
Să urgentăm 
itmul lucrărilor 
igricole de vară

In perioada 26 iunie—2 iulie, 
u excepția ultimelor 2—3 zile în 
are au căzut ploi pe întreg cu- 
irinsul țării, vremea a fost favo- 
abilă executării lucrărilor agri- 
ole de vară.

Pînă la 2 iulie, potrivit datelor 
■rimite de Ministerul Agriculturii 
i Silviculturii, cerealele păioase 
u fost strînse de pe o suprafață 
e 311.800 ha. Orzul de toamnă a 
ost recoltat în regiunea Craiova 
le pe 88 la sută din suprafața 
ultivată, iar în regiunile Timi- 
oa-ra, Pitești și București de pe 
1—74 la sută.
Ținind seama de faptul că după 

nseninare temperatura va crește 
i grîul se va coace foarte repede, 
irecum și de faptul că anul acesta 
loabele din spic sînt ieșite din 
>alee și există mare pericol de 
cuturare, este necesar ca în ur
cătoarele zile să se folosească la 
fectuarea secerișului toate mași- 
îile cu tracțiune mecanică și ani- 
naiă, precum și toate forțele de 
nuncă disponibile, utiîizîndu-se 
oasele și secerile. în gospodăriile 
igricole de stat, odată cu combi- 
lele, să fie folosite și toate win- 
drowerele și secerătorile existente.

Pentru evitarea pierderilor de 
e«oltă, snopii să fie de îndată 
:ransportați pe arii și așezați în 
toguri bine clădite și vîrfuite, iar 
reierișul să înceapă cît mai re- 
iede. In acest scop să se termine 
Amenajarea ariilor și 
>e arii a garniturilor 
trebuie, de' asemenea, 
:rările de strîngere a 
>e miriști în vederea 
»râturilor adinei de vară pe toate 
uprafețele posibile. Pentru urgen- 
rea arăturilor, să se folosească 

oate tractoarele care nu sînt an- 
Țrenate la recoltări, iar în timpul 
lopții și cele de la recoltări care 
iu instalații de lumină. Să fie fo- 
osite de asemenea atelajele, deoa- 
ece umezeala solului permite e- 
ectuarea arăturilor adinei în bune 
:ondiții și cu plugurile cu trac- 
iune animală.

Deși sînt condiții excepțional de 
urne pentru însămînțarea în mi- 
•iști a unor suprafețe cît mai mari 
:u plante de nutreț această acțiu
ne se desfășoară nesatisfăcător, 
’entru asigurarea de cantități cît 
nai mari de nutrețuri este necesar 
:a toate regiunile să ia măsuri 
lentru a însămînța cef puțin xu 
jrafețele prevăzute.

O mare atenție trebuie acordată 
erminării lucrărilor de îngrijire a 
miturilor. Sînt posibilități să se 
îbțină producții bune la toate cul
turile prășitoare. De aceea lucră- 
■ile de îngrijire trebuie cît mai 
•epede terminate, deoarece o pra- 
jilă în plus poate aduce, în con
dițiile acestui an, un spor de re
mită de 500 kg. porumb la ha. și 
ie 5.000 kg. sfeclă la hectar.

(Agerpres)

se termine 
deplasarea 
de treier, 
grăbite lu- 
paielor de 
executării

ELEVII

Peste puțin timp blocul la care lucrează studenții de la Institutul de construcții din București în ca
drul practicii de vară va fi gata. In fotografie studenții Tatomir Iulian, Bogdănescu Sorin și Iancu 
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caracteristicile școlii 
de regimul democrat- 

___T_ totodată una din deo
sebirile principale dintre școala 
burgheză și școala socialistă este 
aceea că școala socialistă nu se

Una din 
noi, create 
popular și

aceea că școala socialistă nu 
limitează numai la predarea cu
noștințelor luate din cărți,

Prof. univ. Ing, 
Sergiu Rașeev

— rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie —

noștințelor luate din cărți, ci 
acordă o importanță excepțională 
experienței practice acumulate 
direct de tînăr prin activitatea 
productivă în fabrică, pe șantier, 
în uzină, în mină.

Din experiența mea personală 
ca inginer petrolist, pot spune 
că un bun inginer, cu autoritate 
și prestigiu în rîndul muncitori
lor, ascultat și prețuit de munci
tori, ca un om care îi poate ajuta 
în rezolvarea problemelor de 
producție poate fi numai acela 
care, pe lîngă cunoștințe adinei 
teoretice, posedă vaste cunoștin
țe practice, și, ce este mai im
portant, poate executa cu mîna 
lui operațiile executate de mun
citorii conduși de cl.

O astfel de pregătire a tinere
tului are și o altă latură foarte 
importantă ; activitatea direct

al
Mi-

Predeal — cabana Secuilor

S-a dublat producția 
de negru de fum

Uzina chimică „Nicolae Teclu“ 
din Copșa Mică, a cunoscut în anii 
puterii populare o largă dezvol
tare, produsele ei fiind azi cunos
cute și mult apreciate atît în țară 
cît și peste hotare.

Congresul al 11-lea al P.M.R. a 
trasat sarcină, ca în vederea asi
gurării industriei producătoare de 
cauciuc sintetic, uzina să-și duble
ze producția de negru de fum. 
Colectivul uzinei raportează că în 
cinstea zilei de 23 August sarc’na 
1 fost îndeplinită. Dublarea rro- 
V r - ț n-. i -- ■

per-ducției a fost obținută prin 
fecționarea procesului tehnic și 
prin buna folosire a instalațiilor. 
Față de ultimul an al primului 
cincinal productivitatea muncii a 
sporit cu 49,4 la sută.

Concomitent cu creșterea pro
ducției, a productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost s-a 
îmbunătățit și calitatea produselor, 
s-au creat noi sortimente de negru 
activ de fum, printre caro și cel 
activ de furnale, realizat în a- 
cest an.

productivă educă tînărul în spi
ritul respectului pentru munca 
fizică, pentru clasa muncitoare, 
contribuie Ia formarea intelectua
lului de tip nou, socialist.

Recenta hotărîre a C.C. 
P.M.R. și a Consiliului de
niștri cu privire la îmbunătățirea 
învățămîntului seral și fără frec
vență de cultură generală și su 
perior, este o nouă contribuție 
importantă în șirul de măsuri 
luate de partid și guvern 
pentru legarea mai strînsă a în
vățămîntului de viață, de pro
ducție. Datorită măsurilor luate 
de partid și guvern, porțile șco
lii noastre superioare au fost 
larg (deschise pentru muncitorii 
și țăranii din producție. Li s au 
creat condiții dintre cele 
bune pentru a învăța.

în institutul nostru studiază 
sau au studiat — devenind in
gineri — muncitori tineri prove- 
niți din producție. Experiența 
institutului nostru a dovedit că 
tocmai acești studenți care au in
trat în învățămîntul superior 
după ce au desfășurat timp de 
cîțiva ani activitate direct pro
ductivă au dat cele mai bune re
zultate la învățătură, mai ales 
în anii superiori în care se stu
diază disciplina de specialitate. 
Așa sînt tov. Comeagă Cornel, 
fost ucenic, apoi mecanic și son
dor, care azi este inginer șef la 
o întreprindere de foraj, tov. Ar- 
deleanu Vasile, fost mecanic, azi 
inginer șef de sector, tov. Mi- 
băilescu Dumitru, Preda Gheor
ghe, Petrescu Vintilă și alții care 
sînt astăzi destoinici ingineri ai 
industriei noastre petrolifere.

De asemenea, trebuie remarcat 
că unii muncitori, cu toate că au 
venit în institut cu o pregătire 
teoretică mai puțin 
colegii lor, care au 

medii la curs

mai

adîncă decît 
absolvit șco- 

regulnt, în

pentru economii
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(Continuare în pag. 3-a)
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GH. BADICA 
secretar al comitetu
lui U.T.M. fabrica de 
încălțăminte ,,11 Iu

nie" Rm. Vilcea

IN G.A.S.
In lupta

r

/ se supun formule cu depărtări aride 
și largul șir de teoreme demonstrate.
Ce simplu-o să le-ntrupe sub firul albei cride 

pe tablă, in examene, la facultate.

Tinărul strungar păstreaza-cibia simțit 
în prelungul degetelor ritmul de uzină, — 
întorcînd cu gestul rotunfii 
filele in liniștea deplină.

Trec orele si ceaiul e rece, uleios — 
țigările-n cutie s-au terminat demult.
Dar în priviri îi ard — gonind un văl cețos — 
străpungătoare focuri și tinărul tumult.

Sa nu te umfli în pene de jOSEP L1CA
Din expoziția de fotografii artistice a tineretului deschisă in cinstea Festivalului de la Viena.

scurt timp nu numai câ 
ajuns pe aceștia, dar 
depășit, situîndu-se în 1 
fruntașilor la învățătură în anii 
superiori. Așa sînt studenții Sava 
Ion din anul IV al Facultății de 
utilaj petrolifer, doi ani consecu. 
tiv bursier republican, tov. Pascu 
Păun, Ereslași Gheorghe și alții.

Rezultatele bune pe care le ob
țin studenții muncitori, sînt pe de
plin explicabile. în primul rînd 
iiceș'.i tineri veniți din producție 
privesc cu mult mai multă serio-

TIMIȘOARA. — (De la cores
pondentul nostru). Pentru elevii 
școlii medii de muzică din orașul 
Timișoara zilele de activități prac
tice au constituit un bun prilej de 
a-și afirma entuziasmul tineresc, 
dragostea pentru muncă. Astfel zi' 
lele trecute un număr de 86 de 
elevi din clasele a VlII-a, a IX-a 
și a X-a ou plecat în practică la 
G.A.S. din comuna B uzi aș, raionul 
Lugoj.

Organizați în brigăzi, elevii au 
dat un ajutor prețios la lucrările 
de întreținere a culturilor. Pînă în 
prezent ei au efectuat pravila Il-a 
pe o suprafață de 26 hectare însă
mânțate cu porumb.

tn întrecerea dintre echipe, cea 
mai bună s-a dovedit a fi echip'a a 
lV-a din brigada I-a — băieți — 
evidențiindu-se în mod deosebit e- 
levii Dușan Peici, Aurel Pîrvu, 
Mihai Mi hai ți alții. Nici brigada 
fetelor nu s-a lăsat mai prejos.

Pînă la terminarea programului, 
elevii și-au luat angajamentul să 
termine prașila ll-a pe încă o 
suprafață de 26 hectare, tn afară 
de practică elevii au avut posi
bilitatea să-și petreacă în mod or
ganizat timpul liber.

Astfel ei au efectuat vizite la 
sectorul viticol al gospodăriei (în 
program stă și vizitarea fermei 
zootehnice a gospodăriei), au pre
zentat apoi programe artistice pe 
terasa băilor din localitate precum 
și la emisiunea locală, au vizionat 
în comun filme, au făcut excursii 
in împrejurimile satelor.

De la șuvoiul cercurilor de fierbinte șpan 
și pînă la tratate, la complicate scheme 
este o cale încrustată an cu an
In fapte și oțel, ca steaua roșie in steme.

Se-apropie o zi în stoluri de emoții»..
El strungul unui alt tovarăș o să-l lase.
Si inginer în noile promoții
Va mai deschide-o poartă cu brațe mlădioase.

Va mal deschide-o poartă, cu esența 
neprețuitei practici zvîcntnd stăruitoare 
in trandafirii virstel și-n cadența 
de-avînturi și petale prin iureșul de soare.

ADRIAN BELDEANU

Tineretul fabricii 
de încălțăminte „II 
Iunie" din Rm. Vil- 
cea, îmbrățișînd che
marea tinerilor re- 
șițeni „Cit mai multe 
economii pentru în
florirea patriei noas
tre socialiste", 
intensificat 
pentru a 
ziua de 23 
noi succese

In sectorul

și-a 
eforturile 
întîmpina 
August cu 
în muncă, 

încăl-

țăminte, brigăzile de 
tineret conduse de 
Savu Paraschiva, 
Gheorghe Pană și 
Popa Dumitru au rea
lizat însemnate eco
nomii. Organizînd 
schimburi de expe
riență între brigăzi, 
tinerii și-au însușit o 
bună experiență în 
muncă. In acest fel, 
într-o singură lună 
brigada condusă de

tov- Savu Paraschiva 
a economisit cca. 
4.000 dm.p. piele, 
iar brigada lui Gheor
ghe Pană a economi
sit talpă în valoare 
de peste 23.000 lei. 
Intr-o lună tineretul 
din fabrică a econo
misit 28.000 lei.

Au redat agriculturii 
24 ha. de teren

Colectiviștii din raionul Bujor 
au hotărît ca pînă la 23 August 
să redea agriculturii prin te.rașa-_ 
rea terenului în pantă o suprafață 
de 50 ha. Aproximativ 2.000 de 
colectiviști din comunele Smulți, 
Oasele și Băleni, au redat agri
culturii 24 ha. de teren în pantă 
din apropierea comunei Bujor, te
renuri care în toamnă vor fi culti
vate cu viță de vie.

La această acțiune patriotică, 
la care au participat colectiviști 
din 6 gospodării colective, au fost 
dislocați și terasați aproape 55.000 
m.c. pămînt

Cine sînt
manii

Festivalului
CREAȚII ARTISTICE ÎNCHINATE CELEI 

DE-A XV-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI

Răscoala“ 
de mare

o lucrare muzicală 
amploare

Cu toată închiderea stagiunii, 
culisele Teatrului de Operă și 
Balet au cunoscut zilele trecute o 
animație deosebită. De curînd a 
avut loc prima audiție a ope
rei „Răscoala" lucrare a unuia 
dintre contemporanii noștri care 
s-au :—■" --
viața 
creații 
da muncii titanice depuse pen
tru crearea operei, în ciuda ze
cilor de ore dedicate zilele aces
tea reptițiilor, maestrul Gh. Du
mitrescu a răspuns cu multă 
amabilitate dorinței noastre de a 
vorbi cititorilor „Scînteii tinere
tului“ despre noua sa creație.

După cum știți, destgur, în 
ultimii ani — ne-a spus maestrul 
Dumitrescu — m-am dedicat ge
nului dramatic muzical, convins 
fiind că este cel mai propriu 
pentru înrîurirea directă asupra 
publicului.

în acest scop, am conceput un 
ciclu de lucrări dramatice muzi
cale ce au ca temă glorificarea 
luptei dusă de-a lungul veacurilor 
de poporul nostru pentru liber
tate pînă în epoca actuală cînd 
această luptă și-a găsit deslega- 
rea prin izbînda definitivă.

— Care au fost lucrările care 
s-au încadrat în această nouă 
orientare ?

— Prima trilogie formată din 
dramele muzicale „Decebal“, „Ion

impus în ultimii ani în 
noastră muzicală prin 

de mare amploare. In ciu-

cel Cumplit” șl oratoriulVodă
„Tudor Vladimlrescu“.

— Și care este locul noii dum
neavoastră opere în această crea
ție ?

— „Răscoala“ este prima lu
crare a celei de a doua trilogii 
care va continua cu o dramă mu
zicală ce va ilustra lupta comu
niștilor pentru o viață nouă și se 
va încheia ca și prima trilogie 
cu un oratoriu (formă care oferă 
largi mijloace de expresie), care

De vorba

rării exploatării burghezo-moșie- 
rești, făuririi unei vieți noi. Din 
masa poporului am ales cîteva 
personaje reprezentative ca Pe
tre Petre, Lupu Chirițoiu, Gher
ghina, Smaranda etc., iar din rîn- 
durile exploatatorilor figuri odioa
se ca Miron Juga, prefectul Ba- 
toleanu, Nadina, arendașul Aristide 
Platamonu și alții. Aș vrea de 
asemenea să subliniez faptul că 
am introdus în plus față de ro
man un reprezentant al 

cu maestrul
clasei

GH. DUMITRESCU
va cînta izbînda năzuințelor po
porului nostru în zilele noastre, 
cînd sub conducerea partidului pe 
meleagurile patriei noastre a apă
rut o viață nouă.

— Am vrea să ne dați acum 
cîteva amănunte despre „Răscoa- 
la".

— Noua mea operă pornește de 
la cunoscutul roman al scriitoru
lui Liviu Rebreanu.

— Cui aparține libretul lu
crării ?

— Pe baza romanului lui Re
breanu eu am creat un libret de 
operă cu toate elementele speci
fice acestui gen. Eroul principal 
al noii opere este poporul care 
își dăruiește toate forjele înlătu-

muncitoare, ceferistul Dragoș, lu
minător al țăranilor, îndrumător 
în lupta lor împotriva impilării.

•— Cite acte va avea opera ?
— Patru acte, șase tablouri.
— A-ți dori să ne rezumați 

oarecum acțiunea operei ?
— Primul tablou intitulat ,,Pă- 

mînt" ne pune în curent cu perso
najele operei, arătîndu-ne viața 
groaznică pe care a fost nevoit 
s-o ducă poporul în regimul bur- 
ghezo-moșieresc. Tabloul II al 
operei intitulat „Revelion“ ne 
aduce în atmosfera de putrezi
ciune de la curțile boierilor, atît 
de străini de aspirațiile poporu
lui. Tabloul III intitulat „Flămîn- 
zii" vine să ne preț irite accen.

tuarea conflictului dintre țărani 
și boieri. Țăranii sînt arestați, 
sînt schingiuiți de jandarmi. Pe
tre Petre, întors din armată, își 
găsește iubita Gherghina batjo
corită, nenorocită.

Tabloul IV intitulat „Obolul" 
redă întreaga decădere a guver
nanților de atunci ai țării. Aici 
este prezentat un balet, un fel de 
pastorală naivă, în genul acelora 
organizate de Carmen Silva pen
tru „ajutorarea" țărănimii. Petre
cerea este spartă 
împotriva regelui șl 
țăranii au ajuns la 
reștiului. Tablourile 
tulate „Scînteia" 
aduc desnodăhiîntul acestei zgu
duitoare drame E cuprinsă aici 
întreaga revoltă a țăranilor. 
Toate conacele se văd arzînd. 
Petre, capul răsculaților, cade. 
Apare acum Dragoș, care in frun
tea unei cete de țărani dă co
manda continuării luptei...

— O ultimă întrebare. Cîteva 
amănunte, atît de așteptate de 
cititori, asupra punerii în scenă.

— Conducerea muzicală este 
încredințată maestrului Egizzio 
Massini, regia aparține maestru
lui E. Gropșianu avînd ca inter
preti artiști de frunte ai primei 
noastre scene. Premiera, în deschi
derea stagiunii viitoare.

Cînd l-a zărit pe fotorepor
ter, bărbatul cu pălărie a tre
sărit și a grăbit pasul. Prea tîr- 
ziu. Obiectivul aparatului foto
grafic era îndreptat spre el. 
Atunci și-a acoperit fața. Gest 
spontan. Ca în fotografiile din 
presa de senzație cu criminalii 
care, aduși în sala de judecată, 
se feresc de fotografi. Bărbatul 
cu pălărie n-a fost adus într-o 
sală de judecată. Conștiința îi 
este însă încărcată. De aceea, 
dorește anonimatul. S-a obișnuit 
să trăiască în umbră, să fie o 
eminență cenu
șie. Lumina — 
mai ales cînd e 
vorba de lumina 
tiparului — îl 
jenează. Domnul 
ce-și acoperă fața 
îți pregătește a- 
cum valizele pen
tru Viena. Mai exact, pentru... 
Festival. Interesul acestui domn 
pentru Festival nu trebuie să 
pară ciudat. La serviciile lui au 
făcut
neze 
aer ei

1)

de atentatul 
de zvonul că 

porțile Bucu- 
V și VI inti- 
și „Pirjölul“

I. SAVA

materie de provocări. Antece
dentele îl recomandă... Dușma
nii Festivalului au făcut o ale
gere pentru care probabil se 
felicită.

Domnul ce se ferește de foto
grafi poartă numele de Eber- 
hard Taubert. Ce caută el la 
Viena ? Simplu s își profesea
ză odioasa-i meserie de provo
cator. Acum, organizează provo
cări împotriva Festivalului. 
Cercurile reacționare din Occi
dent au încredere în el și Tau
bert ține morțiș să demonstre

ze că la Bonn 
nu primește de 
pomană leafă ca 
strateg al „răz
boiului psiholo
gic". La Viena, 
numele lui se 
leagă de mașina
țiile murdare ale 

Festivalului, tntîi 
încropirea unor

0-1

TAUBERT

apel cei ce vor să submi- 
măreața sărbătoare a ti- 
generații. Doar e expert în

dușmanilor 
e vorba de încropirea unor 
adunături de huligani vest-ger- 
mani. Huliganii și huliganis- 
mele i-au adus lui Taubert 
destulă faimă. Ele sînt doar 
o latură a specialității lui. 
La Viena intenționează să 
utilizeze și metode pe care 
le socotește ca fiind mai rafi
nate. Una din acestea a fost bo
tezată „Kontaktstellen“ — 
„puncte de contact" — un soi 
de centre de corupere. Persona
lul bine instruit al acestor 
„puncte" va încerca să-fi înde
plinească murdara misiune cu 
ajutorul maculaturii anticomu
niste și n unor... prostituate din 
casele de toleranță vest-germane 
ce vor fi aduse contra-cosl la 
Viena în zilele Festivalului. 
Speranțe mari își pune Tau
bert în mizerabila lui colecție 
de calomnii antisovietice denu
mită „Patru decenii de comu
nism" pe care a mai plimbat-o 
prin cîteva orașe din Germania 
occidentală și despre care s. 
spune (și nu ne îndoim de e-

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag. lll-a)
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Strălucitele realizări
ale neurologiei romînești

Partidul Muncitoresc Romîn 
acordă o deosebită atenție dez
voltării științei și tehnicii, in 
anii regimului democrat-popular 
medicina a cunoscut un avînt de- 

, plin remarcabil. Toate succesele 
din anii din urmă ale neurologiei, 
a declarat acad. prof. A. Kreindler 
unui redactor al ziarului nostru, 
unul din cele mai pasionante do
menii de cercetare în medicina mo
dernă, se datoresc grijii deosebite 
pe care a avut-o statul nostru 
democrat-popular față de dezvolta
rea științelor.

Neurologia romînească a avut 
și înainte de 23 August succese 
de mare importanță internațio
nală care au evidențiat geniul 
creator al poporului nostru. în
temeietorul neurologiei romînești, 
marele om de știință Gh. Mari
nescu, luptător dîrz pentru îzbîn- 
da celor mai noi idei științifice, 
savant, patriot, unul din precurso
rii introducerii concepției pavlo
viste în neurologie și psihiatrie, a 
imprimat o înaltă ținută științifică 
lucrărilor sale și ale numeroșilor 
săi elevi, a creat un puter
nic renume internațional școlii 
neurologice romînești. Nepăsarea 
guvernanților Romîniei burghe- 
zo-moșierești a stînjenit însă 
mult dezvoltarea medicine! romî- 
nești, dezvoltarea neurologiei ro
mînești. Nu existau laboratoare. 
Puținii neurologi care existau nu 
puteau desfășura din cauza lip
sei de aparataj modern, de mij
loace de cercetare, o muncă știin
țifică pe măsura capacităților lor 
creatoare. Nu exista un for care 
să pună în fața oamenilor de 
știință probleme de cercetare. Nu 
exista nici un fel de mijloc de 
stimulare a cercetărilor creatori
lor pe tărîmul științei romînești. 
In anii dinainte de 23 August nu 
au existat nici un fel de reviste 
științifice dedicate problemelor 
de neurologie, astfel îneît mulți 
cercetători erau nevoiți să publi
ce rezultatele studiilor lor în stăi- 
nătate. Toată această deplorabilă 
situație a reprezentanților unei 
științe în fruntea căreia stătea 
marele Gh. Marinescu a luat sfîr
șit în anii ce au urmat lui 23 
August.

După reorganizarea Academiei, 
care a devenit o uriașă „uiină“ 
de lucru, prin grija Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului țării, a luat ființă în 1950 
Institutul de neurologie ce poar
tă numele marelui Pavlov și care 
este în prezent unul din însemna
tele institute neurologice din Euro
pa. S-au înființat catedre de neu
rologie la Timișoara și Tg. Mu
reș. După 1950 au început să a- 

\pară 2 reviste de cercetări neuro
logice (una a Institutului de 
neurologie și alta a Societății 
Științelor Medicale) care publi
că anual rezultatele cercetărilor 
întreprinse de neurologii noștri. 
Institutul a fost înzestrat cu a- 
parataj medical din cel mai mo
dern.

înainte de 23 August n-a apă
rut în țară nici un volum de 
studii neurologice. In ultimii ani 
au apărut o serie întreagă de 
studii, de monografii ce ilus
trează rezultatele cercetărilor 
noastre din ultimi! ani. înainte 
de 23 August studenții nu aveau

ANCHETA NOASTRĂ «
Ce a însemnat 23 August 
pentru știința romînească

nici un curs de neurologie. As
tăzi au apărut 2 volume ale 
„Tratatului de Neurologie“, „A- 
natomia și fiziologia sistemului 
nervos", precum și „Semiologia 
sistemului nervos“. în afara a- 
cestor tratate au apărut peste 10 
monografii cuprinzînd teme ma
jore ale cercetării neurologice 
contemporane ca „Epilepsia“ (a-

gă publicitate și peste hotare. 
Reviste științifice din Moscova 
și Londra, Paris și Boston, au 
publicat în anii din urmă multe 
din studiile reprezentanților șco
lii romînești de neurologie.

în anii de duipă 23 August, ca 
semn al prețuirii de care se bu
cură neurologia romînească în 
străinătate, noi am fost invitați

Răspunde acad. prof. dr. 
A. KREINDLER

părută șl la Moscova în limba 
rusă); „Fiziologia și fiziopatolo- 
gia cerebelului“ (editată în 1958 
și în limba franceză la Paris în 
editura Masson), „Reactivitatea 
corticală“, „Probleme de neurolo
gie“, „Memorii și monografii de 
neurologie“ etc.

Principalele probleme de studii 
ale neurologilor noștri s-au con
centrat în jurul bolilor vasculare, 
nevrozelor, epilepsiei și al cerce
tărilor în domeniul neurofiziolo- 
giei.

Incercînd să subliniem rezulta
tele cercetărilor noastre în aceste 
direcții trebuie să evidențiem în 
ceea ce privește studiul bolilor 
vasculare rezultatele în domeniul 
mecanismului de producere a 
accidentului vascular cerebral. 
Recent am avut la Moscova o se
siune științifică comună cu neu
rologii sovietici în care am con
fruntat rezultatele noastre cu re
zultatele lor, precizînd concluziile 
atît în ceea ce privește terapeu
tica acestor boli cît și perspec
tivele de cercetare în acest do
meniu.

In domeniul nevrozelor am fă
cut o serie întreagă de studii în 
direcția organizării asistenței și 
mai ales a profilaxiei acestei boli. 
Peste cîteva luni va avea loc o 
conferință specială care pe baza 
studiilor făcute în ultimii ani de 
neurologii noștri va da norme 
precise de tratament și profilaxie.

în domeniul epilepsiei noi am 
studiat mecanismul de producere 
a accesului și tratamentul varia
telor ei forme. în prezent, în co
laborare cu colegii noștri ceho
slovaci, facem un studiu în legă
tură cu organizarea luptei îm
potriva epilepsiei.

In sfîrșit, în domeniul neuroff- 
ziologiei s-a studiat raportul din
tre scoarța cerebrală și structurile 
subcorticale și pe de altă parte 
circuitele de celule nervoase care 
funcționează înăuntrul creierului.

Studiile noastre în domeniile 
sus citate n-au apărut numai în 
monografiile sau revistele apăru
te în țară ci au cunoscut o lar-

de toate marile întruniri științi
fice internaționale. La Moscova 
și Bruxelles, la Kiev și Roma, re
centele lucrări ale școlii romînești 
de neurologie au fost profund 
prețuite.

Sesiunea științifică comună a 
neurologilor britanici și romîni 
dirț, iulie 1958 a constituit prin 
problemele științifice ridicate în 
această sesiune, un eveniment în
semnat pentru viața științifică 
medicală. Un reprezentant al 
R. P. Romîne este vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Federa-

*) Vezi articolele apărute la •- 
eeeași rubrică tn numerele 3134, 
8140, 8146. —•—

4c ...cu 300 de ani înainte de era 
noastră egiptenii exploatau în 
peninsula Sinai minereul de cupru. 
Ca unelte de muncă ei foloseau sape 
și piroane de cupru precum și cio
cane de piatră.

-țt ...în secolul al VlII-lea minele 
de aur și argint din Spania pără
site în timpul invaziei vizigoților, 
sînt redeschise și exploatate de a- 
rabi iar minele din Franța sînt re
deschise de către minerii din 
xonia.

4r ...minerii saxoni foloseau 
tehnică minieră foarte avansată 
cum ne-o dovedește lucrarea 
Re Metalica“ - - - —
denumit Agricola, apărută în 
1556. Această lucrare, în două
sprezece volume, cuprinde cele mai 
cunoscute aspecte din minerit in
clusiv topirea și prelucrarea meta
lelor.

-Îî ...în secolul al XVII-lea in
dustria minieră face un mare pas 
înainte prin folosirea pentru prima 
oară de către Gaspar Weindl din 
Schemnitz-Ungaria în exploatarea 
minelor a explozivului — o pul
bere neagră. De alunei a fost intro
dus un nou sistem foarte eficient 
și economic de tăiere a rocilor, sis
tem folosit în exploatarea miniera 
chiar și în zilele noastre.

Sa-

o
. așa
„De 

a lui Georg Bauer,

1000 cai putere

de
Remarcabila descoperire a fizicienilor sovietici Cerenkov Tamm și Fnank este astăzi larg cunoscu-

fap-

neurologie, 
invitați să 
zile, Ham-

ției internaționale de 
, Am fost de asemenea 
vizităm, peste cîteva 
burgul iar peste alte cîteva zile să 
participăm la Simpozionul despre 
epilepsie care va avea loc la Mon- 
treal.

In sfîrșit, trebuie să reliefăm 
faptul că în anii din urmă a cres
cut prin grija regimului de de
mocrație populară o nouă gene
rație de neurologi (Vlad Voicu- 
lescu, Ed. Kriegel, M. Steriade, 
Ion Stoica și alții) care au do- 
bîndit de pe acum succese 
mare importanță.

Nu putem încheia aceste cîte
va cuvinte fără a menționa 
tul că un rol important în reali
zarea succeselor noastre l-a avui 
faptul că noi aplicăm în studiile 
noastre principiile materialismului 
dialectic plecînd mai ales de la 
învățătura marelui fiziolog Ivan 
Petrovici Pavlov.

In zilele acestea cînd întregul 
popor se pregătește să sărbăto
rească a XV-a aniversare a eli
berării patriei, gîndurile oameni
lor de știință din țara noastră 
se îndreaptă cu recunoștință spre 
Partidul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul și îndrumătorul nos
tru, angajîndu-ne să ne dărttim și 
mai departe toate forțele pentru 
continua dezvoltare a științei ro
mînești, pentru a răspunde grijii 
deosebite cu care sînt înconjurați 
în statul nostru, oamenii de 
știință.

Din oele mai vechi timpuri o- 
mul a luptat pentru a-și ușura mun
ca, pentru a o face mai producti
vă. lncepînd cu inventarea roții de 
lemn și sfîrșind cu uriașele centra
le hidro și termoelectrice din zile
le noastre, omul și-a dedicat din- 
totdeauna forțele luptei pentru rea
lizarea acestui vis.

Astăzi știința și tehnica au ajuns 
la o asemenea dezvoltare incit cu 
greu va reuși un singur om să cu
prindă toate realizările din nenu
măratele domenii ale activității 
științifice și tehnice.

Tocmai în faptul că redă un ta
blou de ansamblu asupra dezvol
tării acestor domenii stă marele 
merit al cărții „.. Și peste 1.000 
cai putere“ scrisă de un colectiv 
de ingineri și tehnicieni din R. D. 
Germană și apărută în traducere 
romînească în Editura Tehnică. 
Pentru zugrăvirea acestui tablou 
de ansamblu autorii au apelat la 
numeroase exemple din domeniul

Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă dof cercetători luorînd în 
cadrul unuia din multele labora toare ale institutului de neurologie.

Foto: N. STELORIAN

industriei grele, al industriei con
structoare de mașini, 
nicii, oonstrucției de 
și avioane, industriei 
tile, miniere ele.

Stilul în car« e 
se menține, vioi, atractiv și atunci 
cînd e vorba de povestirile istorice 
și atunci cînd se descrie procesul 
complicat al transmiterii imaginii 
televizate- Titluri ca „Povestea fie
rului“, „De la copacul scobit la 
nava cu motor“, „Gigantul din 
beton“, „Privire în spatele ecranu
lui“, „Autovehiculul viitorului“, 
„Ajutoarele oamenilor“, „Visurile 
devin realități“, „De la lina de 
oaie la costum“, „în împărăția tru
cajului“ ilustrează marea varietate 
a aspectelor tehnicii tratate în lu
crare.

Tineretul, care își dăruiește toa
te eforturile construcției socialiste 
din patria noastră, trebuie să-și în
sușească marile realizări, experien
ța științifică și tehnică a trecutului 
și prezentului și să lupte pentru 
punerea lor în slujba progresului, 
în slujba păcii.

Lectura cărții „...Și peste 1.000 
oai putere“ (adresată așa cum spun 
chiar autorii în prefață, tinerilor 
muncitori și elevilor) îi va ajuta 
în această acțiune.

dectroteh- 
autovehicule 
chimice, tex-

scrisă cartea

Ing. N. DIACONESCU

Sere din elemente 
prefabricate din beton
Institutul de proiectări tip și in

dustrializare a construcțiilor din 
R. P. Bulgaria a elaborat prototi
pul unei sere din elemente prefa
bricate din beton armat.

Construcția acestor sere, aplicată 
pe larg in apropierea izvoarelor 
termale și a termocentralelor, se 
realizează repede și ușor. Pentru 
o seră ocupînd o suprafață de 1 
decar este nevote de 9 tipuri de e- 
lemente prefabricate din vibro- 
beton.

La confecționarea acestora este 
nevoie de o cantitate foarte mică 
de material lemnos, oțel profilat, 
timp și energie.

Sera din vibrobe.ton este de a- 
proape două ori mai ieftină decât 
tipul obișnuit de sere folosite pini 
acum.

tă de savanții din întreaga lume. Ei au primit premiul Nobel pentru descoperirea și fundamentarea pe 
baze teoretice a „efectului Ceren kov". Acum P. Cerenkov își conți nuă cercetările științifice din acest 
domeniu.

In fotografie vă prezentăm pe cunoscutul savant sovietic, împre ună cu unul din colaboratorii «Al 
punând în funcțiune sincrotronul în vederea unei noi experiențe.

Foto : TASS

Mașina „medic“
în cadrul 

Economiei 
vizitatorii so opresc cu 
interes în fața unei excepționale 
realizări a științei sovietice — ma
șina electronică de diagnosticat.

★

Autorii minunatului „Reportaj 
din secolul XXI“ descriu printre 
multe altele și o vizită într-o cli
nică chirurgicală a veacului vii
tor. La un moment dat ei observă 
un aparat ce seamănă leit cu un 
dulap medical de sticlă și pe care 
este scris cu litere strălucitoare 
„DIAGNOZA“. La rugămintea au
torilor, medicii din clinică fac o 
demonstrație cu acest aparat. Diag
nosticianul așează -un bolnav pe 
o canapea specială, avînd o adîn- 
câtură făcută după forma corpului 
și îi aplică cîteva instrumente 
electrice la picioare, mîini și Ia 
gît. Deodată se aprind becurile in
dicatoare și intră în funcțiune re- 
leurile-comutatoare. Mașina „stu
diază“ frecvența pulsului bolnavu
lui, respirația, presiunea arterială 
și analiza sângelui său ; în sfîrșit 
mașina cercetează numeroși alți 
indici, de care nu ar fi putut ține 
seama și nu i-ar fi putut cuprin
de dintr- odată nici cei mai expe
rimentați medici diagnosticieni.

Rezolvarea este neașteptată. Din- 
tr-odată mașina indică 3 boli cu 
denumirile lor savante latinești. 
Mașina pare că vrea să spună : 
„Am comparat, analizat și respins 
zeci de mii de variante pînă am 
dat aceste 3 diagnostice. Simpto- 
mele indicate se întâlnesc Ia toate 
aceste 3 boli, care se aseamănă 
foarte mult între ele. în continuare 
sînt neputincioasă, hotărîți singuri 
diagnosticul“.

Așa vede un strălucit savant po
sibilitățile de aplicare a mașinilor 
electronice, peste câteva decenii, 
pentru stabilirea diagnosticelor ra
pide și precise. Dar de la apariția 
lucrării amintite n-a trecut nici un

Expoziției Realizărilor
Naționale a U.R.SJS,, 

deosebit

singur an și, așa cum am arătat, 
a și fost instalată o asemenea ma
șină. Cu adevărat realizările 
savanților sovietici, progresele 
lor extraordinare, depășesc într- 
un ritm uluitor pînă și cele 
mai îndrăznețe previziuni științi
fice.

Este lesne de înțeles că ori- 
cît de mare ar fi numărul 
bolilor și al simp târnelor aferente, 
procesul de diagnosticare se redu
ce pînă la urmă la un șir de ope
rații de comparație, clasificare, 
eliminare, triere. Este carac-

Prin „Expoziția 
realizărilor economiei 
nationale a U.R.S.S."

teristic pentru toate mașinile elec
tronice care au depășit sfera pro
blemelor pentru care fuseseră 
create — adică automatizarea ope
rațiilor matematice — că ele re
duc toate operațiile de la un șir 
de operații aritmetice simple și că 
acestea sînt efectuate într-o ordine 
perfect determinată în conformita
te eu „programul“ stabilit și care 
a fost introdus inițial în mașină.

„Talentele“ mașinilor electroni
ce de calculat nu trebuie să ne 
mire deoarece mașina este capabilă 
să efectueze în mod automat cal
culele sau să tragă concluziile nu
mai după programul stabilit de 
om.

Tocmai datorită faptului că la 
baza efectuării operațiilor mate
matice stau elementele de natură 
logică, problemele logice cele mai 
complicate pot fi descompuse în- 
tr-un foarte mare număr de pro
bleme simple, a căror rezolvare se 
poate reduce la unul din răspunsu
rile elementare ,J)a" sau „Nu“. 
Operînd ou viteze de zeci de mii

Misticismul In slujba
colonialismului și agresiunii

In vara anului trecut, Vaticanul l-a proclamat 
pe „sfîntul“ Joseph Copertin, patronul „diavolilor 
verzi“ (așa sînt denumiți în Occident parașutiștil 
forțelor armate ale N.A.T.O.). Pe loc a fost compusă 
biografia acestui patron divin nou născut al trupe
lor de parașutiști ale blocului agresiv nord-atlantic.

Acest fapt a avut un sens politic bine definit. 
Zarva ridicată la Vatican în jurul „sfîntului“ Jo
seph Copertin a constituit un fel de binecuvîntare 
din partea slujitorilor reacționari ai bisericii dată 
putchului militar din Algeria și războiului colonial 
pe care-1 duc imperialiștii francezi împotriva mișcă
rii de eliberare națională a poporului algerian.

Protectorii din Vatican ai „diavolilor verzi“ sînt 
slugi devotate ale agresorilor imperialiști. Vatica
nul a fost întotdeauna și este și în prezent un apă
rător înfocat al acțiunilor murdare ale colonialiș
tilor. In februarie 1959, în toate bisericile eparhiei 
pariziene, de pildă, a fost dată citirii scrisoarea ar
hiepiscopului Parisului, Felten, care este în același 
timp și vicar general al armatei franceze. In aceas
tă scrisoare Felten a îndemnat preoțimea să invite 
cu insistență pe soldați! armatei franceze, numiți 
să plece în Algeria, la adunări informative, care 
de fapt sînt un mijloc de Influențare ideologică a 
militarilor în spiritul rasismului și naționalismului 
belicos. Capelanii militari ai armatei franceze 
binecuvîntează asasinatele și torturile la care sînt 
supuși patrioțiî algerieni, care luptă pentru liberta
tea și independența lor.

Fiind neputincioase față de avîntul tot mai pu
ternic al luptei popoarelor împotrila Asupririi colo
niale, vîrfurile Vaticanului nu se zgîrcesc să pro
nunțe cuvîntări îndreptate, în vorbe, împotriva co
lonialismului. Adevăratele simpatii ale Vaticanului 
sînt însă de partea colonialiștilor. Planurile impe
rialiste de asuprire a popoarelor s-au bucurat în
totdeauna de sprijinul lui.

Burghezia a camuflat întotdeauna jaful ei cu nu
mele lui dumnezeu. Odată cu trupele colonialiști
lor mărșăluiau și preoții care îndobitoceau solda- 
ții, elogiind misiunea lor, justificînd acțiunile lor 
negre, murdare, împotriva popoarelor asuprite. In 
prezent, cînd, sistemul colonial se prăbușește, cînd 
crește neîncetat mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor, imperialiștii recurg tot mai 
mult la serviciile bisericii. In religie, care propo- 
văduiește smerenie, supunere, neputința omului, 
care diminuează în fei și chip valoarea vieții pe 
pămînt, burghezia monopolistă actuală vede un im
portant mijloc ideologic pentru justificarea exploa
tării și asupririi, pentru apărarea politicii lor îndrep
tată spre pregătirea unui nou război.

Trebuie subliniat că în rîndurjle slujitorilor bise
ricii există curente ale căror reprezentanți se pro
nunță împotriva războiului, cursei înarmării ato- 

și politicii colonialismului. O parte a slujito- 
bisericii participă activ la lupta popoare- 

1 -t pace. Totuși numeroase '
acționează astăzi

mice 
rilor 
lor 
ale 
forță 
de eliberare a popoarelor, față de ideea 
tenței pașnice a statelor cu sisteme 
diferite. Această poziție a Vaticanului este deter
minată nu numai de interesele sale spirituale, ci 
și de cele materiale. Se știe că „sfîntul scaun“ este 
legat de capitalul financiar din S.U.A., Italia, 
Franța și din celelalte țări occidentale. Strînsele le
gături economice și politice ale vîrfurilor bisericii 
catolice cu monopolurile — iată ce determină- po
litica ei.

„Părinții bisericii“ nu se pot împăca nici pînă 
astăzi cu ideea că popoarele Chinei, Indiei, Coreei 
de Nord, Irakului și din alte țări ale Asiei și Afri
cii s-au eliberat de sub jugul colonial. Ei se stră
duiesc din toate puterile să împiedice aceste po-

pentru 
bisericii catolice 

pronunțat ostilă față de orice

cercuri 
ca o 

mișcare 
coexis- 
sociale

poare să-șl făurească viața fără Imperialiști, fără 
colonialiști. Acest lucru se manifestă în mod deo
sebit de olar înw atitudinea Vaticanului față de 
R. P. Chineză.

Acționînd mînă în mină cu serviciile de spionaj 
ale puterilor imperialiste, Vaticanul strecoară în 
China spioni și diversioniști în rase și sutane, în
cearcă să folosească instituțiile bisericii catolice din 
China pentru lupta împotriva puterii populare. Așa, 
nu de mult a fost demascat episcopul catolic al 
orașului Canton, Den I-min, care a folosit bise
rica pentru a ascunde spioni strecurați din Hong- 
kong și de pe Taivan. Acest păstor spiritual își 
trimitea agenții să facă agitație împotriva colabo
rării catolicilor cu autoritățile populare. El a pus 
la cale și multe alte crime împotriva R. P. Chineze, 
împotriva poporului chinez.

Printre actele ostile ale Vaticanului, trebuie 
amintită epistola papală (un mesaj oficial), publi
cată la sfîrșitul anului trecut. Sub pretextul apă
rării intereselor religioase ale catolicilor chinezi, 
pe care în realitate nu le-a amenințat și nu le 
amenință nimeni, conducătorii Vaticanului au în
cercat să obțină dreptul de amestec în viața po
litică a Chinei. Publicarea epistolei a coincis cu 
intensificarea provocărilor puse la cale de impe
rialiștii americani și lepădăturile lor ciankaișiște 
împotriva R. P. Chineze.

Steagul zdrențuit în jurul căruia reprezentanții 
misticismului încearcă să unească pe credincioși 
pentru lupta de apărare a imperialismului și poli
ticii sale agresive este anticomunismul. Slujitorii 
reacționari ai bisericii se străduiesc să demonstreze 
că, chipurile, principalul motiv al luptei bisericii 
împotriva comunismului este necesitatea de a apăra 
religia. Imperialiștii și complicii lor din rîndurile 
slujitorilor bisericii nu se îngrijesc nicidecum de 
apărarea religiei. „Faptul că blestem comunismul

ateist — a declarat sincer episcopul New York-ulul, 
cardinalul Spellman, care este unul dintre cei mai 
reacționari demnitari ai bisericii catolice — este 
determinat nu atît de interesele apărării credinței 
mele. Ca american apăr în primul rînd țara mea, 
căci comunismul... aruncă o provocare tuturor oa
menilor care cred în America și în dumnezeu“. 
Pentru cine nu este limpede că cardinalul Spellman, 
erijîndu-se în patriot, apără nu America oamenilor 
muncii, ci America miliardarilor și milionarilor, 
care caută să obțină profituri tot mai mari, care 
tind spre dominația mondială? El este neliniștit de 
faptul că creșterea și întărirea lagărului socialist 
mondial, creșterea forței de atracție a ideilor 
socialismului demască pe apologeții capitalismului, 
dau o lovitură nimicitoare planurilor imperialiș
tilor americani.

O expresie limpede a atitudinii ostile a Vatica
nului față de lupta maselor populare pentru de
mocrație constituie decretul congregației sfintei 
cancelarii, dat în aprilie 1959, care interzice cato
licilor „să voteze pentru partidele sau pentru can- 
didații care, deși nu propovăduiesc principii care 
contrazic religia și care se consideră chiar creș
tini, dar de fapt se unesc cu comuniștii și le ajută 
prin acțiunile lor“. Acest decret arată în mod clar 
rolul bisericii în lumea capitalistă ca forță care 
apără în mod activ interesele burgheziei monopo
liste.

Fiind ajutori activi ai agresorilor imperialiști, 
slujitorii reacționari ai bisericii depun tot efortul 
ca să împiedice slăbirea încordării internaționale, 
să nu admită reglementarea pașnică a unui șir de 
importante probleme internaționale.

(Fragment dintr-un articol al cercetătorului 
sovietic L. Velicovici, candidat în științe istorice).

Excepționala realizare a tehnicii sovietice „mîna bio-elec- 
trică“ a produs o puternică impresie în întreaga lume. Multi
plele posibilități pe care le oferă această năstrușnică creație 
a omului a aprins imaginația tuturor oamenilor și... bineînțe
les și a caricaturiștilor.

Iată cum vede caricaturistul N. 0LAUD1U unele din viitoa
rele utilizări ale acestei realizări...

de calcule pe secundă șl rezolvîr 
cu această iuțeală fantastică uri 
șui număr de probleme element 
re, mașina electronică poate pre 
ciza diagnostice medicale, dup. 
oum poate conduce o întreprinde 
re complet automatizată sau s 
joace șah. Toate aceste funcționai 
se bazează pînă la urmă pe eter 
tuarea unui foarte mare număr d 
calcule elementare în baza pro 
gramului stabilit de omul d 
știință. Or, tocmai aici const 
uriașa dificultate, în întocmire 
unui program pentru mașina elec 
tronică de diagnosticat, deoarec 
se știe că în medicină apare ui 
număr excepțional de mare d 
factori caire intervin, de care tre 
buie ținut seama și care sînt dese 
ori foarte asemănători la cele ma 
diferite maladii.

Pentru a da un simplu exempb 
asupra felului în care o mașini 
electronică poate diagnostica făcîni 
un mare număr de operațiuni di 
tipul „Da“, 
că i se indică următoarele 
tome : „febră“, „tuse“, 
ghi toracic“. Deoarece toate 
simptome corespund unei 
monii mașina va răspunde 
la fiecare simptom în legătură ct 
pneumonia, însă ar răspunde la a 
ceste simptome „Nu“ în legătură ct 
altă boală ca de pildă „hipertiroi 
dia“, „hipertensiunea“ etc. care ni 
au legătură ou febra, tușea sau jun 
ghiul. Prin gruparea tuturor simp- 
temelor mașina ajunge la un mo
ment dat cînd toate indicațiile co
respund unei anumite maladii. în 
acel moment operațiunea s-a ter
minat și pune diagnosticul în mod 
automat. Din acest simplu exem
plu se poate vedea cît de mare 
este volumul de lucrări pe care 
trebuie să le efectueze mașina.

Realizarea mașinii electronice de 
diagnosticat de către oamenii de 
știință din Uniunea Sovietică con
stituie un eveniment de excepțio
nală importanță științifică fiind 
capabilă să compare, să clarifice și 
să prelucreze în cîteva secunde 
rezultatele examenelor clinice și 
analizelor și să tragă concluziile 
exacte dintr-un material simpto
matic extrem de vast. Mașinile e- 
lecti'onice de diagnosticat vor spri
jini din plin munca medicilor în 
lupta pentru apărarea vieții 
omului.

„Nu“ să presupunea 
simp 
„jun 

acest»
pneu 
„Da*

îng. GH. POPESCU

ii

Institutele noastre de cercetări sînt 
dotate cu aparataj științific din 
cel mai modern. Vă prezentăm as
tăzi spectromctrul gama cu care 
este înzestrat Institutul de endo

crinologie „C. I. Parhon".

Foto: D. F. DUMITRU
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Invățind din traditile
de luptă revoluționară

Alăturîndu-se inițiativei organi
zației U.T.M. din Vladimiri, peste 
50 de organizații de bază U.T.M. 
și dc pionieri din Orașul Stalin 
au luat *ub patronajul lor monu
mentele istorice din oraș care 
vorbcac despre trecutul de luptă 
al poporului nostru, despre tradi
țiile cultural-artistice, progresiste 
acumulate de-a lungul veacurilor 
de către oamenii muncii romîni, 
maghiari și germani care locuiesc 
pe teritoriul orașului.

Organizațiile U.T.M. și de 
nieri, îndrumate îndeaproape 
comitetul orășenesc U.T.M-, 
conducerea organizațiilor de 
tid, 
la
te.
ția 
die 
nieri de la Școala elementară nr. 
15 care îngrijesc mormintele unor 
ostași sovietici căzuți în lupta 
pentru eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, au desfășurat 
o intensă muncă de documentare 
pentru a afla împrejurările în care 
au căzut în luptă acești eroi și 
apoi au scris familiilor lor din 
Uniunea Sovietică scrisori de adîn- 
că recunoștință față de poporul 
sovietic care ne a eliberat de sub 
robia fascistă și care acum ne ajută 
să construim cu succes socialismul.

Lupta ostașilor sovietici pentru 
zdrobirea fascismului 
munca pașnică, 
porului sovietic, activitatea tineri
lor constructori ai comunismului, 
au constituit de 
unor interesante 
care i-a ajutat pe tineri 
noască mai bine Uniunea 
tică.

La Uzinele de tractoare 
Thälmann“, din inițiativa 
zațici U.T.M. și cu ajutorul orga
nizației de 
u'.emiști a 
monografie

tatea eiroilor uteciști din uzină. Din 
discuțiile purtate cu părinții eroi
lor, cu prietenii și rudele mai 
apropiate, cu muncitorii care au 
lucrat cu acești eroi, colectivul de 
utemiști care sc ocupă de întocmi
rea monografiei a strîns documen
te și mărturii emoționante despre 
viața acestora, despre înaltele lor 
trăsături morale. Au fost identi
ficate de asemenea secțiile și sec
toarele în care au lucrat eroii ute-

Cine sînt dușmanii
I< estivalului

Vi ßw'V 1p*
V , A r

ILtt. 'A

antifasciști 
Herbert

(Urmare din pag. l-a) Goebbels. Cîțiva 
germani — studentul 
Baum, soția sa și prietenii lui 
— au încercat să arunce în aer 
expoziția. Au căzut insă în 
ghiarele Gestapoului. Piața lor 
s-a sfîrsit pe ghilotină. Din 
tribunalul militar care Ca „ju
decat“ a făcut parte și Taubert.

Probabil că în 1945 cind nu
mele i-a apărut pe lista crimi
nalilor de războit a crezut că 
s-a sfârșit definitiv cariera lui. 
S-a ascuns undeva înlr-o vizui
nă. Numai pentru puțin, pentru 
foarte puțin timp. Climatul po
litic din Germania occidentală 
îi era prielnic ’• Taubert a rea
părut. Găsise drumul către spio
najul american. Vechile state 
de serviciu erau o carte de vi
zită ce stârnea destulă invidie 
la Bonn. Provocatorul de profe
sie și^a reluat îndeletnicirile. 
Goebbels nu mai era, în schimb 
metodele nu se schimbaseră. 
Rețeaua de spioni și provoca
tori ce i-a fost încredințată a 
fost botezată drept o asociație 
de luptă „pentru pace și liber
tate“. Firele duceau către Allen 
Dulles, Intelligence Service, 
către colaboratorii apropiați ai 
lui Adenauer. Taubert se afla 
în plină febră : calomnia par
tizanii păcii, 
anticomuniste, 
provocări.

Dar omul 
destul de binecunoscut pentru 
ca reapariția lui să nu provoace 
indignarea opiniei publice. Oa
menii au o memorie bună. Tre
cutul nu poate fi șters cu bu
retele. Taubert a fost nevoit să 
părăsească scena o bucată de 
vreme și a așteptat în culise. 
Era o retragere vremelnică. Cei 
de la Bonn nu se gîndeau nici 
o clipă să renunțe la serviciile 
lui. La prima ocazie i-au găsit 
un post care să i se potrivească. 
Cînd guvernul Adenauer a 
întâmpinat dificultăți în ceea 
ce privește atitudinea opiniei 
publice față de reînvierea 
Wehrmachtului, s-a hotărit 
crearea unui departament „psi
hologic“. In 1958, Taubert rea
pare : conducător al comisiei 
„de coordonare a războiului 
psihologic“. Acum putea fi în
tâlnit în biroul cancelarului 
Adenauer. Devenise omul de le
gătură între spionajul american, 
vest-german și cele peste 1000 
organizații revanșarde și publi
cații provocatoare. De aceea, a- 
cest important personaj al 
Bonnului preferă anonimatul.

Taubert își face acum, valize
le pentru Viena. Iată de cine 
se folosesc dușmanii Festivalu
lui spre a lovi în măreața săr
bătoare a tineretului lumii. Așii 
provocărilor sînt aduși însă de
geaba la Viena. Ei nu vor reuși 
decît să se demaște pe sine și 
pe patronii lor.

Taubert încearcă să-și acope
re fața. Fața poate fi acoperită. 
Trecutul însă nu...

nerale U.T.M. cu tema : „Să ur
măm tradițiile de luptă ale U.T.C.- 
iștilor“. Cu acest prilej comunistul 
Victor Dima, secretarul organiza
ției de partid din secția prese și 
capotaje, inovatorul comunist P. 
Enășoiu de la oțelărie și alții au 
făcut expuneri despre viața și acti
vitatea eroilor uteciști de la fostele 
uzine „Astra“,

Lucruri deosebit de interesante 
despre activitatea ilegală a P.C.R. 
și U.T.C., despre lupta clasei 
muncitoare, condusă de partid, îm
potriva exploatării au aflat tinerii 
muncitori ai Uzinelor „Steagul Ro
șu“ din vizitele colective pe care 
lc-au organizat la muzeul „Dofta- 
na“ și la muzeul din Orașul Stalin.

Un loc important în munca de 
educație patriotică, revoluționară 
a tineretului îl ocupă populariza
rea în rîndul acestora a istoricului 
eveniment de la 23 August 1944, 
succesele înregistrate de poporul 
nostru muncitor, sub conducerea 
partidului, în opera de construire 
a socialismului. în acest sens o 
acțiune valoroasă a întreprins or
ganizația U.T.M. de la Școala me
die nr. 3 din Orașul Stalin : 
întocmirea unor „caiete cronică“ a 
uzinelor de tractoare, a gospodăriei 
agricole colective Hărman și a 
gospodăriei agricole de stat Stu- 
pini. Cu acest prilej peste 60 de 
utemiști și elevi, fii ai muncitori
lor din cartier, au desfășurat o 
intensă muncă de documentare 
pentru a cunoaște modul în care 
s-a dezvoltat uzina și cartierul 
muncitoresc în anii puterii popu
lare, transformările socialiste care 
au avut loc în viața și conștiința 
țăranilor muncitori din Hărman 
și Stupini ctc.

Asemenea acțiuni se organizează 
acum și în alte organizații U.T.M. 
din Orașul Stalin. Ele sădesc în 
conștiința tinerilor trăsăturile mo
rale înaintate ale omului societă
ții socialiste : cinstea, modestia, 
curajul, dragostea față de muncă, 
perseverența în lupta cu greutățile, 
vigilența și combativitatea revo
luționară, devotamentul nemărgi
nit față de patrie și partid, le 
sporește hotărîrca de a munci cu 
toate forțele și entuziasmul lor ti
neresc pentru înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului de con
struire a socialismului în patria 
noastră.

xactitate) că ar fi scoasă din 
arhivele lui Goebbels.

Deci, domnul Taubert se pre
gătește pentru Festival. Cine 
este insă domnul acesta ce se 
ferește de fotografi, dar pe care 
îl apreciază atît de mult cercu
rile reacționare din Occident ? 
Să ne adresăm trecutului...

Cariera lui Taubert începe în 
anii citul Germania hitleristă 
devenise un imens lagăr de 
concentrare. Taubert a mirosit 
imediat că este rost să parvină 
cățărindu-se pe cadavre. Era u't 
om fără principii, fără conștiin
ță, pentru care nimic nu era 
prea murdar. Un asemenea om 
i-a plăcut de îndată lui Goeb
bels. Mai întâi a devenit refe
rent pentru „propagandă an
ticomunistă“ in ministerul na
zist condus de Goebbels. Apti
tudinile de provocator i-au fost 
imediat solicitate și el nu a în
șelat încrederea călăului șchiop. 
Cind Reichstagul a căzut pradă 
flăcărilor puse de naziști, 
Goebbels a declarat plin de si
ne, arogant, că posedă dovezi 
de necontestat că ar fi vorba de 
o acțiune comunistă. „Dovezile“ 
nu existau. Ele trebuiau fabri
cate. Atunci a intrat in scenă 
Taubert. Răscolind lumea inter
lopă, Taubert a început să fa
brice „dovezile“. Falsul a fost 
demascat in procesul de la 
Leipzig. Dar Goebbels n-a re
nunțat la serviciile lui. Dimpo
trivă. Taubert a fost suit la ca
tedra universitară spre a pone
gri comuniștii. încă o treaptă 
urcată. Următoarea : Goebbels 
l-a numit conducătorul mârșa
vului „Antikomintern.“.

Cind planurile agresiunii an- 
tisovielice au fost încheiate 
Goebbels l-a chemat de urgen
ță pe Taubert. „Fuhrerul“ or
donase să se creeze un aparat 
propagandistic menit să pregă
tească din punct de vedere psi- 
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Inijialiva de la Vladimîri 
ia extindere 

în organizajiiie U.T.M. 
din Orașul Stalin

ciști și au fost puse în 
locuri plăci comemorative.

Documentele, mărturiile după 
oare se întocmește monografia con
stituie totodată un bogat material 
documentar pe baza căruia s-au 
organizat deseori la colțurile 
U.T.C discuții, convorbiri, expu
neri despre viața și activitatea ute- 
ciștilor, întîlniri ale tinerilor cu 
vechi membri de partid, cu mun
citori vîrstnici etc. Astfel în cadrul 
unei reuniuni a tineretului tov. 
Uie Trandafirescu, vechi membru 
de partid, a făcut o expunere in
teresantă despre munca și viața 
tinerilor din uzină, înainte de 23 
August 1944 și despre minunatele 
condiții de muncă, viață și învă
țătură pe Cate regimul democrat- 
popular le-a creat tinerilor con
structori de tractoare și tuturor ti
nerilor muncitori din patria 
noastră.

Acțiuni interesante pentru edu
carea comunistă, patriotică a tine
retului, pentru cunoașterea tradi
țiilor revoluționare ale PC.R. și 
U.T.C. inițiază și organizația 
U.T.M. de la Uzinele „Steagul Ro
șu“. Astfel în unele secții și sec
toare, s ău organizat adunări ge-

aceste

La biblioteca comunală din comuna Cristianu, regiunea Stalin se 
desfășoară o vie activitate culturală. Tinerii din comună vin aici 

zilnic pentru * împrumuta cărți.
Foto: AGERPRES

Formația de dansuri a întreprin-derii „Kirov" din Capitală execu- tind un frumos joc popular. 

Foto: AGERPRES
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Cocktail oferit 
de ministrul

S.U.A. la București
Ministrul Statelor Unite ele A- 

mericii la București, Clifton Whar- 
ton, a oferit sîmbătg seară un 
cocktail cu prilejul sărbătorii na- 
țlonale a S.U.A., „Ziua indepen
denței ",

Au luat parte Aia nas» Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Ral ea. vicepreședin
te al Prezidiului Morii Adunări 
Naționale, Alexandrii Lăzărean-u, 
adjunct al’ ministrului Afacerilor 
Externe, Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne. Dlonisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, academi
cienii N. Gh. Luipu, Horia Hulubei 
și Al. Rosetti, Al. Buioa.n și O. Li- 
vezeanu, vicepreședinți ai Institu
tului Romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Teodor Ma- 
rinesou, directorul general al A- 
genției Romîne de Presă, Cornel 
Bogdan, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, general-maior 
Constantin Ioinescu. funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură zia
riști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice, acreditați la București 
șl nlți membri ai corpului di-plo 
mat ic.

(Agerpres).

Conferirea „Ordinului Muncii“ 
clasa I-a tov. Manole Bodnăraș

Printr-un decret al Prezidiului tov. Manole Bodnăraș, cu prilejul 
Marii Adunări Naționale a Repu- împlinirii a 50 de ani de la naș- 
blicii Populare Romîne a fost con- tere, pentru activitatea rodnică în 
ferjt „Ordinul Muncii" clasa I mișcarea muncitorească.

Adunarea activului C.C. al Crucii Roșii din R. P. Romînă
Sîmbătă dimineața, la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Capi
tală a avut loc o adunare a acti
vului G.G. jl Crucii Roșii din R.P. 
Romînă.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al Crucii Roșii, 
președinții și secretarii comitetelor 
regionale și raionale de Cruce 
Roșie, activiști ai secțiilor de Cruce 
Roșie din Capitală, precum și re
prezentanți ai conducerii Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
cialei, ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Muncitor șj ai instituțiilor de în
vățămînt superior medical.

Cu acest prilej dr. Octavian 
Belea, președintele C.C. al Crucii 
Roșii, a prezentat-un raport despre 
lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al Crucii Roșii și Semilunii 
Roșii sovietice.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul numeroși participanți. Ei 
au scos în evidență însemnătatea 
experiența! sovieti» în domeniul 
ocrotirii săriătății pentru cadrele 
medicale sanitare și activiștii or
ganizațiilor de Cruce Roșie din 
țara noastră.

(Agerpres)

„Taina. lui Zemskov™
Tînărul șofer Zemskov (în a că

rui interpretare actorul V. Zem- 
leatukin, realizează o creație pre
țioasă) e un băiat bun, cinstit, 
sensibil. Din păcate aceste calități 
sînt umbrite de niște apucături 
deloc lăudabile: Zemskov e cam 
grosolan, uneori bea peste măsură. 
Intr-o seară se îmbată și se răs
tește, gelos, către fata pe care o 
iubea — Tonia. Furios, o ridică 
ca pe un fulg, o așează pe balustra
da unui pod și, vrînd s-o sperie, o 
împinge fără să vrea în așa fel 
incit aceasta cade de la înălțime 
și suferă un grav accident. Dusă 
la spital, Tonia se zbate între via
ță și moarte în timp ce afară, ne- 
ținînd seamă de ploaia care-l uda 
pînă la piele, Zemskov, complet 
trezit din beție de către drama 
declanșată de nestăpînirea sa, are 
teribile remușcări. întâmplarea 
face ca el să nu poată afla soarba 
fetei deoarece chiar atunci trebuie 
să plece la unitatea în care își va 
îndeplini stagiul milibar.

„Taina lui Zemskov“ face parte 
din numeroasele filme sovietice, 
care aprofundează problema edu
cației morale a tineretului. Filmul 
realizat de regizorul Kolosov după 
scenariul lui K» Rapaport, atacă 
tema aceasta într-un mod deosebit 
de curajos, găsind soluții foarte 
interesante. Și în alte filme se 
punea problema rolului colectivu
lui în îndreptarea tânărului care 
a apucat pe un drum greșit, dar 
aici accentul principal cade asupra 
felului cum trebuie ajutat tânărul, 
cum trebuie găsită calea spre ini
ma lui astfel îndt ajutorul să fie 
eficient, iar el ajutat să înțeleagă 
țoală dragostea și solicitudinea so
cietății socialiste care nu va lăsa 
să se prăbușească un membru al 
ei.

Așa cum am mai arătat, 
Zemskoi) este un tînăr cinstit și 
acest lucru reiese clar din inten
sitatea autoacuzării sale, din fră
mântările sale, din felul cum se pe
depsește el, refuzîndu-și orice 
bucurie, judecindu-se cu o asprime 
mai mare decît orice alt om. Acest 
lucru l->au înțeles foarte bine su
periorii tânărului ostaș. ” 
priceput că Zemskov 
destul de pedepsit de 
prin faptul că a fost îndepărtat 
de fata pe care o iubea, prin 
severitatea cu care se trata el în-

suși și și-au dat seama că noi sanc
țiuni adăugate acestor suferințe 
n-ar fi făcut decît să-l dărîme. 
Tocmai de aceea ei nu se tem 
să-și asume răspunderea de a nu 
lua in seamă unele fapte care se a- 
glomerează aparent împotriva lui 
dar care nu sint decît simple în
tâmplări, și cu dragostea de oa
meni și simțul pedagogic al unor 
adevărați conducători comuniști, 
îl încurajează pe Zemskov pentru

In continuare patria cu devota
ment. Din păcate, el nu se ține 
in curent cu mersul general îna
inte al societății sovietice și de 
aceea știe să aplice regulamentul 
numai in litera sa și nu și in spi
ritul său profund educativ. Maio
rul e impresionat neplăcut de în
fățișarea rătăcită a lui Zemskov 
aflat pradă frămintărilor sufletești, 
vede numai ceea ce e greșit în 
activitatea acestuia și-și formează

socialistă 
cel mai 
indrepDal

CRONICA FILMULUI

Ei au 
a fost 

soartă

Ziarul „L’Information“ despre 
dezvoltarea economică

Romîneei R. P.
PARIS 4. De la coresponden

tul Agerpres : Ziarul „L’Informa
tion“ a publicat un articol în 
care, referindu-se la o convor
bire pe care a avut-o recent un 
corespondent al ziarului cu to
varășul Gh. Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, membru al delegației 
economice romîne care vizitează 
Franța, se subliniază succesele în
registrate de R.P. Rotnînă pe ca
lea industrializării țării și dorința 
Rornîniei de a dezvolta legături 
comerciale cu Franța.

„L’Information“ subliniază că 
Romînia prevede pentru perioada 
pînă în 1965 o importantă spo
rire a potențialului industrial al 
țării împreună cu o dezvoltare 
simțitoare a producției agricole, 
avînd la dispoziție de asemenea 
avantajul unor bogate resurse na
turale.

Achizițiile pe care Romînia in
tenționează să le facă în Franța 
în momentul de față — scrie 
„L’Information“, vor cuprinde mai 
ales echipament pentru industria 
siderurgică și chimică.'Se poate 
aprecia la 100 de milioane dolari, 
și poate chiar mai mult, valoarea 
contractelor deja încheiate. în le
gătură eu aceasta ziarul citează 
comenrile pentru două fabrici de 
zahăr adresate societății „Fives- 
Lille“, precum și comanda unei 
rafinării în valoare de 20 milioa
ne dolari la construirea căreia 
participă în comun societatea 
„Schneider" și societatea „Ansal- 
do“. „L’Information“ arată de ase
menea că s-a dișcutat cu Compa
nia generală „T.S.F.“ din Franța

instalarea în Romînia a unei uzine 
pentru fabricarea de aparate de 
radio și televiziune.

Ziarul arată că în 
trol Romînia este 
sporirea livrărilor de 
mice, lemn, produse 
tare și dorește să includă în ex
portul său o série de produse spe
cifice care i-ar putea interesa pe 
importatorii francezi.

Acestea sînt perspectivele favo
rabile care par să se degajeze în 
urma primelor convorbiri pe care 
le-au avut la Paris în aceste pro
bleme membrii delegației econo
mice romîne cu unii industriași 
francezi, arată ziarul „L’informa
tion“. Romînia poate face față cu 
succes concurenței în ce privește 
livrarea de utilaj folosit la forarea 
puțurilor petrolifere. Modernizarea 
de anul trecut a uzinelor ce fabri
că acest material face ca această 
ramură industrială să fie astăzi la 
nivelul tehnicii mondiale. In legă
tură cu aceasta, ultimul protocol, 
fixează valoarea schimburilor co
merciale între Romînia și Franța 
la 18 miliarde franci, cifră care 
ar putea fi cu ușurință dublată 
sau triplată grație eforturilor co
mune.

Sporirea potențialului economic 
al Rornîniei va duce în primul rînd 
la ridicarea nivelului de trai al 
populației pe plan intern și va 
permite totodată sporirea volumu
lui exporturilor romînești, scrie în 
încheiere „L’Information".

afară de pe- 
interesată în 
produse chi- 
agro-ai imen

hologic războiul 
U.R.S.S. Goebbels 
nici o clipă atunci ■ nd a tre
buit să facă alegerea. Taubert 
a fost pus în fruntea unui stat 
major special, căruia i s-a dat 
denumirea cifrată de „Vignet
te“. Iarăși o treaptă urcată.

Goebbels era mulțumit de 
inventivitatea bolnăvicioasă a 
lui Taubert. Cariera lui se ară
ta promițătoare. Iată-l șef al 
Departamentului propagandei 
pentru teritoriile cotropite. In 
1942, se află la Berlin. Orga
nizează o expoziție antisovietică 
in „Lustgarten“, falsificînd isto
ria și picurînd otravă în sufle
tele oamenilor. Expoziția a fost 
filmată și prezentată în toate 
școlile germane. Taubert acțio
na din plin spre niindria lui

publica falsuri 
punea la cale

din umbră era

realizările lui, căutând să-l ajute 
a-și lichida aulodisprețul și înstră
inarea de colectiv, să sprijine în
sănătoșirea lui morală.

Conflictul filmului se axează în 
bună măsură, pe ciocnirea dintre 
două concepții in problema edu
cației tineretului : o concepție ca
re deschide largi orizonturi crea
toare și una birocratică, inchistată. 
Un purtător al celei din urmă 
mentalități este de pildă maiorul 
Krîșko. Soldat viteaz, el a luptai 
cu bravură în război și își servește

o părere preconcepută, deformată 
despre acest ostaș. Mare e insă mi
rarea sa tind află că Zemskov nu 
este altul decît soldatul care și-a 
primejduit viața pentru a-i salva 
soția in timpul unui incendiu. A- 
ceasta descoperire ii provoacă un 
șoc puternic oe-l ajută să se mai 
elibereze de tipicării și de uscă
ciune sufletească, să înțeleagă că 
lucrează cu oameni care trebuie 
priviți cu dragoste și sprijiniți cu 
căldură spre a se forma ca niște 
adevărați cetățeni sovietici, să în-

țeleagă că în societatea 
pînă și omul care pare 
greu de educat poate fi 
cu răbdare și pricepere-

Văzînd că are în 
săi niște prieteni, niște 
gata să-l ajute, Zemskov 
risește presupusa lui crimă. Cer
cetările dovedesc însă că asasinatul 
6 numai bănuit de el, că fata h-a 
murit și, nu numai că n~a murit, 
dar vine chiar la unitatea militară 
unde Zemskov o întâlnește și are 
fericirea de a vedea că n*a fost 
uitat de ea. Iată cum sprijinul 
pentru tovarășul aflat la ananghie, 
pentru omul care trece printr-o 
perioadă grea a vieții sale, ajutor 
minunat ce caracterizează relațiile 
între tovarăși in societatea socia
listă, a dat un rod bogat, a salvat 
un tînăr care în altă orînduire 
socială ar fi fost aruncat de nepă
sarea celorlalți, tot mai jos.

„Taina lui Zemskov“ este o 
creație cinematografică ce dezbate 
interesante probleme morale și pe
dagogice într-un mod pasionant, 
din care tineretul are foarte multe 
de învățat.

B. DUMITRESCU

superiorii 
tovarăși 
mărtu-
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INFORMAȚII
Sîmbătă a avut loc la Ministe

rul Invățămîntului și Culturii șe
dința comisiei centrale de organi
zare a celui de-al V-lea concurs 
republican al formațiilor artistice 
de, amatori sindicale și ale așeză
mintelor culturale.

☆

Tn sciara zilei de 4 iulie a.c. a 
părăsit Capitala acad. Mihail Ra- 
lea, președintele I.R.R.C.S., con
ducătorul delegației romîne la tra
tativele culturale romîno-franceze 
care urmează să aibă loc la Paris.CÎT PREȚUIEȘTEȘCOALA PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. l-a)

zitate sarcinile oare le revin toc
mai prin faptul că înainte de a 
veni la școală ei au desfășurat de 
acum activitate productivă care 
a făcut să crească maturitatea 
lor, responsabilitatea lor față de 
datoria de a învăța. Ei privesc 
pregătirea lor în facultate 
ca o muncă pentru care răspund 
față de colectiv și nu numai ca 
o problemă a lor personală. Se
riozitatea și maturitatea cu care 
privesc îndatoririle marea majo
ritate a acestor studenți duce la 
situația că înlr-un timp scurt ei 
depășesc chiar la disciplinele 
practice pe colegii lor. In al 
doilea rînd faptul că ei posedă 
din activitatea personală din pro
ducție o serie de cunoștințe prac
tice, le dă posibilitatea să asimi
leze cu mai multă ușurință și 
într-un mod mult mai profund 
decît o poate face un tînăr care 
n-a lucrat în producție, cunoștin
țele predate la disciplinele de 
specialitate din anii superiori 
cum sînt : extracția țițeiului, să
parea sondelor, tehnologia țițe
iului și altele.

De exemplu un fost sondor va 
înțelege mult mai ușor și de a- 
ceea va putea adinei mai mult 
problemele cursului de săparea 
sondelor decît un student venit 
din școala medie teoretică și 
care nu a cunoscut procesul de 
foraj decît din cele cîteva luni 
de practică de producție. Același 
lucru se poate spune și despre 
alte discipline de specialitate.

Trebuie remarcate în mod deo
sebit rezultatele pe care le obțin 
acești studenți-muncitori la pro
iectele de an și proiectele de di
plomă, probe deosebit de impor
tante în formarea maturității 
profesionale a viitorului inginer. 
Cred că acest lucru este ușor de 
înțeles și poate fi ilustrat prin-

tr-un exemplu : un student care 
înainte de a ajunge în institui a 
lucrat ca operator la o instalație 
de distilat țiței și a primit ca 
temă de proiect de an proiecta
rea unei astfel de instalații, se va 
orienta rhult mai Ușor, va folosi 
cu competență materialul biblio
grafic și-l va studia în mod cri
tic, iar proiectul său legat de ex
periența sa personală va fi mult 
mai complect, va rezolva mult 
mai competent problemele și va 
fi mai apropiat de cerințele im
puse unui proiect care ar putea 
servi la construirea unei astfel de 
instalații. Cu atît mai mult acest 
lucru se remarcă la proiectele de 
diplomă, care reprezintă luciări 
mai ample unde studenții au po
sibilitate să manifeste în mai 
mare măsură inițiativa personală.

Pășind în producție inginerii 
foști muncitori nu au nevoie de 
o perioadă de acomodare, de o pe
rioadă de stagiarat, ei trec direct 
la îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de producție pe care în 
general le execută în condiții 
mult mai bune decît inginerii 
care n-au fost muncitori dar au 
terminat perioada de stagiu.

Recent, în afară de practicile 
de producție, la unele institute a 
fost introdusă practica premer
gătoare cu o durată de 6-10 luni, 
care se desfășoară în cadru] anu
lui I de studii. Această formă 
nouă a practicii, leagă tînărul de 
meseria aleasă și îmbunătățește 
mult pregătirea iui din punct de 
vedere al cunoștințelor profesio
nale. De aceea majoritatea cadre
lor didactice din învățămîntul 
tehnic superior opinează pentru 
generalizarea acestei forme 
practică la toate institutele 
învățămînt tehnic. Totuși nici a- 
ceastă formă de practică nu poa
te suplini pe deplin activitatea 
productivă de cîțiva ani de zile 
ca muncitor într-o întreprindere. 

Tineretul nostru trebuie să se

de 
de

orienteze în viitor spre o muncă 
productivă înainte de a mer
ge la școala superioară, să 
înțeleagă această cerință vii lă 
pentru formarea lui viitoare. De 
aceea, în activitatea noastră și în 
întreaga activitate a școlii noasîre 
superioare noi considerăm ca o 
directivă deosebit de prețioasă 
cuvintele tovarășului Gheorghe 
Glieorghiu-Dej rostite la Confe
rința națională a U.A.S.R. : ,.Să 
formăm în rîndurile tineretului 
o opinie de masă pentru a se 
pregăti în vederea intrării în 
școli superioare muncind în pro
ducție, deoarece drumul cel mai 
sigur spre învățămîntul superior, 
spre o calificare profesională 
înaltă, duce prin școala muncii 
în fabrică, în uzină, în mină, în 
gospodăria agricolă de stat, în 
gospodăria agricolă colectivă“.

în unitățile noastre economice 
sînt mulți tineri dornici să se 
califice, să devină ingineri, agro
nomi sau să capele o altă cali
ficare superioară fără a părăsi 
producția. De aici importanța 
deosebită a hotărîrii privind în
vățămîntul seral și fără frecven
ță, hotărîre care dă posibilitatea 
fiecărui tînăr din uzine, fabrici 
și de pe ogoare să studieze, să șe 
pregătească în mod temeinic — 
în timp ce-și continuă munca — 
și să ajungă intelectual de valoa
re, conducător al economiei noa
stre în plină dezvoltare.

Tinerii trebuie să folosească 
din plin aceste minunate posibi
lități ce li se oferă pentru a a- 
junge pe treptele înaltei califi
cări, să se înscrie la aceste 
cursuri cu curaj și să studieze cu 
perseverență. în institute îi aș
teaptă un corp didactic bine pre
gătit, care este dornic să-i ajute 
să învingă greutățile, să-și valori
fice talentul și capacitatea lor 
creatoare, să devină buni specia
liști pentru toate ramurile eco
nomiei noastre socialiste.
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Deschiderea Conferinței 
pentru destindere 

și securitate în Europa

O delegație
fi guvernamentală 

a U.R.S.S., în frunte 
cu N. S. Hrușclov, 

va vizita R. P. Polonă

da partid Comitetul romîn pentru apărarea 
MANOLIS GLEZOS

Mitinguri de protest în întreaga țară
VARȘOVIA 4. — Coresponden

tul Agerpres transmite: La Var
șovia, în Palatul Culturii și Știin
ței, au început la 4 iulie dezbate
rile Conferinței pentru destindere 
și securitate în Europa, convocată 
de Comitetul internațional de ini
țiativă compus dintr-un grup de 
eminenți reprezentanți ai opiniei 
publice din țările europene.

La această Conferință participă 
120 de reprezentanți ai diferitelor 
cercuri ale opiniei publice din 22 
de țări europene (R. P. Albania, 
Angliei, Austriei, Belgiei, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovace, Dane
marcei, Elveției, Finlandei, Fran
ței, Greciei, R. D. Germane, R. F. 
Germane, Italici, Islandei, Norve
giei, Olandei, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, Suediei, U.R.S.S., și R. P. 
Ungare), precum și reprezentanți 
a șase organizații internaționale.

In cursul primei ședințe prezi
dată de Jacqttes TAadaul (Franța) 
au luat cuvîntul L. Soloviov — se
cretar al C.C.S. din U.R.S.S., de
putat în Sovietul Suprem, repre
zentantul bulgar G. Kulicev, so
cialistul italian L. Bertoldi, depu
tatul italian independent Ugo Bar- 
tesaghi, Werner Gerth, publicist, 
membru al P.S.D.G., Edmond Ha- 
mont, activist sindical din Belgia, 
Aifons Steininger, profesor de 
drept din R. D. Germană, Maria 
B. Minnaert, doctor în fizică 
din partea delegației Olandei.

Luînd cuvîntul delegatul romîn 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, pre
ședintele Asociației Juriștilor din 
R. P. Romînă, deputat al Marii

0 declarație 
a Comitetului permanent 

de pregătire a Festivalului 
de la Viena

VIENA 4 (Agerpres). — Comi
tetul permanent de pregătire al ce
lui de-al VH-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților a fă
cut o declarație pentru presă în 
care se spune, printre altele, că la 
1 iulie la Ministerul Afacerilor 
Interne al Austriei a avut loc o 
convorbire la care au participat 
reprezentanți ai acestui minister, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Direcției poliției din Viena și 
membri ai Comitetului permanent 
de pregătire a celui de al VII- 
lca Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților. La convorbire au 
participat de asemenea Helmer, 
ministrul Afacerilor Interne, și se
cretarul

După ce guvernul federal 
Austriei
că este _
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților, reprezentanții auto
rităților austriece au subliniat că 
garantează toate condițiile pentru 
desfășurarea nestingherită a festi
valului.

Membrii Comitetului permanent 
au atras atenția autorităților austri
ece asupra pregătirilor unor anu
mite cercuri care încearcă să îm
piedice desfășurarea normală a 
festivalului. Reprezentanții autori
tăților austriece au asigurat pe de
legații Comitetului permanent că 
se vor lua toate măsurile necesare 
pentru a împiedica tot ceea ce poa
te dăuna bunei desfășurări a fes
tivalului și aduce prejudicii carac
terului festivalului ca întîlnire in
ternațională a tineretului pentru 
pace, prietenie și înțelegere între 
popoare.

de

de

stat Grubhofer.
al 

confirmat încă o dată 
acord cu organizarea

Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, a arătat că poporul 
romîn urmărește cu mare inte
res și cu cea mai vie atenție des
fășurarea evenimentelor interna
ționale.

Referindu-se la faptul că în ca
drul conferinței sînt dezbătute pro
puneri și măsuri menite să întă
rească condițiile păcii și securită
ții în Europa, vorbitorul a spus : 
„Nu putem rămîne indiferenți 
nici față de evoluția eveni
mentelor în regiunea Balcanilor 
și a bazinului Alediteranei; nu 
putem privi cu nepăsare la faptul 
că se încearcă amplasarea de 
rampe pentru lansarea rachetelor 
teleghidate în Turcia, Grecia, Ita
lia. Realizarea acestor planuri ar 
mări încordarea în această parte 
a Europei, ar împiedica procesul 
de destindere.

Romînia își aduce propria sa 
contribuție la promovarea intere
selor păcii în Balcani. Din aceas
tă năzuință sinceră au pornit cu
noscutele propuneri ale guvernului 
romîn din 1957 cu privire la o în
tîlnire a șefilor de guverne din 
țările balcanice pentru realizarea 
unei colaborări 
orîndujri sociale

. stă regiune, în interesul asigurării 
păcii. In actualele condiții o ase
menea conferință nu numai că nu 
și-a pierdut actualitatea, ci este 
mai mult ca oricînd de o stringen
tă actualitate.

; Reînnoindu-și propunerile din 
[ 1957 cu privire la o întîlnire a șe

filor guvernelor din țările balca
nice, a spus vorbitorul în conti
nuare, guvernul romîn a sugerat 
recent ca pe ordinea de zi a unei 
asemenea conferințe să figureze, 
printre altele, și examinarea pro
blemei cu privire la crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani, cu 
garanții corespunzătoare din par
tea marilor puteri. Salutăm cu 
bucurie poziția guvernului sovie
tic, care s-a declarat gata să dea 
împreună cu celelalte mari puteri, 
garanții cu privire la respectarea 
zonei denuclearizate în Balcani și 
regiunea Mediteranei și cu privire 
la securitatea și independența țări
lor din această zonă. A transfor
ma Balcanii într-o zonă a păcii 
este o năzuință comună a tuturor 
popoarelor care trăiesc pe aceste 
meleaguri. Dorim să vă încredin
țăm de la această tribună că R.P. 
Romînă nu-și va precupeți nici 
pe mai departe eforturile pentru 
realizarea acestui țel nobil, pentru 
crearea unui climat de înțelegere 
reciprocă.

In ședința din seara zilei de 4 
iulie a conferinței pentru destin
dere și securitate în 
continuat discuțiile.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul 
U.R.S.S. au numit delegația de 
partid și guvernamentală care va 
face o vizită de prietenie în Re
publica Populară Polonă. Delega
ția va fi condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al G.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Delegația a fost invitată de Co
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și de gu
vernul Republicii Populare Polone.

La 14 iulie delegația va părăsi 
Moscova.

------•-------

Vizita lui F« R. Kozlov 
în S. U. A.

de guverne din

între statele cu 
diferite din acea-

Europa au

SAN FRANCISCO 4 (Ager
pres). — TASS transmite : La 3 
iulie Frol Kozlov, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ceilalți oaspeți sovie
tici au vizitat orașul Sacramento, 
capitala statului California. Oas
peții din U.R.S.S., au fost salutați 
cu căldură de guvernatorul statu
lui — Edmund Brown.

Oaspeții au vizitat Capitolini — 
în care se află instituțiile guver
namentale ale statului. Guvernato
rul a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților din U.R.S.S. care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă 
și prietenească.

Tot în ziua de 3 iulie, Frol 
Kozlov și ceilalți oaspeți sovietici 
au plecat pe calea aerului spre 
San Francisco, unde au ajuns In 
aceeași zi.

Pe aeroportul din San Francisco 
Frol Kozlov și ceilalți oaspeți so
vietici au fost întîmpinați de re
prezentantul primarului orașului, 
J. Geiger, precum și de alte per
soane. De pe aeroport coloana de 
mașini în care se aflau oaspeții 
sovietici s-a îndreptat spre clădi
rea primăriei orașului unde oas
peții au fost întîmpinați cordial 
de primarul orașului San Fran
cisco, George Christopher.

Aș fi bucuros, a spus Christo
pher, dacă dv„ înapoindu-vă în 
Rusia ați propune ca conferința la 
nivel înalt să aibă loc la noi, la 
San Francisco.

Noi, a răspuns F. Kozlov, sîn- 
tem pentru organizarea conferin
ței la nivel înalt. Sîntem de acord 
ca această conferință, dacă ea va 
avea loc, să se desfășoare în ora
șul dv.

U. R. S. S. acordă un ajutor 
prietenesc R. P. Albania

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova s-a 
anunțat oficial că la 3 iulie la Ti
rana au fost __ *'
între Uniunea Sovietică și Alba
nia cu privire 
latului culturii

semnate acorduri

cere eliberarea eroului poporului grec
căreia s-a pus capăt vieții și altor eroici fii 
poporului grec.

Nu, Manolis Glezos nu e și nu poate fi spion. 
Prin faptele lui eroice ca și prin întreaga lui acti
vitate el întruchipează luptătorul pentru cele mai 
mărețe idealuri ale omului: pacea și libertatea. El 
aparține astăzi întregii umanități.

Dînd expresie acestui sentiment de solidaritate cu 
opinia publică mondială, vi se adresează Comitetul 
romîn pentru apărarea lui Manolis Glezos. El întru
nește factori din cei mai proeminenți ai opiniei pu
blice din Republica Populară Romîn a cărei priete
nie pentru poporul grec a fost consecvent afirmată 
și ale cărei inițiative de pace și colaborare în Balcani 
sînt tuturor cunoscute.

In numele acestor nobile sentimente, în numele 
ideii de justiție și de respect pentru valorile umane. 
Comitetul nostru cere împiedicarea săvîrșirii unei 
monstruoase crime care ar arunca o umbră de 
neșters pe fruntea însorită a Hei Iadei, cere înceta
rea procesului și stingerea oricărei acțiuni împotriva 
lui Manolis Glezos.

Viața lui Manolis Glezos trebuie salvată.
M„nolis Glezos trebuie să trăiască.
Libertate lui Manolis Glezos 1

ai

Pe tot cuprinsul țării continuă să 
se desfășoare larga mișcare de 
protest a oamenilor muncii împo
triva arestării și deferirii tribuna
lului militar a eroului poporului 
grec, Manolis Glezos. In cadrul 
nenumăratelor adunări care au a- 
vut loc, oamenii muncii au cerut 
cu hotărîre eliberarea imediată a 
lui Manolis Glezos, luptător neîn
fricat împotriva fascismului, pentru 
libertatea poporului grec, pentru 
progres și pace.

au cerut cu hotărîra eliberarea 
patrioților greci în frunte cu Ma
nolis Glezos. ■

Comitetul romîn pentru apărarea lui Manolis Gle
zos a adresat guvernului grec următorul mesaj :

Prețuind ca exemple vii curajoasele acțiuni ale 
patrioților greci care în timpul trecutului război au 
înfruntat urgia hitleristă în cele mai grele momente 
pentru civilizația și cultura omenirii, opinia publică 
din țara noastră a aflat, cu profundă îngrijorare, de 
soarta ce se pregătește lui Manolis Glezos — aceluia 
care acum 18 ani a smuls de pe Acropole steagul 
fascismului cotropitor, aceluia care, de trei ori con
damnat la moarte de satrapii lui Hitler, a izbutit, 
totuși, să scape din mîinile călăilor, dueîndu-și lupta 
mai departe spre binele poporului grec.

Simbol al luptei și al eroismului pentru libertatea 
poporului său și independența patriei sale, numele 
iui Manolis Glezos este astăzi în inimile oamenilor 
cinstiți din lumea întreagă.

In mitinguri însuflețite, prin presă, prin radio, în 
București și în întreaga țară, oameni ai muncii, in
telectuali, reprezentanți ai organizațiilor obștești, 
slujitori ai bisericii, toți, deopotrivă, și-au manifestat 
profunda lor indignare și îngrijorare pentru faptul 
că Manolis Glezos și alți luptători au fost deferiți 
unui tribunal militar, învinuiți cu totul neîntemeiat 
de spionaj, pe baza legii fasciste 375 prin aplicarea

Mesajul este semnat de :
Prof. univ. Traian lonașcu, președintele Comitetului romîn pentru apărarea lui 

Manolis Glezos > și de membrii Comitetului: Costache Antoniu, artist al poporului ; acad. 
Mihai Beniuc, prim-secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă ; Corneliu Baba, 
maestru emerit al artei din R. P. Romînă; Florica Bagdasar, vicepreședinte al C.C. al 
Crucii Roșii din R. P. Romînă; Lucia Sturza Bulandra, artistă a poporului; Mihai Gh. 
Bujor, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști; C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
președintele Asociației Juriștilor din R. P. Romînă; acad. Gheorghe Călinescu, directorul 
Institutului de istorie literară și folclor; acad. P. Constantinescu-Iași, membru în Co
mitetul național pentru apărarea păcii; Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași; acad. Emil Condurachi, directorul Institutului de Arheologie al Academiei 
R. P. Romîne; Oscar Walter Cisek, scriitor; acad. Constantin Daicoviciu, rectorul Univer
sității „Babeș“ — „Bolyai“ din Cluj; Nicolae Dașcovici, jurist; Ion Dumitrescu, prim- 
secretar al Uniunii Compozitorilor din R. P. Romînă; Mihail Ghelmegeanu, jurist, vice
președinte al Societății pentru răspîndirea științei și culturii ; Guști Gusiav, arhitect; 
acad. Horia Hulubei, vicepreședinte al Comitetului național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă; acad. lorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne; Ion lliescu, 
președintele Uniunii asociațiilor studenților din R. P. Romînă; George Ivașcu, vicepreșe
dinte al Uniunii Ziariștilor; Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor; Justinian Ma
rina, patriarhul Bisericii ortodoxe romîne; Karoly Koos, scriitor; Gyorgy Kovacs, scriitor; 
Mihail Lascăr, general de armată în rezervă; Ștefan Lungu, mecanic de locomotivă, Erou 
al muncii socialiste; Jean Livescu, rectorul Universității „C. I. Parhon“ din București; 
Uctav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea; Justin Moisescu, mitropolitul Aîoldovei și Sucevei; acad. Ștefan Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne; Friedrich Miiller, episcop evanghelic; Nicolae Pascu, 
secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă; Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și televiziune; acad. Cezar Petrescu, scriitor; acad. N. Pro
firi, președintele Asociației științifice a inginerilor și tehnicienilor; acad. Mihail Ralea, 
președintele Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea; Maria Rosetti, 
președinta Consiliului național al femeilor din R. P. Romînă; Mozes Rosen, șei rabinul 
cultului mozaic; acad. Zaharia Stancu, scriitor; Ludovic Tacacs, profesor universitar.cultului mozaic; acad. Zaharia Stancu, scriitor;TELEGRAMĂ profesor universitar.

TIMIȘOARA.—La mitingul care 
a avut loc la Fabrica „Industria 
linii“ din Timișoara au luat cu
vîntul tovarășii Emil Ghica, direc
torul fabricii, muncitoarele Maria 
Niță, Margareta Szalay, Oprica 
Brițu, ing. Tiberiu Sirianu și alții 
care, vorbind despre lupta neîn
fricată pentru libertatea și inde
pendența Greciei dusă de Manolis 
Glezos și ceilalți patrioți greci a- 
restați ilegal, au cerut punerea lor 
neîntîrziată în libertate. In numele 
întregului colectiv de muncă, tov. 
Ștefan Mihai, președintele- Comite
tului de întreprindere, a dat citire 
unei moțiuni de protest adresată 
primului ministru al Greciei, prin 
care se cere încetarea acțiunii ju
diciare îndreptate împotriva lui 
Manolis Glezos.

Sîmbătă, după terminarea schim
bului de dimineață, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii 
de la Combinatul metalurgic Re
șița s-au adunat în hala de montaj 
a fabricii de locomotive și, în ca
drul mitingului care a avut loc, 
și-au exprimat protestul în legă
tură cu 1 
de a deferi unui 
pe eroul național

ORAȘUL STALIN. - în cadrul 
mitingurilor care au avut loc în 
întreprinderile regiunii Stalin, oa
menii muncii romîni, maghiari si 
germani și-au exprimat indigna
rea față de hotărîrea autorităților 
grecești de a trimite pe Manolis 
Glezos în fața tribunalului militar.

La mitingul care a avut loc la 
marele Combinat chimic „1. V. 
Stalin“ din orașul Victoria au 
luat cuvîntul Ion . Joandrea, se
cretarul Comitetului de partid al 
combinatului și Gh. Rădoi, pre
ședintele Comitetului de întreprin
dere.

Lucrătorilor chimiști li s-au ală
turat constructorii de mașini de la 
Uzinele „Strungul“, muncitorii din 
Atelierele de automotoare C.F.R. 
și din alte fabrici și întreprinderi 
din orașul și regiunea Stalin

CONSTANȚA.—Numeroase mi țin- 
guri de protest au avut loc și în 
regiunea Constanța. Sute de mun
citori din port, docheri, marinari, 
ingineri, tehnicieni și funcționari 
din portul Constanța au protestat 
în cadrul unui miting împotriva 
raașinațiunilor autorităților gre
cești de a judeca și condamna pe 
Manolis Glezos.

hotărîrea guvernului grec 
’cri unui tribunal militar 

Glezos.Manolis

1500 de munci-IAȘI. - Peste
tori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari ai Atelierelor C.F.R. „Ilie 
Pintilie“ din Iași și-au manifestat 
în cadrul unei adunări adînca lor 
indignare față de veștile sosite din 
Grecia cu privire la soarta pe ca
re autoritățile grecești o pregătesc 
luptătorului neînfricat împotriva 
fascismului, pentru libertate și 
pace, Alanolis Glezos.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționa“'.! de> la fabrica de 
rulmenți din Bîrlad s-au întrunit 
lnt'-un miting de protest în care

BACAU. — Vorbind în cadrul 
unui miting de protest în fața a 
peste 2000 de laminoriști și con
structori de la fabrica de țevi din 
Roman, Aurel Ganea, redactor-șef 
al ziarului „Steaua Roșie“ din lo
calitate, lăcătușul Gheorghe Lupu 
și sudorul Ion Olteanu au arătat 
că oamenii muncii din orașul Ro
man constată astăzi faptul de ne
crezut că Manolis Glezos pe care 
fasciștii germani nu au reușit să-l 
omoare este din nou amenințat cu 
moartea. Dar de data aceasta din 
partea unor autorități grecești. 
Această acțiune a umplut de in
dignare inimile tuturor 'celor care 
prețuiesc în mod deosebit dragos
tea de patrie, spiritul de sacrificiu 
și mărețele idealuri pentru care 
iuptă Manolis Glezos.

Mitinguri asemănătoare au avut 
loc și la Bicaz, rafinăria Onești 
etc.

Două fapte
semnificative din viața Germa

niei apusene, amîndouă petrecute 
la Düsseldorf. Consiliul municipal 
a hotărît să se instituie fostului 
primar hitlerist al orașului Düssel
dorf, dr. Karl Haidn, o pensie via
geră calculată la salariul unui con
silier guvernamental principal. In 
afară de aceasta, i se va da cu 
titlu de despăgubire retroactivă 
suma de 22.000 de mărci.

In aceeași zi In care primarul 
nazist era gratulat cu pensia via
geră, tribunalul regional din 
Düsseldorf hotăra ca cetățeanul 
Karl Scharbrod să restituie inte
gral despăgubirea acordată pentru 
persecuțiile și pagubele suferite în 
timpul regimului nazist. Pricina: 
la ultimele alegeri din Landtag, 
Karl_ Scharbrod și-a prezentat 
candidatura ca independent.

în Spania
Franco a căutat să bage călușul 

în gură tuturor scriitorilor, să 
înăbușe în fașă orice încercare de 
protest, orice demascare oricît de 
timidă a regimului său odios. Cu 
toate acestea, din vreme în vre
me, prin crunta cenzură franchistă 
răzbate cîte un glas. Acesta este 
cazul cu romanul tînărului proza
tor spaniol Juan Gaytisolo „Tine
rii asasini". Romanul, un crîmpei 
din viața Spaniei franchiste, înfă
țișează dezintegrarea socială, des
compunerea unei categorii de tine
ret. Romanul este istoria unei 
bande de adolescenți. Deviza lor 
este „rău de dragul răului", „Cri
mă în sine". Membrii bandei, bă
ieți și fete, practică desfrîul, stu
pefiantele, cultul violenței. Banda 
hotărăște ca membrii ei să se re
marce prin ceva deosebit, specta
culos și anume asasinarea unui 
fruntaș al vieții sociale din orașul 
lor, un om\de bibliotecă. La o 
partidă de poker este ales asasi
nul. Sorții măsluiți cad pe David, 
singurul din bandă care mai păs
trează o urmă de simț moral.

Cu toate că romanul e scris cu 
multe rețineri, cu toate că mesa
jul scriitorului este voalat, „Tine
rii asasini“ demască climatul po
litic și moral al Spaniei franchiste.

AL. VRINCEANU

la construirea Pa- 
din Tirana care a 

fost oferit în dar de către popoare
le Uniunii Sovietice, poporului al
banez și cu privire la acordarea 
de ajutor gratuit Albaniei în con
struirea unei stații de radiodifu
ziune.

Totodată au fost semnate acor
duri cu privire la acordarea de

către Uniunea Sovietică a unui 
ajutor tehnic Albaniei în construi
rea de întreprinderi industriale, 
centrale electrice, linii pentru 
transportul energiei electrice, con
ducte de petrol și gaze, precum și 
în efectuarea lucrărilor de pros
pecțiuni geologice.

Guvernului Republicii Populare 
Albania i se acordă un credit a- 
vantajos pe termen lung pentru 
construirea de întreprinderi și 
alte obiective în valoare de pînă 
la 300 milioane ruble.

Către
Consiliul de Miniștri al Greciei 
Primului Ministru Karamanlis

Atena 
Grecia

Aflînd despre intenția guvernului grec de a Începe la 9 iulie 
judecarea lui Manolis Glezos în fața tribunalului militar, Con
siliul Central al Sindicatelor din Republica Populară Romină, 
alături de opinia publică progresistă din lumea întreagă își ma
nifestă profunda îngrijorare pentru soarta eroului național al 
poporului grec, care prin actele sa le de eroism a însuflețit poporul 
în lupta împotriva ocupanților fasciști, pentru libertatea și inde
pendența Greciei.

Sindicatele și toți oamenii muncii din Republica Populară Ro
mînă își ridică glasul pentru apărarea lui Manolis Glezos și a 
celorlalți luptători pentru demnitatea și libertatea poporului grec 
— asupra cărora planează primejdia condamnării la moarte. 
Este de neconceput ca eroul național al poporului grec care a 
fost condamnat la moarte din ordinul personal al lui Hitler, să 
fie de data aceasta amenințat cu moartea de către autoritățile 
grecești.

In numele muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționa
rilor organizați în sindicatele din Republica Populară Romînă, 
Consiliul Central al Sindicatelor cere cu hotărîre ca guvernul 
grec să înceteze campania de persecutare a elementelor demo
cratice, să pună capăt acțiunii judiciare îndreptate împotriva iu
bitului fiu al poporului grec Manolis Glezos și să dispună ime
diata lui punere în libertate.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINĂ

3 Iulie 1959

amploare mișcarea 
in apărarea eroului 

poporului grec

mondială

MOSCOVA 4 (Agerpres). — rităților grecești eliberarea Iui Ma
in Uniunea Sovietică crește valul 
protestelor împotriva intenției 
autorităților grecești de a-1 con
damna pe eroul național al po
porului grec, Manolis Glezos. Mun
citorii, țăranii, reprezentanții inte
lectualității sovietice adresează re
gelui Greciei, secretarului general 
al O.N.U. și Ambasadei Greciei la 
Moscova scrisori și telegrame în 
care amintesc că numele lui Glezos 
a devenit un simbol al curajului și 
eroismului în lupta împotriva fas
cismului, pentru democrație și 
pace.

încetarea uneltirilor puse la cale 
împotriva lui Manolis Glezos este 
cerută și de cunoscuta fruntașă a 
vieții publice, mama a doi eroi ai 
Uniunii Sovietice — L. T. Kosmo
demianskaia.

Forțele progresiste din lume, a 
declarat L. T. Kosmodemianskaia, 
nu trebuie să admită ca minunatul 
pămînt al Greciei să fie stropit de 
sîngele eroului Greciei. Inima lui 
Manolis Glezos trebuie să bată ! 
Nenorocirea să nu intre nici odată 
în oasa sa.

nolis Glezos. Atenția opiniei pu
blice mondiale este ațintită în pre
zent asupra Greciei. Toți oamenii 
progresiști cer în unanimitate : 
„Manolis Glezos și ceilalți pa
trioți -greci să fie puși în libertate“,

PRAGA 4 (Agerpres). — Cețe- 
ka transmite: Secretariatul Uniu
nii Internaționale a Studenților a 
dat publicității o declarație în 
care cere eliberarea lui Manolis 
Glezos. In declarație se sublinia
ză că Manolis Glezos a luptat 
eroic împotriva fascismului încă 
din timpul cind era student. Secre
tariatul Uniunii Internaționale a 
Studenților cere organizațiilor stu
dențești din întreaga lume să ac
ționeze pentru salvarea lui Mano
lis Glezos. Uniunea Internaționa
lă a Studenților cere guvernului 
grec punerea în libertate a lui 
Manolis Glezos.

trimise de Asociația națională a 
partizanilor italieni, de deputați 
ai celor două Camere ale parla
mentului italian, de Partidul socia
list, de conducerea mișcării socia
liste a tineretului italian 
te organizații obștești.

și de al-

— După 
CETERA,

REFUGIUL
GANGSTERULUI

Dolari murdari

PRAGA 4 .Agerpres). 
cum transmite agenția 
secretariatul Organizației Inter
naționale a. Ziariștilor a adresat 
tuturor organizațiilor membre 
ale acesteia. Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, Fe- 

■• • • • '• a zia
riștilor, organizațiilor naționale 

Brazilia, 
Italia,

derației internaționale

In publicația „True 
Police Cases", apar- 
ținînd poliției judicia
re a S.U.A., a apă
rut de curînd un pal
pitant articol al u- 
nui funcționar al sus- 
numitei instituții, pe 
nume Chaco "Yaw 
Ricardo. Palpitant, 
deoarece Ricardo des
crie cu lux de amă
nunte, într-o măsură 
la modă în Occident, 
peripețiile prinderii 
unui criminal. Este 
unul din miile de ca
zuri care ocupă zil
nic cea mai mare par
te a spațiului ziare
lor americane. Ne-am 
oprit însă la artico
lul lui Ricardo, pen
tru că el indică mo
dalitatea în care un 
criminal în S.U.A. 
poate fi absolvit... de 
pedeapsă.

lată despre ce este 
vorba. In orașul New 
York, într-o piață si
tuată în Fulton 
Street, a fost desco
perit, într-un sac, un 
cadavru oribil muti
lat. Detectivul însăr
cinat cu această afa
cere, a descoperit în
tr-un timp record că

victima nu este alt
cineva decît casierul 
și totodată omul de 
legătură al unui pa
tron de loterie, bossul 
unei bande de gang
steri. Cauza crimei 
nu prezintă nici un 
interes pentru cititori, 
deoarece este vorba 
de stereotipele cer
turi între gangsteri. 
Interesante sînt efor
turile pentru desco
perirea criminalului. 
Unde au dus ele ? A 
fost arestat un par
tener al criminalu
lui, care a refuzat 
însă să facă mărturi
siri, deoarece, scrie 
autorul articolului, 
„teama de boss este 
mai mare decît tea
ma de poliție și jude
cată". Polițiștii ți
neau totuși morțiș, 
pentru prestigiul lor, 
să-l identifice pe u- 
cigaș. După lungi 
cercetări, i-au găsit 
în sfîrșit urma. Ea 
ducea la... coman
damentul armatei te
restre americane unde 
criminalul se înscri
sese ca „voluntar". 
Locotenentul Riley — 
este numele detecti
vului — reuși să-l

descopere, datorită 
cartotecilor, minuțios 
complectate, aflate la 
comandamentul ar
matei. După aceas
tă descoperire el făcu 
următorul raport la
conic, către superio
rii săi: „Criminalul 
căutat de noi a pără
sit Statele Unite, ple- 
cînd cu o unitate mi
litară în Europa".

Aici se termină ar
ticolul lui Ricardo. 
Despre comportarea 
criminalului în Eu
ropa occidentală, nu 
se suflă nici un cu- 
vînt. Cînd afli întîm- 
plarea cu gangsterul 
din New York, înțe
legi de ce acolo unde 
se găsesc ocupanți 
yankei, se comit cri
me monstruoase cu 
duiumul. Haina de 
militar american îi 
oferă în Occident pri
vilegiul de a comite 
crime, nepedepsit. Și 
vest-germanli, fran
cezii sau italienii, nu 
trăiesc prea liniștiți 
în preajma gangste
rilor ce se ascund în 
uniformă militară a- 
mericană,

R. LUCIAN

Rlndurile de mal jos, le reproducem întocmai, cuvtnt cu 
euvlnt, după revista americană „Newsureek" din 29 iunie a.c.

„Un regat din sud-estul Asiei, situat in inima junglei, a ac
ceptai ajutorul american. Peste 150 milioane de dolari au în
ceput să curgă tn această tară In ciuda faptului evident că 
suma era de două ori mal mare decît putea să absoarbă econo
mia sa. După cum unii observatori . - ■ . .
inflația.

A fost planificat un program de 
struefii și, în cîtva timp, clteva mile 
construite cu cheltuieli enorme. Dar_____________
importantă, deoarece compania americană de construcții care de
finea această afacere. a cumpărat de la guvernul american un 
contract suplimentar în schimbul unui șperf de 13.000 dolari. 
Pentru a se asigura și mai bine, aceeași companie a cumpărat 
de la directorul misiunii americane, pentru 3000 de dolari, un 
„Cadillac" nefolosibil, vechi de zece ani. Dar automobilul rustic 
care, staționa în fata birourilor companiei a provocat o mulțime 
de ironii pe seama prestigiului american astfel că vehicolui a 
fost îndepărtat.

Intîmplător, sosește un inspector american și începe să-și 
bage nasul prin murdărie. Cu pufin înainte ca acest oficial să 
descopere mairapazlicul, el esie „rechemat“ tn ța-ă. O tele
gramă a ambasadorului american adresată Departamentului de 
Stat explică, că oficialul a fost incapabil să se acomodeze 
și că el s-a întovărășit ciț „josnicii" indigeni.

Ajutorul american continuă încă trei ani șl în țară au loc 
alegeri. Comuniștii și sprijinitorii lor cîștigă 13 din cele 21 de 
locuri aflate în joc.

Din nefericire pentru Statele Unite, această descriere depri
mantă, nu este cuprinsă într-o nuvelă, ci intr-un raport despre 
ajutorul american acordat Laosului. Raportul, semnat deopotrivă 
de republicani șl democrați, a fost publicat săptămîna trecută 
de Comisia Camerii Reprezentanților, asupra operațiilor guver
namentale după doi ani de investigații și 19 zile de audieri..

Departamentul de Stat a sărit tn sus, declarînd că raportul 
este exagerat. Au existat „greșeli" în programul de ajutor pen
tru Laos, dar înainte de toate, acesta a reprezentat un „succes 
de seamă".

Asupra unui singur punct, ambele părți au fost de acord. Mai 
mulți foști oficiali tn Laos. vor fi audiafi tn scurtă vreme de 
către Departamentul lustifiei".

Nu mai este nevoie de nici un comentariu...

HELSINKI 4 (Agerpres). Opi
nia publică din Finlanda își ală
tură glasul cererii care se face au
zită în prezent în întreaga lume : 
„Manolis Glezos să fie pus în li
bertate imediat“.

Luînd apărareia eroului național 
al Greciei, Manolis Glezos, ziarul 
„Ny Tid" scrie într-un articol re
dacțional :

Forțele reacționare urmăresc 
condamnarea patriotului grec Ma
nolis Glezos. Organizațiile obștești, 
sindicale, științifice și naționale și 
internaționale, care întrunesc sute 
de milioane de oameni, cer auto-

ROMA 4 (Agerpres). — Opinia 
publică din Italia se pronunță în 
apărarea eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, care se află 
în pericol de a fi condamnat în 
mod ilegal.

Secretariatul Confederației Gene
rale a Muncii din Italia a adresat 
oamenilor muncii din Italia che
marea de a-și exprima solidaritatea 
frățească cu patriotul grec. în a- 
celași timp în numele milioanelor 
de membri ai Confederației, secre
tariatul Confederației Generale a 
Muncii din Italia a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Greciei, Karamanlis, o telegramă 
în care cere să i se dea lui Glezos 
posibilitatea de a-și dovedi nevi
novăția în fața unui tribunal civil.

Telegrame cu cereri similare a- 
dresate guvernului 
ților parlamentului

ale ziariștilor din 
Chile, Cuba, Iugoslavia, 
Mexic, Liban și Venezuela, Insti
tutului internațional al presei și 
Uniunii ziariștilor greci, telegra
me în care îi cheamă să protesteze 
împotriva deferirii procesului lui 
Manolis Glezos unui tribunal mi
litar. Organizația Internațională a 
Ziariștilor cere Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului să facă 
demersuri în numele principiilor 
Cartel O.N.U. pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos.

au prevăzut, s-a declanșat

mari proporții pentru con- 
dintr-o șosea au fost prost 
această contradicție nu are

gree și deputa- 
Greciei au fost

PEKIN 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 3 iulie Comitetul popular chi
nez pentru apărarea păcii a adre
sat regelui Greciei, Paul o tele
gramă în care protestează împo
triva arestării și judecării patrio
tului grec Manolis Glezos.

Poporul chinez cere ca autori
tățile grecești să dea ascultare 
glasului popoarelor din întreaga 
lume, să pună capăt represiunilor 
împotriva patriotului și luptătoru
lui pentru pace Manolis Glezos și 
să-l pună imediat în libertate pe 
el, precum și pe ceilalți patrioți 
greci.

A fost dat publicității 
rechizitoriul ticluit împotriva lui Glezos
ATENA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite: Pînă la începerea ju
decării lui Manolis Glezos și a 
altor 16 democrați au rămas pa
tru zile. Glezos care este închis în 
închisoarea Averof din Atena a 
primit citația oficială de a com
pare în fața Tribunalului militar 
d.n Atena.

Potrivit rechizitoriului care a 
fost publicat în ziarul „Avghi“, 
în baza legii 375 promulgată în 
perioada dictaturii fasciste, Glezos 
și alți 11 patrioți greci au fost 
acuzați că au „tăinuit persoane 
care se ocupă de spionaj și le-au 
dat ajutor". Unei alte persoane 
date în judecată în baza aceleiași 
legi i s-a adus acuzația de a fi 
desfășurat o activitate de spionaj.

Ziarul „Avghi“ subliniază că 
acuzația adusă lui Glezos și tova
rășilor săi este ticluită. Pentru a 
se „dovedi" activitatea de spionaj 
sînt citate fraze generale despre 
activitatea, chipurile, „subversivă“ 
a Partidului Comunist din Gre
cia. Iar ca unică dovadă a activi
tății „de spionaj" a lui Glezos 
slujește afirmația că ol s-ar fi în- 
tilnit cu reprezentanții Partidului

Comunist din Grecia care a fost 
interzis.

Ziarul „Avghi“ arată că după 
ce s-a luat cunoștință de acest 
rechizitoriu, în cercurile politice 
și juridice dm Atena s-a subliniat 
că aceasta „este o recunoaștere 
oficială“ a faptului că procesul 
care se pune la cale urmărește 
scopuri politice. In aceste cercuri 
s-a ajuns la concluzia că organi
zatorii procesului intenționează 
să-1 folosească pentru a da noi 
lovituri principalei forțe democra
tice din țară — Uniunea Demo
crată de stînga (EDA).

Conștientă de pericolul care a- 
menință democrația din Grecia, 
opinia publică greacă intensifică 
lupta pentru apărarea lui Glezos 
și a celorlalți patrioți.

In declarația comună publicată 
la 4 iulie în ziarul „Avghi“, Co
mitetul de apărare a tradițiilor 
democratice și Comitetul sindical 
pentru apărarea lui Glezos adre- 
sîndu-se guvernului și poporului 
grec protestează împotriva judecă
rii lui Glezos și celorlalți demo- 
crați de către un tribunal militar.

Cele două comitete cer elibera
rea Imediată a lui Glezos. Decla
rația a fost semnată de foștii mi
niștri, Papaspiru, Manetas și de o 
serie de deputați din parlament, 
de. scriitorii C. Varnalis, S. Du- 
kas, de fostul primar al Pireului 
Sapunakis, de juriști și fruntași 
sindicali.

Cele două comitete primesc suia 
de petiții din partea organizațiilor 
din Grecia și a unor cetățeni in 
care se cere să nu se permită ju
decarea lui Glezos și a celorlalți 
democrați de către un tr.bunal mi
litar și ca aceștia să fie eliberați- 

S. Merkuris. fost ministru al 
securității publice a publicat un 
articol intitulat ,.O pată rușinoa
să“ în care scrie că acuzarea lui 
Glezos de spionaj „nu rezistă nici 
unei critici“ și că „arostarea și 
acuzația care i-a fost adusă au 
indignat pe bună dreptate întreaga 
lume, pe orice democrat și om li
ber". Chiar și liderii conservatori 
ca fostul prim-ministru Tsaldaris 
protestează împotriva judecării 
lui Glezos și a tovarășilor săi de 
către un tribunal militar..
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