
Biblioteca
Regiona’ă

I Hunedoara- '

Proletari du

cînleia 
ineretului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3146 4 PAGINI — 20 BANI

Printre brigăzile de tineret 

fruntașe de la Uzinele meta
lurgice „Înfrățirea" din Ora

dea se numără și cea din secția 

mecanică condusă de Iosif Do
boș.

Fotoreporterul nostru i-a sur

prins pe tinerii din brigadă dis- 

cutînd despre posibilitățile de 

a realiza economii.

Foto : N. STELORIAN

Cu planul semestrial 
îndeplinit

Muncitorii din industria lemnu
lui raportează cu mîndrie înde
plinirea planului la producția glo
bală pe primul semestru al anului 
cu 5 zile înainte de termen. Acest 
succes va permite muncitorilor «ă 
realizeze cantități suplimentare de 
cherestea de rășipoase și de fag, 
furnire, parchete și mobilă, întîm- 
pinînd astfel cu rezultate deosebi
te ziua de 23 August. Datorită

mai bunei folosiri a materiei pri

me, reducerii consumurilor speci
fice și creșterii productivității 

muncii, muncitorii din această ra
mură industrială au reușit ca prin 

reducerea prețului de cost în pri
mele 5 luni ale anului să reali
zeze economii peste plan în valoa

re de 25 milioane lei.

Noi succese 
ale constructorilor 
de pe șantierele 
uzinelor de la 

Săvinești 
și Roznov

Constructorii, montorii și insta
latorii de pe șantierul nr, 1 relon- 
rolan, și-au luat angajamentul, ca 
în cinstea zilei de 23 August, mă
reața sărbătoare a poporului nos
tru să îndeplinească planul de 
stat pe întreg anul. Pe linia res
pectării acestui angajament, lu- 
crind în două schimburi, ei exe
cută în momentul de față ultimele 
lucrări la instalarea utilajelor din 
secțiile polimer și monomer, de la 
stația pilot „Rolanul mic“.

Pe șantierul nr. 2 Roznov, care 
construiește fabrica de acid azotic 
au fost terminate lucrările secției 
de ambalare și depozitare a ma
teriei prime. Lucrările la sala de 
•acid sînt terminate în proporție 
de 75 la sută.

Constructorii șantierului nr. 3 
ai fabricii de amoniac lucrează în 
momentul de față la finisarea ha
lei compresoarelor.

Pentru muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Săvinești și Roz
nov s-a înălțat o colonie modernă 
de blocuri și vile compusă din 
peste 300 apartamente', care vor fi 
date' în folosință pînă la 23 Au
gust.

-------9------  

înapoierea din Irak 
a delegației U. T. M.
Zilele acestea s-a întors în Ca

pitală de.egația Uniunii Tineretu
lui Muncitor, din Republica Popu
lară Rotnînă, formată din tovară
șii : Dumitru Popescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M. și Bră- 
tescu Stanciu, activist al Secției 
Relații cu Străinătatea a C.C. al 
U.T.M., care a participat la pri
mul congres al Federației Tinere
tului Democrat din Irak.

Cît mai multe economii 
pentru înflorirea 

patriei noastre socialiste
mobilizare a tinerilor la acțiunile 
de economii. Organizația U. T. M., 
îndrumată de organizația de par
tid, a creat în rîndurile tinerilor 
un puternic interes pentru reduce
rea adausurilor de prelucrare, rea-

au

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a subliniat în mod 
deosebit că pentru îndeplinirea 
sarcinilor industrializării socialiste 
a țării, trebuie mobilizate toate 
rezervele interne materiale pentru 
sporirea acumu
lărilor socialiste. 
Mergînd pe linia 
îndeplinirii aces
tor sarcini, tine
rii reșițeni
lansat chemarea către întreg tinere
tul dc a realiza „Cît mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste".

Această chemare urmărește folo
sirea tuturor căilor posibile pentru 
realizarea economiilor de orice na
tură — în orice ramură din in
dustrie și chiar și în agricultură ; 
adică înmănuncherea tuturor posi
bilităților sub o lozincă care ex
primă scopul principal al acțiuni
lor pentru economii. în legătură 
cu realizarea acestor economii or
ganizațiile de bază U.T.M. trebuie 
să desfășoare o muncă largă de mo
bilizare generală a tuturor tineri
lor, să desfășoare o puternică acti
vitate politică, arătînd maselor de 
tineri importanța folosirii tuturor 
resurselor pentru realizarea de e- 
conomii.

Pentru a constata felul cum tine
rii piteșteni au răspuns acestei 
chemări, ziarul nostru a întreprins 
un raid în mai multe întreprin
deri ale orașului Pitești.

Chibzuind fiecare 
kilogram de metal
Comitetul U.T.M. de la între

prinderea C.F.R. de poduri metali
ce ți prefabricate din beton, a des
fășurat o largă muncă politică de

Cum se ocupă Comitetul orășenesc 
U.T.M. Pitești de aplicarea inițiativei 

tinerilor reșițeni
lizarea de inovații, colectarea me
talelor, reducerea consumurilor 
specifice, pentru descoperirea și 
folosirea tuturor căilor ce conduc 
la economii. în adunările generale, 
în cercul de învățămînt politic, 
la gazeta de perete, în discuții 
individuale, li s-a arătat ti
nerilor ce înseamnă economisirea 
metalului pentru întărirea patriei 
noastre socialiste. La cursurile de 
minim tehnic de asemenea au fost 
organizate lecții privind posibilită
țile de realizare de economii. Toa
te acestea au avut un efect pozitiv. 
Celui căruia ne am adresat pentru 
a afla economiile realizate — la 
metal, de pildă — magazinerul, a 
deschis cu satisfacție carnetul său.

— De la lăcătușerie am primit 
într-o lună 4.500 kg. de metal, iar 
de la poduri peste 5.000. Și tre
buie spus că această cantitate este 
numai o parte din economii. Foar
te mult metal care se economiseș
te se reîntrebuințează direct în 
producție fără a mai ajunge pînă 
la magazie.

Trasînd judicios, răsucind în fel 
și chip, alegînd forma cea mai 
convenabilă a decupărilor la mon
taj, tinerii ajung Ia folosirea fiecă
rui colțișor de metal. Din bucățile 
rămase totuși, se scot formele mai 
mici : colțare, întărituri etc. Sudo
rii acordă și ei, de asemenea o

mare atenție urmăririi liniilor tra
satorilor. La lăcătușerie tinerii dis
cută în consfătuirile de brigadă 
problemele economiilor, se ocupă 
de ridicarea nivelului lor profesio
nal, își împărtășesc unul 

metodele 
de muncă.

în cele 
secții, 
rie și poduri, în 
legătură cu mun- 

economisire a metalu-

altuia 
bune

două 
lăcătușe-

ca atentă de
lui se vorbește des despre tineri 
ca Șerban Constantin, Ion Diaconii, 
Popa Gheorghe, Ion Panait și alții. 
Pe lîngă economiile de metal, aici 
se mai poate vorbi despre alte nu
meroase economii. Se poate

V. CONSTANTINESCU

In acțiunea de înfrumusețare a Capitalei
La acțiunile de gospodărire și 

înfrumusețare a Capitalei inițiate 
de sfaturile populare participă 
printr-o muncă intensă mii de ce
tățeni. De la 1 ianuarie și pînă la 
începutul acestei luni au fost exe
cutate în București noi lucrări de 
pavaje pe o suprafață de aproape 
161.000 m.p., din care 111.000 
m.p. prin muncă voluntară și cu 
posibilități locale ale sfaturilor

populare raionale. La o suprafață 
de aproape 337.000 m.p. de pava
je au fost făcute reparații capitale 
și curente.

Mobilizați de deputați, de comi
tetele de stradă, de organizațiile 
U.T.M. și comisiile de femei, ce
tățenii Capitalei au contribuit prin 
mii de ore de muncă voluntară la 
extinderea peste prevederile pla
nului a rețelei de apă și canali

zare cu aproape 3.800 m.l., a celei 
electrice cu 4.500 m.l. și au ame
najat 156.800 m.p. de spații verzi.

Odată cu participarea ia lucră
rile de înfrumusețare a orașului, 
locuitorii Capitalei au sprijinit cu 
entuziasm acțiunea de colectare a 
fierului vechi. Ei au adunat peste 
2.510 tone de fier vechi pe care 
l-au și expediat oțelăriilor din di
ferite centre industriale ale țării.

Noi construcții în regiunea Ploești
in regiunea Ploești se constru

iesc numeroase locuințe muncito
rești, precum și clădiri social- 
culturale din fondurile sfaturilor 
populare și ale întreprinderilor.

Cel mai mare volum de con
strucții se execută în centrul de 
reședință al regiunii — orașul 
Ploești — în cadrul planului de 
sistematizare a orașului. In urmă
torii 2-3 ani Ploeștiul își va schim
ba mult înfățișarea. Această schim
bare se va putea observa încă de 
la intrarea în oraș. Gara de sud 
a orașului, la care lucrările de 
reconstrucție sînt avansate, va fi 
o gară modernă și va satisface pe 
deplin traficul sporit. In imediata 
apropiere a gării de sud sînt în 
curs de construcție două cvartale 
noi de locuințe. In unul dintre 
aceste cvartale vor fi date în fo
losință în cinstea zilei de 23 Au
gust primele 96 de apartamente. 
Aici se vor construi alte 8 blocuri 
cu un total de 240 apartamente. 
Nu departe de acest cartier se va 
ridica un nou cvartal de locuințe 
cu peste 200 de apartamente.

Un mare număr de locuințe 
muncitorești sînt în curs de con
strucție și în celelalte orașe și

centre muncitorești din regiune. La 
Sinaia se lucrează la 4 blocuri cu 
72 de apartamente, iar la Buzău 
a început reconstrucția centrului 
orașului, unde se vor construi 56 
de apartamente noi și numeroase 
magazine moderne. Pentru petro
liștii din schelele Văii Prahovei se 
construiesc 24 de apartamente la 
Cîmpina, 12 apartamente la Bol
dești, iar la Tîrgoviște, pe lîngă 
cele 12 apartamente In curs de 
construcție, va începe în curind 
construirea a încă 24 apartamente.

Vineri 26 iunie 1959

In cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei

La ce lucrează 
tinerii artiști 

plastici

La colțul festivalului de la ȚeJ 
sătoriile Reunite din Capitală, ti« 
nerii au strîns darurile confecțio
nate de ei pentru festival.

O fată din Moscova sau Pa
ris, sau din altă parte, va purta 
cu plăcere fusta lucrată cu dra
goste de fetele noastre.

Foto : D. F. DUMITRU

Democrația 
americană

(Continuare in pag. IlI-a)

La Școala medie ,JWihai Viteazul" 
din București. Ultima repetiție — 
peste cîteva zile începe examenul 

de maturitate.

marea întrecere în cinstea 
de 23 August, care a cu- 
laolaltă oameni de cele mai

Ce naște din pisica^ .---•---

Am citit nu de mult In ziarul 
„Scînteia tineretului11 articolul 
„Neghina a fost smulsă". El vor
bea despre un tînăr din comuna 
noastră, medicul Petru Corcodel. 
In urma acestui articol au mai 
fost publicate cîteva scrisori pe 
care de asemenea le-am urmărit.

Locuitorii comunei noastre au 
suferit mult în anii regimului 
burghezo-moșieresc cînd cele 700 
de familii de țărani muncitori 
n-aveau nici măcar a patra parte 
din pămîntul pe care-1 munceau. 
Stăpîni pe întreaga comună erau 
15 moșieri și 40 de chiaburi care 
sugeau ca niște ploșnițe nesătule 
toată vlaga omului sărac. Intr-unui 
din satele comunei, satul Vînători, 
din cele 800 hectare de pămînt 760 
de hectare aparțineau unei singu
re moșierese la care țăranii munci
tori trudeau ca în robie, din zori 
și pînă în noapte, zdrențuiți și flă- 
mînzi. Cei care se îmbolnăveau 
erau izgoniți de vătafi și lăsați pe 
mina babelor doftoroaie. Mulți din
tre oamenii săraci care se îmbol
năveau nu aveau posibilitatea să 
meargă la spital și n-au văzut ple- 
cîndu-se cu grijă deasupra lor 
vreun medic pînă în anii regimu
lui nostru democrat-popular. Cu 
sprijinul clasei muncitoare, sub 
conducerea partidului, comuna 
noastră, în trecut lipsită pînă și 
de o șosea care s-o lege de satele 
învecinate, a devenit azi o comu
nă modernă, electrificată, cu insti
tuții social-culturale noi: cămin 
cultural, stație de radioamplifica
re, cinematograf, dispensar, cămin 
de Copii... Gospodăria noastră co
lectivă înființată acum nouă ani

se numără printre gospodăriile a- 
gricole colective milionare din re
giune. Viața colectiviștilor devine 
cu fiecare zi tot mai îmbelșugată 
și plină de bucurii.

Noi am primit cu dragoste și 
căldură pe toți tinerii intelectuali 
veniți să muncească în mijlocul 
nostru și cei mai mulți dintre ei 
și-au dobîndit prin activitatea lor 
un frumos prestigiu în fața locui
torilor. Învățătoarea Zamfira Șer-

Corcodel a murdărit prin practicile 
sale negustorești titlul pe care-I 
deținea. El a început să folosească 
cunoștințele sale în scopul jecmă
nirii oamenilor. A înșelat pe unul, 
a înșelat pe altul pînă cînd oame
nii, revoltați de asemenea mîrșăvii, 
l-au aruncat din mijlocul lor, cum 
bine s-a spus, ca pe o neghină 
strecurată în grîu.

Analizînd mai profund faptele a- 
cestuia noi ne-am dat totodată

bănescu, candidată de partid, e 
nelipsită în timpul ei liber de la 
activitățile căminului cultural, o 
vezi mereu preocupată de rezolva
rea unor probleme obștești. Tî- 
nărul învățător leaver Omer a fost 
ales de cetățeni, ca o prețuire a 
muncii sale, deputat în sfatul 
popular.

Locuitorii comunei noastre s-au 
obișnuit să vadă în tinerii intelec
tuali, oameni înaintați crescuți și 
educați de regimul nostru demo
crat-popular în spiritul dragostei 
față de muncă, ai respectului față 
de cei ce muncesc, oameni care 
participă din toată inima la viața 
satului, preocupați de problemeie 
comunei ca de propriile lor pro
bleme. Așa ne-am așteptat noi să 
fie și Petru Corcodel. Ca tînăr 
medic, în fața lui se deschidea un 
cîmp larg de activitate nu numai 
în cadrul dispensarului ci și în ca
drul celorlalte instituții social- 
culturale din comună. Dar Petru

seama că un asemenea individ 
care a încercat să se poarte cu 
noi ca și vătaful de odinioară nu 
putea să fie provenit din rindul 
oamenilor muncii. Intr-adevăr fa
milia acestui individ nu numai că 
nu suferise de pe urma exploa
tării din trecut, ci făcuse ea în
săși parte din tagma jecmănitori
lor. Petru Corcodel nu este altul 
decît fiul fostului patron de maga
zin loan Corcodel din Constanța, 
afacerist de „vază“ printre negus
torii Dobrogei de odinioară.

Pentru noi a devenit acum clar 
de unde și-a însușit Petru Corco
del deprinderile negustorești, con
cepția după care avea să-și tîr- 
guiască el mai tîrziu învățătura. 
Familia lui care locuiește în Con
stanța trăgea speranța că va putea 
din nou să trăiască pe spinarea 
oamenilor muncii. Așa se face că 
fostul patron aștepta în fiecare 
seară în fața autogării I.R.T.A. so
sirea autobusului de Pecineaga

prin care fiul său îi trimitea acasă 
păsări și putinici cu brînză, văzîn- 
du-se chiar nevoit să amenajeze 
acasă o magazie specială pentru 
asemenea „venituri". O familie în
treagă de jalnice otrepe ale trecu
tului își pusese astfel în gind să-și 
reia rolul de ploșniță.

Iată dar că practicile lui Petru 
Corcodel izvorau în mod direct, 
din morala claselor exploatatoare. 
Avid după bani, Petru Corcodel a 
încercat să folosească principiile 
tatălui său în alt domeniu de via
ță făcînd afaceri pe seama sănătă
ții țăranilor muncitori. Intre con
cepțiile lui putrede și etica unui 
medic cetățean dintr-o țară în care 
se construiește socialismul există 
o prăpastie de netrecut.

Dar în relațiile noi de muncă și 
viață din satele noastre nu mai 
poate fi nicidecum loc pentru ex
ploatare și jecmăneală. Oamenii 
noi ai satului care construiesc sub 
conducerea partidului o* viață din 
ce în ce mai luminoasă și îmbelșu
gată s-au ridicat în mod hotărit 
împotriva practicilor negustorești 
manifestate de așa zisul medic 
Corcodel și l-au dat, așa cum s-a 
văzut, pe mîna justiției populare. 
Nu încape îndoială că aceeași 
soartă va avea-o oricare alt Cor
codel care aciuat ici, colo, prin sa
tele patriei noastre ar începe să 
procedeze ca el.

DUMITRU ZOTA, 
secretar al organizației de partid 
comuna Pecineaga, regiunea Con

stanța

Economii de aproope
14.000.000 lei

Un deosebit avint întâlnești zi
lele acestea în schelele petrolifere, 
în exploatările miniere și in cele
lalte întreprinderi industriale din 

regiunea Pitești. Pînă la 24 iunie 

petroliștii din această regiune au 
forat în contul semestrului II pes

te 3.000 metri, economisind în 

primele 5 luni ale anului aproape 

14 milioane lei.

La 
zilei 
prins ____ _____
diferite profesiuni, participă, fi
rește și artiștii plastici.

iată cîțiva dintre tinerii noș
tri pictori și sculptori prezentîn- 
du-ne pe scurt realizările lor în 
cinstea celei di>a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre prin 
care se străduiesc să fixeze pe 
pînză sau să sculpteze în piatră 
și marmură imagini din lupta po
porului nostru, sub conducerea 
partidului, pentru eliberarea de sub 
jugul exploatării, pentru construi
rea în zilele noastre a vieții noi 
socialiste.

Pentru început să dăm cuvîntul 
sculptorilor :

Gavril Kovalski: Compoziția 
cu un caracter oarecum alegoric 
la care lucrez în cinstea zilei de 
23 August, se poate intitula „Ro- 
mînia eliberată". Ea reprezintă o 
scenă alegorică cu ostașii romîni 
și sovietici eliberatori simbolizînd 
frăția de arme romîno-sovietică. 
In momentul de față este gata 
macheta intermediară în gips. Lu
crez cu mult drag la această sta
tuie. Monumentul turnat In bronz, 
urmează să înfrumusețeze un 
scuar din centrul orașului Arad.

Lelia Zuav David: Eroism, dîr- 
zenie, credință în victoria cauzei 
clasei muncitoare. Iată principale
le trăsături de caracter pe care 
mă străduiesc să le redau cît mai 
fidel modelînd figura expresivă a 
tînărului erou utecist Filimon 
Sîrbu. Peste puțin timp, bustul 
său lucrat la mari dimensiuni va 
putea fi turnat în bronz.

Andrei Szabotka: Viața de zi de 
zi, realitățile ce ne înconjoară mi-au 
inspirat o temă deosebit de semni
ficativă zilelor noastre: bucuria 
muncii îndeplinite. Acesta va fi 
deci subiectul compoziției, la care 
lucrez în cinstea zilei de 23 Au
gust. Chipurile celor doi munci
tori din industria grea vor trebui 
să redea participarea lor entu
ziastă la opera de construcție so- . 
cialistă, mulțumirea de a-și fi dus 
sarcinile lor la bail sfîrșit.

Ion Vlad: Monumentul ostașu
lui romîn la caro lucrez și care 
va împodobi una din grădinile 
publice ale Timișoarei, are-înălți
mea de aproape 5 metri. Basore-

lieful lucrat în piatră pe două a- 
ripi ale soclului reprezintă o sce
nă din lupta de eliberare a ora
șului Timișoara de sub jugul 
fascist.

lată și realizările unor tineri 
pictori :

Constantin Blendea: Lucrez la 
portretul unui muncitor pe un fun
dal ce prezintă un șantier în con
strucție. Cea de-a doua lucrare — 
tabloul al cărui subiect poale fi 
intitulat „Eliberarea" înfățișează 
emoționanta întîlnire între un 
grup de muncitori și un ostaș so
vietic în neuitatele zile ale lui 
August 1944.

Ion Bițan : Eroii unuia dintre 
tablourile la care lucrez sînt co
piii — pionierii cărei s-au născut 
în zilele unei lumi noi, într-o țară 
liberă. Ij înfățișez într-una din 
orele lor de cerc în laboratorul de 
fizică al Palatului Pionierilor. O 
altă compoziție reprezintă un grup 
de muncitori ce lucrează în hala 
de ciocane pneumatice a uzinelor 
„Mao Țze-dun", pregatindu-se să 
ia cuvîntul, să-și manifeste ade
ziunea lor, la mitingul închinat 
păcii care va avea loc peste pu
țin timp în uzină.

Mai lucrez și Ia portretul în 
mărime naturală a unei țetsătoare 
fruntașă de la fabrica „Flamura 
Roșie".

Elena Greculesi: Tablourile pe 
care le voi prezenta în cinstea 
zilei de 23 August sînt — ca să 
spun așa — rodul recentei mele 
documentări în regiunea Suceava. 
In afara unor mici peisaje, lucrez 
la portretul unui țăran colectivist 
fruntaș; într-un alt tablou voi în
fățișa momentul ieșirii la arat a 
unor colectiviști. Insfîrșit, tabloul 
de mai mari dimensiuni reprezintă 
un dans țărănesc care a avut loc 
pe scena căminului cultural cu 
prilejul unui concurs artistic. în
cerc și sper că voi reuși să fixez 
pe pînză pitorescul costumelor, 
măiestria dansurilor, voioșia, opti
mismul robust ce-i caracterizează 
pe concurenți.

Ion Gheorghiu: Insurecția arma
tă, acțiunea eroicelor gărzi mun
citorești în zilele lui August 1944 
— aceasta este tema tabloului de 
mai mari proporții la care lucrez 
în cinstea măreiței noastre sărbă
tori.

în căutarea 
„perfecțiunii"
Oamenii în glugi au venit du

minică înainte de asfințit. N-au 
căutat cheile. Știau unde se află. 
Nimeni nu i-a întrebat nimic. 
Nici n-avea cine să-i întrebe. Șe
riful lăsase închisoarea fără paz
nic. Devenise dintr-odată nepăsă
tor. Paza e inutilă — decretase. 
Inutilă, ca să nu-i incomodeze pe 
oamenii în glugi. Aceștia au nă
vălit într-o anume celulă. Cu
noșteau exact locul. După 
zile, în apele golfului Pearl era 
pescuit cadavrul tinărului negru 
Marek Charles Parker. Identifica
rea lui nu a fost cu putință de- 

prin verificarea amprentelorcît

M. DASCALU(Agerpres)

La Curtea de Argeș în anii celui de al doilea cincinal s-a construit o nouă fabrică de cherestea de 
rășinoase. Procesul tehnologic al acestei fabrici este aproape în întregime mecanizat In fotogra

fie : Ion Gh. Dogaru stivuind cu autosli vuitorul mecanic

digitale- Parker era complect 
desfigurat.

Asasinarea lui Parker fusese 
deliberată cu complicitatea auto
rităților din Poplarville, statul 
Mississippi. Judecătorul Dale știa 
precis ceea ce avea să se întîm- 
ple. Pînă la ultimul amănunt. 
I se adresaseră la timp cîteva se- 
zisări care-1 puneau în gardă. 
Inutil. Cererile udate cu lacrimi 
ale suferindei doamne Parker, 
mama nefericitului negru, pri
meau ironice refuzuri. „Nu e- 
xistă nici o primejdie'* — afir
ma mister Dale. Nici o primej
die... în închisoarea fără pază, 
Parker a fost lăsat la discreția 
Ku-Klux-Klanului.

Dosarul Parker era la început 
firav. O stranie acuzație de 
„viol". Dovada violului o furniza 
o femeie care de fapt nu-1 acuza 
pe Parker. „Am declarat poli
ției că nu sînt sigură că el era 
dar că semăna cu acela". Această 
unică declarație a fost considera
tă de judecătorul Dale drept... 
suficientă. Judecătorul s-a lău
dat unor ziariști că Parker va 
fi trimis la moarte, în camera cu 
gaze... Dar s-a răzgîndit. A dat 
cheile închisorii rasiștilor și 
Parker a sfîrșit nu într-un Aus
chwitz american, 
oarecare, ucis cu 
balică.

Credeți cumva 
de Ia Washington au luat 
suri ? Evident, nu... „Drepturile 
civile" ale lui Parker nu au fost 
atinse; prevederile legii împotri
va răpirilor nu pot fi aplicate— 
a stabilit procurorul general al 
S.U.A. Autoritățile federale au 
încredințat cazul spre cercetare 
tocmai autorilor crimei. Adică 
autorităților din Mississippi. A- 
dică celor ce’ au lăsat închisoarea 
nepăzită. Printr-un concurs de 
împrejurări, numele făptașilor s-a 
aflat. Le-a divulgat o persoană 
ce nu este de profesie detectiv. 
Poliția n-a dat dovadă nici a- 
tunci de prea mpltă curiozitate. 
Dosarul Parker trebuia de-acum 
închis. Doar într-o cocioabă

EUGENIU OBREA
(Continuare în pag. 4-a)
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-orită grijii puterii populare 
„entru dezvoltarea culturii, crea
ția științifică rominească a cu
noscut in anii din urmă succese 
de mare importanță internațio
nală intr-unui din cele mai noi 
domenii ale cercetării medicale: 
inframicrobiologia.

Și înainte de 23 August 1944 
geniul creator al poporului nos
tru s-a remarcat în acest pasio
nant domeniu al cercetării medi
cale. Studiile marelui nostru 
Victor Babeș sau ale lui Leva- 
ditti, unul din ctitorii infram’cro- 
biologiei mondiale, au reprezen
tat lucrări de mare valoare știin
țifică. Cruntă era însă nepăsarea 
burgheziei și moșierimii față de 
știința rominească. Levaditti re
marcabilul om de știință nu 
și-a putut desfășura strălucita sa 
activitate creatoare în țară.

înainte de 23 August în în
treaga țară nu a existat decît 
o singură catedră de inframicro- 
biologie cu 2 asistenți. Nu exista 
nici un for care să coordoneze 
activitatea științifică, să susțină 
creația oamenilor de știință clin 
țară. Existau enorm de puține 
reviste de cercetări științifice.

Zorile vieții noi care au venit 
odată cu ziua de 23 August au 
deschis făgașuri noi inframicro- 
biologiei romînești.

Prin grija Partidului Muncito
resc Romîn și a Guvernului Re
publicii Populare Romine a luat 
ființă pe lingă Academia R.P.R. 
un institut de inframicrobiologie, 
al doilea institut de acest gen 
din lume (primul institut de in
framicrobiologie a fost creat incă 
înainte de cel de al doilea război 
mondial la Moscova).

Simbolul 
erei atomice
Sini cinci ani de atunci.
La 27 iunie 1954 a ~ început 

o eră nouă în dezvoltarea ener
geticii. Vestea epocală, pe care 
ziarele fi radioul au răspindit-o 
în acea zi în toate continente
le, a fost aceea că în Uniunea 
Sovietică a intrat in funcțiune 
prima centrală atomo-electrică 
din lume, producînd energie 
electrică prin dezintegrarea nu
cleelor de uraniu.

Pe răbojul științei și tehni
cii se înscria astfel pentru în
totdeauna un eveniment de gi
gantică însemnătate științifică. 
Dar nu numai atît. Dincolo de 
semnificația științifică, noua 
centrală exprima cu puterea 
faptului împlinit orientarea 
constructivă pașnică a politicii 
sovietice pusă în slujba pro
gresului uman.

tn timp ce imperialiștii își 
concentrau toate eforturile spre 
perfecționarea mijloacelor de 
distrugere în masă, ațîțînd o a- 
devărată isterie a războiului nu
clear, savanții sovietici realizau.

prin construcția centralei, un 
pas uriaș pe drumul îmblînzi- 
rii atomului, menit să facă via
ța omenească mai bună, mai 
frumoasă.

Adevărată minune a științei 
și tehnicii moderne, centra
la sovietică funcționează de 
jumătate deceniu fără nici 
o defecțiune, asigurînd totodată 
personalului de deservire o de
săvârșită protecție biologică...

Vor trece ani. Prima atomo- 
centrală va fi lăsată în urmă 
de urmașele ei, cu mult mai 
puternice, mai perfecționate. 
Dar ea va rămîne întotdeauna 
ma-ea deschizătoare a drumu
lui folosirii pașnice a energiei 
nucleare, pioniera unei noi o- 
rientări-

Congresul al XX 1-lea al 
P.C.U.S, a stabilit jaloanele 
dezvoltării viitoare a construc
ției de centrale atomice in 
U.R.S.S Ele se vor integra în 
sistemul energetic unic al Țării 
Sovietice.

tn transporturi instalarea de 
centrale electrice pe marile va
poare va aduce o adevărată re
voluție ; un vas de zeci de mii 
de tone va consuma, în curs 
dt o lună, o cantitate de com
bustibil nuclear puțind încăpea 
intr-o cutie de chibrituri.

Stăpînind mai tîrziu reacțiile 
termonucleare puterea omului 
va ajunge atunci la dimensiuni 
greu de cuprins chiar numai 
cu fantezia. Schimbarea climei 
pe vaste teritorii și modifica
rea unor elemente ale reliefului 
planetei, vor trece, din sfera 
visului, în aceea a lucrurilor 
pe deplin realizabile.

..Și toate acestea își vor fi 
avut începutul în ziua de 27 
iunie 1954. cînd pe firele pri
mei centrale atomoelectrice in 
Uniunea Sovietică a pornit 
curentul electric.

1. M. ȘTEFAN

ROMINEASCĂ
iRE PRESTIGIU

iERNAȚIONRL
Ancheta noastră : Ce a însemnat 

23 August pentru știința 
rominească

Cercetătorii institutului nostru 
și-au dedicat întreaga activitate 
unor probleme legate de o serie 
de chestiuni ridicate de necesita
tea îmbunătățirii ocrotirii sănă
tății poporului nostru, pre
cum și unor probleme de in
teres științific general. In anii 
din urmă au apărut peste 500 
lucrări științifice originale. Din
tre acestea 101 au apărut numai 
în cursul anului trecut.

Au apărut în anii puterii popu
lare 13 monografii, volume de 
mare importanță științifică prin
tre care „Elemente de inframi
crobiologie generală", „Hepa
tite", „Cancer și virusuri" (Șt. S. 
Nicolau), „Gripa" (A. Derevici), 
„Reacțiile de laborator" (N. Ca-

urmă de școala rominească de 
inframicrobiologie trebuie să re
marcăm în prtmul rînd aportul 
adus de noi pe linia rezolvării 
unor probleme practice.

Astfel trebuie să remarcăm 
ajutorul de importanță ca
pitală pe care l-a dat organelor 
sanitare institutul nostru în re
centa epidemie de gripă.

Noi am identificat tulpinele 
grupei din epidemie, am prepa
rat un vaccin care se fabrică în 
prezent în sute de mii de doze. 
Am izolat de asemenea pentru 
prima oară in țara noastră viru
sul psitacozei, preparăm un vac
cin cu ajutorul căruia vor fi fe
rite sute de mii de păsări. 
In același timp

RĂSPUNDE ACAD. P»OF.

ȘT. S. NICOLAU
jal), „Pesta porcină" (Tomescu) 
etc.

Pînă în anul 1965 vor apare 
alte 20 de monografii printre 
care studii speciale despre her
pes, febră aftoasă, inframicro
biologie specială, encefalită, po
liomielită etc. Lucrările noastre 
s-au bucurat de un larg succes 
în străinătate. „Elemente de in
framicrobiologie generală" a apă
rut în limba chineză. Tot în lim
ba chineză au apărut o serie de 
articole și conferințe ținute 
cu prilejul unor turnee știin
țifice pe care le-am făcut in 
China populară. O serie întrea
gă de lucrări ale cercetătorilor 
noștri au apărut în Uniunea So
vietică, R. Cehoslovacă, Franța 
Italia, Germania, India etc. In
framicrobiologia romîne:*scă a 
fost reprezentată după 23 August 
1944 la peste 40 de congrese, 
conferințe și simpozioane inter
naționale în cadrul cărora 
savanții lumii au apreciat in 
mod deosebit lucrările școlii ro- 
minești de inframicrobiologie. 
Un exemplu în acest sens îl 
poate constitui Congresul inter
național de maladii infecțioase 
care a avut loc luna trecută la 
Milano. Aici s-a apreciat în mod 
unanim excepționale’e rezultate 
de importanță științifică interna
țională obținute de școala romi
nească de inframicrobiologie.

Incercînd să evidențiem cîteva 
din biruințele obținute în anii din

DR

păsări, 
secția de

institutuldin
in colaborare cu

viroze animale 
nostru studiază 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii o serie întreagă de boli 
animale, prepară vaccinuri împo
triva pestei aviare, pestei por
cine, encefalitei vulpilor argintii 
variolei aviare etc., contribuind 
astfel în mod activ la ridicarea 
economiei noastre naționale.

In aceeași ordine de idei tre
buie să mai subliniem faptul că 
sintem in curs de prepararea 
unui vaccin contra creionului și 
a altui vaccin împotriva rugeo- 
lei. Institutul a preparat de ase
menea un medicament antipela- 
gros pe baza principiului lui Fi
latov, iar industria noastră far
maceutică a trecut la fabricarea 
noului medicament 
care ridică tonusul 
organismului față 
boală.

De asemenea cercetătorii noș
tri au dăruit zeci de mii de ore 
de muncă sprijinirii organelor 
sanitare in cercetările pe teren, 
în luarea unor măsuri preventi
ve sau curative în focare de boli 
virotice. Cercetător'! 
construit de asemenea o 
de aparate de specialitate 
apreciate și în străinătate, 
fel aparatul de liofilizare 
struit de cercetătorii noștri 
ționează în centre de cercetări 
științifice la Moscova, Pekin, 
Praga, Sofia etc. Cercetătorii 
noștri au construit de asemenea

„Bioveget" 
rezistenței 

de această

noștri au 
serie 
la'g 
Ast- 
con- 

func-

un mlcrotom cu înaintare termi
că pentru secțiuni 
cesare studierii cu 
electronic. în afara 
crări cu o largă 
practică, cercetătorii noștri și-au 
îndreptat atenția spre studii ge
nerale care au îmbogățit în mod 
substanțial știința patriei noas
tre.

Lucrările în hepatite care au 
dobîndit Premiul de Stat, lucră
rile în biologia virusurilor, in 
imunitatea tisulară, în gripă, in 
turbare, în neoroviroza lîidropi- 
genă a peștilor, în herpes, in 
poliomielită, în meningită limfo- 
citară, în culturile celulare în 
vitro etc. vin să îmbogățească 
patrimoniul științei universale, 
constituind pași noi in domeniul 
inframicrobiologiei mondiale.

Vorbind despre rolul pe care 
l-a avut .23 August in viața po
porului nostru trebuie să remar
căm' în mod deosebit faptul că 
elevii formați în școala noastră 
de inframicrobiologie in anu pu- 
terb populare au devenit remar
cat, pe plan mondia1 lucrările 
lor fiind mult apreciate în în
trunirile științifice internaționale.

Lună de lună pe adresa insti
tutului nostru sosesc noi și noi 
confirmări din străinătate despre 
valoarea deosebită a lucrărilor pe 
care Ie întreprind cercetătorii 
noștri, lată numai două exemple 
recente. Am primit astfel de cu- 
rînd o scrisoare prin care ni se 
anunță că reproducerea virusu
lui gripal din acidul ribonucleic 
izolat din acest 
institutul nostru a 
firmată într-unul din laboratoa
rele din S.U.A. In al doilea rînd, 
concepția cercetătorilor noștri 
asupra pluralității virusurilor 
hepatice a fost confirmată de în
treaga lume științifică la recen
tul Congres internațional care a 
avut loc la Milano.

în sfîrșit trebuie să vă anunț 
că la sfirșîtul săplămînii aces
teia plec la Moscova unde îm
preună cu profesorii Jdanov și 
Smorodințev vom perfecta ulti
mele amănunte referitoare la 
cursul internațional de virusolo
gie cu cadre didactice din țările 
socialiste pe care Comitetul in
ternațional de Virusologie de la 
Prjga ne-a însărcinat să-l orga
nizăm ta București. Toate aces
te strălucite succese ale școlii 
romînești de inframicrobiologie 
se datoresc excelentelor condiții 
de cercetare pe care puterea 
populară le-a creat științei ro
mînești, grijii deosebite cu care 
poporul nostru înconjoară pe oa
menii de știință.

ultrafine ne- 
microscopul 
acestor lu- 
aplicativitale

virus în 
fost con-

Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă clțlva cercetători lucrlnd într-unul din laboratoarele de 
Inframfcrobiografie

FOTO: N. STELORIAN

Ochiul
De ța mica lupă de care se servea olan

dezul Anton Van Leeuwenhoek cu trei se
cole în urmă, mijloacele de explorare a 
lumii microscopice au evoluat cu repezi
ciune.

Microscoapele optice nu pot mări mai 
mult de aproximativ 2000 de ori.

De ce ?
Observînd la microscop obiectele mai 

mici decît jumătate lungimea de undă a 
luminii (0,4 și 0,7 microni) lumina 
ocolește pur și simplu corpurile atît de 
mici și prezența lor nu poate fi obser
vată. Același lucru se întîmplă și atunci 
cînd observăm două puncte care se află 
la o distanță mai mică decît a douăzecea 
mia parte dintr-un milimetru : imaginile 
prin microscop se suprapun și noi vedem 
doar un singur punct. Observarea deta
liilor foarte fine este din această cauză 
imposibilă și în microscopul optic nu pot 
fi văzuți nici virușii filtranți nici structu
ra internă a bacteriilor sau a materiei tn 
genere, lată așadar că puterea microscopu
lui este limitată însă nu din cauza ochiu
lui, nici din vina lentilelor, ci din cauza 
luminii însăși care apără... tainele lumii 
invizibile.

Ce se putea face în acest caz ?
Din situația atît de critică, fizicienii au 

găsit ieșirea prin folosirea celor mai mici 
particule materiale cunoscute — electronii.

Se știe că particulele care zboară cu vi
teze uriașe, posedă în același timp însu
șiri proprii atît particulei cît și undei Lun
gimea de undă a electronilor în zbor este

Era zborurilor cosmice a început... Nu va trece mult timp și astro nauții vor vizita planetele inveci nate. Pentru explorările mai înde
părtate vor fi necesare stații inter planetare de tipul celora de pe u nul din sateliții lui Jupiter

Desen de A. BUICULESCU

Atomul 
în slujba 

vieții
Marile 

ultimele 
științelor 
nucleară 
pective pentru aplicația 
practică în toate sectoarele ac
tivității omenești.

Astăzi, utilizarea izotopilor 
radioactivi în medicină a deve
nit una din principalele arme 
cu care omul susține lupta 
potriva unor boli pînă de cu- 

rînd incurabile. Metodele 

de diagnostic, de tratament și 

de cercetare inițiate cu ajutorul 

izotopilor radioactivi dau pe zi 

ce trece rezultate tot mai evi

dente.
Editura tineretului a publi

cat o lucrare cu caracter

progrese realizate în 
decenii în domeniul 
și mai ales în fizica 

au deschis largi pers- 
lor

im-

noi

de

largă popularizare „Atomul 

slujba vieții" de llie Sarf 

Nicolae Voiculeț care vine 

prezinte celor mai largi mase

în 

să

de cititori aplicațiile izotopi

lor radioactivi în cele mai dife

rite domenii ale cercetării me

dicale-
Din această lucrare, scrisă cu 

multă competență de cei doi 

autori, un medic și un biochi- 

mist, tinerii cititori vor afla 

foarte multe lucruri interesante 

despre folosirea descoperirilor 

fizicii nucleare moderne în do
meniul apărării sănătății.

Sub titluri sugestive „Vă pre
zentăm eroul acestei cărți", „A- 

tomul și viața", „O armă împo

triva suferinței", „Izotopii ra
dioactivi veghează" — autorii 
tratează într-o formă deosebit 

de atractivă cîteva din aspecte
le folosirii energiei nucleare în 

medicină.

Ing. N. DIACONESCU

MAREA EXPOZIȚIE DE LA MOSCOVA
Expresie

a geniului creator
al poporului sovietic

Acum cîteva zile s-a deschis la 
Moscova ediția 1959 a Expoziției 
Realizărilor Economiei Naționale 
a U.R.S.S., expresie a științei puse 
în slujba păcii și bunei stări a 
omului, a tehnicii celei mai mo
derne, a inițiativei înaintate. Am 
selectat — din mulțimea de in
formații apărute în presa sovietică 
în ultimele zile — cîteva relatări 
care relevă amploarea deosebită 
a cercetării științifice și avîntul 

- creației tehnice din U.R.S.S.
Pe o întindere de 211 ha. sînt 

amplasate 71 pavilioane cu o su
prafață de 120.000 metri pătrați 18 

din ele fiind din nou construite. 
Mai mulți vizitatori străini au re

marcat amploarea și caracterul 
universal al acestei manifestări :
întrece ca suprafață și număr de 

exponate expozițiile mondiale de 
la Paris și Bruxelles. Numai în pa

vilioanele industriei și transportu
rilor sînt expuse 36.000 diferite 

noi mașini-unelte. Pavilionul Aca
demiei de Științe, pavilioanele re

publicilor unionale vorbesc despre 

uriașa activitate creatoare care se 
desfășoară în întreaga Uniune So

vietică. Expoziția e o măreață ima

gine a realizărilor întregului popor 

sovietic în muncă pentru realiza

rea prevederilor planului septenal 
pe drumul construcției 
a comunismului.

Un interes deosebit 

pavilionul Academiei 
al U.R.S.S.

Realizările epocale ale 

științific al oamenilor sovietici — 

întruchipat în sputnici și racheta 

cosmică — vorbesc din plin des
pre marile biruinți ale științei so
vietice pe calea cuceririi spațiului 

cosmic.
Pavilionul Academiei de Științe 

rezervă un spațiu considerabil pre-

ea

desfășurate

de

prezintă 

Științe

geniului

omului pătrunde in invlzM
de sute de ori mai mică decît dimensiunile 
atomului 1 Aceasta înseamnă că utilizînd 
un flux de electroni, devine posibilă pînă 
și examinarea directă a atomului.

Realizarea microscopului electronic a 
fost posibilă și datorită faptului că razele 
de electroni ca și cele luminoase, pot fi 
concentrate într-un singur punct, în focar, 
cu ajutorul unor lentile speciale și deose
bit de interesante.

In primul rînd, aceste lentile nu sînt 
confecționate din sticlă ci din... cîmpuri 
electrice și magnetice. Prin aceste lentile 
electronii circulă întocmai cum trec razele 
de lumină printr-o lentilă de sticlă,

de valoroasă: ele își pot modifica distanța 
focală în mod continuu prin modificarea 
intensității curentului care circulă prin 
bobină. Lentila magnetică constituie așa
dar realizarea unui vechi vis al fizicieni
lor, al constructorilor de aparate fotogra
fice, microscoape și alte instrumente op
tice. Folosite cu ingeniozitate de savanții 
sovietici, lentilele magnetice au permis re-* 
cent realizarea unor microscoape unice în 
lume prin calitățile lor.

în ultimul timp, în fața oamenilor de 
știință și a constructorilor sovietici a stat 
problema creării unui astfel de microscop 
electronic la care să se poată vedea pînă

O NOUĂ EXCEPȚIONALĂ REALIZARE 
A ȘTIINȚEI

traiectoriile lor sînt curbate prin ac
țiunile electrice și magnetice ale conden
satorilor și a unor bobine parcurse de 
curent electric, întocmai după cum razele 
de lumină sînt refractate prin acțiunea 
lentilelor de sticlă și a mediilor de refrin- 
gență diferită. Cu această descoperire, știin
ța a progresat deodată cu pași de uriaș. 
Fascicolele de electroni ascultă întocmai 

-de legile optice și la lentilele magnetice se 
pot determina distanțele lor focale, mări
rea și aberațiile lor, întocmai ca la lenti
lele obișnuite de sticlă.

Dar aceasta încă nu este totul. Se știe 
că distanța focală a unei lentile de sticlă 
este fixă, ea depinzînd de forma lentilei 
și de varietatea sticlei folosite. Lentilele 
magnetice au însă o calitate excepțional

SOVIETICE
și o singură moleculă. După cum rezultă 
dintr-un articol al specialistei sovietice M. 
Golubkova, publicat într-un ultim număr 
al revistei „Tehnika Molodeji", această 
problemă s-a rezolvat cu succes.

Pînă nu de mult, scrie autoarea, cu aju
torul celor mai bune microscoape electro
nice au putut fi studiate particule cu di
mensiunea de 50 angstrom'. Amintim că 
dimensiunea atomului este egală cu 1 ang
strom șl distanța dintre atomi în struc
tura cristalină a corpurilor solide variază 
de la cîțiva angstromi la zeci de angstromi. 
Cu cele mai perfecte microscoape electro
nice din ultima vreme, SAVANȚII AU 
REUȘIT SA VADA PARTICULELE CU 
DIMENSIUNI DE 20—30 ANGSTROMI,

MICROSCOPUL ELECTRONIC SOVlE-

O

zentării mașinilor eleotronice ți 
schemelor de automatizare. O ma
șină automată găsește regimurile 
tehnice cele maj favorabile pentru 
procesele tehnologice din industria 
chimică sau metalurgică. Sînt ex
puse aici soluțiile automatizării și 
telemecanizării unei întreprinderi 
de prelucrare a petrolului și a u- 
nui blunting. Numeroasele mașini 
electronice de calcul și informații 
își vor găsi aplicarea în toate ra
murile științei și tehnicii. între
buințările mașinilor electronice 
pătrund și în medicină : aparatul 
A.I.K.-2, totalizînd informațiile 
date de bolnav, pune diagnosticul 
în cazul a cîtorva zeci de boli.

Iată macheta unei uzine automa
te din Saratov. Această uzină pro
duce 2.500.000 m.p. sticlă pe an. 
De la pupitrul de comandă privind 
imaginile de pe ecranul televizoru
lui, dispecerul află tot ceea ce se 
petrece în uzină.

în sălile pavilionului Academiei 

de Științe sînt expuse mașini-unelte 

care lucrează pe scheme principale 
absolut noi ; aparatul de sudură 

cu ajutorul ultrasunetelor este o 

soluție cu un efect tehnico-econo- 

mic cu totul excepțional.
Alături de pavilioanele existente 

deja, în acest an au apărut pavi
lioane noi: Electrificarea U.R.S.S., 

Radioelectronica, 

ți altele.

Iată pavilionul 
nică. Sînt expuse 

realizări tehnice
reglării automate, a tehnicii radio

ului ți televiziunii. Un mic aparat 
de luat vederi în formă de cilin

dru este luat de scafandru] care 
coboară gnb apă. Totul, reglarea 
iluminării, schimbarea sistemelor 

optice, centrarea se face de la dis

tanță, de către inginerii care stau 
la suprafață. Receptoare de televi
ziune în culori sînt expuse alături 

de instalații de televiziune care 
permit controlul unei întregi uzi

ne. Iată un alt aparat prezentat la 

pavilionul de radioelectronică : o 
instalație fototelegrafică cu ajuto
rul căreia desene tehnice, schițe 

sau planuri pot fi reproduse la ori-
TIC UREB-100 PERMITE INSA O PER
FORMANȚA EXCEPȚIONALA: STUDIE
REA PARTICULELOR DE 10—15 ANG
STROMI. Acest aparat cu însușiri excep
ționale din toate punctele de vedere a 
stîrnit admirația unanimă a specialiștilor 
din toate țările lumii.

La acest microscop electronic sovietic au 
fost utilizate lentile magnetice de foarte 
înaltă calitate. Constructorii au reușit să 
realizeze o mare stabilitate a curenților 
electronici și a tensiunilor care asigură lu
minarea uniformă a ecranului. Imaginea 
studiată apare pe placa ecranului fluores
cent sau pe placa fotografică care îl intro
duce în coloana microscopului. La sistemul 
condensator în locul unei singure lentile de 
concentrare au fost folosite două, ceea ce 
permite luminarea numai a acelei părți a 
imaginii luminoase care interesează pe cer
cetător și înlătură încălzirea inutilă a în
tregului obiectiv. Datorită acestor perfec
ționări acest microscop poate mări de 
150.000 ori. La o astfel de mărire, infu- 
zorii lungi de 1 milimetru apar ca niște 
monstruozități de 150 metri I Se înțelege 
deci lesne că la asemenea măriri se poate 
obține nu numai imaginea obiectelor dar 
se și poate studia structura intimă a ma
teriei.

Nu încape îndoială că datorită noului 
microscop electronic sovietic vor fi în cu- 
rînd făcute noi descoperiri uluitoare în 
numeroase domenii de activitate științifică, 
deoarece să nu uităm că microscopia elec- ’ 
ironică și-a găsit o largă aplicare aproape 
tn toate cercetările moderne.

Ing. 1. GEORGESCU 1

Cartea sovietică

de radioelectro- 

aici cele mai noi 
din domeniul

ce distanță. Transmiterea se face 
prin radio sau prin cablu.'

La pavilionul „Electrificarea 
U.R.S.S." este expus, alături de 
machetele, datele și realizările ul
time ale energeticii sovietice, „o- 
mul electric" — creație a tineri
lor tehnicieni din Cicalovsc. 
„Omul electric" este o stație elec
trică de recepție-emisie în stare să 
execute cîteva ordine : „omul elec
tric" merge, dă mina, poate lua un 
obiect, vorbește și cîntă chiar.

Chimia —- această ramură care 
cunoaște un avînt deosebit în Uni
unea Sovietică — este reprezenta
tă prin noile fibre sintetice cu ca
lități excepționale (enantul și pe- 

largonul), materiale plastice cu ca
lități deosebite care permit folo
sirea lor în industrie ca înlocuitori 

ai oțelului sau fontei.
Mașinile agricole — în număr 

impresionant — 900 mașini și 
unelte agricole, 180 tipuri de di

ferite aparate — standurile care 

prezintă succesele agriculturii so

cialiste (sînt expuse 260 culturi și 
1.660 soiuri) întinsele șantiere de 

construcție care vin să demonstre
ze cele mai înaintate metode de 
construcție cu toată tehnica moder

nă aplicată în acest domeniu, pa
vilioanele transportului aerian, etc. 
sînt numai cîteva aspecte din acea

stă impresionantă expoziție. Două 
clădiri ale expoziției sînt consacra
te folosirii pașnice a energiei nu

cleare — această măreață cucerire 

a genului uman. Vizitatorii expo
ziției poț vedea în funcțiune o in

stalație de cercetări termonucleare, 
machetele unor instalații termo

nucleare și machetele a două cen
trale atomice de 400.000 kw.

Și nu numai atît. tn afară de 

marile realizări ale tehnicii și 
științei, expoziția reprezintă o ade
vărată universitate populară unde 

se face un imens schimb de expe
riență.

Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale a U.R.S.S. este mărturia 

convingătoare a marilor înfăptuiri 
ale Uniunii Sovietice. Sutele de m'i 

de exponate ilustrează avîntul u- 

riaș al muncii popoarelor sovietice 
pe drumul construcției desfășurate 

a comunismului.

MARIANA 6ELA0

* Sub conducerea lui Grigore 
Ștefănescu a fost creat în 1882 un 
birou geologic care a tipărit pen
tru prima dată o hartă geologică 
a Romîniei. Chimistul Petru Poni 
a cercetat sistematic componența 
chimică a țițeiului din diferite 
regiuni ale țării, iar Gr. Cobăl- 
oescu a studiat în amănunțime re
giunile petrolifere ale țării descri- 
indu-le în lucrări care își mențin 
și astăzi valoarea.

* Acum 2.000 de ani, chinezii au 
săpat sonde cu diametrul de 12—15 
centimetri, pentru a extrage apa să
rată. Săparea se făcea prin izbirea 
cu un instrument asemănător unor 
dălți mari și grele, legat de frîn- 
ghie de bambus.

* Prima sondă de țiței din lume 
a fost săpată de tehnicianul rus 
F. A. Semeonov la Bibi-Eibat lin

gă Bacu în anul 1848. După 13 

ani la Mosoare, lingă Tîrgu Ocna, 
s-a săpat prima sondă din țara 

noastră.

oceanolog pregătește pentru lan-Un
sare un aparat pentru luarea unor 

probe din adîncul oceanului



Fruntea sus, tineret
Versuri: EMIL ZELDEA
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Deschiderea
Consfătuirii 
științifice 

romîno-sovietice
Joi, 25 iunie a.o„ in aula Aoa- 

demiei R. P. Romîne au îneepu: 
lucrările Conafătuirii științifice 
romino-aovietice privind probleme
le filozofice ale științelor naturii, 
consfătuire inițiată de Institutul de 
studii roanîno-sovietic.

In prezidiul consfătuirii au luat 
Ioc tovarășii: acad. A. Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, academicienii Iorgn Iordan, 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinți ai 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
G. I. Naan, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Estone, 
academicienii M. Ralea, I. Murgu- 
leseu, V. Malinschi, P. Constanti- 
nescu-Iași și Gr. Moisil. <

La lucrări participă academi
cieni și membri-corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, cercetă
tori din institutele Academiei, 
cadre didactice din invățămîntul 
superior.

Au asistat V. F. Nikolaev, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, 
I. S. Ilin, prim-secretar al Amba
sadei, precum și prof. V. P. Cert- 
kov, de la Institutul de filozofie 
al Academiei de Științe a U.R.S.S.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de tov. acad. I. Iordan, care a 
subliniat importanța consfătuirii și 
a problemelor ce vor fi tratate.

In prima ședință a cpiisfălpirii 
au fost prezentate următoarele co
municări : acad. G. Vranceanu și 
prof. A. Popovici — „Despre une
le probleme ale teoriei relativită
ții", acad. G. I. Naan — „Des
pre structura și vîrsta universului 
în lumina datelor celor mai recen
te ale astronomiei extragalactice". 1 
prof. V. Vîlcovici — ‘
fundamentelor mecanicii", i-aa». ■ ., -
Gr. Moisil, — „Logica matematică problemele medico-sanitare in stu- 

și tehnica moderna .
Comunicările au fost urmărite cu 

viu interes. ș~"rr
Lucrările oansfătuirii științifice Societatea Științelor Medicale dm 

romîno-sovietice continua.
(Agerpres).
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Fruntea sus, tineret, să rfntăm 
Hotăriți, cu avînt și uniți 
Să fim demni de-a trăi, să luptăm 
Sub ai păcii stindard înfrățiți.

Refren:

Să fim vrednici la muncă și carie
Să zdrobim uneltiri de război
Pe dușmani să-i urim ca de moarte. 
Tineret, viitoru-i cu noi

Fruntea sus tineret muncitor 
Sîntern mulți, sîntem tineri și tari 
Azi Partidul ne-e-nvățător 
Către fapte frumoase și mark

Pentru-al patriei scump viitor 
Să-ntărim lupta noastră mereu 
Tinerețe, viteaz luptător 
Pentru tine nimic nu e greu.

Consfătuirea 
cultivatorilor 
de bumbac

< -r.-... ■ .c., e

Zilele acestea a avut loc la Că
lărași o consfătuire a cultivatorilor 
de bumbac din țara noastră or
ganizată de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii.

La consfătuire au participat I. 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, Gh, Necula, prim se
cretar al Comitetului regional 
București al P.M.R., Eugen Alexe, 
adjunct al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii, V. Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al re
giunii București, directori de gos
podării agricole de stat, președinți 
de gospodării agricole colective, 
ingineri, tehnicieni și brigadieri 
specialiști în cultura bumbacului 
din unitățile agricole socialist-coo- 
peratiste.

Au participat de asemenea mem
brii delegației de agronomi din 
R.P.D. Coreeană care se află în 
țara noastră în schimb de expe
riență.

Ing. Jean Keis, director general 
în Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, a prezentat un referat cu 
privire la rezultatele obținute în 
cultura bumbacului în țara noas
tră și perspectivele de dezvoltare 
a acestei valoroase culturi.

La discuții au luat cuvîntul nu* 
meroși participant la consfătuire 
care au împărtășit din experiența 
lor în cultivarea bumbacului.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE: Clntărețul
mexican — Patria, București, Gră
dina 13 Septembrie, Gh. Doja, 
Grădina Dinamo (Calea Floreasca 
20—22), Alex. Sahia ; Săgeata al
bastră — Republica, I. C. Frimu ; 
Ivan Brovkin se , însoară — Mas 
gheru. Maxitr Gorki, înfrățirea 
între popoare ; Fata în negru — 
V. AleCsandri. T. Vladimirescu, Li
bertății ; Frunze roșii — Lumina, 
Gh. Coșbuc; Alarmă la graniță — 
Central. Vasile Roaită, 23 August; 
Fata din Kiev (seria a II-a) — Vic
toria, Miorița (sală), Moșilor (gră
dină) ; Trenul prieteniei — 13 Sep
tembrie (sală) ; Program de filme 
documentare — Timpuri Noi, Alex. 
Popov ; Taifun la Nagasaki — Ti
neretului, Olga Bancic; Articolul 
420 — 8 Martie; Fata din Kiev 
(serii I-a) — Cultural ; Melba — 
Unirea ; Trapez — Volga, 1 Mai 
(grădină) ; Răsfățatul — Grivița ; 
Cintecut matrozilor — 30 Decem
brie ; Lumea tăcerii — Arta (gră
dină) ; Umbrela sflntului Petru — 
1 Mai, Flacăra ; Zboară cocorii 
— 8 Mai. N. Bălceseu ; Favoritul 
13 — C. David, Munca ; Edeș 
Anna — Arta, B. Detavrancea ; 
Dorința — Clubul „Boleslaw Bie- 
rut“; Marinarul îndrăgostit — 
Donca Simo ; Cei 44 — Popular ; 
Oleko Dundici — Iile Pintilie, G. 
Bacovia ; Pălăria lui Anatol — M. 
Eminescu ; Ivan cel Groaznic (se
ria a II-a) — Aurel Vlaicu; 
Richard al IlI-lea — Drumul Se
rii ; Capcana lupilor — 16 Februa
rie.

Timpul probabil
Pentru, următoarele trei zile 

țară: vremea rămîne instabilă 
relativ răcoroasă. Cerul va fi 
riabil, temporar noros în cursul 
după-arr tezelor, cînd devine favo
rabil averselor de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vini moderat 
din sectorul estic. Temperatura în 
creștere ușoară : minimele vor fi 
cuprinse între 6 ?i 14 grade, iar 
maximele Intre 18 și 28 grade.

in 
i Ș' 
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Elevele școlii de meserii din Timișoara acordă o mare atenție pregătirii practice. Iată în fotografia 
noastră

1- *v'
un grup de eleve pregătindu-se in atelierul de croitorie al școlii sub conducerea profesoarei 

Stela Ruseanu
' Foto : S. NICULESCU

INFORMAȚII
■ La stațiunea experiitiențală . stu- 

uacucc , ficolă Maliuc din Delta Dunării 
„Asupra ’u început joi lucrările consfătui- 
” acad. r,i științifice interregionale privind

ficultură și piscicultura. Consfătui
rea este organizată de Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale,

zare al Deltei Dunării, alimentația 
cu apă de iîntînă în Deltă, igie
na muncii în exploatarea și pre
lucrarea stufului.

Lucrările consfătuirii continuă.

Turneul ansamblului 
de stat bielorus

Ansamblul de stat bielorus de 
cîntece și dansuri populare, care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, a prezentat joi seara în 
orașul Roman un frumos program 
artistic.

Publicul a răsplătit cu îndelungi 
aplauze pe solii artei din R.S.S. 
Bielorusă,

R. P. Roijiină și Filiala Constanța 
a Societății Științelor Medicale.

La lucrările consfătuirii partici
pă reprezentanți ai Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
ai Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei, ai Societății Știin
țelor Medicale din R- P. Romînă 
cadre medicale, didactice și știin
țifice, medici igieniști din întrea
ga țară. •

In prima zi a consfătuirii au 
fost expuse printre altele referate 
cu privire la probleme sanitare în 
planul de dezvoltare și sistema'.!-

tk

Joi după-amiază s-au deschis lu
crările celei de-a 5-a sesiuni a 
Sfatului Popular al Capitalei.

Sesiunea analizează activitatea 
Comitetului executiv în domeniul 
muncii culturale de masă în pe
rioada aprilie 1958 — fnai 1959 
și sarcinile de, viitor.

Raportul Comitetului executiv a 
fost prezentat de tov. Letiția Io- 
nescu, vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei. Deputatul 
Eugen’ Frunză a prezentat apoi 
corapprtul Comisiei permanente de 
deputați pentru problemele cultu
rale..

Lucrările sesiunii continuă.

Cu prilejul Zilei solidarității in
ternaționale cu poporul coreean, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik, a vorbit 
joi seara la postul de televiziune 
despre lupta poporului coreean 
pentru unificarea pașnică a Co-

Joi a părăsit Capitala plecînd 
spre Atoscova acad. prof. Șt. S. 
Nicolau, directorul Institutului de 
inframicrobiologie al Academiei 
R. P. Romine pentru a discuta cu 
specialiști sovietici problema orga
nizării unor cursuri internaționale 
de virusologie.

a sosit în Capitală acad. 
Gyula, membru al Acade- 
Științe a R. P. Ungare, 
întreprinde împreună cu 

Institutul de

Zilele călduroase au atras un mare număr de tineri ta ștrand
Foto: D. F. DUMITR1U

La invitația Academiei R. P. 
Romîne 
Nemeth 
miei de 
care va
specialiști de la 
lingvistică al Academiei R. P. Ro
mîne unele studii în satele cu 
populație turcă și tătară din Do- 
brogea.

(Agerpres)

Cit mai multe economii
pentru rirea

patriei noastre socialiste
(Urmare din pag. l-a)

spune că în întreaga întreprindere, 
tinerii alături de vîrstnici desfă
șoară o muncă organizată pentru 
obținerea de cit mai multe eco
nomii.

Inovațiile nu sînt 
stimulate

Comitetul U.T.M. de la între
prinderea .Metalurgica" are cu to
tul altă părere despre chemarea 
tinerilor reșițeni. „Aici la noi 
sînt puține posibilități pentru a- 
plicarea chemării" — spun mem
brii comitetului U.T.M. Puține po
sibilități ? ! Oare întreprinderea 
nu folosește destul metal ? între- 
buințîndu-1 cit mai rațional se pot 
realiza economii importante. Sau 
a discutat vreodată organizația 
U.T.M. probleme legate de pildă 
de consumul mare de energie e- 
lectrică pe care îl realizează unii 
tineri, sau de faptul că unii lucră
tori depășesc consumurile specifi
ce la materiile prime ? Niciodată. 
La turnătorie se poate reduce pro
centul admis de rebuturi — și ast
fel rezultă economii. Se poate, dar 
pentru această treabă pe tineri 
nu-i mobilizează nimeni. Șau ce 
a făcut organizația în problema i- 
novaților ?

Este știut că inovațiile și rațio
nalizările pe lingă faptul că ușu
rează munca aduc și importante 
economii. La fabrica „Metalurgica" 
de la începutul anului și pînă 
acum s-au făcut abia 11 propuneri 
de inovații. Aceste propuneri, deși 
puține la număr, reflectă preocu
parea muncitorilor - pentru rezol
varea- problemelor, de producție. . ... „t—.„u a. p„>ju,axiz.uia uc
Dar faptul că tint puține vorbește trea?a fabnea consumul specific comitetele U.T.M.: Este cazul fabri- 
despre slaba atenție care- s a dat de piele a înregistrat o scădere cilor „Tudor Vladimirescu" și tex-

dezvoltării mișcării inovatorilor. 
Comitetul U.T.M. n-a dat sprijin 
acestei mișcări.

N-a căutat să stimuleze munca 
tinerilor inovatori, să ajute munca 
de ridicare a calificării tinerilor, 
să păstreze o strînsă legătură cu 
comisia de inovații. — -
parte, 
avut nici 
obligatorii 
inovațiilor. Comisia 
instituită după 
nu s-a întrunit niciodată să anali-, 
zeze măcar propunerile existente.

Comitetul U. T. M. de aici__ _______ - ______________ _
a neglijat în general problemele șurat mai mult o muncă de eviden- 
legate de chemarea reșițenilor iar ță oarecare ,.............. ...
această cale însemnată pentru eco
nomii, calea inovațiilor a fost p" 
rărită total.

conducerea 
măcar 

pentru

continuă. Un exemplu : pentru bo- tila „11 Iunie".. Și aceasta în pri- 
caneii nr. 32-35 consumul de piele mul rînd fiindcă organizațiile 
era la începutul anului de 20,49 de bază U.T.M. nu s-au străduit 
d.p? de piele-la pereche. Acum 
acest consum a ajuns la 19,60 d.p.

Dar în afara acestor economii 
tinerii nu mai fac altele. O serie 
de alte posibilități sînt neglijate 
sau uitate cu desăvîrșire. Comite-

Pe de altă 
fabricii n-a 
preocupările tul.UT.M. se ocupă doar de pro- 

problemele’ blemele economei de piele uitînd 
de- inovații 

toate regulile

Economii se fac, 
dar numai intr-o 
singură direcție

că răspunsul la chemarea reșițeni- 
lor implică o preocupare generală 
pentru descoperirea și folosirea 
tuturor căilor care conduc la eco
nomii. Comitetul U.T.M. a desfă-

(fără îndoială și ea
• importantă dar nu primordială) și 

pă- nu a făcut cunoscut masei de ti
neri printr-o muncă politică susți- 

• nută însemnătatea economiilor pen
tru economia țării și faptul că 
pentru realizarea lor trebuie mobi
lizate toate resursele. Și astfel co
mitetul U.T M. de la „Tudor Vla- 

. dimireseu" a atras un număr insu
ficient de tineri (tinerii din între
prindere tint harnici și economi) 

, să se încadreze în bătălia pentru 
economii.

La fabrica de încălțăminte „Tu
dor Vladimirsecu" tinerii fac nu
meroase economii Ia materie primă ‘ 
(și anume la piele), reducînd con
sumurile specifice. La croit în 
piele există o întrecere pentru 
titlul de cel mai bun croi
tor.; Ca rezultat al acestei între
ceri, tinerii dispută între ei și în- 
tîietatea în realizarea de economii 
la, d.p. de piele. Dacă știi să cro- 
iești bine o să ai economii. Acest 

lucru se vede în special la brigada 

condusă de Alexandru Nanii. Pe ’mobilizat nesatisfăcător, masele de 
luna mai, ea a realizat o economie tineri. In .întreprinderi care n-au 
de 13.690 d.p. de piele. Pe in-. P™?’1 metalurgic chemarea nici 

. ... ,-macy n'j a fost popularizata de

să cunoască ele însele sensul adine 
al chemării și apoi să-l facă cu
noscut tuturor tinerilor.

Unele organizații U.T.M. au în
locuit munca politică de mobili
zare generală a tineretului pentru 
realizarea de economii, cu o acti
vitate formală, birocratică, altele 
n-au înțeles că e vorba de o che
mare care cuprinde toate domenii
le de activitate, că este vorba de 
realizarea economiilor de orice na
tură folosind toate posibilitățile 
interne. Vina principală o poartă 
însă Comitetul orășenesc U.T.M. 
Pitești care nu a întreprins nimic 
organizat pentru popularizarea și 
extinderea chemării tinerilor reși- 
țeni.

în lichidarea acestei situații tre
buie pornit în primul rind de la 
faptul că această chemare a tine
rilor reșițeni înmănunchează nu
meroase căi pentru realizarea de 
noi economii în producție, printre 
care cele principale sînt : gospo
dărirea cu grijă a metalului, redu
cerea consumurilor specifice la 
alte materii prime și auxiliare, 
colectarea fierului vechi, rea-

☆
Am văzut- că datorită muncii po-

. litice dasă de comitetul U.T.M., lizarea de inovații; și raționali- 
la întreprinderea' de poduri raeta- zări, activitatea brigăzilor utemiste 

■lice și prefabricate din beton, este de muncă patriotică, precum și al- 
înțeleasa chemarea reșițeuilnr și' te căi specifice și că ea privește 
tinerii îi răspund din plin pe mă
sura posibilităților ce le oferă în

treprinderea. în , șlțe întreprinderi 
' ale pțașului, comitetele ,U.T.M. au

ori care domeniu de activitate 
economică; Acest lucru trebuie 
să-l cunoască comitetele orga
nizațiilor de bază U. T. M., care 
la rîndul lor să mobilizeze tinerii 
la realizarea de economii, desfășu- 
rînd o temeinică muncă politică 
de masă — condiție esențială în 
realizarea de economii pe toate 
căile. *

Incheierea lucrărilor 
Comitetului permanent 
pentru standardizare

Joi s-au încheiat la București 
lucrările sesiunii anuale de lucru 
a Comitetului permanent pentru 
studiul principiilor științifice ale 
standardizării (S.TjA.C.O.) din ca
drul Organizației Internaționale 
de Standardizare (I.S.O.).

La lucrări au luat parte repre
zentanți ai organizațiilor de stan
dardizare din Anglia, Franța, Ger
mania, India, Olanda, R.P. Polonă, 
Portugalia, S.U.A., Suedia, UJl.SS. 
și R.P. Romînă.

in cadrul sesiunii membrii co
mitetului au fixat scopurile ac
țiunii de standardizare, au făcut 
progrese în stabilirea terminologiei 
de bază folosite în domeniul stan
dardizării internaționale și au ela
borat o lucrare cuprinzînd rezolu
țiile asupra principiilor științifice 
ale standardizării, destinată comi
tetelor de specialitate ale Organi
zației Internaționale de Standar
dizare. Au făcut de asemenea pro
puneri pentru promovarea folosirii 
metodelor de statistică matematică 
în lucrările de normalizare.

Lucrările sesiunii au fost con
duse de d-l Albert Caquot, mem
bru al Institutului Franței, preșe
dintele S.T.A.C.O.

JoI dt
G.C.S. din 
adunare pt 
Consiliul Q. 
Comitetul nație 
păcii din R. 1 
romînă de prier 
din Asia și Africa, , 
de 25 iunie, Ziua so., 
ternaționale cu poporul i-

La adunare au luat parte 
roși oameni ai muncii din Ci 
lă, oameni de cultură, activiști 
sindicatelor, membri ai comitete 
lor de luptă pentru pace, repre
zentanți ai Ligii romîne de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. D. Coreene la 
București.

La adunare a luat cuvînTul tov. 
Mihai Mujic, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, vice
președinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă care a spus printre altele :

La 25 iunie se împlinesc 9 ani 
de cînd a fost dezlănțuită agre
siunea imperialistă împotriva po
porului coreean. Această zi a de
venit Ziua solidarității internațio
nale cu poporul coreean.

Lupta dreaptă pe care o duce 
acum poporul coreean pentru re
tragerea trupelor americane din 
Coreea de Sud și unificarea pașni
că a țării este sprijinită călduros 
de toate țările socialiste frățești, 
de toți oamenii iubitori de pace și 
progres din întreaga lume.

In numele Consiliului Central al 
Sindicatelor, al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și al întregului nostru po
por muncitor — a spus vorbitorul 
— ne solidarizăm cu toată hotă- 
rîrea cu lupta dreaptă pe care o 
duce poporul coreean pentru uni
ficarea pe cale pașnică a patriei 
sale, pentru libertate și progres 
social.

In continuare, vorbitorul a evo
cat luptele eroice ale poporului 
coreean sprijinit de voluntarii 
chinezi pentru apărarea patriei 
sale împotriva agresiunii imperia
liste. Alături de cauza dreaptă a 
poporului coreean s-au găsit po
poarele puternicului lagăr al so
cialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică și toate forțele iubitoare 
de pace de pe întreg pămîntul.

In cei 6 ani care au trecut de 
la încetarea războiului, poporul 
R. P. D. Coreene ajutat frățește 
de toate popoarele țărilor socia
liste, a depus o muncă uriașă de 
refacere a rănilor pricinuite de 
război, pentru construirea socia
lismului. Sub conducerea înțeleap
tă a Partidului Muncii din Coreea

Dinamo București

reei
neagr« 
a introdu,.
mai element, 
tăți sînt călcata 
tivele R. P. D. Q. 
la unificarea pașnu 
îmbunătățirea situație, 
de Sud s-au lovit de . 
clicii lisînmaniste care cautt> 
țină în această parte a lumii ■» 
atmosferă de încordare războini
că. In aceste condiții este firesc 
ca omenirea progresistă, toate for
țele iubitoare de pace, să-și ri
dice glasul în sprijinul dreptelor 
revendicări ale poporului coreean 
care cere retragerea trupelor ame
ricane de ocupație din Coreea de 
Sud și unificarea pașnică a țării 
prin alegeri sub controlul repre-i 
zentanților unor țări neutre. Re-, 
tragerea trupelor străine din Co 
reea de Sud nu este numai o pro
blemă vitală a poporului coreean, 
dar și o problemă ce interesează 
pacea și securitatea generală. 
Cauza poporului coreean — a spus 
în încheiere vorbitorul — este 
cauza forțelor progresiste din Iu-, 
mea întreagă.

Participanții la adunare au aș 
dresat un mesaj către C.C. al Sinș 
dicatelor unite din Coreea, Comis 
tetul național coreean pentru apă- . 
rarea păcii și Comitetul coreean 
pentru solidaritatea cu popoarele 
Asiei și Africii în care se spune 
printre altele: „Poporul romîn își , 
afirmă cu putere solidaritatea sa 
cu lupta poporului coreean pentru 
unificarea pașnică a Coreei, pen
tru întărirea păcii în Extremul 
Orient și în lumea întreagă.

Ferm convinși că problema uni
ficării Coreei va fi rezolvată de 
însăși poporul coreean, sprijinit 
de forțele păcii de pretutindeni și 
animați de cele mai profunde sen
timente de solidaritate frățească, 
vă urăm din toată inima, dragi 
tovarăși și prieteni, succes deplin 
în lupta voastră dreaptă".

Au fost prezentate apoi filmele 
„Războiul just" și „Reconstrucția . 
orașului Phenian", producții ale 
studioului de filme documentare 
din R. P. D. Coreeană.

(Agerpres)

Alessandria: 5—0
Spectatorii bucureșteni veniți în 

număr mare ieri pe stadionul „23 
August" se așteptau să asiste la 
desfășurarea unei întîlniri dinami
ce și spectaculoase în meciul de 
fotbal dintre echipa italiană Ale
ssandria și Dinamo București, do
rință care însă nu le-a fost satisfă
cută decît în parte. De la primele 
schimburi de mingi oaspeții s-au 
apropiat în trombă de poarta di- 
namovistă inițiind cîteva acțiuni 
subtile și periculoase. Riposta di
namoviștilor nu s-a lăsat însă mult 
așteptată și după 5 minute de joc 
în urma unui atac bine inițiat de 
echipa noastră, Szoke a deschis 
scorul printr-un șut fulgerător și 
Îilasat de la cca. 20 de metri. Go
ul însuflețește echipa bucureștea- 

nă care începe să desfășoare ac
țiuni din ce în ce mai dese la poar
ta Alessandriei bazate pe pase ra
pide și deschideri lungi pe extre
me unde Vasile Anghel în special 
a făcut cîteva curse impresionante 
creînd panică în rîndul apărăto
rilor adverși. în vervă de joc atacul 
dinamovist își creează numeroase 
ocazii de gol, jucătorii italieni ri
postând însă cu energie și dînd pri
lej spectatorilor să le admire buna 
pregătire tehnică individuală.

Deși în această repriză jocul a 
fost oarecum echilibrat dinamoviș- 

tii au avut totuși mai mult tâmp 

inițiativa reușind să mai marcheze 

un gol prin Vasile Anghel care a 
înscris spectaculos în urma unei 
pase precise primite de la Ene. 
în repriza a II-a fizionomia jocului 

s-a schimbat radical. Beneficiind 

de aportul lui Constantin in linia

de atac bucureștenii stăpinesc cu 
autoritate terenul reușind să în- 
acrie încă trei goluri și ratând nu
meroase ocazii de gol.

După cel de-al cincilea gol dina- 
moviștii au slăbit ritmul lâsîndu-se 
antrenați în jocul lent al oaspeților. 
Față de desfășurarea jocului sco
rul de 5—0 (2—0) nu este nici
decum exagerat, echipa dinamovis- 
tâ dovedind și cu acest prilej o 
formă și omogenitate remarcabilă. 
I’rin introducerea lui Constantin în 
repriza a II-a potențialul atacului 
dinamovist a crescut simțitor ; 
Constantin (care de altfel a înscris 
un gol de toată frumusețea după 
ce a driblat și portarul) s-a dove
dit un coordonator inteligent, cre- 
înd numeroase ocazii de gol parte
nerilor săi din linia de atac. Din 

păcate însă Ene care în prima re
priză se comportase excelent, în 

cea de a doua a slăbit surprinzător

tind nu mai puțin de trei ocazii 
de a marca.

Jucătorii Alexandriei care vin la 
noi în țară cu o frumoasă carte de 
vizită, au făcut o primă repriză 
bună comportîndu-se însă foarte 
slab în cea de a doua cînd jocul 
a fost la discreția dinamoviștilor. 
Am reținut buna lor pregătire 
tehnică individuală manifestată 
din păcate in dauna joeului co
lectiv, din care cauză foarte puține 
din acțiunile lor au reușit să trea
că de linia de 16 metri sau să se 
încheie cu șuturi la poartă. Victo
ria dinamoviștilor (care n-a fost 
nici un moment periclitată) con
firmă încăodată că aceștia se gă
sesc într-o formă bună, fapt care, 
la prima intîlnire internațională 
după un an de zile, le complectea- 
ză palmaresul cu o frumoasă fi 
categorică victorie.

E. P1TULESCU

PE SCURT
• Joi dimineața a părăsit Capi

tala plecînd cu avionul în Suedia 
echipa selecționată de fotbal a ti
neretului din R.P. Romînă care 
Va întîlni duminică în orașul Fa
lun echipa națională de tineret a 
Suediei. Din lot fac parte Todor, 
Greavu, Tabarcea, Dridea, Ene II, 
Mateianu, Ciripoi, Ivansuc și alții.

O Echipa de lupte libere a 
S.V-A. care se află în turneu în 
U.R.S.S. a întîlnit joi la Kiev re
prezentativa R. S. S- Ucrainene. 

Luptătorii sovietici au demonstrat 

o înaltă măiestrie, repurtind vic
toria cu scorul de 7l/t la'/2 puncte.

ADAS
ASIGURĂRI 

DE VIAȚA

Șl

• Numeroase surprize au fost 
consemnate în primele reuniuni 
de box din cadrul fazelor de Zoni 
ale campionatului R.P.R. de la 
Constanța, Orașul Stalin, Craiova 
și Cluj.

La Craiova, boxerul de categorie 
„ușoară" Stan Bogoi l-a eliminai 
din cursă pe I, Demeter, iar E. 
Moldoveanu a dispus clar la 
puncte de Șt. Mihăilescu. La ca
tegoria mijlocie, Petre Deca a 
boxat foarte bine întrecîndu-l la 
puncte pe tinărul Ion Manea. In 
zona de la Cluj la categoria pană, 
Șt. Aurică a dispus la puncte de 
experimentatul Gh- Lache, iar 
campionul european feroviar A, 
Morăruș s-a revanșat în meciul cu 
G. Popa obținind o meritată de
cizie la puncte. Dobre Pavel a dis
pus prin K.O. în rundul 11 de V. 
Neagu, iar C. Văduva a ciștigat în 
prima repriză meciul cu Teodor 
Lucian.

In reuniunea de la Constanța, 
P. Zăinescu a dispus la puncte de 
D. Fieraru, iar C. Gheorghiu, care 
a trecut de la categoria cocoș la 
pană l-a eliminat pe puternicul 
boxer gălățean Nicu Popa. Cu o 
mare surpriză s-a încheiat meciul 
dintre E. Spulber și O. Silberman, 
primul cîștigînd victoria prin 
KO. în ultima repriză.

Alte rezultate mai importante t 
Craiova: A. Drăgan b.p. 1. Dinu 
Eugen; C- Stoian b.p. C. Kiss ; 
A. Cristea b.p. C. Peterman; Cluj:
C. Toma b.p. Filigeanu; M- Traw- 
că b-p. M. Lupu; V. Ionescu bp 
P. Vizitiu; D. Răgălie b.p. V. Fi- 
Huța; Constanța : V. Șchiopu b.p. 
Marin-scu; Motea b.p. Stoiano- 
vici; Preda b.p. Boiangiu; A. Gă- 
nescu b.p. N. Niță ; Orașul Stalin ; 
M. Goanță b-p. Militaru; Toth 
b.p. D. Prunoiu; Gh. Deac b.p.
D. Negrea*

(Agerpres)
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tCU.A., Angliei, 
și însărcinatului

are

vgiunea Balcanilor
ârii Adriatice

cu afaceri al Albaniei și însărcina
tului cu afaceri al Romîniei urmă
toarea Declarație a guvernului so
vietic în problema asigurării păcii 
și securității în regiunea Balcani
lor și Mării Adriatice pentru a fi 
transmisă guvernelor respective.

Declarația 
guvernului sovietic

In legătură cu declarațiile făcute 
în ultimul timp de guvernele și 
oamenii de stat dintr-o serie de 
țări în problema asigurării păcii și 
securității în regiunea Balcanilor 
și Mării Adriatice, guvernul sovie
tic consideră necesar să declare 
următoarele :

Călăuzindu-se după interesele 
păcii și securității în Europa N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic, 
a propus, după cum se știe, să se 
creeze în Balcani și în regiunea 
Mării Adriatice o zonă în care să 
nu existe arme atomice și arme ra
chetă. Această propunere a fost 
reafirmată în recenta Declarație 
comună albano-sovietică. Guver
nul sovietic este profund convins 
că renunțarea de către țările din 
această regiune la amplasarea de 
baze atomice și pentru rachete pe 
teritoriile lor, ar corespunde inte
reselor vitale ale popoarelor ace
stor țări și ar constitui o impor
tantă contribuție la cauza securită
ții europene și a transformării Bal
canilor și Mării Adriatice într-o
zonă a liniștii și păcii.

Importanța și oportunitatea ace
stei propuneri decurge din situația
periculoasă pentru cauza păcii,
care se creează in prezent în acea
stă regiune. -Ca urmare a presiuni
lor exercitate de S.U.A., guvernele 
Turciei și Italiei au permis să se 
instaleze pe teritoriile lor baze a- 
mericane pentru arme atomice și 
arme rachetă și, astfel, să se folo
sească poziția strategică a Peninsu
lei Balcanice în scopuri agresive. 
Guvernul grec intenționează, de a- 
semenea, să transforme Grecia în
tr-un cap de pod atomic. In acea
stă regiune pacea și securitatea 
sînt mai mult decît orietnd ame
nințate da un pericol nemijlocit. 
Firește că Uniunea Sovietică, ca 
stat limitrof cu țările balcanice 
și, din acest motiv, direct interesa
tă în menținerea și sprijinirea pă
cii în Balcani, nu poate să nu 
acorde atenție acestei desfășurări 
a evenimentelor, periculoase pen
tru securitatea sa. Popoarelor Uni
unii Sovietice le sînt totodată a- 
propiate și pe înțeles sentimentele 
popoarelor balcanice, care se pro
nunță împotriva transformării 
Balcanilor în focarul unui nou răz
boi și care sprijină tot mai activ 
ideea unei zone denuclearizate.

Guvernul sovietic prețuiește foar
te mult eforturile guvernelor acelor 
țări care se pronunță cu fermita
te și consecvență pentru întărirea 
păcii, pentru colaborarea cea mai 
largă dintre popoarele balcanice în 
baza principiilor egalității în drep
turi, respectului reciproc și neames
tecului în treburile interne.

în legătură cu aceasta nu se 
poate să nu fie relevată declarația 
din 6 iunie a.c. a guvernului ro- 
mîn, în care se propune din nou 
convocarea conferinței șefilor de

crearea unei zone denuclearizate, 
ne-am putea aștepta ca guvernele 
Italiei, Turciei și Greciei să-și ple
ce urechea la vocea rezonabilă a 
vecinilor lor și a popoarelor din 
propriile lor țări, și cît nu este 
încă prea tîrziu, să-și revizuiască 
pozițiile în această problemă.

In ce privește declarațiile unor 
guverne că în acest caz securitatea 
țărilor lor nu ar fi suficient de 
garantată, aceste temeri în măsura 
în care privesc Uniunea Sovietică, 
sînt lipsite de orice temei. De ase.- 
menea după părerea guvernului 
sovietic crearea zonei denucleari
zate- nu ar trebui condiționată de 
apartenența la N.A.T.O. sau la

guverne ale țărilor Peninsulei 
Balcanice pentru ’ examinarea pro
blemelor actuale, care privesc ță
rile din această regiune, inclusiv Tratatul de la Varșovia a țărilor 
pentru examinarea propunerii de a 
se crea în Balcani o zonă a păcii, 
în care să nu existe 
și arme rachete.

Guvernul sovietic 
rațiile guvernelor și 
stat din Republica Populară Alba
nia și Republica Populară Bulga
ria care se pronunță pentru crea
rea unei zone denuclearizate în 
Balcani și în regiunea Adriaticii.

Guvernul U.R.S.S. constată că, 
așa cum rezultă din cuvîntarea 
rostită la 8 iunie 1959 de I. Broz 
Tito, președintele R.P.F. Iugo
slavia guvernul iugoslav sprijină 
de asemenea propunerea de a se 
crea o zonă denuclearizată în Bal
cani și în regiunea Adriaticii. El 
este de acord și cu faptul că crea
rea unei zone denuclearizate în re
giunea Balcanilor ar avea cea mai 
mare eficacitate dacă la ea ar par
ticipa toate țările Peninsulei Bal
canice și Italia.

Totodată guvernul sovietic con
stată cu regret că o piedică se
rioasă în calea creării unei zone 
denuclearizate este poziția guver
nelor Italiei, Turciei și Greciei. In 
situația cînd majoritatea țărilor 
balcanice s-au pronunțat pentril

arme atomice

salută decla- 
oamenilor de

semnatare ale acordului cu privire 
la această zonă.

Guvernul sovietic, încredințat 
de faptul că crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Balca
nilor și Adriaticii, ar constitui o 
contribuție considerabilă la cauza 
destinderii încordării internaționa
le și întăririi păcii și securității în 
Europa, declară că este gata ca 
împreună cu celelalte mari puteri 
să devină garant pentru această 
zonă.

Guvernul sovietic adresează gu
vernelor S.U.A., Angliei și Franței 
apelul de a contribui prin toate 
mijloacele la crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani și în re
giunea Adriaticii, și, în cazul rea
lizării unui acord între țările inte
resate în legătură cu această pro
blemă, să garanteze împreună cu 
Uniunea Sovietică securitatea și 
independența țărilor participante la 
această zonă.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că țările 
crearea unei zone
în Balcani și în regiunea Adriati
cii vor examina cu atenția cuveni
tă considerentele formulate în pre
zenta declarație.

interesate în 
denuclearizate

Congresul Partidului

Lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.U.S

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite Comunicatul in. 
formativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice :

La 25 iunie 1959 Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S. și-a 
continuat lucrările.

In ședința de dimineață Ple. 
nara C.C. a ascultat raportul lui 
N. A. Kosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării din 
U.R.S.S., cu privire la măsurile 
pentru avîntul continuu al indu
striei textile.

Apoi a început discutarea ra
poartelor cu privire la activita
tea organizațiilor de partid și 
sovietice și a consiliilor econo
miei naționale în domeniul înde
plinirii hotărîrilor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. referitoare 
la accelerarea progresului tehnic 
în industrie și construcții (cu pri
vire la măsurile pentru îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. în ceea ce 
privește introducerea mecanizării 
complexe în industrie și con
strucții, automatizarea produc
ției, introducerea liniilor în flux, 
înlocuirea utilajelor, matrițelor și 
sculelor învechite în scopul lăr
girii continue a producției in
dustriale și construcțiilor, îmbu. 
nătățirii calității producției și re
ducerii prețului ei de cost, pre
cum și a costului construcțiilor), 
a raportului în legătură cu în
deplinirea hotărlrii Plenarei din 
7 mai 1958 a C.C. al P.C.U.S. 
cu privire la accelerarea dezvol
tării industriei chimice și îndeo. 
sebi a producției de materiale 
sintetice și de articole din a- 
cestea, pentru satisfacerea cerin
țelor populației și a nevoilor eco
nomiei naționale, precum și a ra
portului cu privire la măsurile în 
domeniul avîntulul continuu al 
industriei textile.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul B. E. Paton (di
rectorul Institutului de sudură 
electrică „E. O. Paton“ al Aca
demiei de Științe a R. S. S. U- 
crainene), L. N. Efremov (secre
tarul Comitetului regional Gorki 
al P.C.U.S.), N. A. Sobol (pre
ședintele Consiliului economiei 
naționale Harkov), K. N. Grișin 
(secretarul Comitetului regional 
Vladimir al P.C.U.S.), I. Igam. 
berdîev (președintele Consiliului

Comunist Francez

Cuvîntarea lui M. A« Suslov
mare importantă 
unitatea de acțiune 
citoare, a tuturor oamenilor mun
cii, a maselor largi populare. 
Unitatea de acțiune are o deose
bită importanță in condițiile ac
tuale cînd într-o serie de țări ca
pitaliste se manifestă tendința de 
intensificare a reacțiunii ..și a pe
ricolului fascist, tendința de a 
trece la o formă fățișă de dicta
tură a burgheziei și la ofensiva 
forțelor reacționare, împotriva li
bertăților democratice și interese
lor vitale fundamentale ale oa
menilor muncii.

Pentru înfăptuirea politicii de 
unitate, a subliniat Al. A. Sus-

lupta pentru 
a clasei mun-

PARIS 25 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La ședința din 25 iunie a Con. 
greșului Partidului Comunist 
Francez a luat cuvîntul M. A. 
Suslov, membru al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației P.C.U.S. 
din care mai fac parte N. V. Pod- 
gornîi și B. N. Ponomarev. El a 
transmis un salut frățesc, fier
binte, Congresului, comuniștilor 
francezi, tuturor oamenilor mun
cii din Franța. M. A. Suslov a 
arătat că oamenii sovietici au 
urmărit întotdeauna și urmăresc 
cu multă simpatie lupta curajoa
să a Partidului Comunist Fran. 
cez. Partidul vostru, a declarat Iov, creează acum condiții fa- 
M. A. Suslov, C3re stă ferm pe 
pozițiile marxism - leninismului 
creator, nu s-a plecat în fața 
atacului reacțiunii. el a întîmpi- 
nat cu curaj dificultățile, le în
vinge, întărește legătura cu ma. 
sele populare...

M. A. Suslov a subliniat în 
continuare că partidele comu
niste și muncitorești consideră 
drept o sarcină a lor de cea mal

vorabi'.e... Ce-i drept, a continuat 
el, mai există încă multi lideri 
social-democrati care continuă să 
agite steagul zdrențuit al anti
comunismului, dar ei nu pot să 
nu tină seama de faptul că po
lițele anticomuniste nu se mai 
achită, iar cei, ce continuă, din 
obișnuință, să Ie elibereze, sint 
declarați făliți.

M. A. Suslov a arătat că „crî-

Viată între baionete în Spania lui Franco

T 4 adrid 19o9. O imagine ob.șnu: 
IJyl Străzile principale ale orașului

daluziu, protestele intelectualilor progresiști spanioli 
împotriva măsurile sale represive. Și de aceea re
zervă poporului o viafă între puști și baionete.

Aceasta însă este politica, celor slabi, celor care 
sînt străini de popor, urîți de el. O politică a tira
nilor ce se întoarce împotriva lor. Așa cum au ară
tat recentele greve și manifestări împotriva lui 
Franco și a regimului său, poporul sPaniol dorește 
o viață fără baionete, o viață fără fascism. Și o va 
cuceri.

— ■ adrid 1959. O iniag ine obișnuită, cotidiană.
i sînt împănate 

de polițiști, de militari, de falangișli în uni
formă. Cetățenii trec spre treburile lor sau spre casă 
printre cordoane. Privirile scormonitoare ale poli
țiștilor scrutează chipurile și ar vrea să pătrundă în 
minți, in ginduri. Franco se teme de popor 
și își ia măsuri de siguranță. 11 înspăimintă 
grevele muncitorilor din Barcelona, manifestațiile 
Studenților de la Madrid, revoltele țăranilor din An-

za socialismului occidental" des
pre care vorbesc ideologii social- 
democrației, este în primul rînd 
criza anticomunismului, criza „ce
lei de-a treia căi", și „celei de-a 
treia forțe”.

Desfășurarea obiectivă a eveni
mentelor, a subliniat M. A. Suslov, 
va determina partidele socialiste 
și alte forțe de stingă ale societă
ții capitaliste să recunoască că în 
vremurile noastre, fără colaborare 
cu comuniștii, este imposibil să se 
lupte cu succes pentru pace, pen
tru menținerea și lărgirea libertă
ților democratice republicane, pen
tru interesele economice ale oame
nilor muncii, pentru socialism.

M. A. Suslov a arătat că C.C. 
al P.C.U.S. a organizat în ultimii 
ani schimburi de păreri cu condu
cerea partidelor social-democrate 
dintr-o serie de țări, dar, din pă
cate, rezultatele cele mai mici au 
fost obținute prin stabilirea de 
contacte cu Partidul socialist 
francez.

După cît se vede, a spus M. A. 
Suslov, legăturile actualei condu
ceri oficiale a Partidului socialist 
francez cu forțele reacționare sînt 
prea strînse pentru ca ea să 
poată înlătura prejudecățile antiso- 
vietice, anticomuniste, adînc înră
dăcinate și de mult răsturnate de 
viață, pentru ca ea să poată să-și 
învingă tendințele anticomuniste și 
să pornească pe calea unirii forțe
lor capabile să apere interesele pă
cii și ale oamenilor muncii din 
țara lor.

M. A. Suslov a consacrat o bună 
parte a cuvîntării sale marilor cu
ceriri ale socialismului în Uniunea 
Sovietică și sarcinilor încă și mai 
grandioase pe care urmează să le 
rezolve poporul sovietic.

Vorbind despre politica externă 
sovietică, M. A. Suslov a arătat că 
datorită eforturilor Uniunii Sovie
tice, ale tuturor țărilor lagărului 
socialist, ale tuturor forțelor iubi
toare de pace, s-a conturat o oare
care îmbunătățire a situației inter
naționale.

Delegatul sovietic a subliniat că 
întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre Uniunea Sovie
tică și Franța poate avea un mare 
rol în preîntîmpinarea unui nou 
război.

In încheierea cuvîntării sale, 
delegatul sovietic s-a ocupat de 
dezvoltarea mișcării comuniste. 
Mișcarea comunistă mondială, a 
spus el, este în prezent mai strîns 
unită ca orieînd. Ea a dat o lo
vitură zdrobitoare revizionismului 
contemporan. Marxist-len iniștii 
însă nu pot uita că revizionismu
lui nu i s-a dat încă lovitura de 
grație, că nu poate fi slăbită lupta 
împotriva revizionismului care 
constituie principala primejdie în 
mișcarea comunistă.

întărind și lărgind neîncetat le
găturile sale cu milioanele de oa
meni ai muncii, apărînd consec
vent interesele vitale ale clasei 
muncitoare și ale întregului popor, 
comuniștii îndeplinesc cu cinste 
sarcinile pe care ni le pune în 
față epoca noastră.

AI. A. Suslov a dat apoi citire 
salutului C.C. al P.C.U.S. adresat 
Congresului Partidului Comunist 
Francez.

economiei naționale Tașkent), . 
V. V. Scerbițki (secretarul C.C. 
al Partidului Comunist din U- 
craina), P. I. Abroskin (preșe
dintele Consiliului economiei na
ționale Rostov).

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul A. I. Hvorostuhin 
(secretarul Comitetului regional 
Tula al P.C.U.S.), A. M. Tara
sov (președintele Consiliului eco
nomiei naționale al Bielorusiei), 
V. V. Grișin (președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.), D. A. Kunaev 
(președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Kazahe), Ș. R. 
Rașidov (secretarul C.C. al Par
tidului Comunist din Uzbeki- 
stan), I. T. Novikov (ministrul 
Construcției Centralelor Electri
ce al U.R.S.S.), V. E. Dîmșiț 
(membru al Comitetului de Stat 
al planificării din U.R.S.S.), 
G. M. Orlov (vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării din R.S.F.S.R.), K. 1. Bre
hov (președintele Consiliului re
gional al economiei naționale 
Moscova).

Plenara C.C. al P.C.U.S. își 
continuă lucrările.

Întîmpinînd Festivalul
de la Viena

In R. P. Chineză se dă o atenție specială selecționării semințelor de grîu în vederea semănăturilor de 
toamnă. In fotografie: Tineri din Henku, județul Ankan, provincia Șensi, selecționlnd spicele mat 

bo?ate- Foto: CHINA NOUA-Pekin

în apărarea lui 
Manolis Glezos

Libertate lui Manolis Glezos!
Acad. ALEXANDRU ROSETTI

Soarta lui Manolis Glezos fră- 
mintă pe orice om cinstit din în
treaga lume. Asupra eroului de la 
Acropole planează o mare primej
die. Am aflat în aceste zile, cu o 
profundă indignare, că autoritățile 
grecești pregătesc în grabă, la 
Atena, judecarea lui Manolis Gle
zos și a celorlalți patrioți greci la 
un tribunal militar.

Poporul grec a adus un aport 
deosebit la tezaurul comun al ci
vilizației moderne. Grecia a avut 
de suferit mult de-a lungul veacu
rilor, dar poporul ei a fost întot
deauna animat de dragostea de 
pace, de frumos, de respectarea 
demnității umane. Numele lui Ma
nolis Glezos a devenit cunoscut

★
ATENA 25 (Agerpres). — Un 

număr tot mai mare de organiza
ții și fruntași ai vieții publice din 
Grecia cer guvernului grec să nu 
admită ca procesul eroului națio
nal al Greciei, Manolis Glezos, să 
fie judecat de un tribunal militar.

Comitetul grec de luptă pentru 
restabilirea și apărarea legilor de
mocratice și a constituției a publi
cat în ziarul „Avghi" o declarație 
în care își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu faptul că procesul lui 
Manolis Glezos și al altor demo
crat va fi judecat în curînd de un 
tribunal militar pe baza legii 375 
din perioada dictaturii lui Meta
xas.

„Aplicarea acestei legi speciale 
într-o perioadă cînd este în vi
goare constituția, a stîrnit proteste 
din partea unor juriști cunoscut

pe toate continentele, deoarece 
Manolis Glezos simbolizează erois
mul luptătorului grec pentru li
bertate și pace. Manolis Glezos 
și-a cîștigat în istoria Greciei mo
derne un loc de onoare.

Cît de absurd apare faptul ca 
Manolis Glezos, erou național al 
poporului grec, care a scăpat Ca 
prin minune de gloanțele hitleris- 
te, să fie adus acum în fața unui 
tribunal militar I Conștiința și ra
țiunea protestează împotriva ace
stei crime în pregătire. Atingîn- 
du-se de Manolis Glezos, autorită
țile grecești stîrnesc revolta tutu
ror celor care iubesc Grecia.

Libertate lui Manolis Glezos I
★

atît din Grecia, cît și din străină
tate", se subliniază în declarație.

★
BERLIN 25 (Agerpres). — 

Membrii brigăzii de muncă socia
listă „Manolis Glezos", înființată 
la întreprinderea pentru producția 
de mașini agricole din Leipzig, au 
cerut punerea imediată în libertate 
a eroului național grec, Manolis 
Glezos.

Agenția A.D.N. anunță că mem
brii brigăzilor au adresat guver
nului grec o scrisoare de protest 
împotriva răfuielii care se pregă
tește la Atena cu Glezos și cu 
alți democrați greci. In scrisoare 
se subliniază că întreaga clasă 
muncitoare din Republica Demo
crată Germană își exprimă spri
jinul și solidaritatea cu eroul na
țional al poporului grec, Alanolis 
Glezos,

Tinerii argentinieni 
se pregătesc 

pentru Festival
BUENOS AIRES 25 (Ager

pres). — La Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor care va avea loc la Viena, 
vor lua parte 120 de tineri ar
gentinieni

In prezent, In Argentina se 
desfășoară pregătiri active în 
vederea acestui festival. La 
pregătirile care se desfășoară 
sub lozinca întăririi luptei pen
tru pace și democrație, partici
pă peste 300 de organizații 
tineret.

tineri cambodgieni va par
ticipa la cel de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului si 
Studenților de la Viena. In 
drum spre Viena, delegația va 
vizita R.P. Chineză și Uniunea 
Sovietică.

de

La Festival 
vor participa 

și tineri 
cambodgieni

PNOMPENH 25 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, secretarul de 
stat pentru problemele sociale 
și ale muncii din Cambodgia a 
anunțat că o delegație de 13

150 tineri cubani 
vor veni la Viena
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Ziarul „Noticlas de Hoy* a 
publicat proclamația către ti
neretul cuban a Comitetului 
național de pregătire dip Cuba 
pentru cel de-al VH-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților.

In proclamație se arată că 
Cuba va trimite la Festival 150 
de delegați, care vor reprezen
ta pe muncitorii, țăranii, stu
denții și intelectualii cubani.

Delegația Cubei la Festival, 
arată Comitetul, va trebui „să 
demonstreze în fața tineretu
lui dip lumea întreagă dragos
tea de libertate, năzuința spre 
pace și progres a poporului cu
ban, dorința sa de a stabili 
relații de prietenie cu toate po
poarele".

MOSCOVA. — La iunie,
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. ai P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la Kremlin pe membrii 
delegației Asociației pentru priete
nia chino-sovietică și a avut o 
convorbire cu ei. Delegația este 
condusă de Țao Țzin-hua, de
putat în Adunarea Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
profesor la Universitatea din Pe
kin.

MOSCOVA. — Nikita Hrușciov, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian și 
Aleksei Kosîghin au participat la 
25 iunie la recepția oferită de 
Llewellyn Thompson, ambasado
rul S.U.A., în cinstea cunoscutului 
om politic american Averell Harri
man. La recepție au participat de 
asemenea miniștri ai U.R.S.S., con
ducători de departamente, funcțio
nari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.SS., pre
cum și șefii ambasadelor Suediei, 
Angliei și Franței.

MOSCOVA. — La 24 iunie G.A. 
Jukov, președintele Comitetului 
de stat pentru legăturile culturale 
cu țările străine, a oferit la Mos
cova o recepție în cinstea lui 
Averell Harriman.

BAKU. — In Marea Caspică, în 
apropiere de Baku, a început fora
rea unei sonde de explorare cu o 
adîncime de 5.000 m. Potrivit cal
culelor geologilor, în această re
giune, sub fundul mării se află 
straturi bogate în țiței și gaze. 
Forajul se va face prin metoda 
combinată, cea mai eficientă, a 
turboforajului rotativ. Echipamen
tul electric al sondei va fi coman
dat de la distanță.

VARȘOVIA. — La invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a gu
vernului R. P. Polone, la 25 iunie 
a sosit cu avionul la Varșovia o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulga
ria.

HANOI. — Agenția Vietnameză 
de Informații anunță că la 24 iu
nie președintele Republicii Indone
zia, Sukarno, a făcut o vizită ofi
cială președintelui Republicii De
mocrate Vietnam, Ho Și Min.

In aceeași zi, președintele Ho 
Și Min a făcut o vizită de răspuns 
lui Sukarno.

DELHI. — Reprezentanții gu
vernului indian și ai ambasadei 
U.R.S.S. la Delhi au semnat la 23 
iunie în acest oraș, un acord cu 
privire la livrarea de utilaj sovie
tic pentru construcția termocentra-

tei de la Neiveli (statul Madras), 
la care participă Uniunea Sovie
tică.

SOFIA. In cadrul unei ședințe 
comune a Comitetului Central al 
P.C. Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria a fost 
adoptată o hotărîre specială, în 
care se trasează sarcina ca pînă în 
anul 1965 să se lărgească supra
fața pămînturilor irigate în țară 
pînă la 20 milioane decari.

MOSCOVA. — La 24 iunie în 
cadrul unei ședințe a reprezentan
ților vieții publice din Moscova, a 
fost creată Asociația „U.R.S.S.- 
Olanda". Campionul mondial la 
șah, Mihail Botvinik, 
științe tehnice, a fost 
ședințe al conducerii 
„U.R.S.S.-Olanda“.

doctor în 
alei pre- 
Asociației

Noi date despre lupta și moartea 
membrilor „Tinerei 6ărzi“

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite:
Ziarul „Komsoraoiskaia Pravda" din 25 iunie a publicat noi 

date despre lupta și moartea membrilor „Tinerei Gărzi".
S-a stabilit că în tragedia din Krasnodon a jucat un rol impor

tant Vasili Podtînnîi, trădător de patrie, vîndut fasciștilor. Fiind 
locotenent în Armata Roșie el s-a predat hitleriștîlor încă în 
cursul primelor lupte și a trecut de bună voie în slujba lor. Fiind 
comandantul secției polițienești din satul „Pervomaika", iar apoi 
șef adjunct al poliției din orașul Krasnodon, Podtînnîi a condus 
acțiunile pentru arestarea membrilor „Tinerei Gărzi". El personal 
a luat interogatoriu multor membri ai „Tinerei Gărzi", i-a tor
turat și schingiuit.
. Cînd trupele armatei sovietice au intrat în Krasnodon, Pod

tînnîi a reușit să fugă. Timp de 16 ani el s-a ascuns sub nume 
străine, schimbîndu-și profesiunea și domiciliul. In ultimul timp 
Podtînnîi lucra într-un sovhoz din regiunea Stalino. Criminalul 
spera că va putea scăpa de pedeapsa ce i se cuvine pentru cri
mele comise. Acest lucru nu i-a reușit însă. Organele securității 
de stat l-au descoperit pe asasin și l-au predat justiției. Procesul 
lui Podtînnîi a durat aproximativ trei luni. Puși în fața unor 
dovezi incontestabile, Podtînnîi și complicii lui, judecați anterior 
de către justiția sovietică, au fost nevoiți să spună tot adevărul 
despre ultimele zile petrecute de membrii „Tinerei Gărzi" în car
cerele poliției din oraș. în cursul cercetărilor au ieșit la iveală 
noi fapte în legătură cu activitatea „Tinerei Gărzi", s-au stabilit 
împrejurările în care au murit neînfricații ilegaliști.

Tinerii partizani au fost arestați de către Vasili Podtînnîi. încă 
în prima noapte au fost arestați 18 tineri. Podtînnîi a declarat 
că toți membrii „Tinerei Gărzi", fără excepție, au fost torturați 
și schingiuiți.

Democrafia americana 
în căutarea ..perfecțiunii'

(Urmare din pag. I-a)

scundă ți nespoită dintr-o mieă 
așezare de negri de la marginea 
de nord a orațului, acolo unde 
se termină străzile pavate, o 
mamă bătrînă ți patru frați mai 
tineri ți plîng pe Parker. în 
ziare s-a făcut socoteala că cu 
Parker, statul Mississippi deține 
recordul linșajurilor în S.U.A. 
(nepedepsite bineînțeles !) : 578 
cazuri.

în zilele cind cazul Parker 
stîrnise furtună, s-a mai înregis
trat un viol. De astă dată real. Pa
tru studenți albi din Florida ră
piseră sub amenințarea revolve
relor și violaseră pe o studentă 
de culoare. în Florida, răpirea 
și violul sînt pedepsite cu moar
tea. Cei patru albi erau cu de
săvârșire calmi (jurații au cerut 
clemență — anunța agenția 
„Reuter"). Normal. Nici un alb 
care a violat o negresă nu a fost 
adus încă pe scaunul electric, 
deși cazurile de acest gen au fost 
numeroase. Scaunul electric e 
rezervat doar pentru negri...

Rasismul e o problemă acută 
pentru S.U.A. A fost nevoită să 
recunoască aceasta ți o înaltă 
personalitate americană care i-a 
îndemnat însă pe negri să re
nunțe la lupta contra discrimină
rii rasiale și să... aștepte. Afirma 
într-un amestec de cinism și

ridicol că S.UA. „nu au ajuns 
Ii perfecțiune" în aplicarea prin
cipiilor constituționale. „Perfec
țiunea" deci n-a fost atinsă, 
dar— e pe aproape. însă, mă 
rog, în ce constă această perfec
țiune 1 înalta personalitate ame
ricană a fost discretă. O să ne 
luăm permisiunea să amintim 
cîteva lucruri care poate nu sînt 

. plăcute de spus la Washington 
dar care-și au semnificația lor: 
Little Rock, cazul Parker, 
sălbaticul viol din Florida, îm
pușcarea din automobil a unor 
tineri negri din Richmond, sta
tul Virginia... Adunați toate a- 
cestea la un loc, stabiliți totalul 
ți veți vedea ce înseamnă că

- S.U.A- „nu au ajuns la perfecțiu- 
. ne" în aplicarea principiilor 

constituționale. Cu alte cuvinte, 
e ceva, dar nu-i destul în mate
rie de rasism legiferat pe scara 
de serviciu... E o imperfecțiune 
ce jenează. Nu din pricina su
ferințelor negrilor. Nu. Jenează 
doar pentru că străinătatea e re
voltată de genocidul practicat în 
SU.A. Perfecțiunea presupune 
nu schimbarea atitudinii — gîn- 
desc diriguitori ai politicii ame
ricane — ci doar a decorului. 
Mai multă finețe, rafinament. Dar 
încă puțin ți „perfecțiunea" 
fi atinsă. Cele 18 milioane 
negri americani se gîndesc
groază la această „perfecționare". 
Acum, cînd „perfecțiunea" e încă

va 
de 
cu
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departe doar se întîmplă atîtea. 
Pastorul Twohney de la Univer
sitatea catolică din New Orleans 
declara unui ziarist că în state
le americane diu sud „un ce
tățean riscă să fie bătut, este a- 
menințat fizic dacă se ridică îm
potriva segregației ; libertatea 
de expresie nu există în sud în 
această problemă, care constituie (W 
un scandal monstruos al societă-, 
ții americane și al întregii so
cietăți occidentale"'.

Pastorul catolic are dreptate s 
ceea ce se petrece acum este un 
scandal monstruos. Demnitatea 
umană e schilodită, adevărul e 
batjocorit, omul e supus morjii 
nevinovat doar pentru că e ne
gru. Un genocid fățiș. O îngrozi
toare tragedie este prezentul ne
grilor americani. Dar mîine ? 
Mîine ce se va petrece ? Ce se va 
întîmplă în ziua cînd autorită
țile americane vor atinge... „per
fecțiunea" în materie ? La în
trebarea aceasta se pregătește să 
dea răspuns „marele dragon" al 
Ku-Klux-Klanului, A. C. High
tower, care după ce s-a lăudat 
recent că sălbatica organizație 
rasistă „și-a făcut datoria în tre
cut ți ți-o va face din nou în 
viitor", a anunțat... intensificarea 
operațiunilor. Oamenii în glugi 
intenționează să stabilească per
fecțiunea în domeniul rasismu
lui. Spre admirația Washingto
nului.

S.UA

