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Să producem mai mult,
și mai ieftin

Cît mai multe economii

cinteiIneretul

rp • • •1 meni 
la 

întrefinerea 
culturilor

1 Tînăra țesătoare Oprica Radu 
’de Ia întreprinderea textilă „11 
Iunie" Pitești este fruntașă în pro
ducție. Recent ea s-a înscris la 
cursurile de pregătire pentru școa
la medie serală.
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Rezultatele aplicării 
măsurilor 

tehnico-organizatorice

în primele patru luni ale acestui 
an, fabrica de mașini și vagoane 
„Unio" din Satu Mare a depășit 
sarcina de creștere a productivită
ții muncii cu 1,7 la sută, și a rea
lizat economii la prețul de cost în 
valoare de 1.400.000 lei. La obți
nerea acestor succese a contribuit 
din plin și tineretul din uzină. Co
mitetul U.T.M., secretar tov. Oscar 
Muncean, sub îndrumarea comite
tului de partid, s-a preocupat în
deaproape de mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea planului de pro
ducție. în acest sens au fost orga
nizate 25 de brigăzi de producție 
ale tineretului, in cadrul brigăzi
lor, tinerii își organizează mai bine 
munca, aplică experiența înaintată, 
luptă pentru realizarea de cît mai 
multe economii. Periodic, comite
tul U.T.M. organizează consfătuiri 
pentru schimburi de experiență în
tre responsabilii brigăzilor. Cînd se 
întîmplă ca o brigadă să rămînă 
sub plan, responsabilul cu proi 
ducția și calificarea în comi
tetul U.T.M. și responsabilul 
brigăzii analizează cauzele, sta- 

—-—- concrete pentru 
Munca concretă 
a brigăzilor a 

devină colective

bilesc măsuri 
lichidarea lor. 
de îndrumare 
făcut ca ele să 
înaintate de muncă și de educație 
a tinerilor, să antreneze pe tineri 
la realizarea sarcinilor sporite 
care stau în fața întreprinderii.

lectivului, combativitatea și intran
sigența acestuia i-a ajutat pe ti
neri să se îndrepte. Azi, tinerii 
amintiți au devenit fruntași.

O atenție mai mare s-a acordat 
de asemenea jn brigadă îngrijirii 
utilajului, împărtășirii experienței 
înaintate în vederea reducerii re
buturilor. Toate acestea au făcut 
ca în primele patru luni, alături 
de ceilalți tineri și vîrstnici din 
turnătorie, brigada lui Petru Toduț 
să contribuie la reducerea procen
tului de rebuturi cu 15 la sută, de- 
pășindu-și în acest fel angajamen
tul luat.

în brigada comunistului Vasile 
Feher lucrează opt băieți și o fată. 
Toți sînt la fel de sîrguincioși, fapt 
pentru care brigada îți depășește 
sarcinile ce-i revin în medie cu

Din experiența 
brigăzilor de producție 

ale tineretului de la 
fabrica „Unio" Satu Mare

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru). Chemarea celor 8 între
prinderi din Capitală a trezit un 
viu interes ți în rîndul colectivu
lui de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la intreprinderea textilă 
„11 iunie“-Pitești. „Din aceeași 
cantitate de bumbac-puf cît mai 
multe fire", aceasta a fost lozinca 
eu care tinerii filatori au pornit 
în întrecere pentru obținerea de 
noi succese în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Ca urmare a măsurilor tehnico- 
organizatorice luate, indicii de uti
lizare a mașinilor la sectorul fila
tură a crescut cu 4 la sută față de 
luna decembrie a cnului trecut ; 
turația ringurilor a fost accelerată 
cu 3 la sută, iar ruperile de fire 
tot la secția ringuri — au fost scă
zute cu 15 la sută. In primele 4 
luni ale acestui an, filatura Găva- 
na a întreprinderii textile ,,11 iu
nie" a produs peste plan 6.386 kg 
fire. In luna mai, întrecerea socia
listă pentru o producție cit mai 
mare de fire a fost și mai rodnică.

Prin folosirea mai judicioasă a 
materiei prime au fost economisite 
1.300 kg. de bumbac-puf, din care 
se pot produce fire pentru aproxi
mativ 9.600 m. de țesături. în 
fruntea acestei întreceri s-au si
tuat uteniistele Elena Ambrinos, 
Maria Marin și altele.

împotriva rebuturilor
Cea mai tînără brigadă din sec

torul turnătorie este cea condusă 
de Petru Toduț. în luna mai, mem
brii brigăzii și-au realizat sarci
nile de plan în proporție de 115 
la sută și au obținut succese im
portante în reducerea rebuturilor. 
Din dorința de a participa la re
ducerea prețului de cost, brigada 
s-a alăturat cu însuflețire inițiati
vei de a mobiliza toate forțele ti
nerilor turnători împotriva rebu
turilor, angajîndu-se să reducă 
rebuturile față de coeficientul ad
mis cu 10 la sută. Luptînd pen
tru îndeplinirea angajamentului, o 
atenție deosebită au dat-o ridică
rii calificării tinerilor ca și respec
tării întocmai a proceselor tehno
logice.

în urmă cu mai mult timp, în 
cadrul brigăzii existau tineri ca 
loan Hosu, Constantin Tofan, Pe
tre Cegaș, care lucrau mereu sub 
normă, erau indisciplinați și ca a- 
tare dădeau piese de calitate neco
respunzătoare, rebuturi. Brigada a 
criticat aceste manifestări de indis
ciplină, abateri de la îndatoririle 
elementare ale fiecărui tinăr mun
citor. De asemenea au fost criticați 
modelării Iosif Fariș și loan Ma
ghiar care datorită proastei execu
tări a modelelor contribuiau la 
realizarea rebuturilor. Puterea co-

Vedere din Sovat»,

20-25 la sută. Paralel cu îndepli
nirea sarcinilor de producție, mem
brii brigăzii dau o atenție deose
bită îmbunătățirii calității produ
selor, reușind să obțină succese 
importante. Dar, pe lingă toate a- 
cestea o problemă principală în ac
tivitatea întregii brigăzi o consti
tuie lupta pentru economii. Tinerii 
își dau seama că pe această cale 
aduc o contribuție directă la re
ducerea prețului de cost al produ
selor, (Brigada execută ca produs 
principal transportoarele cu bandă 
și mobile).

O atenție deosebită o acordă ti
nerii gospodăririi cu grijă a meta
lului. Fiecare bucată de metal, 
fiecare gram e prețios, poate fi fo
losit ca materie primă pentru di
ferite piese. Prin croirea complexă 
a reperelor s-au redus în mod sim
țitor deșeurile de tablă. Dar chiar 
și bucățile de tablă cele mai mici 
care rămîn nu se aruncă. Ele pot 
folosi pentru confecționarea altor 
repere. In felul acesta, ca și prin 
reproiectarea unor repere, prin 
realizarea unor inovații, tinerii din 
această brigadă au economisit 
1.800 kg. tablă.

Aici, în secția a III-a lăcătuși- 
montaj, sînt încă trei brigăzi de 
tineret. Toate au ca obiectiv prin
cipal în întrecere realizarea de e- 
conomii. în primele patru luni bri
găzile au economisit astfel peste 
2.500 kg. laminate.

în întrecerea pentru economii 
este fruntașă cînd brigada lui Va
sile Feher, cînd cea condusă de Va
sile Budai. Acum o va lua înainte 
brigada lui Budai. Preocupat de 
folosirea rațională a metalului, 
Budai a realizat o inovație care 
aduce anual uzinei economii de 
peste 100.000 lei.

Pentru 
o calificare înaltă

Comitetul U.T.M. a explicat în 
nenumărate rinduri tinerilor că nu 
pot ajunge la nivelul fruntașilor, 
că nu pot realiza economii, că nu 
pot contribui cu toate forțele la 
creșterea productivității muncii și 
reducerii prețului de cost fără 
să-și ridice continuu nivelul tehnic 
și profesional. Pentru a contribui

din plin la reducerea prețului de 
cost, în cele 7 brigăzi de tineret 
din secția a.IV-a lăcătuși-vagonaj 
ridicarea calificării profesionale 
constituie o problemă de căpete
nie. ' Aproape fiecare tinăr a fost 
încadrat într-un curs de minim 
tehnic. Dar nu numai atît. O aten
ție deosebită se acordă aici citirii 
cărților tehnice, organizării în 
brigăzi a unor discuții și dezba
teri pe probleme tehnice și mai 
ales, schimbului de experiență 
practic între tineri. Muncitorii 
fruntași, cu bogată experiență, 
muncitorii vîrstnici împărtășesc ti
nerilor din experiența și metodele 
lor de muncă, îi ajută în mod 
practic să-și ridice pregătirea pro
fesională, să lucreze la nivelul 
muncitorilor fruntași.

Toate acestea au dat rezultate. 
Strungarii Cornel Horneac și Ale
xandru Blaga și-au ridicat mult 
pregătirea profesională în ultimul 
timp. Ca urmare, Horneac reali
zează în 8 ore cu 10 piese mai 
mult decît executa înainte, iar 
Blaga cu 5 mai mult. Datori
tă ridicării calificării profesio
nale, tînărul Ludovic Szilaghi 
lucrînd la finisarea roților <le 
vagoneți, a cerut reducerea cu 18 
la sută a timpului de lucru pentru 
operația de finisare a locașului rul
menților, realizînd astfel pentru 
întreprindere anual economii în 
valoare de peste 3.000 lei.

Faptele dovedesc că brigăzile de 
producție ale tineretului au dat 
uzinei mulți fruntași și mulți tineri 
inovatori. în procesul dc producție 
ele se străduiesc și în mare măsură 
reușesc să îndeplinească una din 
principalele sarcini trasate de Ple
nara a Vl-a a C.C. al U.T.M., 
aceea de a transforma locul dc 
muncă, unde au fost create, într-un 
loc de muncă fruntaș, de a lupta 
din toate puterile pentru reduce
rea prețului de cest al produse
lor.

Ing. AUGUSTIN MUREȘAN 
Fabrica de mașini ți vagoane 

„Unio" Satu-Mare

în ultima vreme au căzut ploi 
din belșug și culturile cresc rapid, 
în același timp însă se dezvoltă și 
buruienile, care sînt principalii 
dușmani ai plantelor. Conștienți 
de faptul că întreținerea culturi
lor în bune condițiuni asigură re
colte bogate, țăranii colectiviști și 
întovărășiți de pe întinsul raionu
lui Roman au ieșit la lucru cu 
forțe sporite. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, majoritatea 
organizațiilor de bază ll.T.M. din 
satele și comunele raionului mobi
lizează activ tinerii la toate mun
cile agricole actuale.

De exemplu, organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Tndor Vladi- 
mirescu" din comuna Horia a mo
bilizat tinerii sub lozinca : „Nici 
un tinăr în afara întrecerii pentru 
întreținerea culturilor".

Aceeași preocupare pentru mobili
zarea activă a tinerilor la întreți
nerea culturilor a dovedit și orga
nizația dc bază U.T.M. din 
G.A.C. „Viață Nouă" din comuna 
Sagna. La întreținerea sfeclei de 
zahăr și a florii-soarelui lucrează 
tinerii cursanți ai cercului agro
tehnic, care sînt ajutați de briga
dierii dc cîmp să aplice cele în
vățate la cerc. De asemenea, în 
multe din întovărășirile agricole 
din raion organizațiile de bază 
U.T.M., sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, desfășoară o vie 
activitate politică și organizatorică 
în vederea participării tuturor ti
nerilor întovărășiți la lucrările de 
întreținere a culturilor. Datorită 
faptului că în aceste zile nici un 
tinăr n-a lipsit de la muncă, înto
vărășirea agricolă din Săcueni a 
terminat prașila întîia pe cele 230 
de hectare cu sfeclă de zahăr și 
pe cele 100 de hectare cu floarea- 
soarelui.

Dacă în ultimele zile pe ogoare
le majorității unităților agricole 
socialist-cooperatiste 
un volum mare 
la întreținerea 
buie spus că 
folosesc din ț 
le, fiecare minut bun de lucru. De 
exemplu, tarlalele cu grîu ale în
tovărășirilor din Onișcani și Bălu- 
.șești nu sînt plivite, iar prașila 
intiia la porumb abia s-a executat 
în proporție de 50 la sută.

Datoria principală a tuturor or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
satele și comunele raionului Ro
man este aceea de a intensifica 
munca politică de mobilizare a 
tuturor tinerilor la lucrările de 
întreținere a culturilor. Activiștii 
comitetului raional și în special 
instructorii raionali, trebuie să 
sprijine efectiv organizațiile de 
bază U.T.M., să le dea îndrumări 
și să le controleze în muncă. De 
modul cum vor fi executate și în
cadrate in timpii optimi lucrările 
de întreținere a culturilor, va de 
pinde în bună măsură creșterea 
producției la hectar.

B. NICOLAE

s-a executat 
de lucrări 

i culturilor, tre- 
în unele nu se 

plin toate forțe-

Elevii clasei a X-a B a Școlii medii nr. 20 „Gh. Șincai" din București, au primit tezele de matematică
Foto: D. F. DUMITRU ,

■ ■

în Intîmpinarea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena, tine
retul din țara noastră, antrenat de 
organizațiile U.T.M. și sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
obține zi de zi noi realizări în 
muncă. La cabinetele tehnice ale 
întreprinderilor din regiunea Sta
lin, tineretul a predat pînă acum, 
anul acesta, 563 de inovații, din 
care 292 se aplică în producție, 
aducînd o economie anuală de pes
te 1.500.000 lei.

Prin aplicarea măsurilor luate 
pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea consumurilor 
specifice, tinerii au reușit să reali
zeze economii în valoare de peste 
5 milioane lei.

Spectacolul de galâ 
dat de Ansamblul 

de Stat bielorus 
de cîntece

șî dansuri populare
Joi seară la Teatrul C.C.S. din 

Capitală a avut loc spectacolul 
de gală dat de Ansamblul de Stat 
bielorus de cîntece și dansuri 
populare, sub conducerea artistică 
a lui G. 1. Țitovici, artist al po
porului din R.S.S. Bielorusă.

La spectacol au asistat tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Constantin Pîrvulescu. Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor
ghe Maurer, Anton Moisescu, Mi
hail Ralea, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
Constanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cultu
rii, Aurel Mălnășan adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Petre Constantinescu-Iași, Oc- 
tav Livezeanu vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S.-ului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, membri ai Consi
liului general A.R.L.U.S., condu
cători ai uniunilor de creație, aca
demicieni și alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au luat parte M. A. Minkovici, 
I. P. Șamiakin, V. A. Cerneavska- 
ia, membri ai delegației de oa
meni de cultură din R.S.S. Bielo-

( Agerpres)

Inginerul Nicolae Bratcovschi și monterul Constantin Bogdan de la întreprinderea „Radio-popu
lar" din Capitală, efectuînd controlul upui nou tip de aparat de radio.

L Foto: AGERPRES

In pragul examenului de stat

Lucrări de diplomă legate de 
necesitățile practice ale producției

cestea să nu fie simple tratate 
teoretice ci lucrări cu valoare 
practică imediată. Dar să-i lăsăm 
pe conducătorii științifici ai a- 
cestor lucrări — profesori din 
institut — să ne vorbească despre 
nivelul, calitatea și utilitatea 
practică a propunerilor pe care 
viitorii ingineri le fac în lucrările 
lor de diplomă.

Prof. univ. GHEORGHE CON- 
STANTINESCU, decanul Facultă
ții de extracția țițeiului și a gaze
lor :

— „Temele propuse de catedră 
pentru a fi tratate în proiectele de 
diplomă ale studenților au cuprins 
în general probleme complexe, 
care cereau studentului o analiză 
■aprofundată și propuneri concrete 
de îmbunătățire a extracției țițeiu- 

-......„__  ■- lu* d>n punct de vedere teh-
fesoriîor — maf-directcerințeior. nic cît și din punct de vedere 

■ '' ....... . economic.
Studenții au efectuat o practică 

mai îndelungată la diferitele sche
le din țară. Observațiile pe care 
le-au făcut acolo au fost izvoa
rele principale pentru găsirea unor.

In curînd, absolvenții anului V 
vor avea ultima confruntare cu 
profesorii lor înainte de a pleca 
în producție ca specialiști: vor 
susține examenul de stat.

Proiectul de diplomă al fiecă
rui student este cel mai bun cer
tificat al maturității profesionale 
a viitorilor specialiști, el înmă- 
nunchind rezultatul pregătirii teo
retice și practice din cinci ani de 
facultate, ani de muncă perseve
rentă, de studiu și de cercetare 
științifică.

Am vizitat în aceste zile Insti
tutul de petrol, gaze și geologie. 
Absolvenții au ajuns cu lucrările 
în faza finală, se fac verificările, 
soluțiilor propuse și ultimele retu
șuri; Ceea ce este important, în 
acest an -proiectele de diplomă 
răspund — după afirmațiile pro- 
f_l_;::_. r. ’
industriei noastre în plină dezvol
tare. Documentele plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958 au constituit îndrumări con
crete pentru alegerea temelor lu- 

__ crărilor de diplomă astfel ca a-.

soluții din cele mai bune 
același timp eficace pentru 
varea temei proiectului de 
mă. In general, proiectele care se 
execută sub conducerea mea au 
ca temă problema înlocuirii unor 
instalații supradimensionate. S-a 
acordat o atenție deosebita pro. 
blemelor reducerii prețului de 
cost* în extracția țițeiului — sarci
nă actuală dintre cele măi impor
tante. Lucrarea studentului Lungu 
Nicolae prezintă din acest punct 
de vedere un cert interes. Solu
țiile sale indică calea reducerii 
prețului de cost la secția unei 
schele unde a făcut practica. Lu
crările unor studenți ca Nițu Pe
tre sau Grigore Constantin, con. 
sacrate unei probleme similare, la 
o altă schelă, au dat de asemenea 
soluții tehnice și organizatorice 
interesante și ceea ce este"esențial, 
eficace din punct de vedere eco
nomic.

La elaborarea proiectelor de 
diplomă am acordat o atenție 
deosebită cunoașterii de către 
studenți a propunerilor de rațio-

și în 
rezol- 
diplo-

nalizări și inovații ale oamenilor 
muncii și inginerilor care lucrea
ză pe șantiere. Plecînd de la a- 
ceste raționalizări și inovații stu
denții au desTășurat o muncă de 
cercetare, dezvoltîndu-le, desăvîr- 
șindu-le. -f. ■ •

■ In același timp am inițiat tri
miterea la schelele respective spre 
reeehzare a lucrărilor de diplomă 
executate de studenți. Pe lingă 
faptul că vom putea aprecia mai 
bine valoarea diferitelor lucrări, 
specialiștii schelelor capătă posi
bilitatea cunoașterii și eventual 
aplicării propunerilor cuprinse în 
proiectele de diplomă. Studentul 
are astfel satisfacția că munca 
lui migăloasă de studiu și cerce
tare de luni și luni de zile se 
concretizează în activitatea prac
tică, este utilă producției".

★
Prof. univ. DUMITRU RAȘEEV, 

șeful catedrei de tehnologia 
construcției de utilaj petroii-

(Continuare în pag. 3-a)

rusă și ceilalți oaspeți din R.S.S< 
Bielorusă, care ne vizitează țara 
cu prilejul „Zilelor culturii și ar^ 
tei bieloruse".

Au asistat A. A. Epișev, atnba-t 
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefii unor misiuni di-, 
plomatice și alți membri ai cor-, 
pului diplomatic.

Programul spectacolului a cu
prins cîntece și dansuri inspirate 
din tezaurul folcloric al poporu^ 
lui bielorus și al celorlalte popoa
re sovietice. Artiștii bieloruși au 
prezentat cîntece colhoznice, vechi 
melodii populare bieloruse, piese 
corale și dansuri care au înfăți
șat tablouri 'din viața, munca și 
aspirațiile poporului, lupta sa 
pentru libertate, dragostea față 
de patria sovietică.

în semn de prietenie, corul a 
interpretat în limbile romînă și 
bielorusă, cîntecul revoluționat! 
romînesc „Doina Hașului".

Unitatea Oe conținut a întregu- 
lui spectacol, măiestria interpre
tării, pitorescul costumelor, au 
făcut o puternică impresie asupra 
asistenței, care i-a răsplătit cu vii 
aplauze pe artiștii bieloruși. La 
sfîrșitul spectacolului membrilor 
ansamblului li s-au oferit flori.

Festivalul 
irită din nou 

Departamentul de Stat
O așteptam. Trebuia să vină. 

Contrariul ar fi însemnat o în
călcare a obiceiului prins cu 
doisprezece ani în urmă, ar fi 
născut bruma de nădejde că, mă
car din cînd în cînd, se mai 
schimbă cite ceva și în optica 
Departamentului de Stat. Dar nu. 
Declarația s-a produs ți, odată 
cu ea, se adeverește încă odată că 
la Washington se mai poartă va
tă în urechi și plasturi pe ochi, 
ca nu cumva să răzbată o frîn- 
tură de realitate.

Ața dar, a venit. Declarația 
Departamentului de Stat expri- 
mind politica guvernului ameri
can cu privire la Festivalul de la 
Viena a fost făcută. Declarația 
e scrisă tot cu tocul muiat în 
venin ca și în cele șase ocazii 
anterioare, tot cu același afișat 
dispreț față de ideile păcii, prie
teniei ți colaborării internațio
nale, idei ce călăuzesc intilni- 
rile sărbătorești ale tineretului.

Dl. White, purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, 
a primit pe gazetari și le-a făcut 
susamintita declarație menită 
să pună bețe în roate, să 
oprească acasă pe cei ce vor să 
vină la Festivalul de la Viena. 
7V-a putut însă Departamentul de 
Stat să ascundă interesul iscat 
printre tinerii americani de ape
lul Comitetului internațional de 
pregătire al Festivalului, n-a pu
tut să înăbușe ecoul larg trezit 
de ideea Festivalului, n-a putut 
să nu mărturisească existența a 
numeroase cereri de pașapoarte 
pentru Viena.

Și ca tinerii ce vor să plece la 
Viena să se sperie, declarația e 
plină de basme răsuflate despre 
„pericolul comunist", „propa
ganda comunistă" și altele croite 
din același material putred.

Să nu credeți însă că purtăto
rul de cuvînt al Departamentu
lui de Stat are chiar o inimă de 
piatră. Nu. El bate pe umăr pe 
eventualii participanți ți le spu-

ne, făcîndu-le cu ochiul, că de 
vor fi băieți de treabă ți ascul
tători, s-ar putea să plece. Pen
tru asta nu trebuie decît să re
cunoască — bineînțeles în scris 
ți în declarații publice — citeva 
lucruri. Și anume că Festivalul 
ar fi un mijloc de promovare a 
„ideilor comuniste", că este în 
întregime „organizat de comu
niști" ți că este o „propagandă 
comunistă". Doar atît. Iar dacă 
nu sînt convinși de toate acestea 
Departamentul de Stat, grijuliu 
ți binevoitor, le pune la dispo
ziția ageamiilor „informații" bine 
fabricate în oficinele de calomnii 
ți falsuri din pivnițele suszisului 
departament.

Departamentul de Stat își bagă 
din nou coada în treburile tine
rei generații, caută iarăși să pună 
stavile în colea contactelor din
tre tinerii din țări cu orînduiri 
diferite, vrea să împiedice stabi
lirea unor relații prietenești în
tre tinerii americani și cei din 
țările socialiste. Și pentru a- 
ceasta, ața cum a făcut de nenu
mărate ori, se folosește de inti
midări și calomnii. Domnii de la 
Departamentul de Stat știu prea 
bine că Festivalul, sărbătoare 
tradițională a tineretului închi
nată păcii și strîngerii relațiilor 
de prietenie dintre tineri, este 
organizat ți sprijinit de organi
zații de tineret diverse ca orien
tare politică, de la catolici la 
comuniști, de la quakueri la so
cialiști. Departamentul de Stat 
le pune tuturor aceeași etichetă, 
transformând fără să clipească 
din ochi organizația studenților 
catolici din Argentina în promo
toare „a țelurilor mișcării co
muniste". Prin același sistem, o 
organizație religioasă, aceea a ti
nerilor hinduși, va face după pă-

AL. GIRNEAȚA
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15 ani de nestăvilit avînt
în matematica romînească

23 August 1944 marchează un 
moment de o importanță covirși- 
toare în viața poporului nostru. 
In anii puterii populare, poporul 
nostru și-a construit, sub condu
cerea partidului, o economie nouă, 
o cultură nouă.

Știința a devenit, după 23 Au. 
gust, o preocupare de stat. Ea 
constituie astăzi un factor hotă- 
rîtor în construirea socialismu
lui.

Știința, strîns legată de prac
tica construcției socialiste, a de
venit un bun al întregului nostru 
popor. Acest lucru apare deosebit 
de clar și de convingător pentru 
știința matematică.

Au existat, fără nici o îndoială, 
matematicieni de renume univer
sal în Romînia veche ca David 
Emmanuel, Gheorghe Țițeica, Tra
ian Lalescu care au cinstit știința 
romînească. Totuși munca acestor 
savanți de renume a fost izolată, 
risipită, a unor eroi singuratici.

Literatura științifică nu era în 
nici un fel încurajată. Editurile, 
întreprinderi pur comerciale, care 
scontau cîștiguri sigure și ime
diate din tipăritul cărților, refu
zau „riscul" tipăririi unor cărți 
științifice, care costau mult și se 
vindeau greu. Așa se face că, de 
Ia 1859 și pină în 1944, s-au ti
părit, în limba romînă, exact 5 
(cinci) cursuri de matematici la 
nivel universitar.

Reforma învățămîntului din
1948 a favorizat considerabil dez
voltarea științelor și în pri
mul rind a matematicii ca o 
pîrghie importantă în progresul 
științifico-tehnic. ~ -----
matematică și fizică au început să 
atragă tot mai mulți tineri.

Pe de altă parte. Academia 
R.P.R. reorganizată în 1948, a 
devenit, dintr-un „muzeu" al sa- 
vanților la sfîrșit de carieră și de 
viață, o imensă „uzină" a știin; 
ței, cu ramificații in toată țara. 
Trei institute de matematici ale 
Academiei R.P.R., la București, 
Iași, Cluj și o bază de cercetări 
la Timișoara planifică și asigură 
baza materială a cercetărilor.

In toată perioada de timp de 
după 23 August 1944 și mai ales 
după 1948, matematicienii au dus 
o iuptă tenace de afirmare, de 
consolidare, de asigurare a con
tinuității muncii științifice 
formarea viitoarelor cadre.

Cel de al IV-lea Congres al ma
tematicienilor romîni din 1956 care 
a luat proporțiile unui congres in
ternațional prin participarea a 
aproape 80 matematicieni din 19 
țări străine, a constituit o strălu
cită verificare a muncii stăruitoa 
re și pină la urmă victorio se, 
depuse de matematicienii romîni. 
Rezu tatul acestui congres, cu care 
noi, profesorii, ne putem mîndri, 
a fost unitatea impresionantă a 
părerilor unor savanți de renume 
mondial despre gradul înalt de 
pregătire al matematicienilor noștri.

Trebuie să subliniem cu acest 
prilej și faptul că tinerii noștri ma
tematicieni care au surprins atit de 
mult pe congresiștii străini în 
1956, au fost in întregime pregă
tiți în universitățile noastre.

Pentru a ne da seama de pro
gresul realizat in anii regimului 
de democrație populară, este sufi
cient să confruntăm „situația ma
tematicii" rominești din 1959, la 
num i 15 ani de la eliberare, cu 
„situația matematicii" din ajunul 
ultimului război mondial.

In mulțimea matematicienilor 
din 1939 (sâ spunem), fiecare ma
tematician lucra în mod izolat. Spi
ritul de colaborare era inexistent.

este impresionantă, trebuie să a- 
dăugăm șl numeroase cursuri și 
monografii traduse din limba 
rusă Este deosebit de îmbucură* 
tor și de semnificativ faptul că 
toate aceste cărți au avut o difu
zare impresionant de rapidă. La 
un tiraj egal, cărți care se epu> 
zau înainte intr-un interval de 
timp de 5 ani se epuizează astăzi 
in mai puțin de 5 luni.

Multe din tratatele sau mono-

Facultățile de

p»-in

Un nou tip 
de defectoscop 

ultrasonic

ANCHETA NOASTRĂ

Ce a însemnat 23 August 
pentru știința romînească

Ne răspunde acad. prof. Miron Nico'escu

. Existau numeroase discipline ma
tematice care nu aveau nici un 
reprezentant. Trei reviste de ma
tematici duceau o existență eroică, 
amenințate în orice moment cu 
încetarea apariției și subsistind 
numai grație spiritului de sacrifi
ciu al colaboratorilor. Academia 
avea un singur Buletin pentru 
toate disciplinele științifice, cu o 
apariție atît de neregulată incit 
bibliotecile străine renunțaseră 
să-l mai colecționeze.

Astăzi, cercetarea matematică a 
cuprins un număr atit de mare de 
oameni, mai ales tineri, incit fie
care ramură import .ntă a mate
maticii este reprezentată de un 
colectiv puternic și numeros. Acest 
fapt a determinat apariția unor fe
nomene noi în dezvoltarea mate
maticii la noi. In ultimii cinci ani 
s-au ținut trei conferințe de spe
cialitate, cu participări străine : o 
conferință de calculul probabilită
ților și statistică matematică la 
Orașul Stalin, două conferințe de 
geometrie la Timișoara și la lași. 
O a patra conferință, de data a- 
ceasta de ecuații cu derivate par
țiale, este în curs de organizare, 
tot cu participare străină. Aseme
nea conferințe erau de neconceput 
înainte de război.

Un alt fenomen îmbucurător ii 
constituie extraordinara îmbogăți
re a literaturii științifice. In de
curs de mai puțin de zece am au 
apărut numeroase cursuri univer
sitare, în ediții repetate, de ’eoria 
funcțiilor, geometrie analitică, 
geometrie diferențială, analiză ma
tematică, mec nică rațională, me
canica fluidelor, calculul probabi
lităților etc.

Au apărut de asemenea, cursuri 
de matematici superioare pentru 
politehnici, pentru fizicieni, pentru 
diverse institute de învățămînt 
superior.

Literatura matematică s-a îmbo
gățit cu o serie de monografii de 
o înaltă ținută științifică și cu tra
tate, toate destinate cercetării.

La toate aceste lucrări, i 
de autori romîni și a căror

In dorința de a găsi 
noi și noi 
susținerea unor absurde 
prejudecăți religioase, re
prezentanții

suporturi în

scrise
- listă

grafiile rominești au fost traduse, 
sau sint 
în limbi 
namica”,
Carafoli 
chineză, 
germană, 
a acad. G. Vrinceanu a fost tra
dusă în limba franceză și este în 
curs de-a apare în limba germa
nă etc.

In sfîrșit, un alt fenomen și cel

în curs de a fi traduse 
străine. Astfel, „Aerodi- 

monografia acad. E 
a fost tradusă in limba 
în limba rusă, în limba 

„Geometria diferențială"

mai îmbucurător îl constituie ten
dința tot mal mare a matemati
cienilor noștri, de-a lega cercetă
rile lor de practica construirii socia
lismului. Ca urmare a acestei ten
dințe, la Cluj a luat ființă un in
stitut de calcul. La București, un 
grup lot mai numeros de tineri 
matematicieni grupați in jurul ca
tedrei de algebră lucrează sub 
conducerea acad. Gr. G. Moisil la 
aplicațiile algebrei și ale logicei 
matematice la mașinile automate. 
Catedrele de mecanică, de calcului 
probabilităților, de matematici apli
cate stabilesc contacte tot mai 
strinse cu diverse ramuri ale ac
tivității industriale. Tinerii cerce
tători de valoare în analiza func
țională, aplică cu succes metode
le acestei discipline în rezolvarea 
problemelor puse de fizică.

O viață matematică intensă șl 
multilaterală pulsează în toate 
centrele universitare ale țării ți 
in jurul Academiei R.P.R.

Dacă noi, profesorii de astăzi, 
avem dreptul să fim mulțumiți de 
rezultatele obținute, nu avem drep
tul, in schimb, să stăm cu brațele 
încrucișate, ci va trebui să con
tinuăm munca cu un elan sporit, 
spre noi succese în știința romî- 
nească, căreia ziua de 23 August 
i-a deschis cele mai luminoase 
perspective.

Un „cosmonaut" se pregătește pentru a rezista vibrațiilor de pe 
rachetă.

Inginerul cehoslovac O. Taraba 
a pus la punct un defectoscop 
ultrasonic de un tip nou. Aparatul 
e bazat pe măsurarea timpului tre
cerii ultrasunetului prin diferite 
construcții masive — corpul lat 
de 50 m al unui baraj de beton 
de exemplu. Pe o parte a bara
jului se mișcă emițătorul de ultra
sunete iar pe cealalta un aparat 
care măsoară timpul trecerii ultra
sunetului prin beton. Dacă ultra
sunetul întilnește in calea sa un 
defect oarecare — o fisură sau un 
gol — îl „ocolește” iar timpul tre
cerii ultrasunetului „crește” astfel 
Defectoscopul înregistrează exact 
locul, forma și dimensiunile defec
tului. Noul aparat permite contro
larea calității turnării betonului 
în diferite construcții masive — 
la hidrocentrale în special.

prezentanții misticismu
lui s-au căznit de-a lun
gul veacurilor, să aureo
leze aberantele lor cre
dințe prin teoria despre 
„caracterul înnăscut" al 
concepțiilor mistice des
pre lume încercînd să demonstreze prin . 
aceasta caracterul etern al acestor 
concepții, originea lor... „divină".

Iată un exemplu din zilele noastre.
„Credința în ființa supremă — 

afirmă de pildă preotul austriac W. 
Schmidt — constituie o parte impor
tantă a celei mai străvechi culturi a 
omenirii și această credință nu de
pinde nici de loc, nici de timp, deoa
rece ea a devenit un bun al omenirii 
printr-o revelație".

Citatul de mai sus este pe deplin 
semnificativ pentru reprezentanții tu
turor genurilor de misticism care în
cearcă să dovedească, în pofida celor 
mai elementare date științifice, caracte
rul „înnăscut" al concepțiilor reli
gioase.

Oricîte argumente s-ar căzni să 
găsească reprezentanții misticismului,

primă

gogoașa

o serie 
glice-

grași 
utili-

O nouă materie

Operații fără dureri

Viermele de mătase — ne pune 
aii la dispoziție nu numai apre
ciata mătase naturală, ci fi un ulei 
— uleiul de crisalidă,

Pină mai ieri uleiul acesta nu 
era cunoscut la noi. Astăzi, datori
tă lucrărilor executate la Filatura 
de mătase naturală din Lugoj, ule
iul de crisalidă se produce, pentru 
prima dală, și in țara noastră. Mai 
mult, fabricăm din uleiul de cri
salidă un săpun de semitoaletă cu 
calități deosebite

Pentru a înțelege ce inseamnă 
această realizare a chimiștilor 
noștri, este suficient să spunem că 
uleiul de crisalidă se obține dintr-o 
materie primă care pină acum era 
socotită deșeu și se arunca — este 
vorba de crisalidele ce rămin după 
ce s-a depănat firul de pe 
viermelui de mătase.

Uleiul extras cuprinde 
de substanțe valoroase, ca 
ride, acizi grași liberi etc.

Atît uleiul cit și acizilor 
extrași li se pot da aceleași
lări ca și produselor similare de 
natură vegetală.

in felul acesta, dintr-o materie 
primă care pină acum se arunca, 
printr-o simplă uscare și extrac
ție, se obțin pentru prima dată 
la noi în țară, mii și mii de litri 
de ulei de crisalidă.

Ce sînf 
semiconductorii?

Folosind experiența bazată 
pe strădania și ingeniozitatea 
atitor generații, omul a înre
gistrat tot mai multe biruinți in 
cunoașterea și supunerea natu
rii.

De citva timp, noile realizări 
ale tehnicii semiconductorilor 
în cele mai diverse domenii 
vin să se adauge „minunilor' 
pe care le înregistrează știința 
in zilele nomstre. Despre ele 
vorbește cartea „Ce sint semi
conductorii ?“ de Gleb Anfilov, 
apărută de curînd in colecția 
„Ștința învinge" a Editurii Ti
neretului.

Rind pe rînd, într-o formă 
clară și plăcută, autorul ne des
crie aplicațiile semiconductori
lor in măsurarea temperaturii 
la mari depărtări sau măsu
rarea variațiilor de temperatu
ră în producerea de energie 
electrică folosind ca sursă mo- • 
deștele cantități de căldură ale 
apelor reziduale sau ale fumu
rilor furnalelor, in cuptoare sau 
rotitoare, în controlul unor o- 
perații în diverse procese de 
fabricație sau in protecția 
muncii la mașini-unelte sau in 
uzine electrice. Cartea mai cu
prinde și aplicații ale tehnicii 
semiconductorilor in cercetările 
de laborator, in chirurgie, in 
fotosinteză, in tehnica ilumina
tului și in special in radio 
tehnică.

însoțită de prefața prof. univ. 
E. Nicolau — care arată intre 
altele stadiul și perspectivele 
tehnice ale semiconductorilor in 
țara noastră — lucrarea „Ce 
sint semiconductorii ?“ este bi
nevenită pentru tinerii noștri 
dornici să cunoască cele mai 
noi realizări ale științei și teh
nicii.

Ing, R. DRAGOȘ

Cum am putea încălzi calotele polare cii ajutorul unor sateliți utilați cu gigantice oglinzi capa
bile să concentreze o parte din căldura solară.

Desen de A. BU1CLLESCU

din secolul XXI și-au făcut-o des
pre o sală chirurgicală a viitoru
lui în urma unei discuții pe care 

legat 4e un cablu ce se întin- au avut-o cu M. A. Ananiev, <li-
dea peste umărul chirurgului... rectorul Institutului de aparate
Cînd chirurgul a tras încet „ere- și instrumente chirurgicale expe- 
ionul" .pe pielea celui operat, pe rjmentale. 
corp a apărut o tăietură ușoară 
care ne-g. permis observing or
ganelor, interne ale . bolnavului. 
Totuși, pe marginile tăieturii nu 
a apărui pici o picătură de singe.-

Cuțitul cu ultrasunete cu care 
a acționat chirurgul, a executat 
operația fără nici o pierdere de 
singe. Ultrasunetele de o anumi
tă frecvență pot deci nu numai 
să taie pielea, ci exercită și ac- . 
țiunea de coagulare rapidă a sin- 
gelui. înainte de a tăia țesutul, 
cuțitul amorțește de asemenea 
extremitățile nervilor și tă'etura 
nu este însoțită de durere. Și 
mai important este de asemenea 
faptul că acest euțit rămine în 
permanență steril, nimicind mi- - 
crobii chiar în rană cu ajutorul 
Ultrasunetelor... «

Oricît de nereale vor părea 
rîndurile de mai sus ele repre- «, 
zintă totuși imaginea pe care cu- 
noscuții autori ai Reportajului

.Chirurgul a luat în mină un 
obiect care seamănă cu un cre
ion mare ascuțit... Creionul este 
legat (le un cablu ce se întin
dea pește umărul chirurgului...

Știința dovedește absurditatea ideilor
despre „caracterul înnăscut"

Fotoreporterul a prins pe peliculă unul din momentele de muncă 
de la Institutul de Cercetări Farmaceutice.

Foto: AGERPRES

îmbrăcați în mantia unor oameni de 
știință, în interpretările pseudoștiințifi- 
ce, oricît ar încerca ei să denatureze 
materialul faptic, dîndu-i o astfel de in
terpretare încît să întunece adevăratul 
tablou istoric, știința ne dovedește fără 
putință de tăgadă aberanta ideii cu pri
vire la caracterul înnăscut al misti
cismului.

Faptele istorice ne dovedesc astfel 
în pofida dorințelor reprezentanților 
misticismului, că religia nu a apărut 
odată cu omul printr-o revelație divină, 
ci a apărut în vremurile primitive din 
cele mai obscure și mai ignorante re
prezentări ale ormenilor primitivi 
despre natură. Odată cu apariția ex
ploatării omului de către om, la forțele 
naturii care-1 dominau pe om, se mai 
adaugă și forțele sociale care cauzează 
oamenilor muncii, nu mai puține, ci 
mai multe nenorociri și suferințe decît 
forțele naturii. In dorința de a menține 
popoarele în întuneric, pentru a le pu
tea astfel exploata mai ușor, clasele 
exploatatoare au cultivat cu perseve
rență misticismul, obscurantismul.

Știința ne dovedește cum condițiile 
vieții materiale ale societății primitive 
care au dat naștere religiei reprezintă 
un nivel extrem de scăzut al dezvol
tării producției, în cadrul căreia for
țele exterioare ale naturii dominau pe 
oameni. Trăznetul, fulgerul, cutremu
rul, furtuna, inundația, incendiul •— 
toate aceste forțe spontane și teribile 
ale naturii erau pentru omul primitiv 
inexplicabile, misterioase. In fața lor 
el era neputincios. Neavînd posibi
litatea să supună aceste forțe pu
terii lui, el le atribuia proprietății 
supranaturale, le zeifica. Prin diverse 
implorări, vrăji, el încerca să înduple
ce aceste forțe, adică să le supună 
puterii lui în închipuirea sa. In felul 
acesta neputința în fața forțelor na
turii și frica de ele au dat naștere 
credinței în forțe supranaturale, l-au 
determinat pe om să se închine la ele.

In 
gice, 
nic, 
toate ......___  _____ .... .
din totdeauna. Istoria ne dovedește că 
în stadiul inițial al societății primitive 
nu a existat nici o religie și nici un 
fel de repreaentări religioase.

pofida propovăduielilor teolo- 
religia nu este un fenomen veș- 
propriu tuturor oamenilor din 
timpurile. Religia nu a existat

Numeroase date obținute de cerce
tători, permit să se afirme cu toată 
certitudinea că au existat triburi lip
site de orice noțiuni sau vederi reli
gioase. Astfel, cunoscutul naturalist 
Wallace nu a găsit nici o noțiune 
despre dumnezeu și religie în rîndu- • 
rile unei serii de triburi din Insu
lele Moluce și din Noua Guinee. Be
ker a studiat viața triburilor de negri 
care trăiau la izvoarele Nilului. Ele 
nu concepeau existența vreunor forțe 
supranaturale. Pavel Canet vorbește 
despre unele triburi de indieni care 
nu aveau nici un sentiment religios. 
Potrivit mărturiei misionarului Mof
fat, unul din triburile cele mai dez
voltate din Africa de Sud nu a avut 
niciodată idei religioase considerînd 
chiar ideile religioase ale misio
narului ca fiind „fantastice, de neîn
țeles și ridicole". Credința misticilor 
în „sufletul de sine stătător", nemuri
tor, nu este nici ea înnăscută. Multe 
popoare primitive nu-și pot imagina 
în general cum ar putea omul să-și 
continue viața dacă corpul a fost dis
trus.

Analiza științifică a procesului de 
formare a omului dezminte de ase
menea ideea despre caracterul înnăs
cut al religiei.

Să începem cu australopitecul, mai
muță sud-africană fosilă apropiată de 
străbunii omului. Ea pur și simplu nu 
putea să fie religioasă, nu putea încă să 
vorbească; or, o religie „mută" nu 
există.

Sinantropii cunoșteau deja munca. 
Ei confecționau unelte din piatră, fă- 
rîmițînd-o și despieînd-o și știau să 
se folosească de foc. Gîndurile sinan- 
tropului nu puteau însă să depășească 
simplele acțiuni de muncă, care nu 
aveau nici ele ceva mistic.

Putem aduce, de asemenea o serie în
treagă de argumente care ne dovedesc 
cum nici tipul Neanderthal nu putea 
avea concepții mistice religioase.

Lipsa de religiozitate a primilor 
oameni Cro-Mangon este dovedită de 
arta lor plastică, care uimește prin 
realismul ei și nu conține nici un fel 
de elemente mistice.

Elemente religioase pot fi constatate 
abia în arta unei perioade mai tîrzii.'

Din toate cele spuse mai sus se

pe țesuturi bogate în vase san
guine.

Electrozii bioactivi permit să se 
opereze cavitățile cele mai adinei 
ale organismului fără riscul de 
a leza țesuturile înconjurătoare. 
Ei sint deosebit de prețioși în 
neurochirurgie, în tratatoeriîiil 
pe cale chirurgicală a ’Cteieruluitol

Noua metodă'chiririfiibală, deși 

telor încă, cdrrițțtirip tihq din' 
culmile la‘ catț"'țujatt 4 ajunge- ’ 
știința pusă îti Mujha" ■ omului. " 
Tehnica modernă deschide me- 
dicinei căi nebănuite, care obli* 
gă pe medici să se preocupe foar
te îndeaproape de mijloacele teh
nice de cercetare, explorare și 
tratare a organismului omenesc. 
Premizele aplicării în medicină 
a radioului, televiziunii, ultrasu
netelor, electronicii există încă 
de pe acum, ceea ce umple de 
mari speranțe inimile oamenilor, 
care se gîndesc că cele mai în
drăznețe visuri țn viitor se rea
lizează în clipa prezentului.

Tocmai de aceea credem, că 
intr-un viitor apropiat vom pu
tea folosi înregistrarea electrică 
a indicilor de sănătate a omului 
(puls,, temperatură, tensiune ar
terială etc.) ,ca și precizareae- 
lectronică a unui diagnostic sau 
transplantarea de „organe in. 
tacte" în locul celor „uzate", 
bineînțeles după rezolvarea pro
blemei complexe a „incompati
bilității biologice" între țesuturi 
și organe.

Este aproape neîndoielnic 
dacă azi folosim, plămînul 
ficial, rinichiul artificial, ca 
cordul artificial, se vor dărîma și 
acele piedici care thai stan în 
față minții omenești, pentru, pro 
lungirea vieții oamenilor.

%
O știre sosită zilele trecute de 

la Kiev vine să ne 'dovedească
j. PU iMÎftitfi"'acțfielitatei>AHioT idei*'- __

științifice ce păi-ea în' urmă cU' HbhfizăW'^e uTtWsî/nei
eîtva'! tirijp simple rprdîecte îatr- 'iy -‘ *■■■’
taștice ci ți faptul că ele prind 
cu o uimitoare repeziciune viață 
chiar în zilele noastre. Astfel, 
după cum sîntem anunțați, cu 
ajutorul electrozilor bioactivi 
realizați de medicul ucrainean 
Semen Samraevski, chirurgii so
vietici au început să facă opera
ții care nu provoacă dureri sau 
pierderi de sînge. Sistemul este 
simplu Prin electrozii executați 
sub forma unor obișnuite foarfeci 
sau pensete chirurgicale sc trece

i un curent electric. El sudează 
’• eapetele vaselor sanguine iar 

sîngele se coagulează în locurile 
unde s-a executat iiicizia în 
ceste condiții 
fără pierderi 
cazurile cînd

a-
operația decurge 

de «înge, chiar în 
incizia s-a executat

. '"Șl"

despre caracterul
In

i-im

al misticismului
poate trage concluzia că nu numai 
omul Neanderthal, dar și cel Cro- 
Mangon (cel puțin în prima perioadă 
a existenței sple) nu a cunoscut nici 
un fel de reljgie.

Apariția reprezentărilor religioase 
nu a putut, firește, să anihileze tra
dițiile și concepțiile perioadei prece
dente fără religie, care durase sute 
de mii de ani. In afară de aceasta 
concepția spontan materialistă, prin 
urmare și ateistă asupra lumii avea 
o bază solidă — practica de produc
ție a oamenilor. Cu toată apariția și 
dezvoltarea religiei, firește că mo
mentele ateiste nu numai că se men
țin în diferite forme ale ideologiei, dar 
se și intensifică pe măsura progre
sului social.

In legendele și miturile societății 
primitive, create deja după apariția 
reprezentărilor religioase, în cele mai 
vechi momente ale gîndirii omenești 
din epoca orînduirii sclavagiste, fără 
a mai vorbi despre perioadele mai 
tîrzii, putem urmări clar o tendință 
ateistă nesecată. Astfel, într-una din 
legendele indienilor nord-americani 
zeul rău al vînturilor nordice, Kabi- 
bonocka, aduce toamna frigul, zăpa
da și gheața, obligînd tribul pescari
lor să plece în sudul țării. Dar unul 
dintre ei, veselul 5 .
ghebis, declară deodată că nu va pleca 
în altă parte, că va rămîne la nord, 
lîngă lac, unde se găsește mult pește. 
Intr-o noapte întunecoasă și rece, 
Șinghebis pornește fără teamă la 
luptă și îl infringe pe Kabibonocka, 
care „rușinat, a fugit în tundră". In 
spatele lui au răsunat „rîsete, cîntece 
și ironii". Sensul acestei legende este 
absolut limpede : forțele elementare 
ale naturii sînt învinse prin munca 
omului, fără vreun ajutor străin.

Concepțiile ateiste și-au găsit o- 
glindirea și în străvechile surse indie
ne, egiptene, deși dominația cultului și 
a credințelor religioase a fost pe atunci 
foarte puternică.

Exemple minunate 
terialistă ne a lăsat 
greacă materialistă.

Istoria ateismului, 
erei noastre, cît și din vremurile ul
terioare constituie una din cele mai 
serioase dezmințiri ale tuturor teo.

!

riilor 
înnăscut ai religiei. 
:iuda faptului că ideolo
gia religioasă a fost spri
jinită prin toate mijloace- 
ie de clasele exploatatoa
re, în dorința lor de a ține 
masele în mizerie, în în
tuneric, în ciuda faptului 
că gîndirea ate.i^ță.'.^i 
exponențil ei ațt foșt- iu'- 

miciți „prin foc și sabie", ruguri și 
torturi, ateiștii au existat totuși și nu
mărul lor a crescut în permanență. Nu 
constituie oare aceasta cea mai eloc
ventă dovadă a absurdității teoriilor 
despre caracteru-1 înnăscut al misticis
mului ?

lată încă un argument împotriva 
pretinsului caracter înnăscut al senti
mentelor mistice. S-ar părea că odată 
cu progresul impetuos al omului tre
buie să se dezvolte și însușirile sale 
„înnăscute", ar trebui să înflorească 
și concepția religioasă despre lume. 
Totuși, chiar și în condițiile imperia
lismului, unde împilarea socială, frica 
în fața forțelor oarbe ale capitalului 
generează misticismul unde misticismul 
este propagat, susținut1 și folosit de 
clasele exploatatoare, ca armă de înro
bire spirituală a -oamenilor pruncii, ca 
unul din mijloacele..de întărire a do
minației politice, a .exploatatorilor, 
clericii înșiși sîht nevoiți să constate 
„declinul credinței în întreaga lume", 
faptul că masele cele mai largi ale 
populației din toate țările lumii pă
răsesc pe reprezentanții misticismului.

„Credința în dumnezeu — scria 
I. I. Skvorțov Stepanov în lucrarea 
sa^ „Cugetări despre religie" recent

si curajosul Sin apămtă și în. .Untba. romînă - repre-, ș! curaiosul Șin- ^„.ță. concepțiile. popoarelor sălbatice

de gîndire ma- 
filosofia antică

atît dinaintea

și barbare care s-au păstrat în socie
tatea contemporană. Dată oamenii 
care respectă literă cu literă ceea ce 
se spune în cărțile religioase ar că
păta putere, ei ar căuta să întoarcă 
atît știința cît și întreaga societate 
înapoi la timpurile sălbăticiei și ale 
barhariei".

Milioanele de oameni care dezrobiți 
de jugul impîlării sociale și spirituale 
au pornit pe drumul făuririi unei Vieți 
noi constituie cea mai pregnantă do
vadă a faptului că istoria nu poate fi 
întoarsă la timpurile sălbăticiei, barba
riei, că misticismul nu este înnăscut 
oamenilor, că sosește curînd și inevita
bilul sfîrșit al domniei oricăror concep
ții mistice. ■

(După un articol apărut în revista I 
„Nauka i Jizn“). •

Dr. GABRIEL PETRE

ca unsoare pentru ci 
construit îti 1747 .• 
primitivă, unde, prin 
țițeiului, se obțineau 
de puduri de „ulei

• Popoarele antichității 
noșteau și foloseau țițeiul 
forma în care îl găseau la 
prafața pămîntului, mai 
sub forma de ,.bitumen”.

• Țițeiul a folosit ca mijloc 
de luminai fie pentru îmbiba- 
rea făcliilor, fie pentru ars în 
opaițe, încă din vremuri înde
părtate. Sold ații lui Alexandru 
Macedon, care acum 3300 de 
pnț riu ajuns pină la Mrfren Căs- 
pică, s-au minunat"văzind că

- localnicii ardeau în opaițele lor 
făcute din argilă'un lichid ne
gru ori cafeniii, viscos, pe care-l 
numeau ,,ulei de pămînt“.

• Dimltrie Cantemir, domni
torii! Moldovei, semnalează în 
lucrarea sa Descrierea Moldo
vei scrisă în 1716, că : 
Taslăul Sărat, nu departe 
satul Momești în ținutul 
căulu1, curge dintr-un izvor 
păcură amestecată cu apă, de 
care se servesc țăranii ca să-si 
ungă carele",..

, In Rusia, pe rial Uhta, in ți
nutul Peciora unde localnicii 
scoteau țițeiul din pămint incă 
din secolul al XV-lea folosin- 
du-l doar 
ruțe, s-a 
rafinărie 
distilarea 
anual 40
transparent'

mijloacele..de


• . rutina!
Mai erau cîteva minute pînă la 

începerea adunării . generale în 
care comitetul U.T.M. avea să pre
zinte darea de seamă. In .sală cei 
mai mulți utemiști citeau ziarele ... 
se urmăraau telegramele externe,; șa.Lsit 
cronicile-'liter are, de arta și ‘ bl|fe»S fișați 
înțeles, sportive. Apoi "lecturamș gra
fost amînată pentru mai tîrziu și - țfe . 
adunarea a început.

Discuțiile purtate de utemiști pe 
marginea dării de seamă, au fost 
o surpriză pentru membrii comi
tetului U.T.M. de la, Monetary 
Statului, De fapt, se ajtepteuț.sa 
vorbească nftțiU «temijți,, să se .ri
dice problejflă interesant^’ aproaț; 
pe în toate adunările *ăw*Ioc gfeț- 
bateri vji în’ jurul cilesttijriilnr pase 
în disciifee. Surpriza.'ăHost 
Utemiști» ăiiLdesprins ansăitl- 
blul dărirae ;seaW"o strigară p&t- 
blemă și anume cum a răspuns 
activitatea - organizației lor-,nevoi
lor educative ăte colectivului, se
tei de cultură a tineretului, doriri- 
ții lor firești de a se dezvolta mul
tilateral ca oameni,ca construc
tori ai socialismului. ' . ‘

Specifitiiî ntuneif din Tittre(>r’> 
Herea noastră, au ,arătat 'Vorbitorii, 
cere tineretului obună califi
care, un volum mare de'eunoșt’fl-

Zilele culturii și artei 
R. S. S. Bieloruse

Aspect de la spectacolul prezentat de Ansamblul de Stat bielorus de cîntece și dansuri la Casa 
prieteniei romîno-sovietice din București

Manifestări în cadrul 
Zilelor culturii 

și artei bieloruse
Joi seara, Ministerul Bt- 

vățămîntului si Culturii și Consi
liul general A.R.L.U,S. au orga
nizat o reuniune în cinstea dele
gației de oameni de cultură din 
R.S.S. Bielorusă și a Ansamblu
lui de Stat bielorus de cîntece ș* 
dansuri populare.

La reuniune au luat parte jova- 
rășii Constanța Crăciun, aojuncț 
al ministrului Invățămîntuilui și 
Culturii, Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, P. Constantinescu-Iași șț 
Octâv Livezeanu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S.-ului, membri ai Consi
liului general A.R.L.U.S., precum 
și numeroși oameni de artă și 
cultură.

Au luat parte A. A. Epișev, am-: 
basadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasa
dei.

• In cursul dimineții de joi de
legația de oameni de cultură din 
R.S.S. Bielorusă a vizitat Muzeul 
Satului.

M. A. Minkovici, prim adjunct 
al ministrului Culturii din R.S.S, 
Bielorusă și P. N. Gavrilenko, 
președintele Uniunii Art.știlor plas
tici din R.S.S. Bielorusă au făcut 
o vizită la Comitetul de radiodifu
ziune și televiziune, iar l. P. Șa- 
miakin, scriitor, vicepreședinte al 
conducerii Uniunii Scriitorilor d.n 
R.S.S. Bielorusă, a vizitat Muzeul 
orașului București.

De asemenea membrii delegației 
au vizitat Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii".

Joi au continuat în Capitală și 
in tară manifestările din cadrul 
Zilelor culturii și artei bieloruse.

• tn sala Casei prieteniei romi- 
no-sovietice A.R.L.V.S., în fața ți
nui numeros public, scriitorul Eu
gen Frunză a ținut conferința „Am 
văzut Bielorusia Sovietică*.

• Numeroși tineri din Capitală 
au participat la manifestările în
chinate tineretului din R.S.S. 
Bielorusă. La Casa de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae 
Bălcescu a avut loc o serbare a 
prieteniei, dată în cinstea tinere
tului din orașul Moghilev (R.S.S. 
Bielorusă). Ă luat cuvintul tov. 
I. Scondea, prim-secretar al Comi
tetului U.T.M. al raionului Nico
lae Bălcescu. O manifestare ase
mănătoare in cinstea tineretului 
din orașul Orșa (R.S.S. Bieloru
să)' a avut loc (a Casa de cultu
ră a tineretului din raionul Tuddri 
Vladimirescu unde a vorbit scrii
torul Sergiu Mllorlan.

• In sala Casei de cultură a 
sindicatelor din București în fața 
a numeroși munc.tori, tehnic, ni, 
funcționari, oameni ds cultură, tov. 
N. Gonwiu, directorul Uzinelor 
„Mao Țze-dun", a conferențiat 
despre dezvoltarea industriei bie
loruse în anii puterii sovietice.

• La Casa Universitarilor din 
Cluj a avut loc un simpozion con
sacrat științei, culturii și artei bie
loruse, organizat de comitetul 
A.R.L U.S. al universităților „Fie- 
tor Babeș* și „Bolyai*. Cu acest 
prilej conf. univ. Aurel Negocia u 
a vorbit despre ,Jnd- -'ria bielo
rusă în anii septenalului*, iar lec
torul universitar Balazs Alexandru 
despre „Cultura și arta bielorusă*.

• fn orașele și satele regiunii 
Stalin au fost ținute numeroase ex
puneri despre economia, arta, cul
tura și știința R.S.S. Bieloruse. La 
Orașul Stalin a fost organizată o 
expoziție volantă cu fotografii și 
grafice infățișind diferite aspecte 
din viața și munca harnicului po
por bielorus.

ganizarea judicioasă și plăcută 
timpului lor liber.

Ii ascultam pe utemiști și pri
veam în același timp la membrii 
comitetului U.T.M. Unii notau cu 
înfrigurare, alții nu păreau convinși 
de dreptatea vorbitorilor. Cu cîțiva

a— Și la noi s-au organizat cîte
va „Joi ale tineretului”, avem bri
gadă: artistică de agitație, cor — a 
șpus utemistul Gheorghe Ene. Dar 

teo ria re suficiente, pentru a 
"“*’:-*-v«i®ceste eferinț^? Din pă- .. % . .... . ___

iâpunsul este,-negativ. Pro.- de dreptatea vorbitorilor. Cu cîțiva 
^țoilor tineretului se”rfipeță dintre ei am .discutat la sfirșitul

— Aceasta a fost cea mai impor
tantă problemă din viața organi
zației noastre? -— se întreba uimit 
unul dintre membrii comitetului 
U.T.M. Și chiar dacă ar fi așa, 
trebuiau să se critice între ei - pen
tru că nu vin la activitățile cultu
rale, așa puține ctte sînt Știți că 
nici măcar la dans nu vin ?

Știam, auzisem doar în adunare 
că tinerii nu’vin nici „măcar” la 
daps. Dar mai știam că la club 
există cîteva plăci uzate care repetă 
de cîțiva ani aceleași melodii. Poa
te că înjghebarea unei orchestre — 
utemiștii au arătat că șînt condiții 
pentru aceasta — va rezolva și 
„sărăcia condițiilor materiale” ne
cesare dansului. Dar nu aceasta 
mi s-a părut cel mai important. De 
fapt cu observația aceasta răbuf
nise o anumită părere a unor mem
bri ai comitetului U.T.M. cu pri- 

. -- . .. vire Ia felul în care trebuie să se
— N'-avem tineri care să bată ocupe de organizarea timpului liber 

bulevardele — a arătat Gheorghe ‘ ' *
țe politice și de ,cultură generală. Moldoveanu. In general tinerii 
Pentru” aceasta, organizația; a; luat noștri au preocupări serioase. Dar 
unele htiăStd’E^îfl 'anul- acesta au sîntem tîiieri și ăm dori să ne dis

trăm nfai mult.'Chiar în incita în-
"treprindărlF avem condiții de a a- 
menaja uh'parc de cultură și sport, 
în care am putea organiza o ac
tivitate instructivă și în același 
timp plăcută. Avem două brigăzi 
de muncă patriotică — care n-au 
fost folosite pînă acum pe măsu
ra posibilităților lor — și care s-ar 
apuca cu entuziasm de această 

muncii■ ții-orga--, tteabă.. De ce în-a luat comitetul

F”'
im_ ----- ---

_ lla% dată la alta, Cortnț nu-i adunării, 
poate atrage pe toți iubitorii de 
muzică. Și apoi avem mulți cititori 
pasionați, iubitori ai teatrului, a- 
matori sportivi. Pentru ei nu s-ar 
putea organiza activități interesan- 
fejț Nu”-----‘--r „1

..  ■ -- ..... • -11seamă de preferințele tinerilor, se 
ocupă de organizarea unor activi- 
,t^-care-.«i. cuprindă — dacă ar 

toată' masa utemiș-
'tilbr. '

— Pentru comitetul U.T.M. este 
mai ușor să organizeze cîțeva ac
tivități generale, decît un număr 
variat de acțiuni către care tinerii 
să se simtă atrași, în care să gă
sească răspuns înclinațiilor și preo
cupărilor lor — a arătat utemistul 
Ștefan Anton.

avem nici un „Prieten al 
țiu avem, un cerc „Iubiți 
Comitetul U.T.M. nu ține 

seania .de preferințele tinerilor, se

INFORMAȚII
La 11 iunie, ministrul ' Marii 

.Britanii la București, Robert D. J. 
Scott Fax, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii, naționale a 
Marii Britanii, ziua nașterii Ma
iestății Sale Regina Elisabeta a 
11-a. .

La recepție au luat parte Al. 
Bîrlfideanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, acad. M. Ra- 
lea, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, A. Bu-
naciu, ministrul Afacerilor Exter-- 
ne, ing. M. Fiorescu, minisțrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Gh. 
Gaston-Marin, .președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, AL 
Popescu, ministru'. Comerțului, 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, general locotenent I. 
Tuterveanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, ing. V. Steriopol, adjunct 
al ministrului Comerțului, M. Ma- 
cavei, președinte de onoare al In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, D. Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, academicienii Șt. Milcu și 
T. Vianu, artistul poporului Geor
ge Georgescu și alții.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Ager pres) Foto: AGERPRES

funcționat' dotfă''' tojrsuri^ politice, 
s-au creat două. cursuri. (țș ^.inim 
■.tehnic, 22 de utemiști frecventează 

-'liceul seral și un alt grup de ti
neri se pregătește pentru a urma 
la toamnă cursurile serale și 
fără frecvență ale școlii medii. 
Dar acest lucru este oare sufi
cient ? — s-au întrebat utem știi 
Vasile Preda, Mihai Chiru și alții.

— In praotțpa rfflunciir’4<w-ț‘5“ v “
nizație sînt' ften'uinărate' forme șP V.T.M. o asemenea inițiativă ? 
metode cu o mare forță educativa, Tinerii au cerut ca în cadrul a- 
care contribuie la lărgirea’ orizon- dunărilor generale să se țină mai 
tului politic șl cultural al tinere
tului — au arătat Ion Alboiu și 
alți utemiști. Folosirea acestor va
riate metode îi'ajută pe tineri ăă-și 
petreacă în mod instructiv timpul 
liber, să cîștige în fiecare zi ceva

multe referate educative, să se țină 
mai multe conferințe politice, știin
țifice, să se organizeze cercuri de 
ciiltură generală, joi ale tineretu
lui cu o tematică variată, ore ale 

_________ _ _________ _ tineretului la stația de radio-ampli- 
nou pentru dezvoltarea lor. Dar în ficare, precum și multe alte activi- 
organiziția .flpaștră n-au prins tăți care pe de o parte să-i ajute 
viață asemenea forme îndrăgite de în. lărgirea orizontului lor, iar pe 
.tineret,

-•sinii <

al tineretului, poziția tor refracta
ră fată de critică.

Membrii comitetului U. T. M. 
trebuie să-și însușească critica ute- 
miștilor pentru că ea este în între
gime justă. Munca educativă nu 
se poate desfășura în tipare în
guste, fără a ține seama de cerin
țele și nevoile reale ale tineretului. 
Comitetul U.T.M. trebuie să țină 
seama de propunerile .utemiștilor, 

. să antreneze un număr mai mare 
de tineri în organizarea unor acti
vități interesante care să răspundă 
cerințelor lor. De altfel adunarea 
generală a adoptat și hotărîri în 
acest sens, care vor trebui să stea 
la baza activității viitoare a comi
tetului U.T.M.

Rutina, atitudinea refractară fa
tă de critică, trebuie să fie străine 
stilului de muncă al membrilor co
mitetului U.T.M. Numai astfel vor 
putea să corespundă exigenței ce
lor care i au ales.

M. VIDRAȘCU

<r
Joi a părăsit Capitala, îndrep- 

tțndu-se spre Minsk, a delegație a 
Academiei R.P. Romîne formată 
din prof. dr. O. Sager, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, conf. univ. Petre Grozea 
și conf. univ. V. Vasilescu, direc
tor adjunct științific al Institutu
lui de fiziologie normală și pato
logică „D. Danielopolu". Membrii 
delegației vor participa la cel de-al 
IX-lea Congres unional al fiziolo
gilor, biochlmiștilor și farmacolo
gilor, organizat de Societatea uni
onală a fiziologilor, biochimlști- 
lor și farmacologilor de pe lingă 
Academia da 
Sovietice.

Șființe a Uniunii

(Agerpres)

de altă parte să contribuie la ori
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Lucrări de diplomă 
legate necesitățile 
practice ale producției

(Urmare din pag. l-a)

fer — Facultatea de mașini și u- 
tilaj petrolifer:

— „Atunci cînd am fixat teme
le proiectelor de diplomă am ur
mărit ca acestea să răspundă unor 
propuneri pe care diferite intre, 
prinderi le-au făcut catedrei noas
tre, să includă aspecte tehnice 
noi, pe care le considerăm ac
tuale și să continuie —- acolo 
unde e cazul — anumite lucrări 
de valoare executate de studenți 
în cadrul cercurilor științifice.

Practica de 7 săptămini în di
ferite întreprinderi din țară, care 
■precede elaborarea proprju-zisă a 
proiectului, i-a ajutat pe studenți 
să cunoască multilateral necesi
tățile industriei. In general, pro
iectele de diplomă solicită rezol
varea unor probleme de ordin in
gineresc. Dar soluția aleasă tre
buie să fie fundamentată și jus
tificată din punct de vedere eco
nomic și să asigure securitatea 
muncii. In acest fel proiectele de 
diplomă vor răspunde sarcinilor 
reieșite din documentele adoptate 
de Plenara C.C. al P.M,R. din asupra posibilităților 
26 —28 noiembrie 1958. r..

Trebuie arătat un fapt semnifi- troliferă

și spirit creator. Catedra a avut 
încredere să le încredințeze teme 
grele pe care.inițial î.și propusese 
să le rezolve cadrele didactice. 
Aceasta i-â ambiționat pe stu. 
denți, care s-au străduit să ne 
dovedească că încrederea a fost 
justificată. Ei și-au învins timi
ditatea, a crescut încrederea în 
posibilitățile lor. Ambiția și cura
jul de a se avînta în rezolvarea 
unor probleme care aparent, îi 
depășeau, ,1a care se adaugă do
rința de a realiza ceva folositor 
pentru progresul tehnic și știin
țific în domeniul specialității lor 
— i-a ajutat pe studenți să rea- 

. lițeze lucrări
roase".

de diplomă valo-

*
ZEIGER S1MI0N, 

de economie, pla-

Minunate scene din viața
Bielorusiei Sovietice

Candidatul de partid Aurel V oieu și utemistul Gheorghe Țăranu 
de la întreprinderea de poduri metalice din Pitești, se situează prin
tre fruntașii întrecerii socialiste; depășindu-și cu regularitate planul 
cu peste 30 la șută.' lață-i în fotografia noastră nituind șuruburi la 
un pod rulant de 5 tone.

Foto: N. STELOR1AN

La spectacolul Ansamblului de 
Stat de cîntăee și dansuri din 
Republica Socialistă Sovietică 
Bielorusă am cunoscut și mai 
bine prin mijlocirea uimitor de 
plastică a eînlecului și dansului, 
omul bielorus, cetățeanul unei 
importante și înfloritoare repu
blici sovietice.

Din acest punct de vedere tre
buie șă apreciem de la început 
spectacolul An
samblului de Stat 
Bielorus ; deși 
specificul genu
lui tiu ’ solicită 
un scenariu, o 
acțiune, am a- 
vut impresia, din 
desfășurarea programului, ca asis
tăm la o suită de tablouri le
gate între ele printr-un fir con
ducător, printr-o acțiune expre
sivă și captivantă. In centrul a- 
cestei acțiuni se află permanent, 
chipul omului bielorus, harnic, 
priceput, plin de optimism, co
municativ, șegalnic la petre
cere și energic la treabă, 
dirz și neînfricat tind e vor
ba de apărarea patriei șale
scumpe. Iată-1 în cele mai dife
rite împrejurări ale vieții : a- 
părîndu-și patria, ridicind însăși 
natura, apele fluviului Niemen, 
pădurii^ umbroase și dese — la - 
lupta împotriva cotropitorului 
fascist (admirabilul cintec despre 
„Niemen*, evocatorul „Cintec 
de pădure* al partizanilor); 
înălțînd imn de slavă Partidului 
Comunist care a adus fericirea, 
libertatea și belșugul Bieloru 
siei Sovietice (cîntecele „Slavă 
Partidului*, „Bucurie*, „Bielo- 
rusia mea*); veselindu-se de roa
dele muncii colhoznice și expri- 
mînd tumultuos prin îmbinarea 
dansului cu cîntecul, sentimen
tele, de care e animat.

Dansul popular „Inișorul*

(dans cu temă, al cărui autor 
este maestrul de balet P. S. Aku
lenko ) farmecă și surprinde 
chiar, prin punerea sa în scenă. 
Căci în desfășurarea dansului, 
corul intervine nu numai pentru 
fundalul muzical ti ca un ele
ment dinamic, de acțiune. Cos
tumele interpreților, prin colori
tul lor ales cu deosebită grijă, 
contribuie efectiv la sublinierea

spre satisfacția noastră adăugat 
la interpretarea fiecărui cintec. 
Trebuie să spunem de altfel că 
partea muzicali constituie un 
punct înseinnat din programul 
Ansamblului bielorus. Și nu nu
mai însemnat ci și de reală atrac
ție. Cîntăreții bieloruși au un 
repertoriu foarte bogat, cuprin
zând cîntece de masă, cîntece 
populare'

Pe marginea spectacolului 
Ansamblului de Stat de cîntece 

și dansuri populare din 
S. S. BielorusăR.

fn acest dans, ca fi în ce
pe care le-am. admirat,

MCcîntece de masă,
cu vechi tradiții și al

tele noi, de ins
pirație folclorică 
create în anii 
puterii sovietice. 
Deși cîntecele 
ne-au fost trans
mise prin inter
mediul unui cor, 

ne-au lăsat impresia unei confe
siuni pornite din harfa unui sin
gur cînlăreț. Intervin aci deose
bitele calități ale formației co
rale bieloruse ; omogenitatea și 
armonia 
pe care 
artistul 
știut să 
din partea tuturor interpreților. 
Deosebit de frumoase au fost ast
fel corurile cu soliști „Bucurie*, 
„Niemen*', „La munte*. Cu o 
sensibilitate rar intîlnită au fost 
interpretate cîntecul „Pirîiașul* 
și cîntecul nostru revoluționar 
„Doina Nașului* pe care in semn 
de prietenie artiștii bieloruși 
l-au cîntat în limba lor și in ro- 
mînește.

tnsfirșit, se cuvine să amintim 
in mod special de cîntecele ve
sele din repertoriul Ansamblului: 
„Serioja*, „La ferma de păsări*, 
„Căprița*, „fn sat o să fie nun
tă* care sînt o mărturie a umo
rului popular, a temperamentu
lui vesel, comunicativ al poporu
lui bielorus.

iniîlnirea cu Ansamblul de 
Stat de cîntece și dansuri din 
R.S.S. Bielorusă, condus de Ghe- 
nadi Ivanovici Țitovici, artist al 
poporului din R.S.S. Bielorusă, 
se grefează în amintirea noastră, 
Ca unul din remarcabilele eveni
mente artistice ale Zilelor cultu
rii și artei RS.S. Bieloruse ce le 
sărbătorim acum, și oa un nou 
prilej de a ne împărtăși din te
zaurul artei unui popor de care 
ne leagă o sinceră prietenie, un 
popor care pășește cu succes spre 
comunism in marea familie a po
poarelor sovietice.

M. MARINESCU-SANDU

temei, 
lelalte 
sentimentul dragostei ce o poartă 
omul bielorus țării sale este 
mărturisit și retransmis cu emo
ție. Din lanul de in, cu grațioase 
floricele albastre, fetele — cule
gătoarele — string rodul timpu
lui mîngîind parcă tijele din 
care-și por țese vestitele năframe. 
Lirismul dansatorilor bieloruși 
nu exclude însă izbucnirea di
namică din alte momente core
grafice. într-un „Dans ucrainean*, 
ca și într-o „Polcă colhoznică*, 
soliștii par a nu mai avea timp ' 
să atingă pămîntul.i Salturile lor 
sînt minunat executate și pere
chile de dansatori, prin tabloul 
viu ce-l alcătuiesc, valorifică cu 
inteligțnță temperamentul dez
văluit de soliști. Insfirșit, pen 
tru a ințheia rîndurile desprg 
partea coregrafică a spectacolu
lui Ansamblului bielorus, vrem 
să subliniem mimica dansatori
lor, gama variată prin care a- 
ceșlia însoțesc mișcarea trupului 
cu o mimică expresivă. Este un 
joc de scenă greu, complicat și, 
prin aceasta, cu atît mai meri
toriu. Joc pe care l-am regăsit.

vocilor, nuanțele fine 
un dirijor priceput — 
A. A. Ballevici — a 
le ceară și să le obțină

Prof. univ. 
șeful .cațedrei 
nificare și organizare a industriei 
petrolifere.

— „Noi am dat o formă deo. 
sebită organizării lucrărilor de 
diplomă în așa fel îneît ele să 
fie folosite în practică. Catedra 
pregătește un studiu mai amplu 

■ reducerii 
26 —28 noiembrie 1958. prețului de cost in industria j?e-

Trebuie arătat un fapt sempifi- troliferă —- lucrare care va • fi 
cativ : anume acela că lucrările de înaintată Ministerului industriei 
diplomă care au fost începute nu Petrolului și Chimiei. Ne-am gîn- 
în ultimul an de studiu, ci încă dit șă-i atragem și pe studenți 
din anii 1I1-IV, în cercul știin- ța această muncă. Astfel temele 
tifla c» romărră tn mwi rUncohi* lucrărilor de diplomă fac parte 

din lucrările necesare acestui stu; 
diu, iar rezultatele, considerațiile 
și propunerile studenților vor fi 
‘folosite în elaborarea lui. Pro
iectele de diplomă se efectuează 
pe baza unui material concret, 
cules de studenții anului V la 
diferite întreprinderi și șantiere 
din țară. Diu lucrările acestei 
promoții foarte bune se remarcă 
— prin seriozitate și aprofunda
rea științifică și propunerile 
practice pe care le conțin — lu
crările studenților Rusu Cornel, 
Ion Mihai, Popa Rorneo, Cojea 
Ținea, Gubandru Demetrina.

Toate lucrările tratează un as
pect concret. Dintre ele marea 
majoritate oferă soluții pentru re
ducerea prețului de cost. In 
timpul practicii studenții au des
coperit, în unele domenii din in
dustria petroliferă, o preocupare 
insuficientă pentru reducerea pre
țului de cost. Propunerile lor fcînt 
îndreptate tocmai spre înlătura
rea acestei neglijențe. Din cele 48 
proiecte care vor fi susținute în 
vara acestui an, 25 se ocupă de 
căile de reducere a prețului de 
cost, 6 de aspectele îmbunătățirii 
utilizării mijloacelor circulante, iar 
7 de căile de îmbunătățire a folo
sirii mijloacelor fixe. Cîteva studii 
privesc aspecte tehnico-economice 
generale în diferitele ramuri ale 
industriei petrolifere.**

★
Peste puțin timp, la examenul 

de stat, studenții își vor susține 
aceste lucrări,. iar cei ■ chemați. să 
le aprecieze nu .anticipăm — 
vor ști să prețuiască va
loarea lor. Este cert, . însă, că 
majoritatea lucrărilor . de di
plomă prezintă o valoare, că’stu
denții, viitorii. specialiști, au în
țeles datoria ce o au de a con
tribui încă de pe băncile facul-

țific, se remarcă în mod deosebit. 
Ideea promovată în ultimul timp 
ca lucrarea de diplomă să încea
pă în cercul științific și să fie re
zultatul a cîtorva ani de ucenicie 
științifică, prinde tot mai mult 
viață. -ui.

In general noi am căutat să le
găm activitatea științifică a stu
denților de preocupările de cer
cetare ale catedrei și să introdu
cem în proiectele de diplomă, re- 
eiizările cele mai valoroase ale 
studenților. Astfel se anunță de 
pe acum ca deosebit de intere
sante lucrările studenților Chifan 
Aurel și Mincu Valeriu, care re
zolvă o problemă propusă cu doi 
ani în urmă de Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei. De 
altfel lucrările acestor doi studenți 
au fost premiate în două rînduri 
la conferințele pe țară ale cercu-

„Cursa Munților"
diri grosul plutonului s-a desprins rțjor ștjințjfțce studențești.

" * ‘ * "" O altă lucrare cuprinzînd o so
luție originală este proiectul de 
automatizare a unor elemente 
dintr-un proces de producție, al 
studentului Vișoiu Dan. Și acest 
proiect este rezultatul unei munci 
ițe cercetare, deși mai de scurtă 
durată.-, propunerile sînt făcute 
pe bază unui studiu aprofundat 
la uzinele „1 Mai“-Ploești.

Ca răspuns la cererea Direc
ției generale de reparații de u- 
tilaj petrolifer din Cîmpina, stu
dentul Ieremia I. prezintă ca lu
crare de diplomă proiectarea unui 
atelier pentru o schelă petrolife
ră complexă. Studentul Cuniștea- 
nu G. are ca proiect de diplomă 
Studiul tehnologiei de fabricație 
a pompelor de extracție care se 
execută în cadrul unui contract 
pe care catedra noastră îl are cu 
Institutul de cercetări de foraj- 
extracții din Cîmpina.

Studenții au fost astfel orien
tați să abordeze în proiectele lor 
de diplomă lucrări care solicită . . , ,

f o temeinica pregătire științifica, ,pJse de par^d -n {ața țntregului 
deprinderea de a desfășura o popor. în lupta pentru construirea

E. PITULESCU muncă de cercetare, inventivitate socialismului,

SINAIA, (prin telefon).
Ieri, in. orașul Sinaia, s-a dat 

startul în cea de a 5-a ediție a 
tradiționalei competiții cicliste or
ganizată de Clubul sportiv Dina
mo, „Cursa munților*.

Ea se desfășoară, între 11—14 
iunie, in 4 etape, Uftalizțnd, uh hu- --- --- 
măr de 626 km. - . • ’ , .,'^ ^ca de la Tomța jijCansKmtt»

La ora 14 din ceitrul ' Dțțțmtr^scu ■ de In CXZAel, La 4-
Sinaia în prezența unui numeros seișiindi 'H ău fost urmați de aler- 
public alcătuit din localnici și oa- gătorul maghiar G. Torok, Șelaru

un mic grup de alergători care au 
reiișii în urma unor eforturi sus
ținute să treacă primii linia de 
■sosire.

Primul loc a fost ocupat de ci
clistul Gabriel Moiceanu de la Di
namo București urmat de loan

și Voinea de la Dinamo 1 Bucu
rești. La o diferență de 2 secunde 
a. sosit și grosul plutonului.

Remarcăm buna comportare a 
tinerilor cicliști Constantin Moi
ceanu de la Dinamo ’’ București, 
Gheorghe Stoica de la Clubul 

■ Voință,d i nd dovtidă de o

meni ai, muncii veniți la odihnă, 
s-a dat startul unui număr de peste 
50 de concurenți reprezentînd clu
burile : Dosza-Budapestxi, Dynamo- 
Berlin ; Dinamo București 1 și 2, 
C.C.A. 1 și 2, Victoria, Voința 1 
și 2, Recolta și TractoruJ, Orașul 
Stalin. ■■■■'''■ ’‘isdiâJ ii " .

in ciuda timpului'nefavprabil.'fa i nia,re pntă^'de luptă au reușit să 
plouat aproape ' tot ținippl cursei) ■ ocupe prinVele 2 lociiri la punctul 
întrecerea ‘deșfășurtftăi pț itinera- de cățărare de la Predeal. Am re- 
riul Sinaia—Orașul Stalin-~Btan și marcat de asemenea buna compor- 
retur (145 km) a avut un. caracter tare a tînărului ion Cosma de la 
deosebit de dirz, deși au foit une Clubul Dinamo-București. 
le tentative de evadare, ele n-bu 
avut succes, majoritatea cicliștilor , o- ■ r-- ■
parcurgînd distanță în bloc și a-, Prț-a ll-a pe distanța bmaig-Gimpt- 
nihilind orice încercare de rupere na Orașul Stalin și retur (160 km), 
din grosul plutonului.

Abia in ultima parte n cursei

Miine 12 iunie va avea loc eta-

„Ziua experienței înaintate*4
OamdiiiJ muncii , din fabrici și 

Uzine întreprind numeroase acțiuni 
pentru a pune în valoare marile 
rezerve interne aflate la fiecare loc 
de muncă în scopul sporirii pro
ducției șț productivității muncii, 
reducerii prețului de, cost și îm
bunătățirii calității produselor — 
sarcini de o deosebită însemnătate 
trasate de Plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958. ,

O experiență valoroasă au do- 
bîndit în acest timp întreprinderile 
„Semănătoarea", „Tudor Vladimi
rescu*’, „Industria Bumbacului” și 
„Filatura Romînească de Bumbac” 
din Capitală. în aceste întreprin
deți, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și cu sprijinul comitete
lor sindicale, au fost formate colec
tive permanente de muncitori frun
tași, inovatori, tehnicieni și ingi
neri, care începînd de acum vor 
activa în cadrul comitetelor de în
treprindere, avînd sarcina de a 
studia, de a adapta la condițiile 
specifice locale și de a generaliza 
împreună cu cabinetele tehnice și 
cercurile A.S.l.T. cele mai bune 
metode și inițiative în muncă.

Pentru a dezvolta succesele de 
pînă acum, colectivele acestor pa
tru întreprinderi au luat inițiativa 
de a generaliza în mod organizat 
metodele înaintate de muncă și 
inițiativele fruntașilor care au dat 
cele mai bune rezultate în pro
ducție.

în cadrul acestei acțiuni miercuri 
a fost organizată „Ziua experienței 
înaintate”. Cu acest prilej, în ace
ste întreprinderi au avut loc adu
nări ale muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor în care au fost în
fățișate inițiative valoroase și me
tode de muncă înaintate, propuse 
pentru a fi generalizate.

La adunări au luat cuvîntul nu
meroși muncitori fruntași, tehni
cieni și ingineri, activiști ai or
ganizațiilor de partid și ai comi
tetelor de întreprindere, reprezen
tanți ai conducerii întreprinderilor 
care au arătat eît este de impor
tantă pentru creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost, generalizarea metodelor 
înaintate și experiența fruntașilor, 
în cuvîntul lor vorbitorii au 
arătat eă • asemenea acțiune

generalizarea organizată 
poate 
între-

pentru 
a metodelor înaintate
fi îmbrățișată de toate 
prinderile industriale din țară, 
în acest fel oamenii muncii din 
industrie vor întîmpina cu noi suc
cese cea de-a XV-a aniversare a eli
berării patriei noastre, sărbătoare 
scumpă poporului nostru.

După adunări au avut loc de
monstrații practice în care munci
tori fruntași au împărtășit celor 
prezenți din experiența și metode
le folosite de ei.

Participanții la adunările care 
au avut loc în cele patru întreprin
deri bueureștene au hotărît ca în 
fiecare lună să organizeze „Ziua 
experienței înaintate" în cadrul 
căreia muncitori fruntași, tehni
cieni și ingineri să împărtășească 
din metodele lor de muncă, care 
au dat cele mai bune rezultate în 
producție, în scopul generalizării

Frunze roșii — Patria. București, 
Grădina 13 Septembrie ; Fata din 
Kiev (seria II a) — Republica, în
frățirea între popoare. Libertății; 
Umbrela sfîntului Petru — Maghe- 
ru, I. C. Frimu, Gh Doja, Gră 
dina Dinamo (Cal. Floreasoa 20) ; 
Alarmă la graniță — V Alecsandri, 
Lumina, N. Bălcescu. T, VladimL 
rescu ; Ciclu de filme in cadrul 
Zilelor culturii și artei R.S.S. Bie
loruse — Central, 23 August: Giu
seppe Verdi — Victoria ; Doi ve
cini — Prima melodie — 13 Sep
tembrie, Maxim Gorki, Volga G.

(Agerpres)

Coșbuc ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi; Lumea tăcerii — 
Alex. Popov ; Bravul soldat Svejlt
- tineretului; O slujbă importan
tă — Griviț>a, Clubul Boleslaw 
Bierut ; fata din Kiev (seria I-a)
- 8 Martie. Alex. Sahia, I Mai ; 
Grădinarul spaniol -r- Vasîle Roai- 
tS ; Cei 44 - .Cultural 8 Mai; 
Trenul prieteniei — Unirea. Flacă
ra ; Visul spulberat — C David ; 
Favoritul 13 — Arta, Aurel Vlai- 
cu ; Ivan cel Groaznic (seria I-a)
- Munca .(Agerpres)

liMMi

Tinerele Maria Sîncrăian și Maria Man, membre ale brigăzii nr. t de la secția decor a fabricii 
de porțelan din Cluj, dau produse și articole de bună calitate. De curînd ele au fost calificate deco
ratoare și lucrează la produse pentru export.

Foto: S. NICULESCU
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Cuvlntarea lui

Â. f i jS & Iii f* IK.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a R.D. Germane în

Trebuie create asemenea 
condiții îneît forțele agresive 

să fie cît mai izolate
N. S. Hrușciov
nesăbuite „de pe poziții de forță". 
Adenauer se face luntre și punte 
pentru a-și păstra funcția de can
celar, a spus N. S, Hrușciov. El 
nici nu încearcă să ascundă că, de
finind această funcție, intenționea
ză să ațîțe și pe viitor „războiul 
rece".

Chestiunea principală, a spus 
N. S. Hrușciov, nu constă în func
ția pe care o va deține Adenauer, 
ci pe cine se sprijină el. Adenauer 
se sprijină pe cei care, împreună 
cu el, continuă să se cramponeze

RIGA 11 (Agerpres). TASS 
transmite: Joi după-amiază în 
pitorescul parc de cultură și o- 
dihnă, situat pe malul lacului Kiș, 
a avut loc un ’miting cu prilejul 
vizitei la Riga a delegației de 
partid și guvenaipentâle a R, D. 
Germane. La miting au luat parte 
peste 100.000 oameni ai muncii 
din capitala Letoniei.

★
RIGA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite : Luînd cuvîntul la mi
tingul de la Riga, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. de politica falimentară „de pe pa
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a declarat prin
tre altele :

Vizita delegației Republicii De
mocrate Germane în Uniunea So
vietică este de o mare însemnătate.

Intîlnirea oamenilor muncii din 
țara noastră cu membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
jfî. D. Germane, a arătat in conti
nuare N. S. Hrușciov, convorbirile 
conducătorilor sovietici cu membrii 
delegației vor contribui la întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Republicii Democrate Germane, 
la întărirea continuă a prieteniei 
de nezdruncinat și a colaborării 
țrățești dintre toate țările puterni
cului lagăr socialist, la o și mai 
mare coeziune u tuturor forțelor 
noastre în lupta pentru pace și 
securitatea popoarelor.

Vorbind despre eforturile depu
se de oamenii sovietici pentru în
deplinirea programului construc
ției comuniste, trasat de Congre
sul al XXl-lea al Partidului, N. S. 
Hrușciov a arătat că indicii obți
nuți în producția industrială și 
ugricolă a Uniunii Sovietice în pri
mele luni ale anului curent arată 
că planul septenal a început bine. 
N. S. Hrușciov a spus că Uniunea 
Sovietică dispune de toate condi
țiile pentru a îndeplini sarcina de 
importanță istorică de a ajunge 
din urmă și a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce pri
vește producția pe cap de locui
tor, de a realiza cel mai înalt ni
vel de trai din lume.

in legături cu aceasta N. S. 
Hrușciov a subliniat că planul sep
tenal sovietic, întreaga construcție 
economică și culturală din U.R.S.S. 
sint dovada cea mai convingătoa
re a năzuințelor pașnice ale Uniu
nii Sovietice. Țara noastră are ne
voie de pace îndelungată, a spus 
el, și luptăm cu consecvență pen
tru aceasta.

Uniunea Sovietică, a declarat șe
ful guvernului sovietic, a luptat 
și va lupta întotdeauna pentru în
tărirea relațiilor pașnice, prietenești 
între popoare, pentru crearea unei 
atmosfere de încredere și înțele
gere între state.

N. S. Hrușciov a amintit noile 
propuneri concrete făcute de gu
vernul sovietic in problpma Ber
linului occidental și a Tratatului 
de pace cu Germania, propuneri 
prezentate la 10 iunie de Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex- 
trene al Uniunii Sovietice. Guver
nul sovietic a prezentat aceste 
propuneri dorind să contribuie la 
succesul tratativelor de la Geneva. 
Considerăm, a subliniat N. S- 
Hrușciov, că partenerii noștri ar 
ți trebuit să manifeste interes pen
tru aceste propuneri.

Referindu-se la declarația pu
terilor occidentale potrivit căreia 
propunerile sovietice ar fi inaccep
tabile, N. S. Hrușciov și-a expri
mat regretul că puterile occidenta
le insistă asupra menținerii regimu
lui de ocupație in Berlinul occi
dental.

N. S. Hrușciov l-a calificat pe 
cancelarul vestgerman Adenauer 
drept actual inspirator al politicii

Țelul național principal 
spre care năzuiește poporul 

R. D. Germane este încheierea 
Tratatului de pace cu Germania

ziții de forță". Și oricît s-ar stră
dui acești domni, ei nu vor putea 
înviora nici politica falimentară 
„de pe poziții de forță", nici pe 
acei care manifestă atita zel in 
promovarea acestei politici.

Vorbind despre dorința guvernu
lui sovietic de a întări pacea în 
regiunea Mării Baltice, N. S. Hruș- 
ciov a declarat ;

Sprijinim toate propunerile re
zonabile făcute de alte state și 
avînd drept scop întărirea păcii în 
această regiune. Uniunea Sovietică 
sprijină ideea creării în Peninsula 
Scandinavă și în bazinul Mării 
Baltice a unei zone în care să nu 
fie stocate arme rachetă și atomice.

Ar fi foarte bine pentru po
poarele tuturor țărilor scandinave, 
a subliniat N. S. Hrușciov, dacă 
Peninsula Scandinavă ar deveni o 
zonă în care să nu existe arma a- 
tomică, o-zonă în care să nu existe 
baze militare ale altor state.

N. S. Hrușciov a declarat : Sper 
că voi fi înțeles just în Norvegia 
și Danemarca dacă voi spune că 
aceste țări s-au pomenit, printr-o 
neînțelegere, în blocul Atalantic. 
Ca să spunem lucrurilor pe nume, 
ce pot ele să aibă comun cu acea
stă organizație în care dau din ce 
în ce mai mult tonul militariștii 
și revanșarzii vestgermani, care in 
trecut au călcat sub călcîiul cizmei 
lor pămîntul acestor țări.

Noi manifestăm simpatie față de 
popoarele acestor țări, a spus șeful 
guvernului sovietic.

Referindu-se la relațiile cu Fin
landa, N. S. Hrușciov a spus că în
tre Uniunea Sovietică și acest ve
cin al său nordic s-au statornicit 
relații bune. Totuși, a adăugat el, 
acolo există incă unele forțe gru
pate în jurul lui Tanner, care vor 
să orienteze politica Finlandei in
tr-o altă direcție.

Cînd vorbim despre aceasta, a 
arătat N. S. Hrușciov, unii încear
că să ne acuze că ne-am amesteca 
în treburile interne ale Finlandei. 
Acesta, 
numai 
pentru 
lațiilor 
țările noastre. Sintem convinși că 
în ciuda eforturilor lui Tanner ți 
ale acoliților săi, poporul finlan
dez iși dă seama de necesitatea de 
a trăi în pace și prietenie cu po
porul sovietic fn ceea ce-l pri
vește, guvernul sovietic face totul 
pentru a menține aceste relații.

Dacă alte popoare scandinave ar 
păși pe această cale, pe calea 
neparlicipării la blocuri militare, 
a continuat N. S. Hrușciov, acest 
lucru ar fi foarte folositor și, în 
primul rînd, pentru ele însele.

Trebuie create, a spus N. S. 
Hrușciov, asemenea condiții, incit 
forțele agresive să fie cil mai izo
late, incit să fie risipiți norii în
tunecați ai războiului iar pe pi- 
mint să pătrundă razele soarelui, 
care să-i încălzească pe oamenii 
dornici să trăiască fără teamă pen
tru viitorul lor, pentru viitorul co
piilor lor.

Nu ne vom cruța eforturile, a 
spus șeful guvernului sovietic, în 
lupta nobilă pentru pace și secu
ritatea popoarelor.

însă, nu este amestec, ci 
o dovadă a grijii noastre 
trăinicia și sinceritatea re
de bună vecinătate dintre

Cuvîntarea lui Otto Grotewohl
RIGA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Luind cuvîntul la mitingul din 

11 iunie de la Riga, Otto Grote
wohl, primul ministru al Republi
cii Democrate Germane,- a subli
niat că membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R. D. 
Germane au venit în Letonia ca 
reprezentanți ai primului stat ai 
muncitorilor și țăranilor din isto
ria Germaniei. Acest stat s-a in
tegrat trainic în lagărul socialis
mului și păcii în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Otto Grcdewohl a declarat că 
astăzi, la 14 ani după zdrobirea 
fascismului și la aproape IU ani 
după constituirea unui stat al 
muncitorilor și țăranilor din Ger
mania. se poate constata lichida
rea definitivă a imperialismului și 
militarismului pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane.

Reînvierea acestora nu mai este 
cu putință, a subliniat Otto Gro
tewohl, deoarece oamenii muncii 
dețin ferm în mîinile lor puterea 
de stat și pășesc pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Noi am arătat limpede clasei 
muncitoare din Europa Occidenta
lă și, îndeosebi, clasei muncitoare 
din Germania Occidentală, care 
este singura ieșire din cercul vi
cios al capitalismului care în
seamnă război — criză — război, 
a declarat Otto Grotewohl.

Otto Grotewohl a arătat că Re
publica Democrată Germană, ca 
țară situată în partea cea măi 
vestică a lagărului socialist, este 
conștientă de înalta răspundere 
ce-i revine pentru întărirea conti
nuă a lagărului socialist și pen
tru asigurarea păcii în Europa.

Țelul național principal spre 
care năzuiește și luptă poporul 
Republicii Democrate Germane 
este încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, a declarat Otto 
Grotewohl,

El a subliniat că încheierea Tra
tatului de pace este deosebit de 
necesară, deoarece Germania Occi
dentală, ca aliatul cel mai apro
piat al imperialismului american, 
a devenit focarul unui nou peri
col de război în Europa.

Otto Grotewohl a spus, de ase
menea. că înarmarea atomică a 
Germaniei Occidentale nu modifi-

că raportul de forte militare din 
lume în favoarea imperialismului. 

Germania de astăzi, a arătat el, 
nu mai este Germania anilor 1939 
sau 1941. Clasa muncitoare, tine
retul și păturile largi ale intelec
tualității din Germania Occiden
tală iși dau seama tot mai limpe
de de pericolul înarmării atomice 
și trec tot mai mult la acțiuni. 
Imperialismul german nu mai dis
pune de resursele umane și de te 
ritoriul de care dispunea in anul 
1939.

Otto Grotewohl a subliniat că o 
problemă hotărîtoare pentru asi
gurarea păcii și renașterea națio 
nală a Germaniei ca stat unit, iu
bitor de -pace și democrat constă 
în prezent în respingerea, înfrîna- 
rea și înfrîngerea militarismului 
în Germania Occidentală.

Pentru destinderea internațio
nală, Republica Democrată Ger
mană consideră de asemenea că 
o problemă politică particulară 
foarte importantă este poziția sa 
față de statele vecine situate la 
Marea Baltică, a declarat Oțto 
Grotewohl.

Ca și pactul de neagresiune 
dintre cele două state germane, 
a spus Otto Grotewohl, un pas 
important pe calea destinderii în
cordării internaționale și asigură
rii păcii l-ar constitui încheierea 
unui tratat de neagresiune între 
statele situate la Marea Baltică.

Otto Grotewohl a spus că în
trecerii desfășurate de militariștii 
vestgermani în domeniul înarmării 
atomice, R. 15. Germană îi opune 
întrecerea pașnică pentru rezolva
rea principalei sale sarcini eco
nomice — de a depăși pînă în 
anul 1961 Germania Occidentală 
în ce privește consumul celor mai 
importante mărfuri pe cap de lo
cuitor.

Noi însă, a declarat O. Grote
wohl, sintem de asemenea gata 
și în situația de a răspunde așa 
cum se cuvine oricărei agresiuni, 
oricărei încercări de a împiedica 
munca noastră pașnică.

O. Grotewohl a arătat că 
această convingere se bazează pe 
forța creatoare a poporului ger
man, pe legăturile frățești care 
unesc R. D. Germană de Uniunea 
Sovietică și cu toate statele so
cialiste.

Conferința de la Geneva
GENEVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 10 iunie, 
după terminarea ședinței Conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe, 
la Palatul presei a 
conferință de presă a delegației 
sovietice. Conferința de presă a 
fost condusă de V. A. Zorin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. El a expus pro
punerile făcute de Uniunea Sovie
tică la ședința din 10 iunie și a 
răspuns fa întrebările ziariștilor.

★
GENEVA 11 (Agerpres). — ____ _________ ___ ,.___

TASS transmite: La 11 iunie a.c. ]a Geneva a miniștrilor Afacerilor 
A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe.

avut loc o

de presă a

Externe al U.R.S.S., a oferit la re
ședința delegației U.R.S.S. un de 
jun în cinstea dr. L. Boiz, minis
trul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane. La dejun au participat 
din partea delegației R. D. Ger
mane — O. Winzer, H. Toplitz, P. 
Florin, G. Kegel, B. Meissner; 
din partea delegației U.R.S.S. — 
V. A. Zorin, A. A. Smirnov, I. 1. 
Ilicev și alții.

In cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, a avut loc un schimb de pă
reri în problemele Conferinței de

O fotografie din ziarul parizian „L’EXPRESS": tui pichet de grevă al salariați'or spitalelor din New York. Greviștii cer condiții 
tnai omenești de salarizare. Această grevă este doar una din numeroasele greve ce au răscolit S.U.A. in anul acesta ca urmare a 

Înrăutățirii situației oamenilor muncii.

Presa internațională comentează 
Declarația guvernului R.P. Romîne

Declarația guvernului R. P. Romîne cu privire la amplasarea în 
Grecia a rampelor de lansare a rachetelor teleghidate și problema 
păcii și securității în Balcani continuă să fie comentată de presa 
internațională.

R. D. GERMANA

Ziarul „Bauern Echo", organ al 
Partidului Democrat Țărănesc din 
Germania, subliniază importanța 
noii propuneri a guvernului romîn 
cu privire la o întîlnire a șefilor 
de guverne ai statelor balcanice 
în cadrul căreia s-ar putea exami
na și adopta un Tratat de înțele
gere și securitate colectivă a re
giunii balcanice.

„Național Zeitung", organ al 
Partidului Național Democrat din 
Germania, subliniază că guvernul 
R. P. Romîne sprijină cu notărîre 
propunerile lui N. S. Hrușciov cu 
privire la crearea unei zone denu
clearizate în Balcani și în bazinul 
Mării Mediterane și își exprimă 
speranța că ele vor fi sprijinite 
de toate guvernele țărilor intere
sate, răspunzătoare de soarta po
poarelor lor.

GRECIA 1

cu Declarația guvernului

„Avghi" din 10 iunie, ca
pe larg propunerile țării

Ziarele grecești continuă să pu
blice largi extrase ți comentarii în 
legătură 
romîn.

Ziarul 
mentind
noastre, scrie printre altele : „Șefii 
partidelor liberal și progresist s-au 
declarat în favoarea acceptării 
noii propuneri privitoare la convo
carea conferinței balcanice. In de
clarația comună dată publicității, 
domnii Venizelos și Markezinis 
subliniază că ar fi o greșeală să se 
respingă din oficiu propunerea 
premierului romîn".

De altfel, scrie ziarul „Avghi", 
atitudinea lui Markezinis și Veni
zelos exprimă ecoul adina pe care 
l-a stîrnit inițiativa premierului 
romîn, precum și înțelegerea pe 
care o arată păturile largi ale 
poporului față de necesitatea de a 
se reglementa toate problemele in 
Balcani și de a se menține Peninsu
la Balcanică departe de „jungla

S-au încheiat lucrările 
Congresului culturii 

socialiste

războiului atomic". Trebuie să se I 
sublinieze, scrie în continuare zia- l 
rul „Avghi", că opoziția in totali- 1 
tatea ei s-a pronunțat împotriva ' 
tacticii guvernului de a respinge I 
sistematic dialogul cu țările balca- 1 
nice. Toate partidele de opoziție 
consideră că este necesar să se 
ducă tratative spre a se găsi moda
litatea de a se zădărnici instalarea 
bazelor pentru lansarea de rachete 
în regiunea balcanică.

Ziarul „Anexartitos Tipos" din 
10 iunie comentează favorabil pro
punerile guvernului romîn. „Noua 
propunere rominească, scrie ziarul, 
conține indicații concrete privind 
crearea unei zone denuclearizale ; • 
majoritatea cercurilor politice ale' 
țării, precum și întregul popor grec 
susțin propunerea și condamnă ba
zele morții". Ziarul conchide că 
guveYnul grec ar comite o mare 
greșeală respingînd propunerea gu
vernului romîn.

INDONEZIA

Ziarele „Bintang Timur", „Pe- 
muda“, ți altele publică propune
rea guvernului romîn privind con
vocarea conferinței balcanice ți 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani.

Ziarul „Indonesia Observer" pu
blică în prima pagină un material 
intitulat „Romînia cheamă la o 
conferință la nivel înalt în Bal
cani".

ITALIA

Sub titlul „Rominia cheamă la 
convocarea unei conferințe balca
nice pentru crearea unei zone a 
păcii", ziarul „Vnita“ reproduce 
pasaje din Declarația guvernului 
R. P. Romine.

Ziarul „H Popolo" publică în 
rezumat Declarația guvernului ro- 
min, comentind-o în mod pozitiv.

PRAGA 11. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 11 iunie 
s-au încheiat c< Ja. Fraga lucrările 

, . — , . << Congresului culturii socialiste, hi„Austria Pre.se Agentur , pre- trei zile în care s-a desfășurat 
cum și ziarul „Volkstimme* pu- congresul au luat cuvîntul artiști, 
blică în rezumat Declarația guver
nului romîn cu privire la ampla
sarea în Grecia a rampelor de lan
sare a rachetelor teleghidate și 
problema păcii și securității în
Balcani. t

AUSTRIA

(Agerpres)

scriitori, reprezentanți ai intelec- .
tualilății cehoslovace, precum ș 
membri ai delegațiilor de peste ’
hotare.

Din partea oamenilor de cultură 
din R. P. Romînă, tov. Ion Pas, 
președintele Comitetului de radio
difuziune și Televiziune, a transmis 
congresului un călduros salut.

Festivalul irita din nou 
Departamentul de Stat

(Urmare din pag. l-a) 

rerea Departamentului de Stat 
„propagandă comunistă".

Ridicolul unor astfel de presu
puneri este evident. Afirmațiile 
Departamentului de Stat sînt in
consistente. Răsfoind programele 
Festivalului de la hiena ca și 
cele ale trecutelor festivaluri 
chiar și oamenii dispuși să găsea
scă nod în papură nu vor găsi ni
mic ce poate fi copsiderat drept 
prilej de „promovare a ideilor 
comuniste". Atunci ce irită Depar
tamentul de Șțat, ce-l determină 
să intimideze pe viitorii pârtiei- 
panți ? Ce poate auzi tinărul a- 
metican la Festivalul de la Vie- 
na ? Festivalul Mondial al Tine
retului oferă lingăilor din în
treaga lume prilejul să se cu
noască, să manifesteze împreună 
dorința lor comună de a se sta
bili pe pămînt o pace durabilă, 
de a se statornici între state re
lații de colaborare și de intre- 
cere pașnică. Țocmai acest lucru 
irită Departamentul de Stat al 
S.U.A. care din păcate se mai 
află pe pozițiile războiului re
ce. Și de aceea declară totul 
„propagandă comunistă". Pentru 
Departamentul de Stat cintecul 
popular din Venezuela, ca ți 
tabloul pictat de un tinăr din 
Bulgaria, costumul popular ro- 
mînesc și cintecul de pace al ti
nerilor indieni sînt lucruri „sub
versive". „Subversive" pentru că 
contribuie la o cunoaștere și mai 
exactă a culturii și năzuinței ti-

nerilor din alte’ părți ale lumii, 
îi apropie, îi face să devină prie
teni, lucru nedorit de Departa
mentul de Stat. De aceea iritare 
la forul de politică externă ame
ricană, de aceea invitația ca cei 
care pleacă să treacă pe la De
partamentul de Stat ca să afle 
părerile sale despre realitățile cu 
care ei vor veni în contact. Da 
aceea iritare, pentru că ideile 
„standard S.U.A." nu corespund 
cu realitățile pe care tinerii ame
ricani le vor afla prin contact til 
cu- ținerii reprezentanți al -altor 
țări. ‘ ' * • -sî ”'L ->

La Viena are loc cel de al 
I ll-tea Festival’ 'Mondial a Tine- 
telului. La celelalte șase festiva
luri reprezentanții tineretului 
american au luat parte activă, 
deși și atunci fuseseră proferate 
amenințări, deși și atunci s-au 
pus piedici. Dar tinerii americani 
au sărit peste obstacolele puse 
în mod artificial și au manifestat 
entuziast pentru ideile păcii și 
prieteniei ce însuflețesc deopo
trivă pe tinărul american sau 
chinez, indian sau francez. Nici 
de această dată declarația Depar
tamentului de Stat nu va reuși 
si intimideze pe tinerii ameri
cani. să-și aducă aportul la reuși
ta Festivalului. Și aceasta spre 
deplina izbîndă a dorinței arză
toare a popoarelor de a vedea 
stabilită pacea, prietenia și co
laborarea intre toate țările lumii.

Clteva zile, ziariștii acreditați 
la Geneva au trebuit să se mul
țumească cu laconicele comunica
te pe care prin rotație le citeau 
purtătorii de cuvînt. Curiozitatea 
profesională a ziariștilor dezlăn- 
țuia potop de întrebări. Fără răs
puns insă. întâlnirile neoficiale 
ale miniștrilor de Externe se des
fășurau ferite de privirile indis
crete ale presei. In lipsa unor in
dicații sigure, in articolele cores
pondenților apuseni se vehiculau 
presupuneri. Pe neașteptate, 
marți seara — abătindu-se de la 
regulile devenite tradiționale — 
purtătorul de cuvînt american a 
devenit limbut. Avea un aer de 
înmormîntare și afișa pesimismul. 
Ce se intimplase ? De unde „pe
simismul manifest" despre care 
pomenea „Gazette de l.aussan- 
ne" ? Limbutul purtător de cu
vînt american n a putut elimina 
impresia că pesimismul pe care 
se străduia să-i difuzeze era me
nit să camufleze dezorientarea în 
care se aflau miniștrii occidentali 
în urma importantelor propuneri 
expuse de U.R.S.S. încă în cursul 
întîlnîrilor neoficiale. Era o ma
nevră „tactică", cum o caracteri
za cu blîndă înțelegere un ; 
apusean de tiraj. In cercurile 
plomatice din Geneva, ciudata 
tîmplare de marți a stîrnit un 
teres cu totul special pentru 
dința plenară de a doua 
„France Presse" vorbea de uria
șul interes pentru prevăzuta inter
venție a lui A. A. Gromîko.

Interesul a fost justificat. 
Miercuri, la Casa Presei, puteau 
fi văzuți ziariști de pe toate con
tinentele intr-o activitate de o 
febrilitate puțin obișnuită : trans
miteau în lumea întreagă conți- 
nutul noilor propuneri sovietice. 
„Pesimismul" delegației america
ne era demascat. Nu mai încăpea 
îndoială că fusese o manevră de 

■ ultimă oră spre a atenua impre
sia uriașă exercitată de noile pro
puneri sovietice, manevră, de alt
fel, reluată chiar la masa trata
tivelor din Palatul Națiunilor de 
către cei trei miniștri occidentali, 
acompaniați de belicosul domn 

Ce preferă dl. von Brentano Grewe, vechiul protejat al lui
Desen de V- VAS1L1U Hitler. Corul pesimiștilor ce a

Ministrul de externe vestgerman von Brentano a 
refuzat să participe la lucrările conferinței miniș
trilor de externe ce are loc la Palatul Națiunilor 
din Geneva. (Ziarele)

ziar 
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i în- 
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De ce sînt „pesimiști*1 
unii domni occidentali ■ ■■

răsunat imediat In presa apusea
nă era un indiciu clar că propu
nerile sovietice au pus în în
curcătură puterile occidentale. 
Noile inițiative sovietice sînt o 
dovadă concludentă a spiritului 
conciliant al Uniunii Sovietice. 
U.R.S.S. a făcut mereu noi pași 
spre a apropia punctele de vede
re divergente, aducînd amenda
mente |a propriile sale propuneri 
spre a ține seama de pozițiile 
celeilalte părți participante la 
tratative. Occidentalii au spus 
însă mereu „nu". Puterile occi
dentale se cramponează de pozi
ții învechite, nu vor să asculte 
cerințele realității. De aceea, ele 
încearcă acum să obțină circum
stanțe atenuante pentru atitudi
nea lor neconstructivă, denatu
red sensul și conținutul propu
nerilor prezentate de A. A. Gro
mîko. Eșecul unor asemenea în
cercări este evident.

Propunerile sovietice au căpă
tat din primul moment al publi
cării lor prețuirea opiniei publi
ce mondiale. Ele sînt un pas im
portant în vederea asigurării suc
cesului tratativelor de la Geneva. 
Formulînd aceste propuneri, 
U.R.S.S. a mers încă odată în în- 
timpinareă punctului de vedere al 
puterilor occidentale în legătură 
cu o serie de chestiuni esențiale, 
în ce constau noile propuneri ale 
U.R.S.S.?

Ținînd seama de poziția pute
rilor occidentale, U.R.S.S. este 
dispusă să nu insiste asupra li
chidării imediate totale a regimu
lui de ocupație din Berlinul occi
dental și ar putea accepta men
ținerea provizorie a anumitor 
drepturi de ocupație ale puterilor 
occidentale în Berlinul vestic pe 
o perioadă de timp strict deter
minată și anume — un singur

an. O Înțelegere referitoare la o 
reglementare provizorie a pro
blemei Berlinului occidental tre
buie să aibă la bază:

reducerea efectivului forțelor 
armate și armamentului de care 
dispun puterile occidentale In 
Berlinul apusean pînă la contin
gente simbolice;

încetarea oricărei propagande 
împotriva R.D. Germane și a ce
lorlalte țări socialiste desfășurată 
din Berlinul occidental ;

lichidarea centrelor de spionaj 
din partea apuseană a Berlinului;

asumarea de către puterile oc
cidentale a obligației de a nu in
stala in Berlinul occidental nici 
un fel de baze atomice și rampe 
pentru rachete.

Uniunea Sovietică propune 
crearea unui comitet pe Întreaga 
Germanie alcătuit pe bază de pa
ritate din reprezentanții R.D.G. 
și R.F.G. Acest comitet trebuie 
să ' creeze premisele în vederea 
unificării Germaniei și să exami
neze problemele legate de pregă
tirea și încheierea unui Tratat de 
pace cu Germania. Dacă, ideea 
acestui comitet ar putea fi soco
tită. inacceptabilă pentru un stat 
german sau altul, cele patru pu
teri ar putea recomanda celor 
două state, germane să găsească 
alte forme de colaborare conside
rate a fi potrivite. Dar activita
tea comitetului pe întreaga Ger
manie sau a alternativei sale nu 
trebuie să fie tărăgănată, ci să 
se desfășoare în cadrul unui a- 
numit termen — în cursul unui 
an trebuie să se rezolve de co
mun acord problemele Tratatu'ui 
de pace și unificării Germaniei.

Propunerile sovietice țin seamă 
de răspunderea marilor puteri 
pentru îndeplinirea obligațiilor

rezultate din statutul provizoriu 
al Berlinului occidental. Aceste 
propuneri se bucură de sprijinul 
deplin al guvernului Republicii 
Democrate Germane. Prezentind 
propunerile sale, Uniunea Sovie
tică a atras atenția că ea nu va 
accepta să-și afirme consimță- 
mîntul pentru continuarea regi
mului de ocupație în Berlinul oc
cidental, dacă puterile apusene 
nu vor aplica măsurile necesare. 
Uniunea Sovietică a fost și ră- 
mîne un adversar principial al 
menținerii regimului de ocupație. 
Ea a propus ideea unei soluții 
provizorii pentru Berlinul occi- 
dental inspirată numai de dorin- mente" 
ța realizării unui acord la Gene- genția 
va. Dar aceasta soluție provizo
rie trebuie totuși să elimine con
secințe și manifestări dintre cele 
mai periculoase pentru pace ce 
au loc in sectoarele vestice ale 
Berlinului. In privința comitetu-

Franței". La Geneva s-a remarcat 
faptul că în unele din cuvintărue 
rostite de miniștrii occidentali în 
ședința de miercuri a fost expri
mată intenția de a se studia cu 
atenție propunerile U.R.S.S. Opi
nia publică consideră că puterile 
occidentale au de trecut un exa
men dificil. Ele trebuie să dove
dească prin fapte că doresc o în
țelegere, că apreciază spiritul 
conciliant al U.R.S.S., că inten
ționează să adopte o atitudine 
constructivă. Vor face aceasta 
puterile occidentale sau vor da 
curs dorinței pe care o exprimă 
cercurile agresive de a se torpila 
conferința de la Geneva și a se 
bara calea spre conferința la cel 
mai înalt nivel ? Deocamdată tre
buie să constatăm că puterile oc
cidentale inspiră în presa pe ca
re o dirijează , un 'Veritabil „val 
de pesimism". ' rășul Jozet Cyrankiewicz, preșe-

Merită să se releve faptul că dintele Consiliului; de Miniștri al

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen>- 
trai al Partidului Comunist u ' > 
Uniunii Sovietice a aprobat ini*<~ 
țiativa oamenilor țnuncii din raio-’ 
nul economic-.adipinistrativ Sver
dlovsk,. care și-au luat, .angaja
mentul, să îndeplinească'cu un an 
înainte de termen sarcinile planu
lui septenal de dezvoltșre a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—-1965, adoptat de Con
gresul al XXl-lea al P.C.U.S.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). —■ 
■Joi dimineața a părăsit Varșovia, 
plecînd spre patrie, tovarășul Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii conducătorul delega
ției guvernamentale romîne care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Poznan.

înainte de plecare, tovarășul 
Ion Cozma a fost primit de tova
rășul Jozef Qyxan^'ewicz, preșe- 

..... ; _i
în unele cercuri politice din Occi- R. P. Polone.
dent atitudinea puterilor occidep- . SOFIA. — In seara zilei de 10 
tale este supusă unei critici vehe- iunie a avițt loc Ia Sofia primul 
-----** După cum transmite a- spectacol prezentat de formația 

.......... »-*-— 'artistică „Doina' Argeșului" dirf 
.Pitești. " ''—e

La spectacol, care s-a bucurat 
de țin mare succes, a asistat M. 
.Roșianu. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne, 
în R. P.. Bulgaria.

DELHI. — La 9 iunie au fost 
anunțate rezultatele tradiționalului

_ ... „United Press", intr-un
discurs pregătit spre a fi rostit 
în Senat, senatorul democrat 
Mike Mansfield, membru al comi
siei senatoriale pentru relațiile 
externe, a declarat că „ar fi o 
greșeală să se renunțe la încerca-

lui pe întreaga Germanie, acpșt' rea țte a se ajunge la un acord 
organ ar avea o mare importantă la cptrierința .de Ia Geneva a raîfo 
pentru însănătoșirea atfnosferei niștrilor de externe";’ S"' coticuis internațional, de desene, 
în Germania. Se poate aprecia îndemnul- la realism al Țui regizate de copii, organizat anual 
pe bună dreptate că propunerile 
sovietice reprezintă o platformă 
realistă pentru rezolvarea unor 
probleme acute din Berlinul occi
dental și Germania.

Caracterul constructiv al noilor 
propuneri a trebuit să fie recu
noscut și de unde ziare și agen
ții occidentale. Corespondentul 
agenției „Associated Press" con
sidera că Uniunea Sovietică prin 
noile sale propuneri a făcut incă 
o încercare „de a merge In intîm- 
pinarea Occidentului într-o serie 
de puncte". Același corespondent, 
referindu-se la propunerile pre
zentate de A. A. Gromîko, afirma 
că unele din ele „nu displac Sta
telor Unite, Marii Britanii țl

Mansfield ar trebui să aibe ecou 
la Departamentul de St3t și la 
reprezentanții săi aflați pe malu
rile Lemanului. Opinia publică 
salutind cu căldură noile propu
neri sovietice, așteaptă, în același 
timp, de Ia puterile occidentale 
să pună capăt unei atitudini lip
sită de năzuința unei -înțelegeri, 
să dea dovadă de spirit construc
tiv, să facă tot ceea ce depinde 
de ele pentru ca punctele de ve
dere ale partlcipanților să se a- 
propie într-o măsură care să per
mită un acord. Dacă vor preceda 
altfel, puterile occidentale iși vor 
asuma in fața popoarelor răspun
derea pentru consecințe.

EUGENIU OBREA

re£izatp de 'copii,' orga.pizat anual 
de revista indiană „Shankars 
Weekly".

Au fost premia ți copii din 
U.R.S.S., Polonia. Cehoslovacia, 
Republica Populară Chineză, Ro
mînia, Bulgaria. Ungaria, Repu
blica Democrată Germană. Mon
golia. Iugoslavia. Japonia, S.U.A. 
și alte țări.

NEW YORK. — Astronomul so
vietic V. A. Ambarțumian. direc
torul observatorului ..Biurakan" 
din Erevan, a fost ales membru 
corespondent al Academiei Națio
nale de Științe a S.U.A.

BERLIN. — După cum anunți 
agenția ADN, la 10 iunie și-a în
cheiat lucrările la Berlin confe
rința miniștrilor Poștei și Teleco
municațiilor din țările socialistei
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