
tinuă să brăzdeze tarlaua nesfirși- 
tă. Era adine convins că greșise 
grav.

La vagon toți tractoriștii dor
meau. Doar șeful de brigadă se ră
sucea încă în așternut. Zumzetul 
tractorului îi zbîrniia în urechi. 
Din cînd în cînd ieșea in pragul 
vagonului să vadă dacă nu cumva 
Dobrin se reîntoarce, l-o fi frig?..,

Dobrin nu s-a întors nici dimi
neața și nici la print. Abia spre 
seară, după o noapte și o zi de 
muncă încordată și-a făcut apari
ția la vagon. Toți așteptau un cu- 
vînt măcar de la el. Dobrin îi privi 
pe fiecare în parte apoi spuse Iii 
sînd privirea în pămînt t

— Ați avut dreptate ! Am făcui 
o faptă urîtă de care mi-e rușine. 
Totuși... vreau să rămîn cu voi...

L-au bătut prietenește pe umăr.
— Rămîi Dobrine, rămîi cu noii 
La sfîrșitul acestor rînduri, ar 

mai fi ceva de adăugat. După în- 
tîmplarea aceea Dobrin a începui 
să dovedească multa conștiinciozi
tate în muncă și să aibă o compor
tare demnă. El a realizat cu mull 
peste 200 hantri, adică și-a îndes 
plinit planul pe întreaga campanie 
și se numără printre fruntașii 
S-M.T.-ului din Făurei. Colectivul 
l-a ajutat să devină un tînăr mun-i 
citor înaintat.

GH. NEAGU

Daruri pentru Festival

după el

însă îl

autocri'

Liniștea 
tulburată

Utemiștii Stelian Călărășan, Niculai Constantin și Zamfir Lungu de 
la Atelierele „23 August“ din Constanța lucrează cu migală la desă- 

vîrșirea darurilor pe care le pregătesc pentru Festival Â
Foto : D. F. DUMITRU. J



Presa din ultimele zile a 
om de știință sovietic I. S. 
matematici, a enunțat o nouă 
sateliților planetei Marte.

Publicăm în pagina de astăzi cîteva fragmente din declarațiile 
făcute de savantul sovietic în cadrul unui interviu acordat unui 
redactor al ziarului „Komsomolskaia Pravda".

Planeta Marte
are sateliți artificiali?

cosmogonice, 
n-au putut ex-

pe Marte. De
nii există concen- 
de apă, trebuie

anunțat că nu de mult cunoscutul 
Sklovski, doctor în științe fizico- 

ipoteză cu privire la originea

organismul omului

zecea mia
schimbării vitezei lui

Marte, a spus dr. Sklovski, are 
doi sateliți mici — Phobos și Dei
mos. Ambele minuscule — „lune" 
se mișca pe planul ecuatorului 
marțian.

Sateliții planetei Marte se deo
sebesc de sateliții celorlalte pla
nete ale sistemului solar, în pri
mul rînd prin dimensiunile lot cu 
totul neînsemnate, (asemenea „lune“ 
mici, exceptînd sateliții artificiali 
ai Pămîntului, nu are nici una din 
planete) în al doilea rînd prin 
marea lor apropiere de planeta.

Toate ipotezele 
care s-au succedat, 
plica originea a- 
cestor stranii sa
teliți.

Unul dintre sa
teliții marțieni 
mai are o deo- 
șebire uimitoare față de ceilalți 
sateliți din sistemul solar.

Conform calculelor făcute în 
1945 a reieșit că numai în cîteva 
decenii Phobos a înaintat pe orbi
ta sa de la punctul calculat cu 
2,5 grade I Acest fapt inexplicabil, 
constituia pur și simplu un scandal 
în mecanica cerească !

Schimbările în caracterul mișcă
rii lui Phobos sînt atît de mari 
îricît se poate spuue cu siguranța: 
asistam la „agonia" acestui corp 
ceresc. După aproximativ 15 mi
lioane de ani, Phobos trebuie sa 
cadă pe Marte. Din punct de ve 
dere astronomic aceasta este o pe
rioadă foarte scurtă.

Raspunzînd la întrebarea prin ce 
explica astronomii frînarea lui 
Phobos, savantul sovietic a arătat 
ca s-au enunțat doua cauze posi
bile ale acestei frînări. In primul 
rînd, rezistența mediului care în
conjoară satelitul — aceeași cauză 
care determina frînarea sateliților 
artificiali ai Pămîntului. Dacă acest 
mediu este substanță interplane
tară este inexplicabil de ce ea nu 
acționează și asupra lui Deimos. 
Poate că este vorba despre atmos
fera marțiana ? Calculele însă n-au 
confirmat această ipoteză.

O altă cauză a schimbării vi
tezei lui Phobos ar putea consti-

tui fluxurile de 
oarece pe Marte 
trari importante 
ținut seama numai de fluxul în în
velișul solid al acestei planete. Po
trivit calculelor efectuate, fluxu
rile în învelișul solid al lui Marte 
pot explica numai a 
parte a 
Phobos.

lata cauzele anomaliei mișcării 
lui Phobos, care au fost analizate 
în literatura științifică. Sînt însă 
posibile și alte motive.

Desigur, nu este exclusă existen
ța în jurul planetei Marte a unui 
puternic cîmp magnetic care să

Relatările savantului sovietic 
dr. 1. S. Sklovski

frîneze mișcare* lui Phobos. To
tuși, calculele matematice efec
tuate de mine, au răsturnat și *■ 
ceasta posibilitate.

în felul acesta am ajuns la con
cluzia ca prin nici un fel de mij
loace „naturale" hu se poate ex
plica nici originea lunelor marfiene, 
nici curiozitățile mișcării lui Pho
bos.

Analizînd toate cauzele posibile 
ale frînării lui Phobos, am ajuns 
la următoarea concluzie : probabil, 
tocmai părțile superioare extrem 
de rarefiate ale atmosferei joacă 
aici rolul hotarîtor. Ilar pentru ca 
frînarea să fie atît de însemnată 
ținînd seama de rarefierea extrem 
de mare a atmosferei lui Marte Ia 
această înălțime, Phobos trebuie 
sa aibe o masă foarte mică, deci 
și o densitate aproximativ de 
1.000 ori măi mică decît densi
tatea apei.

Poate oare un corp solid com
pact sa aibe o densitate atît de 
mică, probabil mai mică decît den
sitatea aerului ? Există, a 
dr. Sklovski 
mai o singură 
bina cerințele 
tații formși 
buie presupus 
găunos, gol înăuntru

spus 
printre altele, nu- 
soluție de a im* 

densității și stabili- 
lui Phobos. Tre- 

că Phobos este 
asemenea

unei cutii de conserve din care ș a 
bcos conținutul.

Poate oare un corp cosmic na
tural să fie găunos ? Nu, hotărît 
nu ! în consecință Pbobos are o 

— proveniență artificială. în conse
cință Phobos este un satelit artifi
cial al lui Marte. Curiozitățile pro
prietăților Iui Deimos, deși mai
puțin frapante decît la Phobos,
permit să se presupună că și el 
are o proveniența artificială.

Sateliții artificiali ai lui Marte 
au dimensiuni destul de considera
bile. Masele lor pot fi aproximativ 
de sute de milioane de tone și 
chiar mai mari. Crearea însă a 
unor asemenea sateliți nu consti
tuie o problemă inginerească de 
nerezolvat pentru ființe înzestrate 
cu rațiune. Nu poate exista nici 
o îndoială ca în perspectiva urmă
toarelor veacuri asemenea sateliți 
gigantici vor fi creați și în jurul 
Pămîntului...

Natura actuală a lui Marte este 
natura unui platou friguros ridi

cat la o înălțime 
de 18 km. dea
supra suprafeței 
terestre. In at
mosfera lui a- 
proape că nu «*

xistă oxigen. Sînt convins că acolo 
nu există o viață superioară. Poate 
că acolo există numai plante dintre 
cele mai simple, ca mușchi și li
cheni. După cît se pare însă cu 
2-3 miliarde ani în urmă situația 
sra alta. Numeroși astronomi con
sideră că atunci în atmosfera lui 
Marte exista oxigen, iar pe supra
fața Iui se întindeau uriașe ochiuri 
de apă — mari și oceane. Proba
bil, că atunci au și aparut pe 
Marte ființe, înzestrate cu rațiune 
care au atins un înalt nivel de 
cultură. Nu încerc să-mi închipui 
forma lor concreta, nici ceea ce s-a 
întîmplat cu ele, dar într-o anu
mita etapa a dezvoltării, ei tre
buia neapărat să iasă dincolo de 
limitele planetei lor.

Este posibil, a spus deasemehea 
printre altele dr. Sklovski, să se 
dovedească experimental că sate
liții lui Marte au o proveniență 
artificială. Cea mai bună verifi
care o va constitui debarcarea ne
mijlocită pe ei a astronauților de 
pe Pămînt.

• Meritul invenției roții se atri
buie egiptenilor, în veacul al 
XV-lea î.e .n., egiptenii au montat 
roțile pe o osie, pe osie au așezat 
o cutie și aceasta a fost căruța.

• Numele tui I. P. Culibin stă 
alături de numele celor mai mari 
inventatori și mecanici ruși. In 
creațiile sale Culibin, a depășit rea
lizările ulterioare străine in dome
niul construcției și al diferitelor 
moduri de comunicație etc. Lista 
lucrărilor sale este vastă și variată : 
un proiect de pod cu arcade con
struit peste Neva, un telegraf optic, 
o navă fluvială, o mașină pentru 
prelucrarea sării, o semănătoare, o 
trăsură automișcătaare construită 
încă în anul 1791.

• Prima trăsură cu aburi a apă
rut numai după ce genialul meca
nic rus I. 1. Polzunov a creat ma
șina cu aburi universală de acțiu
ne continuă. Mașina lui Polzunov a 
fost concepută în 1763 și realizată 
de inventator către sfîrșitul anului 
1763.

• In 1823 țăranii ruși frații Du
binin au construit în apropierea 
orașului Mozdoc o fabrică pentru 
distilarea petrolului brut și obți
nerea gazului lampant. Abia după 
Șapte ani s-a reușit în străinătate 
să se realizeze același proces de dis
tilare a petrolului și numai în con
diții de laborator.

Tf

S. V. Lebedev
S-a Împlinit zilele acestea 

un sfert de veac de la moartea 
unuia din străluciții reprezen
tanți ai științei sovietice, unul 
din fruntașii luptei pentru 
smulgerea a noi și noi secrete 
naturii, în scopul continuei îm
bunătățiri a vieții omului — 
academicianul S. V. Lebedev.

întemeietor al școlii chimiș- 
tilor sovietici care Lucrează în 
domeniul cauciucului sintetic 
și al combinațiilor macromole- 
culare, numele academicianului 
Serghei Vasilievici Lebedev 
este strîns legat de dobîndirea 
unor strălucite succese științi
fice care au deschis drumuri 
largi chimiei.

Născut la 13 iulie 1874 în 
orașul Lublin, S. V. Lebedev 
a absolvit în 1900 Universita-

Fotoreporterul nostru a prins 
pe peliculă un grup de tineri 
geologi bucureșteni care stu
diază cu atenție roadele cam
paniei de prospecțiuni geologice.

Foto: N. STELORIAN

ZGURI
PREȚIOASE

La fiecare tonă de. fontă, furna
lul dă o mare cantitate de zgură 
socotită în general deșeu. Cercetă
torii sovietici au pus la punct me
tode de folosire integrală a zgurei. 
Ce se poate face din zgură ?

Prin răcirea ei rapidă se obține, 
un material granulat, din care se 
pot face cărămizi, și care poate 
înlocui cu succeș pietrișul la pre
pararea betonului. Din zgură mă
cinată se fabrică un excelent ci
ment, îngrășăminte, materiale de 
construcții etc.'

Din cele 30 milioane tone zgură, 
obținute în timpul planului sep- 
tenal, industria sovietică va putea 
fabrica 50 milioane
sau 40 milioane tone 
termoizolante, sau 26 
metri cubi materiale de construcții 
de foarte bună calitate.

tone ciment, 
materiale 
milioane

O aerogări ■ viitorului

Desen de B. GHEORGHE

Aparate electronice

Radioemițătorul pilulă
Aparate de radio de mărimea unei cutii de chibrituri, amplifi

catori electronici care încap în rama unor ochelari, laboratoare cu 
cel mai modern utilaj al căror volum încape comod în cîteva 
cutii...

Ne-am obișnuit în ultimii ani cu continua tendință de miniatu
rizare a pieselor de radio, cu transistorii minusculi cu circuitele 
imprimate pe o foaie de hîrtie sau cu alte elemente care au per
mis realizarea celor mai mici aparate imaginate vreodată.

Se pare însă că nici în domeniul aparatelor minuscule nu 
există o limită. Oamenii de ști ință au depășit recent tot ce s-a 
realizat pînă acum, construind aparate electronice de o precizie 
uluitoare și atît de minuscule îneît ele pot fi introduse cu ușu
rință în organismul omului. In numărul de astăzi vă prezentăm 
„pilula emițător" realizată in R. D. Germană.

— „Trebuie să fac un tubaj, 
tov. doctor ?

— „Fii liniștit, vei înghiți doar 
o minusculă stație de radioemisie 
și îți vom preciza diagnosticul...

O convorbire de acest fel va 
deveni în curînd banală datorită 
unei excepționale realizări născută 
prin colaborarea rodnică a fizicie
nilor, electroniștilor și medicilor 
din R. D. Germană. Aceste lucrări, 
care au fost efectuate începînd din 
1956 sub conducerea directă a ce
lebrului savant M. Ardenne, s-au 
soldat cu elaborarea sondei intes
tinale de mărimea unei pilule ce 
poate fi înghițită cu ușurință de 
pacient.

Intr-un interviu 
revistei, „Jugend 
celebrul om de

acordat recent 
, , und Technik"

celebrul om de știință a comunicat 
cîteva amănunte deosebit de inte
resante în legătură cit dezvoltarea 
acestei sonde. Emițătorul pilulă re
prezintă un exemplu tipic în pri
vința aplicării în medicină a celor 
mai avansate cuceriri ale tehnicii 
și științei. Pentru realizarea pilu
lei, tehnicienii germani au trebuit 
să rezolve în primul rînd proble
ma construirii unor piese electro
nice de dimensiuni aproape mi
croscopice. Pilula a cărei diame
tru este de numai 8 milimetri con
ține un radioemițător cu transla
tori care radiază unde electro
magnetice cu frecvența de 1900 
kHz. Pentru funcționarea corectă 
a pilulei, frecvența de lucru a mi
nusculului emițător trebuie aă fie 
deosebit de constantă, condiție 
foarte greu realizabilă ptnă și la

emițătorii industriali de radiodi
fuziune. Dar și această cerință a 
fost îndeplinită cu deosebit succes 
prin realizarea unor surse de ali
mentare „microscopice" ca de pil
dă microbateriile sau acumulatoa- 
rele-nasturi care permit funcționa
rea constantă a pilulei în interio
rul organismului timp de cîteva 
ore, fără întrerupere.

Imediat după înghițire, pilula 
emite „fără ’fir" unei instalații de 
recepție exterioară un adevărat... 
reportaj din traiectul stomac-intes- 
tine. Datele științifice emise se re
feră atît la mărimea presiunii in
terne, cît și la temperatură și, lu
cru deosebit de prețios atît pentru 
medic, dar mai ales pentru pa- 
cienții care vor scăpa pentru tot. 
deauna de tuba jele foarte neplă
cute — datele emise furnizează 
informații complecte și asupra 
p.H.-ului.

După cum se știe, p.H.-ul mă
soară concentrația ionilor liberi de 
hidrogen într-o soluție apoasă și 
această mărime este concludentă 
pentru numeroase procese chimice 
și biologice și deosebit de impor
tantă în medicina modernă.

Receptorul folosit pentru capta
rea mesajelor pilulei se compune 
dintr-o instalație prin care osci
lațiile extrem de constante produ
se de un aparat din exterior se 
suprapun cu oscilațiile emise de 
pilulă a căror frecvență variază 
din cauza presiunii, temperaturii 
și p.H.-ului din Interiorul organis
mului. Din suprapunerea celor 
două oscilații rezultă o altă osci.

lație care este înregistrată în mod 
automat pe benzi de hîrtie și, con
comitent controlată acustic în di
fuzoare.

O altă caracteristică extrem de 
prețioasă a instalației de recepție 
este posibilitatea de a se controla 
în fiecare clipă poziția exactă a 
pilulei-emițător, pe drumul ei din 
interiorul organismului și în felul 
acesta toate datele obținute pot fi 
localizate cu precizie maximă.

In ultimul timp, cercetătorii 
germani au analizat un număr 
imens de grafice obținute pe a- 
ceastă cale, pentru a putea pune 
bazele metodelor sigure de inter
pretare a emisiunilor pilulei. Chiar 
de pe acum au fost obținute cu 
ajutorul pilulelor informații .extrem 
de prețioase în legătură cu diag
nosticul maladiilor interne și au 
devenit evidente numeroase deose
biri pînă acum complect necunos
cute dintre organismele sănătoase 
și cele suferinde. Nu mai încape 
nici o îndoială că uluitoarea reali
zare a științei din R.D. Germană 
va juca un rol de frunte în me
dicina internă de îndată ce se va 
putea asigura o producție în serie 
a pilulelor emițătoare și a insta
lațiilor de recepție

tea din Petersburg lucrînd din 
anul 1902 în cadrul ei. Pu
terea sovietică deschide savan
tului largi perspective creatoa
re. începînd din 1925 Lebedev 
conduce laboratorul de cauciuc 
sintetic creat din inițiativa sa. 
In 1928 a fost ales membru 
corespondent al Academiei iar 
din. 1932 membru al Academiei 
de Științe.

Principalele lucrări ale lui 
Lebedev sînt consacrate stu
dierii proceselor polimerizării 
combinațiilor continue.

In 1910, Lebedev a obținut** ' 
pentru prima oară în lume, o 1 I 
mostră de cauciuc divin# sin
tetic. Lucrarea lui 8. V. Le
bedev „Cercetări în domeniul 
polimerizării hidrocarburilonj • 
dietilenici" a constituit baza * 
științifică pentru sinteza indu
strială a cauciucului.

S. V. Lebedev împreună cu 
un grup de oameni de știință 
a elaborat metoda recunoscută 
drept cea mai bună de obți
nere a cauciucului de natriu- 
divinil. In anii următori Lebe
dev a elaborat rețetele de bază 
pentru producția obiectelor de 
cauciuc sintetic. In 
n,a experimentală 
grad s-a obținut 
de cauciuc sintetic
fate de 260 kg., iar în 1932, a 
fost creată în 
prima oară în 
a cauciucului 
căreia a fost 
Lebedev.

Prin marile sale succese, 
S. V. Lebedev se înscrie ca 
unul din cei mai străluciți re
prezentanți ai chimiei sovietice.

1931 la uzi- 
din Lenin- 

primul bloc 
cu o greu-

U.R.S.S. pentru 
lume o industrie 
sintetic la baza 
pusă metoda lui

Ing. A.

necesare.

PASARARU

Le 50 ani de la apariția cărții lai Lenin „Materialism șl empiriocritieism"

Șflhița a dovedit IncpuizabilMalea materiei
De vorbă cu acad. praf. ȘERBAN PTEICA

» a
din gara

apărut de curind un reportaj-
„astroreporterul“

scriu 
cosmica"

cosmonautic asupra celor „văzute' 
și „trăite" de
D. Șt. Andreescu, în timpul unei 
excursii pînă la un cosmoport a- 
flat dincolo de atmosfera terestră 
și de aici, mai departe, pînă la 
Luni.

Autorul cărții, inginer specialist 
în tehnica rache
telor, bine docu
mentat în pro
bleme de astro- 
nautică, avind o 
puternici fante
zie dar și temeinice 
specialitate, prezintă 
de amănunte, toate i

cunoștințe de 
verosimil, plin 

„ amănunte, toate etapele voiaju
lui cosmic ,gntreprins'r. Totul ți 
se pare firesc, începînd de la ca
rantina șt antrenamentul prin care 
un începător astronaut se pregă
tește de voiaj, încercările la care 
este supus viitorul astronaut, ajun- 
gind pînă la plimbările prin ora
șul cosmic in care sînt atîtea lu
cruri minunate de văzut.

Hoteluri cosmice și șantiere zbu
rătoare, heliocentrale și laboratoa-

re-satelit, centre cosmice de radio- 
radar-televiziune și institute de 
cercetări cosmice, observatoare 
magnetogeologice și meteorologice, 
laboratoare de cosmobiologie și 
sere cosmice — sînt prezentate cu 
foarte multe detalii...

Cartea nu este o „poveste" în 
afara posibilului, ci un veritabil 

manual de cos
monautică, pre* 
zentat într-o for
mă atrăgătoare, 
ost/aZ îneît se ci
tește ușor, iar ch

titorul îți îmbogățește treptat cu
noștințele în domeniul cosmonau
ticii.

Prin apariția acestei cărți, tine
retul nostru entuziasmat de minu
natele realizări sovietice in asaltul'- 
cosmosului are prilejul de a cu
noaște multiplele aspecte ale vii
toarelor călătorii cosmice și modul 
în care oamenii de specialitate 
preconizează rezolvarea acestor 
fantastice probleme.

Se împlinesc zilele acestea 50 de ani de la 
apariția genialei lucrări a lui Vladimir llici Lenin: 
„Materialism și empiriocriticism".

Aducînd o uriașă contribuție la tezaurul filozo
fiei marxist-leniniste, monumentala lucrare a 
lui V. I. Lenin e mereu vie, actuală. Noile, mă
rețele cuceriri ale științei contemporane, în cele 
mai diferite domenii de cercetare, atestă necontenit 
valabilitatea genialelor idei leniniste.

Teza materialismului dialectic după care lumea 
este materie în mișcare și că orice tablou fizic 
al lumii reprezintă numai o etapă de tranziție în 
cunoașterea tot mai profundă de către om a ma
teriei în mișcare, este una dintre tezele fundamen
tale ale materialismului dialectic. Această teză — 
pe baza căreia V. I. Lenin a demascat încercările 
idealiștilor ce căutau să folosească noile desco
periri științifice în sprijinul teoriilor lor ce contestă 
materialitatea lumii înconjurătoare — conține cheia 
pentru înțelegerea descoperirilor ce au fost aduse 
în știință pînă în zilele noastre.

Istoria științelor din ultima jumătate de veac ne 
arată că în anii care au trecut de la apariția 
nemuritoarei lucrări „Materialism și empiriocriti
cism" au fost făcute descoperiri și mai grandioase 
ca acelea care au declanșat revoluția modernă în

științele naturii. întreg procesul cunoașterii feno
menelor fizice aduce an de an noi și noi argumente 
ce dovedesc actualitatea genialelor pagini ale lu
crării lui Vladimir llici Lenin, care demonstrează 
justețea principiilor materialismului dialectic.

Pătrunderea tot mai profundă a cunoașterii 
științifice în adîncul materiei, al structurii, al pro
prietăților și particulelor ei, creează o reprezen
tare tot mai adîncă, asupra modului în care se 
desfășoară procesele fizice în natură, dovedește po
sibilitatea omului de a cunoaște tot mai profund 
lumea înconjurătoare.

Una din tezele lui Lenin confirmate de 
cele mai recente descoperiri din domeniul fizicei, 
din domeniul structurii materiei, este teza asupra 
inepuizabilității oricăror microparticule, care ne 
arată că natura, materia este infinită și că noi o 
cunoaștem tot mai profund în cursul dezvoltării 
științei.

In dorința de a arăta cititorilor noștri cum cele 
mai noi descoperiri în domeniul structurii particu
lelor confirmă genialele previziuni leniniste, un re
dactor al ziarului nostru a avut o convorbire cu 
acad. prof. Șerban Țițeica, director adjunct știin
țific al Institutului de Fizică Atomică.

Teza despre inepuizabilitatea electronului — 
ne-a spus acad. Șerban Țițeica — ne arată că 
în natură nu există în general nici un fel de 
particule elementare indestructibile, ultime ale ma
teriei, electronul ca și toate celelalte particule din 
materie fiind o formație variabilă, complexă și 
deci, tot atît de inepuizabilă ca și atomul.

In ultimii 50 ani, după descoperirea electronului 
și protonului, oamenii de știință au adus în dome
niul structurii materiei descoperiri de o uluitoare 
importanță care cu toate dovedesc inepuizabilita
tea materiei, confirmă geniala previziune leninistă 
arătîndu-ne că în natură nu există nici un fel de 
cărămizi primare absolut eterne, fie ele atomi sau 
electroni din care ar fi luat naștere tot ceea ce 
există, că natura se află într-un continuu proces 
de mișcare, de transformare. întreaga istorie a stu
diului structurii materiei dovedește că elec-

tronul nu este indestructibil și netransmutabil, că 
materia este inepuizabilă, că necontenit fizicienii 
vor descoperi noi și noi componente ale oricăror 
particule elementare.

La sfîrșitul veacului trecut, datorită lui Thomson 
și Rutherford, s-au descoperit electronul și proto
nul. La începtul celui de-al IV-lea deceniu al vea
cului nostru a fost descoperit „electronul pozitiv" 
(denumit pozitron), Această particulă are aceeași 
masă de repaos și aceleași proprietăți ondulatorii 
ca și electronul, dar în timp ce sarcina electronului 
este negativă, sarcina pozitronului este pozitivă. 
S-au pus astfel în evidență încă din 1933 primele 
antiparticule atît de importante în cercetările ce se 
întreprind în zilele noastre. Cam în același timp 
s-a descoperit neutronul. După aceea s-a descoperit 
în razele cosmice o serie de particule denumite 
mezoni și particule mai grele care itnt denumite

hiperoni (între mezoni au preponderență me- 
zonii „mi" și „pi" și grupul mezonilor ,,k“). 
Foarte important este că în ultimul timp, începînd 
din 1956 au început să se descopere antiparticule 
corespunzînd particulelor acestea, anume antipro- 
tonul, antineutronul și probabil antihiperonul. 
In această ordine de idei vă pot spune că 
așteptăm cu multă nerăbdare rezultatele unor cer
cetări care se întreprind în prezent la marile cen
tre de cercetări științifice, cum este cel de la 
Dubna și care ne vor evidenția cu siguranță exis
tența antihiperonului. Geea ce este foarte ’ impor
tant este faptul că odată cu descoperirile particu
lelor s-a pus și problema, cea mai importantă 
astăzi, a interacțiunii dintre ele (constatîndu-se că 
după anumite legi deosebit de complicate acestea 
se pot transforma unele în altele). Din cauza aces
tei interacțiuni, fiecare particulă de felul acesta 
trebuie considerată ca fiind înconjurată de un 
„nor" de alte particule cu care interacționează.

Rezultă deci că, spre deosebire de vechile re
prezentări, la baza atomilor stau particule calfe nu 
sînt imuabile ci trec necontenit dintr-o stare în- 
tr-alta, aceasta constituind o nouă dovadă că nu 
există nimic imuabil, absolut imobil, că stabi
litatea relativă a particulelor legate între ele ia 
naștere ca urmare a faptului că există o trans
formare eternă, a unui lucru în altul.

Complexitatea și inepuizabilitatea particulelor 
elementare se manifestă printre altele în faptul că 
ele sînt capabile de transformări reciproce profunde, 
de treceri ale uneia în alta.

Progrese deosebit de importante au fost făcute 
în studiul structurii nucleonilor (protonii și neu
tronii se numesc nucleoni). Recent profesorul D. 
Blohințev, directorul marelui institut de la Dubna, 
ne-a făcut o excepțional de interesantă expunere 
asupra structurii nucleonilor. Profesorul Blohințev 
ne-a anunțat astfel că oamenii de știință sovietici 
au descoperit care sînt proprietățile „norului" de 
mezoni care înconjoară nucleonul, fapt ce des
chide noi perspective în studiul structurii materiei. 
In general, putem avea toată certitudinea că ma
rile cercetări experimentale ce se fac în acest do
meniu vor aduce noi și uluitoare descoperiri. Expe
riențele care se fac in prezent la marele centru de

cercetări nucleare de la Dubna cu uriașul sincro- 
fazotron de 10 miliarde electroni-volți, precum și 
cercetările care se întreprind în prezent în dome
niul razelor cosmice, vor elucida din ce în ce mai 
mult problema structurii particulelor pe care le 
numim la ora aceasta „elementare".

Acum, în această avalanșă de descoperiri care 
evidențiază noi și noi particule ale materiei, putem 
pune întrebarea : există oare vreo particulă „ul
timă" a materiei, există oare o materie primară 
unică sub forma unor particule de materie mai 
simplă care nu se mai pot descompune?

Știința ne dovedește că nu poate exista nici un 
fel de particulă ultimă a materiei. Ultimele cu
ceriri ale științei dovedesc, că orice particulă „ele
mentară" a materiei, care la prima vedere pare 
extrem de simplă, est» infinit de complexă inepui
zabilă, capabilă să se transforme într-o altă par
ticulă la fel de complexă și de inepuizabilă și tot
odată la fel de „elementară".

Putem afirma deci cu toată certitudinea că 
noile descoperiri în domeniul structurii materiei 
toate descoperirile contemporane în domeniul struc
turii materiei confirmă justețea principiilor mate- 
rialist-dialectice, dînd lovituri decisive concepțiilor 
idealiste metafizice, profund dușmănoase progresu
lui științific. Tocmai de aceea în lupta pentru 
continuul progres al științei, nemuritoarea lucrare 
a lui Vladimir llici Lenin, „Materialism și empi
riocriticism" reprezintă un far luminos.

Dezvoltarea actuală a științelor naturii confirmă 
întrutotul concluziile filozofice ale genialei lucrări 
a lui Vladimir llici Lenin „Materialism și empirio- 
criticism" care își păstrează și astăzi întreaga ac
tualitate avînd o deosebită importanță pentru pro
gresul științei, pentru generalizarea materialist- 
dialectică a datelor științei.

Toate marile descoperiri ale fizicii contemporane 
care constituie noi dovezi ale justeții principiilor 
materialist-dialectice, dovedesc tuturor oamenilor 
de știință necesitatea studierii lucrării lui Lenin, 
necesitatea unei necontenite și temeinice studieri 
a filozofiei marxist-leniniste — garanție sigură 
a succesului muncii lor pe drumul cunoașterii na
turii înconjurătoare.

Prof. ing. I. PASGARU

La Institutul de cercetări pentru mecanizarea și electrificarea agri
culturii, tinerii cercetători își dedică toate eforturile creării unor noi 

mașini pentru continuul progres al agriculturii noastre.
Foto: S. NICULESCU



(M colectivul este lipsit 
de combativitate

Rezultatele concursului 
formațiilor artistice 

studențești
Faptul dacă un colectiv are sau 

nu dreptul să intervină în viața 
personală a unuia din membrii săi 
atunci cînd comportarea acestuia 
constituie o sfidare a celor mai 
elementare norme de conduită mo
rală, nu mai poâte fi discutat. 
Intervenția colectivului — în ase
menea cazuri — nu e numai un 
drept, ci o obligație. De ce î Pen
tru că în societatea noastră nouă 
nici unui om cinstit nu-i poate fi 
indiferentă comportarea tovarășu
lui lîngă care lucrează. Și aceasta 
cu atît mai mult în acele cazuri 
— cînd răbufnesc pe alocuri mani
festări ale putredei morale bur
gheze — căreia 
ii devin tributari 
chiar unii oa- 
meni care pînă 
ia un moment dat 
puteau fi citați
conștiincioși și corecți în muncă 
și în viață.

In articolul „O insulă în ocea
nul vieții noi“ apărut la această 
rubrică s-a arătat cît de dăună
toare poate fi pentru viața unui 
colectiv indiferența și nepăsarea 
față de abaterile de orice natură 
ar fi ele. In acest articol se arată 
că tolerarea reciprocă a lipsurilor, 
împăciuitorismul, anihilează forța 
colectivului, iar în atmosfera vicia
tă de aerul îmbîcsit al împăciuito
rismului, găsesc cu ușurință teren 
prielnic pentru a încolți buruienile 
otrăvite ale moralei burgheze.

INFORMAT*!
între 6 și 11 mai 1959 are loc 

la București prima sesiune or
dinară a Comisiei mixte pentru a- 
plicarea Convenției de pescuit în 
apele Dunării.

La lucrările sesiunii participă 
delegațiile R. P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Romîne și 
U.R.S.S.

Prima sesiune ordinară va dis
cuta și adopta statutul Comisiei 
mixte pentru aplicarea Convenției 
de pescuit în apele Dunării și tot
odată va discuta problemele legate 
de sporirea rezervelor de pește în 
apele Dunării, de reglementarea 
pescuitului și studiile ce urmează 
să se întreprindă în comun în a- 
cest scop.

★
Joi dimineață delegația fracțiu

nii parlamentare a Partidului So

In raionul Jimbolia »e desfășoară mari lucrări de hidroameliorații menite a contribui la creșterea ra
pidă a producției agricole. întreaga lucrare se va realiza prin munca patriotică a cetățenilor din raionul 
Jimbolia, ceea ce înseamnă realizarea unei economii de 23.200.000 lei. Spre sfîrșitul acestui an vor fi 
redate agriculturii 35.127 ha. In fotografie : Colectiviștii din G.A.C. „Grivița Roșie" din Gărpiniș pe 
șantier.

Fote: AGERPRES

In cazul de față este vorba de 
toleranța și indiferența colectivu
lui de funcționari de la întreprin
derea metalurgică din Pitești față 
de manifestările imorale ale tînă- 
rului Ion Chirea. Despre ce este 
vorba ?

Tînărul Ion Chirea, prin munca 
și comportarea sa în întreprindere 
și-a cîștigat într-un timp aprecie
rea tovarășilor săi. Găsătorindu-se 
în 1957 cu Elena Șerban, Ion Chi
rea și-a format o familie pe teme
liile dragostei sincere, a încrederii 
și respectului reciproc. Bineînțeles, 
creditul moral de care se bucura

Ghirea în ochii tovarășilor săi a 
crescut.

lată însă că acum vreo opt luni 
în urmă Ion Chirea a cunoscut o 
altă tînără, Vasilica Andrei — o 
domnișoară plină de ifose care „i-a 
căzut cu tronc la inimă". Chirea 
s-a făcut luntre și punte și, prin 
intermediul lui, Vasilica Andrei a 
fost primită în fabrică, pasă-mi-te 
ca „practicantă" dactilografă, 
practică ce trebuia s-o facă chiar... 
în biroul tovarășului Ghirea, ca 
secretară tehnică.

Urmarea î Soția a început să 

cial-Democrat din Germania com
pusă din deputății Marta Schan- 
zenbach, membru în Prezidiul 
P.S.D.G., Karl Wittrock și Willy 
Muller, însoțiți de Harry Arnold 
Schleicher, corespondent al servi
ciului de presă al P.S.D.G. la 
Belgrad, a făcut o vizită în orașul 
și regiunea Ploești.

Oaspeții au fost însoțiți de tov. 
Anton Breitenhofer, deputat în 
Marea Adunare Națională și de 
Chircu Panait, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al regiunii Ploești. Oas
peții din R. F. Germană, care se 
află în țara noastră ca invitați ai 
grupului romîn al Uniunii Inter
parlamentare, au vizitat uzina de 
utilaj petrolifer „1 Mai“, schela 
petroliferă Băicoî și au făcut o 
călătorie pe Valea Prahovei.

fie dată uitării. Ghirea venea acasă 
noaptea tîrziu, salariul și-l chel
tuia cu noua simpatie etc. „Prac- 
ticanta“ a stat în fabrică 8 luni, 
dar legăturile Iui Chirea cu dînsa 
n-au încetat nici după plecarea ei.

Și cu toate acestea, în tot acest 
timp, nimeni din colectivul de ti
neri funcționari care lucrează ală
turi de Chirea n-a luat o atitudine 
fermă, hotărîtă față de comporta
rea lui nedemnă.

De ce, cum explică tovarășii săi 
de muncă o asemenea atitudine to
lerantă față de terfelirea de către 
un tovarăș al lor de muncă 
a celor mai elementare obli

gații morale ? 
„Ce să mă a- 
mestec în viața 
omului !“—și-au 

zis unii. „în de
finitiv, Chirea

își vede conștiincios de treabă la 
servici, iar viața lui personală nu 
mă privește"—și-au zis alții. „Deh, 
mai greșește și el, ca omul, doar 
e tînăr" — și-au zis în gînd 
„prietenii" lui Chirea și-au închis 
ochii. Și astfel de păreri au fost 
fluturate de tineri ca Pleșan Ion, 
Vasile State, Ion Marin etc. Că 
această atitudine împăciuitoristă a 
lor nu are nimic comun cu adevă
rata prietenie este clar.

Colectivul de tineri în mijlocul 
căruia trăiește Ghirea trebuie să 
înțeleagă că de obicei, în viață, 
toți acei care au atitudine împă
ciuitoristă, tolerantă față de aba
terile de la principiile moralei 
noastre, sînt ei înșiși oameni cer
tați cu morala noaătră.

Firește că pentru faptele sale 
este răspunzător în primul rînd Ion 
Ghirea. Să fie Ghirea un om slab? 
Să fie această comportare o ră
bufnire a unui caracter ipocrit, de 
om cu două fețe ? Sînt întrebări 
pe care avea datoria să și 
le pună colectivul în mijlocul 
căruia trăiește Chirea, întrebări 
cărora acest colectiv trebuia să le 
dea la timp răspunsul cuvenit. 
Dacă ar fi intervenit la timp co
lectivul, indiferent de cauza care 
a generat fapta rușinoasă a lui 
Ghirea, el ar fi simțit la tim>p a. 
jutorul adevăraților săi tovarăși 
și ar fi fost în stare — cu ajuto
rul lor — să-și salveze demnita
tea de om.

Nici acum nu este tîrziu ca to
varășii săi de muncă să-l ajute să 
devină un om demn.

M. DOBRIGESGQ

Ifl urma desfășurării concursului 
formațiilor artistice de amatori ale 
caselor de cultură studențești din 
centrele universitare București, 
Cluj, Iași și Timișoara, juriul con
cursului a stabilit următoarele re
zultate :

La teatru, locul I și titlul de Iau-, 
rea-t au fost atribuite colectivului 
dramatic din Timișoara. Tot locul 
I și titlul de fruntaș au revenit 
colectivului casei de cultură a stu
denților din Bucureși. Pe locul II 
s-a situat casa de cultură din Cluj.

Au fost distinși, de asemenea, cu 
titlul de laureat instructorii forma
țiilor teatrale ale caselor de cul
tură din București și Timișoara, 
precum și doi interpreți. Alți .8 in
terpreți au primit titlul de frun
taș și mențiuni.

La formațiile corale, locul I și 
titlul de laureat au revenit coru
rilor caselor de cultură din Bucu
rești și Cluj, iar locul II și titlul 
de fruntaș celor din Iași și Timi
șoara.

Orchestrele de muzică populară 
din București și Iași s-au clasifi
cat, de asemenea, pe locul I, fiind 
distinse totodată și cu titlul'-de 
laureat. Orchestra casei de cultură 
din Cluj s-a situat pe locul II și a
primit titldl de fruntaș, orchestra 
de mandoline de la Timișoara, tot 
pe locul II, iar orchestra de muzi
că populară de la aceeași casă de
cultură pe locul III.

IN EDITURA POLITICA

a apărut:

V. I. LENIN : „Materialism și 
empiriocriticism" (ediția a 
Il-a), 372 pag. 6 lei.

Manifestări 
cu prilejul zilei 

independenței de stat 
și a victoriei asupra 
fascismului german
Cu prilejul aniversării a 82 de 

ani de la proclamarea independen
ței de stat a Romîniei și 14 ani 
de la victoria asupra fascismului 
german, în Capitală și în țară au 
loc numeroase manifestări.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimirescu, la 
adunarea care a avut loc, genera
lul locotenent în rezervă N. Cam- 
brea, a vetrbit tinerilor despre 
„Frăția de arme romîno-sovietică 
pe frontul antihitlerist".

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc la Casa de cultură a ti
neretului din raionul Nicolae Băl- 
cescu, la Casa de cultură armeană, 
la uzinele Timpuri Noi, I.O.R., la 
clubul întreprinderii „Adesgo", la 
sala I.S-B., precum și la alte clu
buri din întreprinderi, instituții și 
unități militare.

★
In fața muncitorilor, inginerilor 

și tehnicienilor de la Șantierul na
val maritim Constanța, ofițerul de 
marină Anton Bejan a vorbit des
pre „9 Mai, ziua victoriei și inde
pendenței de stat a Romîniei".

In întreprinderi, în școli și la 
căminele culturale din această re
giune s-au organizat întîlniri ale 
oamenilor muncii și tineretului cu 
participant la războiul antihitle
rist, care au vorbit despre frăția 
de arme romîno-sovietică, despre 
lupta comună dusă de popoarele 
sovietic și romîn pentru eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist.

Multe organizații de U.Ț-M. și 
pionieri au luat sub îngrijire mo
numente ale eroilor sovietici și ro- 
mîni din cuprinsul regiunii.

(Agerpres)

La dansuri, locul 1 și titlul 
de laureat au fost atribuite echipei 
casei de cultură din București, tot 
locul I și titlul de fruntaș — for
mației de dansatori de la Cluj, lo
cul II — celei de la Timișoara, iar 
locul III — dansatorilor de la 
Iași.

Au mai fost, de asemenea, dis
tinși cu titlul de laureat 7 soliști 
vocali, instrumentiști, dansatori, 
precum și recitatori. Alți 9 soliști 
au primit titlul de fruntaș, iar 25 
— mențiuni.

Juriul a acordat mențiune spe
cială colectivului casei de cultura 
din Timișoara care a prezentat la 
concurs procesul literar pe margi
nea romanului „Setea" de Titus 
Popovici, precum și două mențiuni 
speciale, în afară de concurs, or
chestrelor semisimfonice ale case
lor de cultură studențești din Cluj 
și București.

Pe baza rezultatelor totale obți
nute la concurs, Comitetul execu
tiv al Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R. P. Română a acordat pre
miul I casei de cultură a studenți
lor din București, premiul II celei 
din Cluj, premiul III celei din Ti
mișoara, iar premiul IV celei din 
lași.

(Ager preș)

Cum își îndeplinesc
angajamentele tinerii reșițeni

(Urmare din pag. l-a) 

nele sânt oarecum aproape de sfâr
șit, altele deocamdată in studiu.

Noi sîntem insă hotărîți, spune 
Gheorghe Danciu, să ne aducem din 
plin contribuția pentru ca organi
zația U.T.M. din atelierul nostru 
să-și realizeze pînă la sfirșitul anu
lui angajamentul de a economisi 
50.000 lei prin aplicarea de inova
ții și raționalizări.

Așteptările 
au fost depășite

In chemarea tinerilor reșițeni, 
activitatea brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică este considerată 
ca o cale importantă pentru reali
zarea economiilor.

— Care sînt obiectivele celor 6 
brigăzi de muncă patriotică din 
hală?, întrebăm pe tov. Ioan Buga, 
secretarul organizației U.T.M. de 
la hala nouă.

— Aș dori să enumăr mai multe 
obiective importante de muncă : 
amenajarea oțelăriei unde am a- 
jutat la demolarea cuptoarelor 
vechi, amenajarea de părculețe în 
orașul nou, plantarea de puieți, 
participarea la construcția fabricii 
de locomotive Diesel electrice.

— Și ați putea să ne spuneți 
oum își desfășoară tinerii activita
tea în îndeplinirea acestor obiec
tive ?

— Tinerii din organizațiile 
U.T.M. de la hala nouă participă

Comemorarea lui A. S. Popov 
la Academia R. P. R.

Academia Republicii Populare 
Romîne a ținut joi după-amiază 
o ședință consacrată comemorării 
marelui fizician rus A. S. Popov, 
cu prilejul împlinirii a 100 de anî 
de la naștere și a 64 de ani de la 
experimentarea primului aparat de 
radio din lume.

Au luat parte academicieni,

Vai de bietul Urechilă 1 A încăput pe mâna copiilor din căminul uzi
nei „Klement Gottwald" din Capitală.

Foto: Agerpres

cu mult entuziasm la munca vo
luntară. Îmi amintesc că numai în- 
tr-o duminică, de pildă, prin fe
bruarie, aproape 300 de tineri din 
hala noastră au ieșit la munci vo
luntară. Brigada utemistă de mun
că patriotică a frezorilor și cea a 
lăcătușilor au efectuat odată , 300 
de ore la plantatul puieților. A- 
cestea sînt realizări importante.

— Noi mai avem un obiectiv im
portant, declară secretarul după o 
mică pauză : colectarea fierului 
vechi. Pînă acum tinerii din brigă
zile de muncă patriotică din hala 
noastră au colectat 467 tone fier 
vechi. In tot cursul anului avem 
de colectat 800 tone fier vechi și 
se vede deja că ne vom depăși an
gajamentul.

■—- Dar in privința participării 
tineretului la munca patriotică 
aveți vreun angajament ?

— Desigur. Acest angajament nu 
e în lei dar este în ore. Brigăzile 
din hala noastră s au angajat să 
efectueze, toate la un loc, 450 ore 
pe lună. Pe an aceasta înseamnă 
5.400 de ore muncă voluntară. Și 
noi pînă acum am realizat deja 
4.500 ore. Stăm deci foarte bine.

— După cum se vede planifica
rea n-a ținut cont de posibilități.

— Ba, angajamentul a fost bine 
chibzuit la început și reflecta în 
mod obiectiv posibilitățile noastre. 
Entuziasmul cu care au partici
pat tinerii la munca voluntară 
a depășit însă toate așteptările 
noastre și planurile au fost depășite, 
Nicolae Panacea, Viorica Lungu, 
loan Trică, Traian Haragea, Ilie 
Robaru, Gheorghe Sandu s-au evi- 

membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R., cercetători științifici.

Prof. unjv. R. Răduleț, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
directorul Institutului de energeti
că al Academiei R. P. Romîne, a 
făcut o comunicare despre însem
nătatea operei științifice a lui 
A. S. Popov.

(Agerpres) 

dențiat în mod deosebit la toate 
acțiunile de muncă patriotică.

★
Cele relatate în raidul-anchetă 

de mai sus nu reflectă decît în 
mică măsură elanul de care dau 
dovadă tinerii muncitori din Com
binatul Metalurgic Reșița în înfăp
tuirea chemării lansate de ei în 
întreaga țară. Mai putem aminti 
despre activitatea minunată ce o 
duc tinerii oțelari din schimbul ti
neretului, condus de maistrul co
munist Lazăr Borduz, care au 
realizat în primul trimestru o eco
nomie de peste 1-600 tone de me
tal, despre rezultatele obținute de 
brigăzile de producție de la secția 
laminoare, de la secția bandaje și 
altele în economisirea altor ma
terii prime și materiale auxiliare.

Faptul că tinerii combinatului 
au realizat pînă acum peste 7 mi
lioane de lei economii din angaja
mentul luat se datorește însă în pri
mul rînd muncii politice pe care au 
desfășurat-o organizațiile U.T.M., 
îndrumate îndeaproape de organi
zațiile de partid, în rîndurile tineri
lor muncitori. Organizațiile U.T.M. 
de la laminoare au fost acelea care 
au inițiat, de pildă, întrecerea in
tre brigăzi sub lozinca „Nici un 
rebut pe ziua de azi". Ele au ară
tat însă totodată tinerilor că „nici 
un rebut" înseamnă a da patriei 
cantități sporite de metal, că a- 
ceasta înseamnă ieftinirea produ
selor furnizate- Organizația U.T.M. 
de la utilaj electric, al cărui se
cretar este Marin Golețeanu, des
fășoară de asemenea o intensă 
muncă politică în rîndul tinerilor 
muncitori. Drept rezultat tinerii din 
brigada condusă de Ștefan Torok 
au realizat economii însemnate 
prin revalorificarea unor materiale. 
Ei au avut inițiativa de a aduna 
cablurile subterane care au rezul
tat după demolarea oțelăriei ve
chi. Refolosirea acestor cabluri la 
alte lucrări a adus o economie de 
peste 30.000 lei.

Și exemplele pot continua. Ti
nerii reșițeni știu că economiile 
realizate de ei servesc patriei, aju
tă construcția socialistă, duc la 
creșterea nivelului de frai al oame
nilor muncii.

încă 300 brigadieri 
sosiți pe șantierul 

de la Onești
In ultimele 2 zile pe șantierul 

național al tineretului de la Onești 
a sosit un nou lot de 800 de briga
dieri din regiunile București, Cluj 
șl Regiunea Autonomi Maghiară.

Consfătuire despre 
munca culturală 

de masă desfășurat^ 
de instituțiile noastre 

muzicale
La Ministerul învățământului și 

Culturii a avut loc miercuri o con
sfătuire în cadrul căreia s-a luat în 
discuție problema muncii culturale 
de masă desfășurată de instituțiile 
noastre muzicale, a atragerii la via
ța muzicală a oamenilor muncii, 
tineretului din întreprinderi, școli, 
universități. La consfătuire au par
ticipat directori și secretari muzi
cali ai filarmonicilor, teatrelor mu
zicale și ansamblurilor din întrea
ga țară, responsabili culturali ai 
cluburilor marilor întreprinderi 
din Capitală, reprezentanți ai Uniu
nii Tineretului Muncitor, Consiliu
lui Central al Sindicatelor, sfaturi- 
lor populare regionale, interpreți, 
critici muzicali.

In referatul prezentat de Direc
ția muzicii din Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii t-a relevat in 
primul rînd ritmul viu pe căre i 
cunoaște dezvoltarea vieții muzicale 
în țara noastră, caracterizat prin 
creșterea numărului instituțiilor 
muzicale, prin succesele unor in
terpreți în țară și peste hotare, 
prin îmbunătățirea repertoriului și 
afirmarea unor talente tinere din 
rîndurile oamenilor muncii.

In cadrul discuțiilor s-au făcut 
propuneri menite să contribuie la 
strângerea legăturilor dintre insti
tuțiile muzicale și muncitorii din 
întreprinderi, oamenii muncii de la 
sate, studenți, elevi.

(Agerpres)

Sîmbătă 9 mai
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Spectacolul de gală va avej 
loc azi, orele 20,30 la cinema
tograful „Patria".

C
înd toate tunurile marilor 

armate sovietice și ala ce
lor 30 de divizii romînești 
aflate pe frontul dintre 
Car-pații răsăriteni și pînă 

la marginile de apus ale Banatu. 
lui au început să bubuie, la în
ceputul lui octombrie 1944, ves
tind începutul marii ofensive pen
tru eliberarea Ardealului de nord, 
mă aflam pe frontul din Transil
vania in fruntea unei companii 
de infanterie. Atunci nu-mi era 
ușor să îmbrățișez, în toată am
ploarea, desfășurarea unor atît 
de importante acțiuni militare 
cum era marea ofensivă din podi
șul Transilvaniei care la rîndul 
ei, constituia brațul de nord al 
grandioasei ofensive sovietice ce 
urma să împingă frontul victoriei 
spre cîmpiile Ungariei și pe Du
năre pentru «liberarea Buda
pestei, Vienei și să cadă în coasta 
sudică a armatelor hitleriste din 
Germania fascistă ca să culmi
neze cu uriașa încercuire și 
zdrobire a acestor forței chiar în 
bîrlogul fascist de la Berlin.

Noi, militarii armatelor I și IV 
romîne, încadrați în frontul II 
Ucrainean, eram rnîndri că 
luptăm alături de glorioasa ar
mată sovietică care nimicea prin 
lovituri zdrobitoare și victorii 
răsunătoare frontul fascist de la 
Oceanul Înghețat de Nord și pînă 
în Balcani și Alpii austrieci.

Nu odată, în clipele de răgaz 
dintre lupte, ne aruncam ochii 
minții peste harta Europei pentru 
a ne întipări comunicaț ie de 
război ale Comandamentului Su
prem Sovietic. Nu odată ni s-a 
întîmplat să trăim cu intensă 
bucurie și cu nespus entuziasm 
sentimentul că și noi sîntem o 
parte însemnată a acelui mare 
front sovietic care dădea peste 
cap, pe întinderi uriașe, infernala 
mașină de război hitleristă, că și 
noi, alături de frații noștri de ar
me sovietici, participăm la fău
rirea victoriei asupra fascismului.

Ostașul nostru de pe front era 

foarte conștient, știa pentru ce 
luptă, știa contra cui luptă, știa 
alături da cine luptă. El știa că 
lupta împotriva fascismului era 
o luptă care hotăra însuși viitorul 
patriei, independența sa. Soldatul 
romîn năzuia spre orînduieli so
ciale drepte în țară și era Insufle, 
țit de chemările P.C.R. Solda
tul de pe front, simplu în aparen
ță, era foarte interesat în a cu
noaște nu numai mersul luptei în 
fîșia lui de teren, ci ardea și de 
dorința de a cunoaște repede re
zultatele întregului front sovietic 
de luptă din timpul războiului. 
Și acest lucru se înfăptuia cu re
gularitate, așa cum cu regulari
tate se înscriau pe drumurile de 
luptă victoriile armatelor sovie
tice alături de care luptam și noi.

Voi încerca să redau prin pris. 
ma amintirilor personale de pe 
front și prin filtrul cunoștințelor 
ce mi le-am complectat pînă azi, 
unele episoade din marea istorie 
a făuririi victoriei asupra fascis
mului, victorie pe care o sărbăto
rim în fiecare an la 9 mai.

Cu regimentul nostru de infan. 
terie, unul dintre zecile de re
gimente ale armatelor I și a IV 
romîne am plecat la luptă contra 
fasciștilor chiar din noaptea de 
23—24 august 1944, în Dobrogea 
la Constanța. Marile lupte ani 
început să le dăm însă în Ardeal.

★

Ploua cu găleata cînd coman
dantul ne dădea ordinul de atac 
în tranșeea plină cu apă de la 
postul lui de comandă de la pi
ciorul dealului Sîngiorgiu, lîngă 
Iernut, pa Mureș. Era o ploaie 
rece de octombrie. Prin pînza ploii 
de abia zăream poziția dușmană. 
Ici colo, răbufneau obuze, țiuiau 
gloanțe. Apa smorcăia în bocanci, 
simțeam rece în spate. Noroi mult 
aveam pe față și pe mîini, pe 
mantăi și foi de cort.

Puștile și automatele. încărcate 
vîrf cu gloanțe, erau strînse cu 
dragoste la piept de toți ostașii.

Din zilele aprigelor lupte 
împotriva fascismului

Pe ele le feream de ploaie și 
noroi.

Și a sosit și clipa, marea clipă 
a plecării la atac.

Au plesnit rachetele roșii în 
picuri de foc ce s-au topit ușor în 
urzeala ploii. Am țîșnit din tran
șee și am pornit în fugă spre 
creastă. Un singur gînd ne sfre
delea creierul: să scăpăm din 
potopul de foc al barajului de ar
tilerie hitlerist. Ți-ai găsit, însă! 
Prăpădul se întindea peste tot. 
Ne trînteam la pămînt în gropile 
afînate, proaspăt făcute de arti
lerie. Ne ridicam înainte și iar ne 
bușeam de pămînt. Cădeau multe 
obuze printre noi.

Și totuși înaintam. Sergentul 
Ciurea, sprinten, în fruntea plu
tonului se apropia amenințător de 
un cuib de foc dușman. Sergentul 
Mănescu cu soldații lui se furișau 
printr-o viroagă spre o cazemată. 
Acest băiat înalt cu ochi nespus 
de mari, căprui, limpezi, cu casca 
pe spate, de sub care ieșea un 
smoc de păr negru, revărsat pe 
frunte, era pioner din compania 
de pioneri a regimentului. Cu 
trotil, mult trotil, eil și ai lui, au 
reușit să ajungă’ lîngă cazemata 
fascistă. Au aruncat grenatele în 
stînga și în dreapta, au tras cu 
automatele ca să-i reducă la tă
cere pe fasciștii care îi împiedicau 
cu foc să se apropie de cazemată.

In același timp, pămîntul se cu- 
tremura, gloanțele hitleriștilor se 
repezeau asupra noastră buluc, 
mușcau noroiul și se opreau și 
prin piepturile ori frunțile unora 
din tovarășii mei...

Deodată, spre înălțimi s-a ridi
cat un nor de fum bolovănos, fum 
negru brăzdat d? limbi străluci
toare de foc.

— Ura 1 Ura I Ura I Ura I... 
Toată compania meia s-a avîntat 
trăgînd din mers asupra poziției 
fasciste. Nu ne mai împiedica fo
cul blestematei cazemate. Ea fu
sese aruncată în aer de sergentul 
Mănescu. Dar... Of 1 Este cumplit 
de dureros să-mi amintesc... 0- 
dată cu cazemata a sărit în aer 
și Mănescu. Cu prețul vieții lui 
și-a îndeplinit misiunea.

Mulți ostași de talia sa a<u 
fost în regimentul nostru, în ar
mata noastră.

Bravura, curajul dei care au dat 
dovadă ostașii noștri care au 
luptat într-o caldă tovărășie de 
arme alături de ostașii sovietici, 
au fost imortalizate și în Comu
nicatul asupra operațiilor din 9 
octombrie 1944.

„în Transilvania de centru 
trupele romîne, în legătură cu 
cele sovietice au trecut, în dimi
neața zilei de 9 octombrie la un 
atac general și, înfrîngînd peste 
tot rezistențele inamice, au pă
truns adine în dispozitivul său.

...In sectorul Cluj, o divizie de 
vînători de munte. împreună cu 
trupe soviotice, a pătruns, după 
lupte îndîrjite, pe dealul Fetes
cului".

Clujul a fost eliberat.
Luptele au continuat zi și 

noapte pînă la eliberarea com
plectă a Ardealului de nord. Și 
atunci prin ordinul de zi nr. 392 
al Armatei a IV romîne s-a ară
tat printre altele: „Prin ploi, 
prin noroaie și drumuri desfun
date, zi și noapte, ați luptat cu 
un dușman dîrz și l-ați învins.

Pe cei care au căzut Ia datorie 
îi vor preamări urmașii și numele 
lor va fi scris în cartea de aur 

a poporului romîn. Lufcd pildă 
de la cei ce au pus patria mai 
presus decît viața, continuăm 
lupta !“.

Și am continuat lupta.
A trecut iarna. Adierea dulce 

a primăverii se înălța nestăvilită 
de jos. de la poalele înverzite ale 

Clipe de răgaz în luptele duse umăr la umăr împotriva hitleriștilor 
în tnunț ii Tatra.

colinelor Moraviei către vîrfurile 
vineți ale munților Beschizi pe 
care îi trecusem doar cu cîteva 
zile în urmă.

Eram în luna mai și în aer, 
în sufletele noastre, simțeam plu
tirea lină a sfîrșitului războiului, 
simțeam victoria.

Lumea întreagă aflase că ulti
mele forțe hitleriste din Berlin 
au fost zdrobite de către nebirui
tele Armate Sovietice. Mai re
zistau cu o încăpățînare idioată 
trupele fasciste din partea vestică 
a Cehoslovaciei. împotriva aces
tora luptau în preajma zilei 
victoriei și în ziua de 9 mai 1945, 
trupele sovietice și romînești îm
preună cu unitățile corpului de 
armată cehoslovac și detașamen
tele de partizani cehoslovaci.

...Era 9 mai 1945.
Aș dori să depăn doar un 

crîmpei din ultima luptă pe care 
am dat-o pe frontul antihitlerist, 
noi ostașii din Divizia 9 infante
rie. Această luptă am . purtat-o 
chiar în ziua de 9 mai 1945 — 
Ziua Victoriei.

Aveam de atacat, postul de ra
dio Donau, situat după eliberarea 
Vienei lîngă localitatea Dubrovi- 
ce în Cehia.

Comandamentul sovietic, spre, a 
înlătura o ultimă vărsare de sin
ge inutilă, a cerut trupelor ger- 
mano-fasciste din raionul postu
lui de radio Donau să capituleze 
deoarece însăși Germania hitle
ristă a capitulat.

Răspunsul a fost acala că par
lamentarii noștri și sovietici, tri
miși la tratative, au fost îm- 
pușcați.

S-a aprins în sufletele noastre 
atunci ură de foc față de acest 
dușman hain, perfid, lipsit de 
simțul onoarei. In zorii zilei de 
9 mai 1945 la orele 7 trupele di
viziei a 9 infanterie, cot la cot 
cu trupele unei unități ale corpu
lui de armată cehoslovac și spri
jinită masiv de artileria sovie
tică s-au avîntat la unul din cele 
mai năpraznice atacuri. Trăzne- 
tele artileriei romîne și sovietica 
hurducăiau pămîntul. Pe poziția 
inamică se înălțau dune uriașe de 
fum negru ți fum roșu, de praf 

și limbi de foc înspăimîntătoa-a 
Ne usturau și pe noi ochii. Infan. 
teriștii noștri așteptau semnalul 
de pornire la asalt. Tot platoul 
pe care se afla postul de rădic 
rumega.

Cînd mugetul artileriei noastre, 
devenise infernal, amețitor, ani 
văzut prin pîcla exploziilor. ciur 
se lăsa ușor pe-o rină piloțiul 
postului de radio. Atunci au r&ă. 
rit pe cupola afumată a cerului 
sute de stele roșii. Erau rachețele 
care marcau semnalul de asbit

Prin ploaia plumbilor fas
ciști am pornit cu toții la mațea 
răzbunare. Lîngă mine a căzui 
pentru totdeauna caporalul Voice 
Ilie. Alții au fost răniți dar nu 
s-au lăsat. Schiopătînd, tîrîndu-se 
au încercat să se țină de noi. 
cei mulți care zburam prin fum 
Și foc spre pozițiile fasciste

Patru tancuri hitleriste și-au 
ridicat boturile de oțel la creastă. 
N-au apucat să tragă foc. Tunu
rile antitanc ale regimentului 
nostru le-au izbit pe rînd pe fie
care, în cîteva clipe. Ardeau ca 
niște torțe și luminau. Muniția 
din ele făcea explozie. Pionierii 
au întins punți de asalt peste 
șanțul cu apă ce înconjura pla
toul.

Dintr-up asalt am fost în tran
șeele fasciste. S-au încins lupte 
apropiate, corp la corp, din pri- 
majinie dușmană și au continuat 
pînă în fundul poziției.

Către seară lupta a fost înche
iată și încununată de succes-,

In razele soarelui, dat în asfin. 
fit, prin, perdeaua do fum, umbre
le ostașilor noștri păreau ale unor 
uriași. Hitleriștii se predau.

Răsuna platoul de uratele vic
toriei.

Așa am petrecut noi militării 
unei unități romînești 9 mai 1945, 
Ziua Victoriei, pe care omenirea 
o aniversează în acest an pentru 
a paisprezecea oară.

ION PANA
Locotenent colonel în rezervă



de pace cu Germania

a-

a.c., Bundeswehrul va primi 
o unitate de avioane de acest

In preajma Conferinței de 
a miniștrilor Afacerilor 

Poporul german cere 
încheierea Tratatului

la Geneva 
Externe

Politicienii Yestgermani 
caută să torpileze 

Conferința

Primul monument din Moscova 
construit în cinstea lansării ra
chetei cosmice se află în parcul 

Casei Centrale a Armatei 
Sovietice.

-------•-------

— Trimisul 
transmite :

STOCKHOLM 7. 
special Agerpres 
Stockholmul, care și-a legat nu
mele de cunoscutul Apel îm
potriva armei atomice, este din 
nou gazda reprezentanților pu
ternicei mișcări mondiale pen
tru pace. La 8 mai se deschide 
aici sesiunea Consiliului Mon
dial al Păcii care va marca îm
plinirea a zece ani de la con
stituirea mișcării mondiale or
ganizate pentru pace. La aceas
tă sesiune participă peste 300 
de delegați și numeroși invitați 
din aproximativ 70 de țări.

Sesiunea va discuta proble
mele cele mai arzătoare ale si
tuației internaționale actuale. 
Ordinea de zi nu a fost încă 
stabilită, ea urmînd să fie 
fixată vineri dimineața in ca
drul unei ședințe a Comitetului 
Executiv. Se știe totuși că ac
tuala sesiune va discuta despre 
încetarea imediată și pentru 
totdeauna a experiențelor cu 
armele nucleare, interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen, 
problema înarmării Germa
niei Occidentale și alte proble
me de mare actualitate.

Capitala Suediei a întâmpinat 
cu multă căldură și prietenie pe 
delegații și invitații sosiți aici. 
In sala Medborgarhuset, unde 
iși va ține lucrările sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii, se 
fac ultimele pregătiri. La Ho
telul Malmen, unde sînt ca
zați majoritatea oaspeților, 
domnește atmosfera specifică 
marilor întîlniri ale luptătorilor 
pentru pace. Se revăd cu bu
curie prieteni vechi care sînt de 
ani de zile în primele rînduri 
ale luptătorilor pentru pace,

Lucrările sesiunii vor începe 
la ora 15 G.M.T.

★

STOCKHOLM 7. — Trimisul 
special Agerpres transmite : 
Joi dimineața a sosit la Stock
holm delegația mișcării pentru 
pace din R.P. Romîna la sesiu
nea Consiliului Mondial al Pă
cii.

BERLIN 7 (Agerpres). — In 
preajma Conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva, 
populația Republicii Democrate 
Germane, tonte cercurile iubitoare 
de pace fi progresiste din Germa
nia Occidentală cer ca această con
ferință să contribuie in mori prac
tic la destinderea încordării inter
naționale, la rezolvarea problemei 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania și a problemei Berlinu
lui, la pregătirea conferinței la 
nivel înalt. Aceste cereri iși găsesc 
expresie în numeroase rezoluții, 
scrisori, telegrame care sosesc pe 
adresa guvernului R. D. Germane, 
a Consiliului Național al Frontului 
Național al Germaniei Democrate 
și a delegației R. D. Germane care 
va participa la conferința de la 
Geneva.

Un grup de 11 cunoscuți fruntași

ai vieții publice din Germania Oc
cidentală au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Otto Grotewohl, un me
morandum în care subliniază că po
porul german așteaptă ca conferința 
de la Geneva să dea rezultate care 
să contribuie la menținerea și în
tărirea păcii.

Luind cuvîntul în cadrul unui 
miting la Berlin, H. Seige-Wasser, 
vicepreședinte al Consiliului Ni 
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, a cerut par- 
ticipanților la conferința de la Ge
neva să sprijine încheierea Trata
tului de pace cu Germania.

Mii de berlinezi care au partici
pat la miting au cerut conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe să ia 
hotăriri corespunzătoare revendi
cărilor tuturor germanilor iubitori 
de pace.

Otto Grotewohl a 
R. D. Germane care

BERLIN 7 (Agerpres). — De
partamentul presei de pe Ungă 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.D.G. relatează că Otto 
Grotewohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., a primit la 
reședința sa delegația R. D. Ger
mane la Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe.

O. Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri, a ascultat ra
portul lui Lothar Bolz, conducăto
rul delegației guvernamentale, cu 
privire la pregătirile în vederea 
conferinței de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe.

O. Grotewohl a făcut o expunere 
amănunțită a sarcinilor delegației 
care, in conformitate cu interesele 
întregului popor german și ale tu
turor celorlalte popoare, au drept 
scop încheierea imediată a Trata
tului de pace cu Germania, pregă-

primit delegația 
va pleca la Geneva
tirea conferinței de pace ți rezol
varea pașnică a problemei Berli
nului Occidental.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a subliniat că numeroasele 
saluturi, declarații și angajamente 
primite de delegația R.D.G. de la 
toate păturile populației constituie 
o dovadă grăitoare a încrederii în 
politica de pace a guvernului 
R.D.G. care este apreciată și sus
ținută și de toți cetățenii iubitori 
de pace din Germania Occidenta
lă. Conștientă de această încredere, 
a declarat O. Grotewohl, delega
ția noastră, credincioasă principii
lor politicii de pace a R.D.G., va 
depune toate eforturile pentru a 
apăra în mod eficient la Geneva 
interesele naționale ale poporului 
german.

în numele guvernului, O. Gro
tewohl a urat membrilor delega
ției succes în activitatea lor.

BERLIN 7 (Agerpres). — Pa
ralel cu manevrele politice urmă
rind torpilarea apropiatei Confe
rințe a miniștrilor Afacerilor Ex
terne d? la Geneva, guvernul R.F. 
Germane întreprinde acțiuni în 
domeniul militar pentru a înfăp
tui cit mai grabnic înarmarea 
atomică a Bundeswehrului și pen
tru a pune astfel noi piedici în 
calea destinderii încordării inter
naționale.

Agenția ADN anunță că imediat 
după întoarcerea sa din S.U.A., mi
nistrul de Război al R.F. Germu- 
ne, Strauss, a pus la dispoziția 
Bundeswehrului o nouă unitate de 
bombardiere de vînătoare alcă
tuită din 50 avioane americane de 
tip „F-84“, care pot transporta și 
bombe atomice.

în prezent, Bundeswehrul dis
pune de patru unități de aviație 
de acest fel cu aproape 200 dz
avioane de luptă de tip
„F-84**. La începutul lunii octom
brie 
încă 
tip.

Tineri elevi germani urmăresc cu atenție explicațiile maistrului strungar din uzina de reparații da vagoane din Berlinul democrat 
In întreprinderea care patronează școala lor, ei Iși însușesc temei nic cunoștințele tehnice.

Deschiderea expoziției 
de artă populară romînească 

la New-York
De ziua eliberării Germaniei

Ce va cuprinde expoziția 
sovietică de

AfOSCOFA 7 (Agerpres) TASS 
transmite : La 7 mai, la Comitetul 
de Stat pentru legăturile culturale 
cu țările străine a avut loc o con
ferință de presă pentru ziariștii so
vietici și străini, în cadrul căreia a 
luat cuvîntul Alexei Manjulo, di
rectorul general al Expoziției so
vietice de la New York.

Expoziția, consacrată realizărilor 
Uniunii Sovietice în domeniul știin- 
ții, tehnicii, și culturii se va des
chide la New York, la 30 iunie. 
Ea este organizată în conformitate 
cu acordul cu privire la schimbul 
de expoziții dintre U. IR. S. S. și 
S.U.A.

Vorbind despre scopul expoziției 
de la New York, directorul ge
neral al acesteia a spus că ea va 
face cunoscut poporului american 
cum trăiesc oamenii sovietici, cum 
muncesc, cum învață și cum se 
odihnesc, îi va arăta realizările 
U1R.S.S. în domeniul științei, teh
nicii și culturii, creșterea bunăstă
rii poporului. Exponatele vor da o 
idee despre perspectivele dezvoltă
rii în anii septenalului.

La expoziție, a declarat Alexei 
Manjulo vor fi prezentate aproxi
mativ 10.000 de exponate. Expozi
ția va cuprinde următoarele secții:

la N ero-York

Lightner, în numele Departamen
tului de Stat, James O’Brien, în 
numele primarului orașului New 
York, Wagner.

In cuvîntul sau dr. Shapiro a 
spus printre altele : „Expoziția 
este nu numai unică pentru Ame
rica, dar și excepțional de impre
sionantă și frumoasa. Arta popu
lară europeana este puțin cunos
cuta Ia noi și consider ca nu 
există o introducere mai buna și 
mai bogată în aceasta artă dccît 
cea a Romîniei .

Subliniind ca schimburile artis
tice constituie una din cele mai 
bune metode pentru a realiza o 
mai buna înțelegere și cunoaștere 
între popoare, mai mult respect și 
rațiune în relațiile internaționale, 
Silviu Brucan a menționat faptul 
că guvernul romîn favorizează ase
menea schimburi pe baza recipro-

știința, energetica 'atomică, radio- 
electronica, industria și agricultura, 
învățămîntul, ocrotirea sănătății, 
cultura și construcția de locuințe.

Alexei Manjulo a subliniat în 
mod deosebit că la expoziția de 
la New York se va acorda un loc 
de frunte succeselor științei sovie
tice în studierea spațiului cosmic.

O secție specială este consacrată 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Alexei Manjulo a subli
niat că la expoziția din New York 
va fi prezentat un mare număr de 
exponate și materiale care nu au 
fost prezentate încă nicăieri.

Unul din corespondenții ameri
cani a întrebat dacă cu prilejul 
deschiderii expoziției va pleca la 
New York vreunul din conducătorii 
sovietici. Alexei Manjulo a 
răspuns că deocamdată acest lucru 
nu a fost stabilit. Expozițiile, a a- 
dăugat el, se organizează pe bază 
de reciprocitate. Expoziția ameri
cană de la Moscova va fi deschisă 
de vicepreședintele S.U.A., Nixon. 
Probabil că expoziția de la New 
York va fi deschisă de unul din 
conducătorii guvernului sovietic.

in țările capitaliste 
crește numărul șomerilor

MOSCOVA 7 (Agerprea. — 
Revista sovietică „Mirovaia 
Economika i Mejdunarodnîe 
Otnoșenia" publică în ultimul 
său număr date referitoare la 
șomajul din țările capitaliste în 
cursul anului trecut și al prime, 
lor luni ale acestui an. Revista 
arată că în anul 1958 în majorita
tea țărilor capitaliste a crescut 
considerabil șomajul, mai ales 
în legătură cu fenomenele de 
criză din economia capitalistă. 
Astfel, în Anglia chiar, potrivit 
recunoașterilor economiștilor 
burghezi, șomajul a atins nu

667.000 de oameni cum afirmă 
Ministerul Muncii, ci peste 
1.000.000 de oameni ; în Ger
mania Occidentală numărul șo
merilor a trecut de 1.500.000 ; 
în Italia există aproximativ 
2.000.000 de șomeri.

Pe lîngă șomerii totali, în ță
rile capitaliste sute de mii de 
muncitori lucrează numai o 
parte din săptămîna de lucru, 
în unele țări ca S. U. A. și 
Japonia numărul șomerilor par
țiali fiind aproape egal cu cel 
al șomerilor totali.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La 5 mai a avut Ioc Ia New York, 
în localul Muzeului american de 
istorie naturală, deschiderea ofi
ciala a expoziției „Arta populară 
în Romînia”. Expoziția este orga
nizata sub egida Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și are loc în cadrul 
schimburilor culturale romîno- 
americane în baza cărora, în 1958, 
a fost organizată la București și în 
alte orașe din R. P. Romîna o 
expoziție americana de arhitec
tura.

La festivitate au participat Allan 
Lightner, subsecretar adjunct al 
Departamentului de Stat, James 
O’Brien, consilier al municipalității 
New Yorkului, Robert Dowling, 
președintele Academiei naționale a 
teatrelor și artelor, dr. Albert 
Parr, președintele Muzeului de 
istorie naturală, oameni de cultură cității și a enumerat o serie de re- 
și artă, scriitori, numeroși ziariști, 
reprezentanți ai posturilor de ra
dio și televiziune și ai publicațiilor 
de arta și revistelor ilustrate.

Au fost de asemenea de fața 
Mihai Magheru, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., șefii unor reprezentanțe 
permanente Ia O.N.U. și membri 
ai corpului diplomatic.

La deschidere au vorbit dr. 
Harry Shapiro, directorul Muzeu
lui, Silviu Brucan, ministrul R. P. 
Romîne la Washington, Allan

zultate pozitive obținute în acest 
domeniu,

Allan Lightner a felicitat Le
gația romîna și Muzeul pentru 
succesul expoziției

Consilierul O’Brien a adus salu 
tul cordial al primarului Wagner 
și a felicitat din partea acestuia 
pentru „remarcabila expoziție pe 
care orașul New York este mîndru 
de a o prezenta*’.

Festivitatea a fost filmată de 
companii cinematografice smeri 
cane pentru jurnale de actualitate.

Succesul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ la Varșovia

VARȘOVIA 7. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

In seara zilei de 7 mai a.c., în 
sala Filarmonicii Naționale din 
Varșovia a avut loc primul con
cert simfonic dat de Filarmonica 
de Stat „George Enescu” din 
București.

La concert au asistat Adam Ra- 
packj, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Polone, Tadeusz Ga

lirtski, ministrul Culturii și Artelor 
al R. P. Polone, Josef Winieivicz, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, membri ai corpului di
plomatic, numeroși muzicieni, oa
meni de artă.

A fost de asemenea de față Ma
rin Florea lonescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Varșovia.

Concertul s-a bucurat de un 
succes deosebit.

de sub jugul fascist
Astăzi se împlinesc 14 ani de cînd eroicii os

tași sovietici zdrobind fascismul, au adus li
bertatea atît țărilor cotropite de hitlerism cît 
și poporului german însuși. După înfrîngerea 
hitlerismului, puterile aliate au hotărît prin 
acordul de la Potsdam — ca fascismul să 
fie stîrpit din rădăcini pe teritoriul ger
man și să se creeze condiții în care Germania 
să poată îi restabilită ca stat unitar, demo
cratic și iubitor de pace. Principiile acordu
lui de la Potsdam au fost și sînt respectate 
■numai în partea de răsărit a țării, unde oamenii 
muncii, conduși de partidul clasei muncitoare 
au creat pentru prima oară în istoria poporului 
german un stat liber, democratic și pașnic — Re
publica Democrată Germană.

In R. F. Germană, cu sprijinul activ al impe
rialiștilor din S.U.A., cercurile conducătoare duc 
o politică revanșardă și agresivă ; vechii milita- 
riști fasciști sînt din nou înarmați, armata vest- 
germană urmînd să fie înzestrată cu arme ato
mice americane. Evenimentele ce se petrec în

Germania occidentală trezesc pe bună dreptate 
îngrijorarea tuturor popoarelor din Europa.

In scurtul timp de la eliberare, R. D. Ger
mană a obținut multe realizări importante în 
toate domeniile : industrial, agricol, cultural, al 
bunăstării poporului. R. D. Germană promovea
ză în mod consecvent o politică conform inte
reselor și aspirațiilor naționale ale poporului 
german, ținînd seama de interesele păcii și 
securității în Europa. Poporul german a primit 
cu căldură propunerile Uniunii Sovietice pri
vind rezolvarea pașnică a problemei germane, a 
încheierii Tratatului de pace cu Germania și a 
lichidării focarului primejdios pentru pace din 
Berlinul occidental. Poporul R. D. Germane cere 
insistent și luptă pentru înfăptuirea grabnică 
a acestor propuneri.

Cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a eli
berării poporului german de sub jugul hîtle- 
rist, tineretul romîn, alături de întregul popor, 
îi transmite poporului german un călduros sa
lut, urîndu-i succes în lupta pentru o Germa
nie unită, pașnică și democrată.

MOSCOVA. — ta 7 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. l-a primit 
pe R. K. Karandjia, redactorul și 
proprietarul ziarului indian „Blitz".

MOSCOVA. — La 7 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a primit pe 
cunoscutul om de știința indian, 
prof. Prasant Ciandr Mahalanobis, 
și a avut o convorbire cu el.

MOSCOVA. La 7 mai dr. Su
karno, președintele Indoneziei, a 
avut o întrevedere la Kremlin cu 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. La 
convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej au participat Anastas 
Mikoian și A. A. Gromîko.

PEKIN. După cum transmite 
agenția China Nouă, la 7 mai, 
Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En- 
lai, Sun Țin-lin, 
Siao-pin, Pîn Cijen, 
Lun, Ulanfu, Huan lan-pei, Cen 
Șu-tun, Pancen Ertni și alți con
ducători ai partidului și guvernu
lui chinez au _ primit pe membrii 
delegațiilor minorităților naționale 
și delegaților tineretului din pro
vinciile Iunnan și Guicijou, pre
cum și din regiunea autonomă 
Ninsia-Huei, care au luat parte la 
festivitățile de 1 Mai de la Pekin, 
precum și pe participanții la con
ferința de partid a secției a IlI-a 
a Statului Major al Armatei Popu
lare chineze de Eliberare.

iu Sao-ti, _____
i, Lin feiao, Den

Cen I, He

La Humen în R. Cehoslovacă se construiește o mare fabrică pentru producerea fibrelor sintetice.

constructoriEntuziaști 
socialismuluiai

însă

Cuvîntul „Wische" înseamnă 
, „luncă", și iși are originea in limba 
germană vorbită în regiunea de 
nord-vest a țării. Această regiune 
este situată în preajma locului 
unde Elba cotește spre nord-vest, 
în jurul orășelelor Werben, 
Seehausen și Osterburg. Pe jumă
tate din cele 40.000 ha. de teren 
agricol util al acestei regiuni de 
șes a Elbei se întind lunci și pă
șuni. Din cauza revărsărilor Elbei, 
în fiecare an în luna iulie, 18.000 
ha. teren agricol se află sub apă. 
in zilele ploioase, tractoarele și că
ruțele cu cai se scufundă în glod. 
Din cauza umezelii, solul devine 
acid, fapt care aduce mari pagube 
șeptelului.

Țăranii din luncă au încercat să 
îmbunătățească calitățile solului 
lor. Măsurile de gospodărire a a- 
pelor sînt însă costisitoare, fapt 
care nu le-a permis să facă față 
acestor cheltuieli, cu atît mai mult 
cu cit guvernele germane dinainte 
de 1945 n-au aplecat niciodată 
urechile la nevoile țăranilor.

Lucrurile s-au schimbat
fundamental după ce în răsăritul 
Germaniei, muncitorii și țăranii au 
luat soarta țării în propriile lor 
mîini. Datorită existenței unui gu
vern ce exprimă interesele munci
torilor și țăranilor, a fost posibil 
ca țăranii din luncă să vadă ziua 
cînd pentru dezvoltarea regiunii 
lor s-a elaborat un grandios pro
gram (valoarea lui se ridică la 200 
de milioane mărci), a cărui înfăp
tuire a și fost începută.

Programul prevede amenaja
rea de 900 km. de canale. 
In conformitate cu hotărîrea 
Consiliului regional Magdeburg, 
SJM.T.-urile și gospodăriile agri
cole de stat din luncă urmează să 
fie înzestrate cu o tehnică nouă, 
necesară pentru efectuarea acestor 
lucrări. Hotărîrea mai prevede, de 
asemenea, construirea și lărgirea 
de șosele și poduri, amenajarea a 
7 școli elementare, construirea u- 
nei școli profesionale și a unui 
spital la Osterburg, înființarea de 
grădinițe și crețe de copii etc.

Deși se bucură de tot sprijinul, 
totuși țăranii din luncă n-ar putea 
înfăptui ei singuri acest măreț 
proiect. „Wische vă cheamă ! Aju
tați-o!" — astfel sună apelul adre
sat de partidul clasei muncitoare 
— de PE.U.G. —- tineretului din 
regiunea Magdeburg, iar tineretul 
a răspuns cu entuziasm la această 
chemare. Organizația „Tineretul 
Liber German" a declarat lunca 
„Șantier al tineretului". In prime
le zile ale lunii mai din anul tre
cut, în satele din luncă au apărut 
primele brigăzi de tineret. Tine
retul din fiecare raion al regiunii 
patronează cite unul dintre cele 
22 de sate de luncă.

In comuna Beuster am întîlnit 
o brigadă de tineret din raionul 
Halberstadt. Brigada era alcătuită 
din 22 de băieți și o fată. Condu-

cătorul brigăzii este cazangiul Wolf
gang Nitze.

La Neukirchen am găsit — pe 
lingă tineri muncitori și studenți 
— și tineri artiști.

Peste tot am găsit numai elan ji 
entuziasm. Tinerii brigadieri dor
nici de muncă s-au familiarizat cu 
lunca și s-au împrietenit cu locui
torii ei. Numeroși tineri s-au hotă
rît să se stabilească pe aceste 
locuri, lat-o pe Dorothea Bruck
ner, o tînără textilistă de la fa
brica de confecții din Burg, care 
de acum încolo va lucra în satul 
de luncă Werben. Și Joachim 
Meissner din raionul Schonebeck, 
membru al T.L.G., se va muta, îm
preună cu familia lui, la Neu
kirchen, unde va lucra ca mulgător 
în cooperativa agricolă de produc
ție. Și Siegfried Bachmann din 
Halberstadt se va muta cu familia 
lui la G.A.S. din Beuster, iar 
GUnther Hundt, care a mai fost 
cîndva muncitor agricol speciali
zat, va trece de la fabrica de ma
șini din Magdeburg ca brigadier 
agricol la cooperativa agricolă de 
producție din Neukirchen. L-am 
întrebat ce-l determini să se mute 
definitiv în luncă. El mi-a răs
puns : „Agricultura, și îndeosebi 
lunca noastră, are nevoie de brațe 
de muncă. Știu că munca aici este 
grea, totuși tocmai pentru acest 
motiv voi rămîne aici".

Asistând la cele ce se petrec în 
luncă, îți dai seama că toată re
giunea Magdeburg participă la a- 
ceastă acțiune, dar nu numai prin 
numeroasele brigăzi de tineret ci 
și prin darurile care sosesc in 
luncă din toate colțurile regiunii 
Magdeburg. Muncitorii întreprin
derii poporului „Elbia" din Calbe 
au trimis un aparat de televiziune 
pe care l-au construit peste plan 
prin muncă patriotică. întreprin
derea poporului — Fabrica de pă
turi de lină din Schonebeck — a 
trimis 50 de pături pentru grădi
nița de copii din comuna Neu
kirchen, pe care o patronează. 
Stînd de vorbă cu tov. Rudi Fied
ler, conducătorul 
conducere al

colectivului de 
Șantierului tineretu-

Cursa
de odihnă, pârtiei- 

,,Cursa Păcii“ Berlin-

lui din luncă, am luat cunoștință 
de rodnicul bilanț al eforturilor 
depuse de brigăzile de tineret în 
luncă. Specialiștii în gospodărirea 
apelor mi-au declarat că în acest 
an tineretul va realiza 70 hm. de 
canale.

In 
strânsă

după terminarea

prezent .-a înfiripat o 
prietenie între local- 
tinerii „oaspeți". Dese- 

lucrului, 
cu 

■ care-i 
patronează, discutînd fi lămurind 
numeroase probleme de muncă fi 
viață.

Băieții fi fetele, membri ai Ti
neretului Liber German, care au 
venit in aceste locuri au în per
manență în fața ochilor înfățișarea 
pe care o va avea lunca lor in o* 
nul viitor sau peste doi ani. Dar 
nu numai ei sînt preocupați 
viitoarea înfățișare a luncii, 
fevski, agronomul raional, 
spus în această privință : „Mîine, 
lunca va fi o grădină înfloritoare, 
mai rodnică decât fesul din Magde
burg. Recoltele bogate nu vor roci 
fi distruse de nici o inundație. 
După planurile noastre, pînă-n 
1960 producția-marfă a luncii noa
stre va crește cu aproape 75 la 
sută. Ținutul din jurul orașelor 
Werben, Osterburg fi Seehausen va 
deveni cel mai puternic centru 
zootehnic din regiunea Magdeburg. 
Vom extinde creșterea păsărilor și 
a păsărilor de apă ți vom planta 
fructe, îndeosebi mere".

Tinerii din R.D.G., mobilizați de 
T.L.G., sub conducerea P.S.V.G. 
participă cu entuziasm la toate 
construcțiile socialismului. Aceasta 
se poate constata cu ușurință la 
construcția Centralei electrice din 
Trattendorf, la construcția Combi
natului de cărbune brun ,£chwar- 
ze Pumpe", ța construcția portului 
maritim Rostock, precum fi la 
multe alte construcții.

nici
ori, 
țăranii din luncă stau la sfat 
prietenii lor din raioanele

de 
Bi

ne-a

HERBERT THUR 
activist al Comitetului Central 

al T.L.G.

Păcii“
După o zi 

panțiî la
Praga-Varșovia, au luat joi star
tul în etapa a 5-a Karl Marxstadt- 
Karlovy Vary (137 km.). Desfășu
rată pe un traseu muntos, această 
etapă a prilejuit afirmarea cicliș
tilor romîni Constantin Dumitrescu 
și Gabriel .Moiceanu. Dumitrescu 
s-ia clasat cu regularitate între pri
mii trei la șprinturile de cățărare, 
arătînd prin aceasta că se află în- 
tr-o puternică revenire. Ca și pînă 
acum Gabriel Moiceanu s-a men
ținut tot timpul în plutonul frun
taș, reușind să cîștige peste 3 mi 
nute italianului Zorzi și germanu
lui Eckstein și să intre din nou în 
primii 10 clasați. De pe locul II pe 
care-l ocupa după etapa a IV-a, . (175 km.).

IMoiceanu a trecut pe locul 9. Egon 
Adler (R.D.G.) bate șprintul final 
urmat de Trape (Italia) și Kapi
tonov (U.R.S.S.). Acești trei cons 
curenți împreună cu toți compo- 
nenții plutonului în care se aflau 
Moiceanu și Dumitrescu au fost 
cronometrați cu timpul de 3 h 48’ 
44”. Ion Vasile a sosit după 3’48”, 
Stoica și Voinea la 6’30”, iar Bra. 
haru la 12’20”.

In clasamentul ,pe țări pe primul 
loc Q trecut echipa R. D. Germane. 
Echipa R. P. Romîne ocupă locul 
6 în urma Olandei și înaintea for
mației R. P. Bulgaria.

Astăzi se desfășoară etapa a 
Vl-a, Karlovy Vary — Praga
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