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Tînărul Andrei Fabian de la 
filatura de in din Gheorghieni — 
R.A.M. — lucrează în secția de 
întreținere. El se situează prin
tre fruntașii secției reușind întot
deauna să pună în funcțiune, 

de termen, mașinile ce 
în revizie.
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/ Id preajma deschiderii 
» noului an școlar 
i’, ■

Pregătit» din vrema, școlile 
profesionale da ucenici, tehnice fi 
tehnice de maiștri agricoli, care 
pregătesc cadre pentru agricultură 
sînt gata să-ți primească elevii.

Pentru noul an școlar s-au dat 
în folosință noi clădiri, printre 
care cele ale centrului școlar agri
col de la Tîrgșoru Nou și au fast 
mărite spațiile centrelor școlare 
de la Brăila, Călărași, lași și al
tele. In curînd vor fi date în fo
losință și clădirile centrului școlar 
agricol de la Cernavodă și al șco
lii de cadre pentru gospodăriile 
agricole colective de la Palazu 
Mare. Au fost Iute noi măsuri 
pentru desfășurarea învățimîntu- 
lui. Laboratoarele au fost înzes
trate cu aparatură nouă, atelierele 
cu noi utilaje, iar gospodăriile di
dactice cu noi, terenuri pentru 
practica elevilor.

Marea majoritate a manualelor 
școlare, materialelor didactice, 
planșe, aparate pentru studiul so
lului, climei și plantelor, utilaj 
zoo-veterinar, mulaje anatomice 
de animale, de legume și fructe 
au și fost puse la dispoziția șco
larilor.

in acest an în cele 126 unități 
de învățămînt agricol vor fi pre
gătiți cu 2.500 mai mulți elevi de- 
cît în anul școlar 1958'1959.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, unlțî-vă !
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Cum am devenit
un colectiv

de muncă fruntaș
Brigada noastră de tineret a luat lor șl ale 

ființă la începutul acestui an ca 
urmare a unor cerințe ale proce
sului de producție: planul a cres
cut, exigența la calitatea pieselor 
de asemenea. Aceste cerințe puteau 
fi satisfăcute în cele mai buhe con
diții în cadrul linei brigăzi de tineret 
in care membr-ii ei se într-ajută 
tovărășește, pun 
cu toții umărul 
la rezolvarea 

sarcinilor de pro
ducție. .• •

Dar cel car« 
aveapa să lucrăm de 
colo 
nouă, 
gadă de tineret, veniserăm aici cu 
un nivel de calificare diferit și cu 
un mod de comportare In produc
ție diferit. Marin Mihalache, de 
pildă, era un bun mupcițor, un tî
năr calculat, ’ ”
Lucra însă 
ce făcea < 
ductivitate să 
Mardare era cunoscut ca un tînăr 
harnic, conștiincios, care nu-și pre
cupețește eforturile cînd e vorba 
de îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. El nu ținea însă întotdeau
na cont de calitatea pieselor si dă
dea uneori rebut. La Ion Bucur, 
cel mai tînăr dintre membrii, bri
găzii, se. întrevedeau perspective, 
dar el n-avea încă experiență su
ficientă în muncă.

lor șl ale personalului tehnic-admi- 
nistrativ din întreprinderi și insti
tuții, precum și scutirile și reduceri
le Ia impozitul pe salarii ne-au făcut 
să nu ne mai mulțumim cu ce rea
lizam înainte, să fim mai exigenți 
față de propria noastră muncă. De 
aceia ne-am pus problema ca toți 
tinerii să muncească la nivelul

Din experiența unei brigăzi de producție 
de tineret

acum în- 
într-o formă de muncă 

organizată, într-o bri-

cu o fire calmă-, 
prea încet, ceea 

ca la capitolul pro- 
„ă fie deficitar. Vasile

Exiqenți fața 
de munca fiecăruia
Recenta hoiărîre privind majora

rea salariilor muncitorilor, maiștri-

tnuncitorilor fruntași, să transfor
măm întreaga brigadă într-un co
lectiv de muncă fruntaș. Aceasta 
cerea desfășurarea unei intense 
munci de educație. Acest lucru 
avea să-l facă colectivul întregii 
brigăzi. Printre primele discuții 
purtate In consfătuirile brigăzii au 
fost acelea In jurul calității mun
cii pe care o prestam, a lipsurilor 
fiecăruia.

Fără exigență față de munca 
fiecăruia, fără un spirit critic dez
voltat ne-am dat seama că n-0 să 
realizăm mare lucru. Iată de ce 
atunci cînd unul dintre membrii 
brigăzii greșea cu ceva era pus în 
discuția întregului colectiv. S-a în- 
tîmplat, de pildă, odată ca Ion 
Bucur să nu îndeplinească sarci
nile de plan și pe deasupra să mai 
aibă și o atitudine de indisciplină 
față de un alt tînăr muncitor. Cum 
puteam să-l ajutăm mai bine, ce 
metodă trebuia să adoptăm pentru 
ca critica noastră tovărășească 
să-i fie de ajutor? Ne-am gînditcă 
Bucur este membru în biroul or
ganizației U.T.M. de secție. Ce ar
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fi, ne-arn zis, să-i Invităm aici la 
locul de muncă al brigăzii și pe 
ceilalți membri ai biroului U.T.M. 
să-și spună fiecare părerea ? 
Zis și făcut. Timp de o jumătate 
de oră, tovarășii săi de muncă și 
membri ai biroului U.T.M. au dis
cutat cu el, criticîndit-1 cu severi
tate. Atunci, ca și în alte 

ocazii colectivul 
nostru s-a dove
dit a fi neîngă
duitor cu lipsuri
le membrilor săi 
cu cei care mai

dădeau rebuturi ori nu-și înde
plineau planul de producție.

Lărgirea orizontului 
tehnic — obiectiv 

important
ti-In colectivul nostru educația 

nerilor se desfășoară insă pe mai 
multe planuri. Oare lărgirea ori
zontului tehnic, de cultură ge
nerală, îmbogățirea cunoștințelor 
politice nu fac parte integrantă 
din educația comunistă ? Desigur 
că da. In brigadă discutăm ade
sea și asemenea probleme. Vasile 
Mardare este un mare iubitor de 
literatură tehnică, de specialitate. 
Citește orice carte tehnică ce-i cade 
în mină. Și ceilalți membri ai bri
găzii citesc, dar cu Mardare am 
avut o discuție interesantă cu cît- 
va timp în urmă. După ce citise o 
broșură de specialitate, nefiindu-i 
cîteva lucruri îndeajuns de clare, 
am pornit amîndoi o discuție pe 
problema. unghiurilor cuțitului de 
așchia t. După clarificarea problemei 
însă discuția a trecut pe nesimțite 
la ipoteza unui savant sovietic, pri
vitoare la existența în jurul pla
netei Marte a unor sateliți, artifi
ciali. De aici s-au născut și alte 
discuții pe teme de cultură gene
rală și am avut amîndoi de învă
țat. In brigadă se discută de ase- 

despre participarea la învă-

In acțiunea 
de economisire 

a metalului
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii din întreprinderile construc
toare de mașini din regiunea Sta
lin, participă cu entuziasm la ac
țiunea care se desfășoară In în
treaga țară pentru economisirea 
metalului. Prin reducerea consu
murilor specifice, introducerea teh
nicii noi, aplicarea celor peste 
3.(100 inovații, reducerea pierderi
lor prin matrițare și adaosuri de 
prelucrare, precum și prin valori
ficarea deșeurilor, ei au economisit 
pînă acum 8.024 tone de metal, 
față de 7.500 tone cit și-au propus 
la începutul anului.

în fruntea întrecerii pentru re
ducerea consumurilor specifice de 
metal și micșorarea greutății ma
șinilor se situează colectivul Uzi
nelor „Steagul Roșu“, care a eco
nomisit aproape 1.800 tone metal. 
Gospodărind mai bine materia 
primă și aducînd modificări con
structive la tractor, colectivul U- 
zinelor „Ernst Thälmann" a pro
dus din aceeași cantitate de metal 
mai multe tractoare și a economi
sit 1.650 tone metal.

In prezent, muncitorii din în
treprinderile constructoare de ma
șini din regiunea Stalin descoperă 
și pun în valoare noi rezerve in
terne de reducere a prețului de 
cost al produselor pentru a aduce 
o contribuție cît mai însemnată la 
realizarea economiei de cel puțin 
1 miliard lei pe întreaga țară în 
anul 1959.

Azi, lucrul a mers tot atît de 
bine și voioși, tinerii de la Fa
brica de fire sintetice Săvi- 
nești au pornit către casă. In 
drum, nu strică o mică plimbare
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A 500-a aniversare a Bucureștiulul

MIRCEA MIHALCEANU 
responsabilul brigăzii de ti
neret de la secția mecanică. 
Fabrica de piese de schimb 
C.FJI. „Gh. Apostol“-Galați

(Continuare în pag. 3-a)

Toți tinerii din brigada condusă 
de utemista Maria Cazacu, din 
secția telefonie a Uzinelor „Grigo- 
re Preoteasa" din Capitală, mun
cesc cu pasiune. Brigada este frun
tașă pe raion și a economisit în 
acest an materii prime și auxiliare 
în valoare de 95.000 lei. In foto
grafie : tinerii din brigadă se sfă
tuiesc cu inginerul Liviu Constan-
tinescu, șeful atelierului bobinaj, 
cum ar putea obține economii la 

un produs nou.

Foto : N. STELOR1AN
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T aram9
la BucureștiPrin reducerea 

consumurilor specifice
murilor specifice de materii pri
me și realizarea unor însemnate 
economii. La fabrica de încălță
minte „Nikos Beloiannis“, de pil
dă, tot mai mulți croitori de 
piele folosesc tiparele mari, com
binate cu cele mici. Ei au eco
nomisit astfel de la începutul anu
lui și pînă acum 9.146 mp piele 
pentru fețe și 7.692 mp căptu
șeală de fețe. La rîndul lor, ștan- 
țatorii de aici au economisit 
24.970 kg talpă crupon și micro- 
poros. Valoarea economiilor supli
mentare realizate de colectivul fa
bricii „Nikos Beloiannis“ prin 
reducerea consumurilor de mate
rii prime și auxiliare se ridică la 
1.190.000 lei, sumă care depășește 
de 2 ori pe cea prevăzută de an
gajamentul inițial luat.

însemnate economii de piele, 
talpă și alte materiale au reali
zat în această perioadă și munci
torii de la fabrica de încălțăminte 
„Horia“ din Jimbolia și fabrica 
de încălțăminte pentru copii „Li
bertatea“ din Arad.

In fabricile de încălțăminte din 
regiunea Timișoara au fost orga
nizate concursuri pentru titlul de 
cel mai bun croitor de piele și 
cel mai bun ștanfator. Pentru a 
veni în ajutorul celor care parti
cipă la aceste concursuri la fabri
cile de încălțăminte „Nikofe Beloian- 
nis“ și „Ștefan Plavăț din Timi
șoara, fabrica de încălțăminte 
„Horia“ din Jimbolia și „Liber- 
tatea“-Arad au avut rodnice schim
buri de experiență ale ștanțatori- 
lor și croitorilor de piele, cu pri
lejul cărora muncitori cu o înaltă 
calificare au arătat care sînt me
todele lor de muncă.

Participarea largă a muncitori
lor din întreprinderile de încăl
țăminte din regiune la întrecerea 
pe profesii, precum și măsurile 
tehnice aplicate contribuie în 
mare măsură la reducerea consu-

da Petru

venit din totdeauna țăra- 
București. Care dintre noi 

gîr-

Pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare

Pe numeroase șaa- 
tiere, lucrările de îm
bunătățiri funciare 
continuă intens. In 
fiecare săptămînă, pe 
noi terenuri se termi
nă lucrările de iriga
ții, îndiguiri și de de
secări menite să 
ducă la sporirea pro
ducției agricole.

Pe întreaga țară 
s-a realizat pînă la 
6 septembrie aproape 
60 la sută din volu
mul total de terasa- 
mente planificat pe 
acest an.

Au fost amenajate 
pentru irigații peste 
82.000 ha.

De asemenea, au 
fost ameliorate a- 
proape 54.000 ha. Lu. 
crările de îmbunătă

țiri funciare continuă 
pe o suprafață de a- 

proximativ 355.000 ha. 
Ele sînt întirziate în 
regiunile Constanța, 
Craiova, Iași, Regiu
nea Autonomă Ma
ghiară, Timișoara, 
Galați, Baia Mare 
și Oradea, unde co
mitetele executive ale 
sfaturilor populare 
trebuie să mobilizeze 
țărănimea muncitoare 
și să ia măsuri pen
tru folosirea întregii 
capacități a utilajului 
terasier în vederea 
executării acestor lu
crări.

In regiunea Stalin 
a fost amenajată pen
tru irigații pînă a- 
cum o suprafață de 
374 ha și au fost a-

meliorate prin Îndi
guiri și desecări peste 
4100 ha. Aceste lu. 
forări continuă pe su
prafețe însemnate. Tn 
regiune a fost reali
zat pînă la 7 septem. 
brie 78 la sută din 
cubajul de terasa- 
mente prevăzut pen
tru acest an.

Lucrările de îm
bunătățiri funciare au 
fost mfflt extinse și 
în regiunea Cluj, unde, 
prin noile lucrări ce 
se execută, suprafe
țele irigate cresc cu 
aproape 500 ha, iar 
cele amenajate prin 
îndiguiri și desecări 
cu aproape 11.000 ha.

(Agerpres)

Noi universități 
populare 

muncitorești

Cînd îți lipsesc 
curajul și fermitatea

In anul școlar 1959/1960, In 
regiunea Galați vor funcționa 
peste 50 de universități populare 
muncitorești, sătești și publice. 
La 1 octombrie, la Galați își 
vor deschide porțile 9 univer
sități populare muncitorești care 
vor fi frecventate de circa 800 
de cursanți.

Consiliul sindical regional, în 
colaborare cu filiala S.R.S.C.- 
Galați, a elaborat un plan de ac
tivitate comun. In prezent se fac 
ultimele pregătiri organizatorice 
pentru buna funcționare a univer
sităților populare.

Au
nii la 
nu-i ține minte cum veneau, 
bov'i sub greutatea necazurilor, 
istoviți de nesomn pe culoarele^ 
vagoanelor, mofăind pe dalele de 
ciment ale sălilor de așteptare ? 
îi vedeai așteptînd nu ceasuri, ci 
zile întregi, în preajma scărilor de 
marmură ale ministerelor. Și 
mai de demult, ca să fie văzuți 
de vornicii cu lulele și comanace 
înfigeau jalbele într-un băț. De 
atunci va fi rămas vorba tristă 
„cu jalba-n proțap“. Au venit și 
în 1907 țăranii la București. Au in
trat pe bariera Giurgiului și pe 
cealaltă a Alexandriei și pe cea 
a Colentinei, buluciți între ca
rabinele „Martini“ ale jandarmi
lor rurali, ca să fie grămădiți în 
grajdurile și cazărmile de la Mal- 
maison, din 13 Septembrie și din 
Cotroceni. Au venit țăranii la 
București și în 1922 și în 1923, 
în eirje și pe picioare de lemn,

■ mutilați de la Oituz și Mărășe^ i, 
cerînd pensii, pămînt și drep
tate.

Uneori în gloată ițea cite un 
mocan de revistă ilustrată și ope
retă. El descindea în Capitală 
din cușeta Pulmann unde călă
torea gratis cu un permis de 
senator sau deputat. Siacul nă
dragilor săi purta pe dunga di
năuntru inscripția „First quality“ 
și bineînțeles nu era țesut de 
baba Veta de la noi, după cum 
nici, croitorul 
ciulești. Erau doi sau trei sau 
șase țărani din ăștia în toată 
țara, ei își mai spuneau la in
terpelările parlamentare „agri
cultori*, dar erau agricultori ca 
și Car ol, cu moșii, cu păduri și 
cu contabilitate, de robi și păl
mași. „Țăranii19 aceștia, descinși 
în Dealul Mitropoliei, vorbeau 
mai cu plăcere franțuzește, nu 
erau străini de-o moșie care se 
chema Skoda și nici de afacerea 
grozavă și mănoasă ce Se chema 
ca o cucoană „Conversiunea“.

Dar despre ăștia s-a scris așa 
de mult, îneît și condeiului meu 
i se face, nu știu cum, greață 
să-i mai pomenească.

nu era de la Tir-

Sînt tentat să încep rîndurile 
acestea cu binecunoscutele cu
vinte ale lui Corceaghin :

„Nimic nu-i mai scump pentru 
om decît viața. N-o trăiește decit 
o singură dată și trebuie s-o 
trăiască astfel incit să nu-1 chi. 
nuiască nici o părere de rău pen
tru anii scurși, să nu aibă a-și re
proșa un trecut meschin și ruși
nos, pentru ca în fața tnorții să 
poată spune : toată viața și toate 
puterile mi le-am închinat celui 
mai minunat lucru din lume — 
lupta pentru eliberarea omenirii*.

In acest spirit este crescută de 
partid, de organizația noastră re
voluționară tînăra generație. Ti
neretul nostru este educat in spi
ritul cinstei, demnității, franche
ții, al intoleranței față de încăl
carea principiilor noastre de via
ță și muncă. Tineretul nostru 
urăște meschinăria, lașitatea, me
diocritatea, viața plată, mic bur
gheză.

Partidul și organizația noastră 
îl învață pe tineri să-și ridice 
privirea spre cele mai înalte

culmi, să îndrăznească spre 
rile cele mai mărețe, să 
pentru ca acestea să devină fap
te. Astfel trăiesc cei mai mulți 
tineri din patria noastră.

Din păcate, mai sînt însă și 
unele excepții. Cunosc un aseme
nea caz chiar in uzina noastră. îl

visu- 
lupte

adevărat acestor întrebări am a- 
nalizat cu mai multă atenție în
treaga viață și activitate a lui 
Achim și am constatat, nu fără 
durere, că și în alte momente el 
a reacționat la fel — lipsit de 
curaj, de hotărîre, slab, fără per-

care

cheamă D. Achim. Ne-a dezvă
luit adevăratul său caracter nu
mai datorită unei întimplări. Cu 
prilejul unei adunări generale 
U.T.M., Achim nu a putut pre
zenta carnetul U.T.M. II pierduse, 
după
mare greutate, cu mult timp in 
urmă

Mult t<mp Achim a ascuns or
ganizației că și-a pierdut carne
tul. De ce a tăcut ? De ce n-a a- 
vut curajul să informeze organi
zația ?

Pentru a putea găsi răspunsul

carnetul U.T.M., II pierduse, 
cum ne-a povestit el cu

la ștrand.

vor-sonalitate. Iată faptele care 
besc singure.

Achim a venit la noi în uzină 
în urmă cu cinci ani ca absol
vent al unei școli profesionale din 
regiunea Timișoara. Cînd s-a dus 
la școală îl atrăgea mult lăcătu- 
șeria De mult v sase să devină 
lăcătuș. Simțea în el o puternică 
chemare spre această meserie. La 
școală a fost însă repartizat să 
învețe turnătoria. Directorul șco
lii i-a întrebat pe elevi dacă au 
alte preferințe. S-au ridicat a- 
lunci mai mulți care au cerut să

fie repartizați la meseria pe 
o îndrăgeau. Și dorința ie-a fost 
îndeplinită. Achim insă, in loc 
să ceară și el să fie repartizat la 
meseria pe care o iubea a tăcut. 
Dacă i-a fost greu sau nu că a 
renunțat Ia meseria pentru care 
risipise multe vise nu are im
portanță. Important este însă că 
a renunțat fără să schițeze mă
car un gest de împotrivire, că a 
renunțat la o meserie în care 
poate și-ar fi putut valorifica 
mai bine înclinațiile.

Venit în uzină Achim a fost 
repartizat într-o brigadă de ti
neri îndrăzneți, avîntați. Tudor R. 
Ion și Dumitru Mușat deveniseră 
inovatori cunoscuți in întreaga 
uzină. A duce o viață ștearsă, 
mediocră între astfel de oameni

GHEORGHE RAFIU 
secretarul comitetului U.T.M. 
al Uzinelor „Vasile jloaită” 

București

(Continuare tn pag. 3-a)
Bucuria și curiozitatea i-a oprit pe acești elevi chiar în fața 

librăriei

Vinti’ă

Vreau să vorbesc despre țara- 
nii care vin azi la București. La 
sesiunile Marii Adunări Națio
nale vin, din tuspatru colțurile 
țării, cu zecile, țărani veritabili. 
Ei se urcă în Dealul Mitropoliei 
și se așează în băncile parla
mentare lingă savanți și muncii 
tori, lîngă ingineri și scriitori, 
avînd mandat să reprezinte în 
forul cel mai înalt al statului 
democrat-popular locurile lor 
de baștină și de muncă. între aceș
tia este o femeie pe nume Zi- 
daru Maria din Păulești. Ea e 
președinta unei gospodării co
lective din partea de miazănoapte 
a țării, o gospodărie ajunsă mh 
lionară în numai cițiva ani do 
zile. Venită la ultima sesiune 
parlamentară Maria Zidaru 
întors la Păulești cu cel mai înalt 
titlu de cinste cetățenească, acela 
de „Erou al Muncii Socialis
te“. Nu-i , meșteră la discursuri 
cum era Mihalache, nu-i jiici 
„agricultoare11 cum era „Pri
mul agricultor“ al țării, nici 
președintă de patronaj ca nu 
știu care mareșăleasă Maria. E 
o țărancă obișnuită, cu palmele 
asprite de muncă, meșteră la 
semănatul grinelor și la dobîndi- 
rea recoltelor bogate. Pentru a- 
ceste merite i-a și fost decernat 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Nu găsesc în heraldica 
din trecut nici un smalț să aibă 
strălucirea decorației „Secera și 
ciocanul“ pe care o poartă eroii 
muncii socialiste. Țăranul d:n 
trecut, să zicem că s-ar fi gîn- 
dit cineva la el să-l decoreze, 
n-ar fi căpătat nici „Meritul a- 
gricol clasa 3-a“. Crucea cavale
rilor „Mihai Viteazu“ era hără
zită altora, de la excroc în sus, 
pînă la rege. Țăranilor din „32 
Mircea” care au luptat numai 
în nădragi și cămașă la Mără- 
șești, de bună seamă că li se va 
fi spus : „Ne sutor supra crepi- 
dam“ („cizmarule, nu mai sus de 
sanda“) ceea ce însemna că smal
țul marilor medalii și onoruri nu 
era de nasul lui Ion de la Hodi- 
voaia.

Vin și acum țăranii la Bucu
rești. La Institutul agronomic e 
o școală unde învață zeci de pre
ședinți de gospodării colective 
din întreaga țară Vin și acum 
țărani la București. In institu
tele de învățămînt superior ma
joritatea zdrobitoare a studenți
lor e alcătuită din fii de mun
citori și țărani. Vin și acum ță
rani la București.

I-am văzut la consfătuire^ 
pe țară a fruntașilor din a- 
gricultură, ținută în clădirea 
Consiliului de Miniștri, i-am vă
zut delegați la adunările Consi
liului Național pentru apărarea 
păcii, l-am văzut de curînd — 
cîteva mii — la finala pe țară 
a unui concurs magnific de dan
suri și cîntece populare. îi văd 
mereu la Obor cu căruțe și ca
mioane, aducind rodul bogat al 
gospodăriilor colective.

Vin și acum țărani la Bucu
rești. Nu e zi în care gazetele 
noastre să nu relateze despre 
munca lor minunată pe ogoarele 
patriei. Partidul a curățat din 
viața lor un codru înfricoșător 
de zmîrcuri : moșieri și cămă
tari, negustori și chiaburi, ne
știință de carte și paludism, pe
lagră și oftică, iată numele cî- 
torva din zmîrcurile vechi de 
tristeți și întunecimi, care moș
tenite din trecut, au trebuit să 
piară sub secera și ciocanul vi 
toriilor socialiste^



în munți, în locurile greu accesi
bile nu am putea monta construe-
ții din prefabricate cu ajutorul

helicopterelor ?

Desea de G. BUȚU
—,  ..... ..... -a;  —    r-

——«

an cald y/ 
de această

✓

Știința romînească

de timp. Unui an 
și rece îi va cores-

cabile : pasta i>îsco>asa care tre
buie să străbată filierele foarte 
fine opune o neașteptată rezis
tență, firele devin casante etc, 
și apoi brusc, fără a șe lua vreo 
măsură, totul reintră în normal.

Mișcările atmosferice, intempe
riile sînt strins legat. de actis 
vitated soarelui. Infarctul cardî'ad 
apare mai des în epocile in care 
petele solare sînt in creștere. Nu 
se vede nici un început de expli
cația ? Fără îndoială că da !

Trebuie să ne amintim că a-

Cine nu cunoaște influența 
deosebit de curioasă pe care o 
manifestă schimbările. atmosfe
rice asupra suferinzilor de reu
matism? Reumaticii sînt așa
dar adevărate „institute mete
orologice în cârpe și oase“. Cum 
se explică acest fa.pt atit de 
curios ?

Observații științifice riguroase 
au arătat că fenomene asemănă
toare apar în cele mai variate 
domenii Așa, de pildă, s-a ajuns 
la concluzia că mortalitatea la 
bălrîni ( a căror viață nu epa 
imediat amenințată) a fost piuă 
la de' cinci ori mai mare în . . , ,
timpul importantelor perturbării PaT.1^ Petelor *P^re. *'M0' 
atmosferice și in special m zalele. 
cu vînt, deși respectării, bălrîni 
nu erau direct expuși acestor in
temperii...

Iată încă un caz extrem de cu
rios care se petrece în industria 
textilă. Precum se știe, celuloza 
constituie materia primi la fa
bricarea mătăsii artificiale. Or, 
tocmai in această industrie se 
petrec uneori fenomene inexpli-

Boala 'poatd fi provocati experi'- în timp ce un inel lat va fi te
meneai de îndată ce echilibrul zultatul unui an cald. ți ploios, 
electric al celulelor este deranr^Ținind seama de această consba- 
jat. .

Oamenii de ’știință -și-au în
dreptat atunel 'întreaga lor aten
ție asupța activității t spargiti 
care se manifestă prin cunoscute- 
'le" flètè ie apar ta suprafața as
trului în regiuni bine determi
nate și care au deseori dimen
siuni colosale. La fiecate 11 ani, 

.. numărul și dnuensuiude aceșlor 
pete trec printr-un maxim, apoi

tind seama , _
ture, se poale tțțasa o I curbă a 

țvariqțiilor grosimii inelelor in 
’ funcție de timpul șcur». Acest lu

cru a fost făfțut. Supunînd aceste 
grafice unei cercetări amănunțite 
s-a constatat un fapt, deosebit 
de important : variațiile grosi- 
siraij inelelor prezintă o fluc
tuație . în absolută concordanță 
CU .fitclul, șp.lar <Je 11 ani.

Toate aceste constatări surprin-

pe plan mondial
Ecoul dezvoltării științei romî- 

nești se face auzit pînă departe 
peste hotarele țării la marile ma
nifestări științifice internaționale. 

■ Un redactor al ziarului nostru s-a 
adresat acad. prof. A. Kteindler 
și eoni, dr V. Vasilescu cu ru
gămintea de a relata cititorilor 
noștri despre contribuțiile romî- 
nești la două recente manifestări 
medicale internaționale la care au 
luat parte în calitate de repre
zentanți ai științei medicale ro
mînești.

La Hamburg 
și la Montreal

Am fost invitat, ne-a spus acad, 
prof. A. Kreindler, de Facultatea 
de medicină din Hamburg ca 
alături de alți reprezentanți ai 
științelor medicale să țin în fața 
studenților și medicilor comu
nicări privind unele din realiză
rile școlii neurologice romînești. 
Am. ținut astfel în fața studenți
lor facultății din Hamburg o lec
ție despre epilepsia focală. La 
Societatea de Neurologie ger
mană din R. F. Germană — care, 
ca un prinos adus școlii neuro
logice rominești m-a ales anul 
trecut ca membru al ci — am 
vorbit despre circuite neuronale.

La sfirșitut discuțiilor prof. 
Jantzen, directorul clinicii neu
rologice hamburgheze a relevat 
importanța contribuțiilor școlii 
neurologice romînești în cunoa
șterea unei probleme delicate de 
fiziologie a creierului.

După vizita făcută în R. F. 
Germană, am plecat în Canada 
unde am fost invitat să susțin o 
comunicare intitulată „Studii cli
nice și experimentate despre epi
lepsia reflex-condiționată" în ca
drul simpozionului de epilepsie 
organizat ou prilejul celui de al 
9-lea Congres internațional de 
Pediatrie.

In cadrul acestui simpozion 
au mai prezentat diverse comu
nicări, oamenii de știință din 
S.U.A., Anglia, R. F. Germană, 
Belgia, Canada și Italia.

Am arătat cum, conform ideilor 
școlii neurologice sovietice și 
romine epilepsia poate fi dezlăn-

țuită de excitanți 
am putut lămuri 
de împrejurări care declanșează 
accesul de epilepsie nu numai 
experimental ci chiar la om. Co
municarea romînească primită
cu deosebit interes a trezit o se
rie întreagă de discuții. Marcante 
personalități ale medicinii con
temporane ca dr. Hans Sclye, 
laureat al Premiului internațional 
Nobei, dr. Charles Posef, direc
tor științific al Federației Mon
diale de neurologie, dr. S. Scha- 
per, renumit specialist din Ger
mania Occidentală au luat cuvîn- 
tul după prezentarea comunicării 
romînești, subliniind aportul deo
sebit adus de neurologia romî
nească la elucidarea unor pasio
nante probleme medicale.

Iu concluziile sale dr. Lennox 
președintele simpozionului a rele
vat faptul că cercetările școlii 
sovietice și romînești asupra epi
lepsiei condiționate, deschid ori
zonturi noi care pot fi punc
tul de plecare al unor cercetări.

condiționali și 
astfel o serie

La Buenos Aires
în a doua decadă a lunii au

gust, ne-a spus conf. dr. V. Va
silescu au avut loc la Buenos 
Aires lucrările Congresului In
ternațional de fiziologie, mare 
manifestare științifică interna
țională la care își dau întîlnire 
din trei în trei ani reprezen
tanți din cei mai de seamă ai 
fiziologiei mondiale.

Anul acesta congresul a întru
nit aproape 2.000 de participanți 
din 50 de țări.

Un aport deosebit la lucrări
le Congresului l-a adus delega
ția sovietică care a avut în 
componența sa reprezentanți de 
frunte ai fiziologiei.

Acad. prof. dr. Gr. Benetato, 
director al Institutului de fizio
logie normală și patologică, „D. 
Danielopotu", din București a 
prezentat în cadrul congresului o 
comunicare consacrată probleme
lor mediatorilor chimici din siste
mul nervos central iar eu am pre
zentat o comunicare consacrată 
acțiunii substanțelor eurarezante 
asupra centrilor nervoși. Rezultat 
al unor cercetări întreprinse cu

tn decurs de multe secole, reprezentanții 
misticismului afirmau că femeia este o ființă 
inferioară bărbatului. Timp îndelungat pen
tru ti rămînea chiar nerezolvată problema : 
dacă femeia este sau nu om. tn fine, in anul 
585 la sinodul bisericesc din Makonsk, după 
discuții îndelungate, s-a adoptat hotărirea (cu 
majoritatea de numai un singur vot), că fe
meia este om.

Această concepție despre femeie a justificat 
asuprirea ti in familie și societate. Și dacă 
propovăduitorii religiei se străduiau să ino
culeze fiecăruia gindul că el este .J'obtll lui 
dumnezeu“, să educe in om deplina supu
nere față de voința domnitorilor „cerești” și 
de pe pămînt, în ce privește femeia aceste 
năzuințe s-au manifestat intr-un mod deosebit 
de perseverent Roaba lui dumnezeu in ce
ruri, a domnitorului pe pămînt, a tatălui și- 
bărbatului in familie, — iuta ce trebuia să 
fie femeia, potrivit acestei concepții.

Articolul 107 din volumul 10 al culegerii 
de legi ale imperiului rusesc spunea : „Fe
meia este obligată să se subordoneze bărbatu
lui, ca cap al familiei, să nutrească dragoste 
față de el, să i se supună să-i dea deplină as
cultare, să dpa dovadă de complezență și ata
șament, față de stăpinul casei".

.^Femeia trebuie să se teamă de bărbatul 
său”. — proclamă preotul ortodox celebrind 
serviciul divin al cununiei. Aceleași îndem
nuri sint pronunțate și de biserica catolică. 
Papa Pius al XI 1-lea în scrisoarea pasto
rală „Despre căsătoria creștină“ scria : 
„Viața familială presupune puterea băr
batului asupra femeilor și copiilor și sub
ordonarea, ascultarea femeii față de bărbat“. 
„Mei bine este să nu vorbești prea multe cu 
femeia“ — sfătuiește talmudul. „Jurăminte!.

ajutorul metodei de perfuzie arti
ficială a capului izolat — metodă 

’ \__ î în țara noastră de
și co- 
căruia

elaborată
acad. prof. Gr. Benetato 
laboratorii săi cu ajutorul 
acad. Benetato a putut obține 
rezultate originale privind 
nismul de funcționare a centri
lor nervoși și mediatorii chimici 
care asigură funcția acestor 
centrii, lucrările romînești s-au 
bucurat de un real succes în ca
drul congresului.

Prof. Anohin, prof. Anicicov, 
prof. Benitov din U.R.S.S., 
prof. Lipșitz din Chili, prof. 
Haymans din Belgia și alte per
sonalități aie vieții științifice 
internaționale și-au manifestat 
atît în discuțiile care au avut 
loc în cadrul Congresului, cit și 
la cocktailul oferit de legația 
romînă de la Buenos Aires în 
cinstea delegației țării noastre, 
entuziasmul față de realizările 
școlii romînești de fiziologie. 
Prof. Fulton din S.U.A., unul 
dintre cei mai de seamă repre
zentanți ai fiziologiei america
ne, și-a manifestat admirația 
față de realizările romînești, față 
de oamenii de știință romini, 
remarcind aportul științei romî
nești la dezvoltarea medicinii 
contemporane.

Delegația noastră a mai. pre
zentat în cadrul Congresului fil
mul „Capul izolat" realizat de 
către studioul „Al. Sahia“ cu 
sprijinul Crucii Roșii, sub con
ducerea științifică a acad. Be
netato, film socotit pe bună 
dreptate de către participanții la 
lucrările acestei ample manifes
tări medicale drept o capodoper1 
a filmului științific.

în această scurtă trecere în 
revistă a lucrărilor congresului, 
trebuie să mai relevăm faptul că 
congresul a încredințat condu
cerea lucrărilor unei secții acad, 
prof. Gr. Benetato iar ca recu
noaștere a succeselor științelor 
medicale romînești, în ședința 
Adunării generale a Uniunii 
internaționale a științelor Fizio
logice secția de fiziologie nor
mală și patologică a Societății 
științelor medicale din R. P. Ro
mînă a fost admisă ca membră 
a acestei uniuni.

în fața femeii nu sînt obligatorii, deoarece 
femeia nu este om“ -r proclamă koranul.

Femeia este strict limitată de aceste con
cepții prin a serie întreagă de interdicții.

în atitudinea lor ostilă față de femeie, re
prezentanții misticismului nu se opreau nici 
măcar în fața pedepselor fizice.

★
Tinzind să preintîmpine pitirea inevitabilă 

a orinduirii exploatatoare, burghezia impe
rialistă și ideologii ti (inclusiv din rîndurile 
propovăduitorilor și apărătorilor misticismu
lui) încearcă in fel și chip să îndobitocească, 
să jefuiască din punct de vedere spiritual po
porul muncitor, și înainte de toate, femeia.

Slujitorii drept credincioși ai reacțiunii mi
litează împotriva egalității în drepturi a fe
meii, vorbesc despre „chemarea divină" a ma
mei, al cărei loc este, chipurile, numai la va
tra din casă și nimic mai mult...

Pentru a influența femeile credincioase în 
spiritul favorabil exploatatorilor, propovădui
torii contemporani ai misticismului recurg la 
cele mai diferite metode. Dacă in trecut erau 
condamnate cu strictețe orice petreceri, acum 
din inițiativa însăși a organizațiilor catolice, 
se organizează deseori concerte și reprezenta
ții de cinematograf, iar în pauze se or
ganizează în mod invariabil discuții cu 
conținut „religioso-morol” In aceste discuții 
se propagă în mod insistent ideile ruperii fe
meii de viața socială, de lupta pentru drep
turile ti politice și economice.

Din cînd în cînd, organizații religioase fi
lantropice acordă „un ajutor săracilor“ — o 
bucată de pîine, o farfurie de supă sau o că- 
mășuță de copii. Acest lucru atrage în mod 
deosebit pe mamele nefericite, urmărește să 
le inspire recunoștință față de „milă”, senti
mentul devotamentului față de „binefăcători“,

meca-

țită de o intensă emisiune de e-. 
lectroni care viii să bdmhardeze 
atmosfera înaltă a Pămintului, 
perturbindu-i atit de mult echi
librul electric incit legăturile 
radiofonice pe unde scurte devin 
aproape imposibile. Pe de altă 
parte, după oum s-a dovedit cu 
puțin timp în urmă, infaretul 
miocardului, care se datorește 
unei slăbiri a mușchiului inimii, 
este direct legat de starea elec
trică a celulelor acestui mușchi.

descresc piuă la dispariția a- 
proape ti/tală. O serie dc certe, 
rări rte dovedese că aceste puter
nice fenomene solare au repercu
siuni pînă și asupra fibre 
lor plantelor. Ne putem imagi
na lesne că fiecare „inel“ al unui 
copac reprezintă de fapt creșterea 
din timpul unui an. Inelul 
va reflecta, prin grosimea șa, 
condițiile climaterice din acel 
interval 
secetos 
punde un inel foarte subțire

de

Sespre anotimpuri
Colecția Societății pentru 

Răspindirea Științei și Culturii 
s-a îmbogățit de' curînd cu o 
nouă și interesantă lucrare me
nită să lărgească literatura 
de popularizare științifică pen
tru cele mai largi mas.e de ci
titori. Este vorba de broșura 
„Despre anotimpuri" de G. 
Stănilă.

Pornind de la demascarea 
superstițiilor născute în vremuri 

cumplită ignoranță, autorul

reyșește, dtțpă ce ne dă o serie 
de -cunoștințe generale despre 
forma și mișțărilc nămîntului, 
succesiunea zilețor și. a nopți
lor, să dea o explicație clară 
asupra fenomenelor legate de 
formarea anotimpurilor.

Desenele vin să întregească 
explicațiile lucrării prin care 
Societatea pentru Răspîncțirea 
Științei și Culturii1 pune la în- 
demîna tinerilor noștri o .nouă 
lucrare de popularizare a știin
ței și combatere a superstițiilor.

Capitala astronomică

Masă de operație, lampă de operație și lampă de operație porta
bilă produse de industria tehnică medicală romînească, prezentate 
la expoziția „Realizări ale industriei romînești în domeniul apara- 

tajului medical și medicamentelor".
Foto : N. STELOR1AN

zsUoare au fost supuse in ultimii 
ani unipr verificări mireni de a- 
teute în numeto.se laboratoare 
și institute. Oamenii de știință 
și-au zis ci acgsle verificări ar 
trebui să fie făcute cu ajutorul 
unor substanțe cu structuri mult 
mai simplă decît materia com
plexă din organismele vii. In 
acest moment plîngerile tehnicie
nilor din industria mătăsii arti
ficiale le-au sugerat ideea : pasta 
vîscoasă, „viscoza”, este un o- 
xemplu tipic de stara coloidală 
și se caracterizează prințr-un e- 
chilibru djgctric' foarte delicat 
între molecule.

Ar fi imposibil, să redăm în 
cadrul scurt al unuj articol toate 
experiențele făcute asupra colo- 
izilor. E destul să amintim ci

au fost efectuate sute de mii de 
lucrări care au fost urmărite în 
lumea științifică cu un interes 
imens. Și rezultatele experiențe
lor au fost cele așteptate : com
portarea inexplicabilă a coloizi- 
lor (atit la fabricile de mătase 
artificială cit și în laboratoarele 
de chimie) variază după un ci
clu de 11 ani ! Așadar eprube- 
tele de chimie ale savanților și 
arborii uriași din pădurile secu
lare s-au dovedit a fi supuși la 
aoeleași influențe !

Am expus foarte pe scurt câ
teva elemente fundamentale ale 
biometeorologiei, știință la a că
rei naștere asistăm în prezent 
cu tații. In fața specialiștilor 
noii științe se întinde un dome
niu excepțional de vast fi greu
tățile sînt imense, datorită mai 
ales faptului că în condițiile cli
materice existente variază simul
tan foarte mulți factori greu de 
separat între ei. lată de ce oa
menii de știință au și construit 
așa numite „phytotroane", adică 
laboratoare uriașe unde omul 
este stăpînul absolut al climei. 
Aici se pot crea „naturi artifi
ciala” se pot studia comportarea 
plantelor, reacțiile chimice ele. în 
ambianțele cele mai diferite.

Omul ce va porni mîine să 
cucerească noi corpuri cerești, 
astronauții din Cosmos, vor tre
bui să cunoască foarte bine toate 
influențele electricității asupra 
vieții noastre, lată motivele pen
tru care dezvoltarea biometeoro
logiei este urmărită în prezent 
cp deosebit interes în toată lu
mea.

Ing. A. MUREȘAN

Cu trenul
Așezați în fotoliile confortabi

le ale trenului rapid, admirăm 
cu nesaț peisajul care se schim
bă aproape în fiece clipă. Dar 
deodată intervine ceva cu tptul 
neobișnuit. Privifn cu atenție și 
nu ne vine să credem och’ilor: 
în locul orașelor și al satelor, 
în locul munților și al cîmpii- 
lor, pe care le-am străbătut pî
nă acum, în jurul nostru frea
mătă valurile mării. Da, călă
torim acum pup șl simplu cu 
trenul pe mare...

Oricît de curios ar părea, 
dar rîndurile de mai sus nu

-oconstituie un fragmenț ^intr- 
povestire ș+iințffico-f antastică.

Intr-un articol publicat țntr-up 
recent număr al revistei sovie
tice „Țehnika Molodeji“, ingi
nerul S, Verșinin analizează un . 
extrem de interesant 
pentru realizarea unor 
plutitoare“, adevărate 
tramoderne care vor 
zute cu linii de cale 
pe care vor staționa

1 • »44a lumii

proiect 
„poduri- 
nave ul

ti prexă- 
ferată și 
garnitu-

■n Calculele făcute dé specialiști 
s arată că din anul 1 (era noa

stră) și pînă la 1860 s-a consumat 
numai de două ori mai multă e- 
nergie decît a fost necesară in pe
rioada mult mai scurtă dintre 
1860 și 1950.

> Egiptenii foloseau pentru tă
ierea stîncilor și a blocurilor de 
piatră fierăstraie de aramă cu dinți 
de corindon.

* fn cursul săpăturilor făcute la 
Histria, arheologii noștri au des
coperit apeducte tubulare foarte 
bine construite. Săpăturile au scos 
la iveală trei conducte care con
duceau apa in oraș, una dintre 
ele lungă de 25 km. După o serie 
de cercetări s-a descoperit că pen
tru construirea unuia dintre ape
ducte, tehnicienii antichității 
folosit tuburi de pămînt ars, un 
alt apeduct a fost construit din 
blocuri de piatră paralelipipedice, 
avînd în interior un gol rotund 
cu diametrul de 20 cm., iar al trei
lea apeduct a fost construit din 
blocuri de piatră cu var și nisip.

ne

au

Observatorul de la Pulkovo— 
locul spre care își îndreaptă 
gîndurilă în aceste sile cînd 
omenirea pregătește marile a- 
salturi asupra Cosmosului pitiți 
dintre savanții lumii — și-a 
sărbătorit de curînd 120 ani de 
existență.

Decenii și decenii de-a rin- 
dul oamenii de știință de la 
vestitul observator din Pulkovo 
— principalul observator astro
nomic al Academiei de Știința 
a U.RN.S. — au răpit cerului 
noi și noi taine, îmbogățind în 
permanență cunoștințele oame
nilor despre lumea înconjură
toare.

Problema creării unui mar. 
observator astronomic a apărut 
în Rusia încă de la mijlocul 
veacului al XVIlI-lea, cînd s-a 
văzut că situația obserxatoare- 
Icrr academice din turnurile 
clădirii din insula Vasilevski 
din Petersburg a devenit inaptă

pentru efectuarea unor mari 
observjiții astronomice. De abia 
în 1834 o comisie formată din 
V. K. Vișinevski, P. N. Fuss, 
E. I. Parotta și V. S. Struve, 
sub președenția lui A. S. Greig, 
a aorobut proiectul prezentat de 
arlKtectul Bruilov. Struve a 
fost numit director al observa
torului care s-a deschis în au
gust 1839.

In anii ce au urmat Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, Observatorului din Pulko
vo, beneficiind de excepționa
lele condiții de lucru puse la 
dispoziția reprezentanților știin
ței, a desfășurat o intensă ac
tivitate științifică pentru rezol
varea unor pasionante probleme 
ale științei contemporane.

Observatorul de la Pulkovo 
—■ denumit de oamenii de știin
ță „Capitala astronomică a lu
mii” — a jucat un rol uriaș în

dezvoltarea științelor, în forma
rea unor eminenți reprezentanți 
ai astronomiei moderne.

După lansarea in Cosmos a 
primilor corpuri oprești create 
de mina omuliii, astronomii din 
Pulkovo — avînd la dispoziție 
cele mai moderne aparate de cer
cetare - supun atentelor lor ob
servații mișcările corpurilor ce
rești artificiale, dăruindu-și toa
te eforturile măreței lupte a 
oamenilor zilelor noastre pen
tru cucerirea spațiilor interpla
netare.

pe...
rile de tren în timpul traver
sării. Cu alte cuvinte, trenurile 
vor fi transportat» peste mare 
cu ajutorul acestor nave.

Ce avantaje prezintă acest 
sistem complex de transport ? 
Pentru a răspunde la această 
întrebare, S. Verșinin arată că 
primele idei legate de realizarea 
unor asemenea poduri plutitoa
re în Marea Caspică au apărut 
încă cu 30 de ani în urmă.

După trecerea atîtor arii, a- 
cest proiect a devenit mai ac
tual decît oricînd datorită 
desțelenirii întinselor suprafețe 
de teren și în urma descoperirii 
uriașelor zăcăminte din Kazah» 
stan și Siberia.

Calculele economice arată că 
prin organizarea unui asemenea 
sistem ae transport compus din 
numai 4 poduri plutitoare, sta
tul sovietic va economisi în fie
care an milioane de ruble. In 
același timp șe reduce conside
rabil și durata transportului.

Iată acum cîteva amănunte 
tehnice. Acționarea podurilor 
rulante se va face prin Diesele 
electrice cu 3 elice. Lungimea 
navei este de 133,8 metri, iar 
lățimea de 18,3 metri. Aspectul 
exterior al podului plutitor, a- 
mintește de navele maritime de 
pasageri. Tonajul unui aseme
nea pod plutitor este de 6.000 
tone. Partea cea mai interesan
tă a navei este desigur puntea 
specială destinată să primească 
vagoanele de cale ferată. Pen
tru ușoara îmbarcare și debar
care a trenului de pe navă, 
puntea urmează să fie prevăzu
tă cu 4 linii ferate și cu fot 
utilajul de manevră necesar.

Călătoria pe mare eu trenul 
nu mai este așadar de dome
niul fanteziei...

Ing. I. NICOLAE

—-----

mare
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a femeii
Trebuie să arătăm de asemenea faptul că în 

zilele noastre propovăduitorii concepțiilor mis
tice s-au străduit in dorința de a-și masca ca
racterul profund reacționar să-și vopsească in
tr-o oare care măsură concepțiile. Ei nu mai 
vorbesc despre „incompleta valoare" ă femeii, 
„caracterul ei păcătos“ etc., ci, dimpotrivă, 
caută să demonstreze că au sprijinit întotdea
una femeia. In acest scop se culegț și expresii!, 
cuvenite. Astfel ti reproduc un citat din apo
stolul Pavel : „Bărbați, iubiți-vă femeile după 
cum Hristos a iubit biserica“ — dar trec sub 
tăcere faptul că cu un singur rînd mai sus 
același Pavel spunea : „Femei, supunqți-vă 
bărbaților voștri ca domnului, pentru că bar
butul este capul femeii, după cum Hristos este 
capul bisericii“. , «

Un alt exemplu, intr.o uită carte a lui Pa
vel se ordonă robilor „si vă supuneți intru- 
totul stăpinilor voștri'' iar femeilor „sofii, su- 
puneți-vă bărbaților voștri", Este limpede că 
din punctul de vedere al concepțiilor mif 
tice, situația femeii și situația robului sint 
identice. Acum insă purtătorii acestor con
cepții aduc pentru femei numai un singur cilul 
din Pavel: „Bărbați, iubiți-vi femeile, și si 
nu fiți severi cu ele“—străduindu-se să demon
streze prin aceasta atitudinea, chipurile, uma
nă, binevoitoare a religiei față de femeie.

Este însă suficient să analizăm cil de cit 
atent ceea ce este scris in „cărțile sfinte" și 
să ne amintim ceea ce spun în mod fățiș pro
povăduitorii misticismului in țările capita
liste și va deveni limpede că esența reacțio
nară a ideologiei acestora nu s-a schimbat cu 
nimic.

la viața politică șl culturală, la dezvoltarea 
industriei și agriculturii. Iar de aceea ea nu 
are nevoie de sfaturile'sfinților ; ea însăși 

creatoarea feri-

★
Cu totul alta este situația femeii in țările 

socialiste. In societatea Socialistă femeia are 
aceleași drepturi cu bărbatul, participă actiss

este stăpîna soartei sale, 
cirii ai, '

Desigur, aceste transformări uimitoare 
viața femeii noastre, ca și în -conștiința ei, 
apărut nu dintr-o dată. Primii pași serioși 
această direcția, au font fqcuți ca rezultat 
atragerii tot mai largi a'muncitoarelor și ți- 
răncilor la lupta revoluționară. Această parti
cipare a dus inevitabil la ridicarea conștiinței 
lor. Intr-o formă sau alta, in rîndurile lor a 
avut loc o îndepărtare de concepțiile mistice.

Victoria revoluției din Octombrie și con
struirea socialismului în U.R.S.Ș. au creat toate 
premisele obiective necesare pentru indepăr 
tarea în masă a oamenilor muncii, inclusiv 
și a femeii, de la religie. La aceasta a con
tribuit într-o uriașă măsură atragerea pe scară 
extrem de largă a părții feminine a populației 
la crearea noii sor,■etății, la activitatea poli
tică, la munca in producție și diferitele in 
stituții, Pentru a îmbunătăți condițiile de 
viață ale femeii muncitoare, statul sovietic a 
întreprins o serie ile masuri' spțciale tenta
tive și pnaetice in vederea acro'ini mamei și 
copilului, a deschis mii de oreșe, grădinițe 
de capii, bucătării și cantine etc. în măriră 
în eare femeia noastră a devenit stquinu cu 
putere deplină in țara ti, in familia m, din 
conștiința ei a dispârpt credința in milostenia 
lui dumnezeu și în, dumnezeu insuși. în locul 
acestei credințe s-b irttiîrit convingere,, in 
forța rațiunii și a mâinilor oniepești, in ma
rea putere creatoare a poporului.

au dintr-o dată. Primit pași 
direcție. au fost fqcuți ca i

TR. POTERA?

La Observatorul astronomic de la Pulkovo se va instala un nou tip de telescop-reflector. 
Noul telescop folosește o oglindă metalică și un dispozitiv de conducere Ia distanță 
care acționează prin intermediul unei mașini electronice de calculat cu programare dată 

dinainte.(Fragmente diutr-un artier^ apărut în 
revista sovietică „Nauka i jizn“).

. Jig
F KW ..

Foto: TASS
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Ce nu trebuie
Am auzit într-o seară o întîm- 

plare petrecută cu aproape trei 
sute de ani în urmă. Mi-a po
vestit-o cu glas molcom, parcă 
venit din acele vremuri de de
mult, un bătrîn din comuna Bis- 
tra, un strănepot de-al lui Ho
ria.

Intr-una din zilele aprigului an 
1784, Horia împreună cu ceata 
lui trebuia să treacă prin comuna 
Distra, mai departe, spre Lunca 
Arieșului, Sălciua și celelalte 
sate de atunci pentru ca să a- 
prindă focul răscoalei.

Boierii aflaseră și nădăjduiau 
să-l poată prinde. De aceea 
adus cîteva zeci de 
aștepte. între 
timp, pentru a 
le da „curaj“ 
le-au adus ace
stora cîteva bu
toaie de vin. S-a 
încins altfel în

casă boie-
mare petrecere. Cînd 
vestea că Horia se 

comună, un 
furișat în casă 

de

au
grăniceri să-l

cum casa în care s-a născut el. 
Nimeni nu s-a gîndit însă să o 
îngrijească, să amenajeze în ea 
un muzeu.

Organizația de bază U.T.M. 
din comuna Albac putea să ini
țieze o seamă de acțiuni prin 
care să facă cunoscute tinerilor 
tradițiile istorice ale comunei, să 
le vorbească despre însemnăta
tea răscoalei lui Horia, Cloșca și 
Crișan, despre lupta moților îm
potriva exploatării, să le tre
zească mindria pentru faptul că 
din comuna lor a pornit o răs
coală de proporțiile celei din 
1781. Există numeroase fapte care 
le-ar fi dat posibilitatea să le

tr-o 
rească o 
a ajuns 
apropie de 
ran s-a 
o ciutură de vin, și l-a tur
nat peste praful de pușcă al 
grănicerilor. Puștile n-au mai 
putut fi încărcate. Și-atunci în 
locul petrecerii s-a stîrnit răs
coala. Mulți dintre grăniceri, ță
rani și ei de altfel, au trecut de 
partea lui Horia...

în Țara Moților în fiecare sat, 
în fiecare cătun, se află cîte o 
casă, cîte un loc pe unde a tre
cut și a stat Horia sau alți luptă
tori pentru libertate. Moții au 
o istorie a lor, pe care au scris-o 
cu sînge. Fie că există sau nu 
date scrise, faptele au rămas 
adînc îptipărite în inima fiecă
rui moț, transmițîndu-se din ge
nerație în generație.

Se poate spune pe bună drep
tate că cel mai bogat în aseme
nea fapte și întîmplări, ccl mai 
plin de tradiții istorice este raio
nul Cîmpeni, inima Țării Moți
lor. Pe meleagurile lui s-au năs
cut și au luptat Horia, Cloșca și 
Crișan, Avram Iancu, Ecaterina 
Varga...

Dar dacă ne întrebăm cum a 
popularizat Comitetul raional 
U.T.M. Cîmpeni, organizațiile de 
bază, în rîndul tinerilor aceste 
tradiții istorice, cum i-au ajutat 
pe tineri să le cunoască, să înțe
leagă semnificația social-politică 
pe care o au aceste fapte și în
tîmplări, răspunsul din păcate 
nu e prea satisfăcător. în raio
nul Cîmpeni, inițiativa tinerilor 
de la Vladimiri n-a luat am
ploarea pe, care trebuia și era fi
resc s-o ia.

Comitetul raional U.T.M. a ne
glijat.

In 
unde

din Comuna Musca are adunate 
aproape 1000 de asemenea docu
mente. Dar niciodată organizația 
de bază U.T.M. din comună nu 
l-a chemat îii mijlocul tinerilor 
să le vorbească despre ele, să 
le arate ce importanță au eveni
mentele și faptele semnalate 
ele.

Comitetul raional U.T.M., 
ganizațiile de bază trebuie 
dea pe viitor mai multă atenție 
popularizării tradițiilor de luptă 
ale moților pentru libertate și o 
viață mai bună, noilor transfor
mări pe care le-a cunoscut via
ța lor în anii

Mai multă atenție aplicării inițiativei 
tinerilor din Vladimiri in raionul 

Cîmpeni

lă-
cu

această sarcină.
Albac, de pildă, comună 
a trăit Horia, există și a-

tinerilor despre trans-vorbească 1‘ ’* ______
formările mari care s-au petrecut 
atît în raionul lor cît și în în
treaga țară în anii noștri, trans
formări care se datoresc luptei 
pe care a dus-o partidul, po
porul nostru muncitor. Comuna 
Albac și-a schimbat înfățișarea. 
S-a construit un dispensar mo
dern, școală cu internat, o biblio
tecă, cămin cultural. Acțiuni ase
mănătoare de popularizare a vie
ții din trecut a moților, a marilor 
realizări care s-au înfăptuit în 
anii noștri în țara munților de 
piatră s-ar fi putut organiza și 
în comuna Bistra. Nici aici orga
nizația U.T.M. nu a aplicat ini
țiativa tinerilor de la Vladimiri. 
în fiecare săptămînă la căminul 
cultural s-ar fi putut organiza 
întîlniri ale tinerilor cu acti
viști de partid și U.T.M., care 
să vorbească tinerilor despre si
tuația din trecut a moților, a 
condițiilor care le-au fost creata 
în anii puterii populare pentru 
a se ridica din punct de vedere 
economic, cultural.

Pentru ca tiuerii să cunoască 
mai bine istoria poporului nos
tru, istoria propriilor lor comu
ne, pentru ca să cunoască viața 
grea, plină de mizerie, întune
ricul, în care au fost ținuți în 
trecut moții, exploatarea cruntă, 
nemiloasă la care 
puțlî în _ 
lupta lor dîrză pentru libertate, 
comitetul 
trebuit să atragă în această mun
că în special cadrele didactice.

In raionul Cîmpeni există în
vățători bătrîni care o viață 
întreagă au adunat documente 
din trecutul Țării Moților, docu
mente privitoare la răscoalele 
care au avut loc aici.

învățătorul Alexandru Popa

au fost su- 
regimurile trecute și

raionaî U.T.M., ar fi

Recepția oferită de ambasadorul 
R. P. Ungare la București

Ambasadorul R. P.
București, Ferenc Keleti, a oferit 
miercuri seara, 
dei, o recepție 
blului de balet 
din Budapesta.

La recepție ,■ ... .
Prisnea, adjunct al ministrului in-

Ungare la

la 
în 
al

au

sediul amhasa- 
cinstea Ans am- 
Operei de Stat

participat C.

vățămintului și Culturii, O. live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Teatrului de operă și balet, Uni
unii Scriitorilor, muzicieni.

(Agerpres)

Cum am devenit
muncă fruntaș

cutat problema aceasta cu toți 
membrii brigăzii. Ne-am luat și 
noi angajamentul să muncim și 
mai bine, să obținem rezultate din 
ce tn ce mai bune.

un colectiv de
(Urmare din pag. l-a)

țămîntul politic, și în general des
pre participarea membrilor colec
tivului nostru la toate acțiu
nile organizației U. T. M. Ti
nerii nu se mulțumesc cu nivelul 
de calificare la care au ajuns și 
nu se sfiesc să-i întrebe pe 
vîrstnici, să le ceară sfatul atunci 
cînd e necesar. Colectivul brigăzii 
noastre educă pe membrii săi tn 
spiritul respectului față de vîrstnici, 
față de experiența lor.

Munca de educație comunistă 
care se desfășoară în cadrul bri
găzii a avut și scopul întăririi spi
ritului de răspundere al fiecăruia 
și totodată al întregii brigăzi. Cînd 
nu lucram în brigadă, pe fiecare 
îl interesa numai locul lui de mun
că, activitatea sa personală. Acum, 
pentru calitatea pieselor lucrate de 
membrii brigăzii, pentru îndeplini
rea planului ne simțim cu toții la 
fel de răspunzători. Acest mod de 
a privi lucrurile a ridicat de fapt 
munca tuturor membrilor brigăzii 
pe o treaptă mai înaltă.

Brigada noastră e stimată de 
colectivul secției mecanice. Această 
stimă are la bază lapte, realizări 
concrete. De la înființarea brigăzii 
și pînă acum n-a fost lună în care 
să nu depășim planul de producție 
cu mai mult de 40 la sută.

Un colectiv de buni 
gospodari

Rezultatele muncii educative 
desfășurate în brigadă se reflectă 
și în alte aspecte ale muncii noas
tre. Ga niște buni gospodari mem
brii brigăzii își îngrijesc mașinile, 
păstrează ordine și curățenie la 
locul de muncă, se preocupă de 
realizarea de economii de mate
riale, scule. Ne-am angajat în 
acest sens ca în fiecare lună să 
economisim 100 kg. oțel și peste 
10 kg. metale neferoase. Și an
gajamentul este lege pentru noi. 
Membrii brigăzii sint conștienți că 
stă în puterea noastră de a munci 
mai bine pentru a trăi mai bine. 
De aceea nu-și precupețesc nici un 
efort pentru a răspunde cu reali
zări cît mai însemnate în produc
ție măsurilor luate de partid pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Am aflat că brigăzile de produc
ție din mai multe întreprinderi au 
porni acțiunea pentru ca fie
care tînăr să lucreze la nive
lul fruntașilor, pentru a deveni co
lective de muncă fruntașe. Am dîs-

E un adevăr cu
noscut de toți : nouă, 
tineretului, ne place 
sportul. Numai că 
unii tovarăși de la 
întreprinderea de re
parat utilaj electric 
din orașul Cîmpina, 
se pare că ignoră a- 
cest adevăr. Pentru 
ei sportul este egal 
cu fotbal. Și numai 
cu fotbal. Și iată 
de ce la noi în între
prindere, toată aten
ția se dă celor „11“ 
din echipa de fotbal, 
care sînt răsfățații 
numărul „unu“.

La Spartachiada 
de iarnă a tineretu
lui, de pildă, deși au 
fost numeroși tineri 
care cunosc tenisul 
de masă, iar alții sînt 
pasionați după atle
tism sau șah, dato. 
rită subaprecierii a- 
cestor discipline, n-au 
avut posibilitatea să 
practice sportul pre
ferat.

Și totuși într-o zi

Ședința de constituire 
a Comitetului pentru pregătirea 

și organizarea sărbătoririi 
celei de-a 500-a aniversări 

a orașului București
| La Sfatul Popular al CSfpîtalei tordăcheaeu-Lpscu, secretar al C03 

a avut loc ședința de constituire mitetului orășenesc București al 
a Cdfrdtetultți pentru pregătirea și P.M.R., Marja Irimescu, munci- 
organizarea sărbătoririi calei de-a toare la Fabrița de încălțăminte 
500,a aniversjfr’

mitet fac 
oitec și

regimului demo
crat-popular. în 
scopul acesta se 
pot organiza în- 
tîlniri cu învăță
torii sau țăranii 
bătrîni care cu
nosc diverse în
tîmplări legate 

care au avut lop, 
care să se vor- 

grija 
acordă

de răscoalele 
adunări în 
beascâ tinerilor despre 
deosebită pe care o___._
partidul dezvoltării Țării Mo
ților precum și întregii noas
tre țări, despre realizările ob
ținute aici în ultimii ani, 
concursuri „cine știe cîștigă“ 
sau concursuri ghicitoare cu 
teme ca «Țara Moților ieri și 
azi“ etc., vizite la locurile isto
rice în urma cărora să se orga
nizeze discuții. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să antreneze ti
nerii în alcătuirea de monografii, 
în căutarea de documente, să le 
trezească interesul de a cerceta, 
de a descoperi tot ceea ce este 
legat de trecutul de luptă al mo
ților, Numai în felul acesta, 
sprijinul intelectualilor, al 
menilor muncii din comune și 
sate vor putea să amenajeze în 
același timp și numeroase case 
memoriale în locurile de impor
tanță istorică existente pe cu
prinsul raionului, să le transfor
me in adevărate muzee care să 
reprezinte un frumos omagiu 
adus de tinerii de azi eroilor po
porului nostru, care au luptat 
pentru dreptate și libertate.

MONICA VERDEȘ

Sala de șah a clubului Atelierelor 
„llie. Pintilie“ din Iași cu- 
în fiecare după amiază 
o mare animație.

Foto: P. PA VEL

g.f.r. 
noaște

cu 
oa

Un
sindicali a plecat 

spre Moscova

grup de activiști

Joi a părăsit Capitala plecînd 
spre Moscova un grup de activiști 
ai Consiliului Central al Sindicate
lor și Consiliilor sindicale regio
nale pentru a studia experiența 
sindicatelor sovietice.

Grupul de activiști sindicali este 
condus de tov. Gheorghe Paloș, 
secretar al C.C.S-

(Urmare din pag. I^a)

Cercul de artă dramatică a clubu lui Fabricii de rulmenfi-Bîrlad re
petă piesa „Cumpăna“ de Lucia Demetrius

(B&abe de pipez
Cum am participat 

la Spartachiada
s-a rupt „tradiția“. 
Ce bucurie ne-a pro
dus vestea că s-a 
confecționat infine, 
în atelierul nostru de 
tîmplărie, o masă de 
ping-pong. Dar bucu

ria a fost de scurtă 
durată. Găci după un 
timp masa a fost 
scoasă afară din sa
lă și de atunci zace 
la discreția tuturor 
capriciilor vremii. Și 
pentru ca să fie și 
mai liniștit tovarășul 
Tache Gheorghe, pre-

„FOTBAL“
Recomandăm pe această cale 

celor în drept „vizionarea“ 
unui spectacol „distractiv“, 
așa-zis sportiv care se „prac
tică“ uneori, cu, sau fără voia 
„sportivilor" de la Uzinele 
„Cristea Nicolae“ din Galați.

Jocul, nu vă mirați, se prac
tică în unele sectoare din u- 
zină. In loc de minge., tablă. 
Meciul e deschis uneori de e- 
chipele de forfecări de pe li
nia a treia de laminare, care 
după tăierea tablei la dimen
siunile cerute de Stas, o trimit 
spre prelucrare echipelor din

ședințele colectivului 
nostru sportiv, a în
cuiat "itâs 
fileul, 
gure
vorn 
Sport.

Singura „activita
te“ din cadrul Spar- 
tachiadei de vară am 
avut-o ...citind din 
ziare felul în care 
această mare mani
festație sportivă de 
masă s-a desfășurat 
în întreaga țară.

Grcdeți oare 
n-am intervenit și la 
membrii comitetuluj 
U.T.M., precum și la 
tovarășii de la aso
ciația sportivă ? Dar 
ne-au ascultat 
și lucrurile au 

at așa cum 
spunem.

Și uite așa, 
trece și vara 
tot cu dorul 
sport rămînem 
neavoastră ce 
aveți ?

și paletele și 
ca să se asi- 
astfel că nu 
practica acest

că

numai 
conti
vi le

va 
și noi 

după 
Dum- 

părere

sectorul recoacere. Aici, cei ce 
primesc cantitățile de tablă 
tăiată, după ce le scot din cup
tor, în urma tratamentului ter
mic aplicat, din cauza neaten
ției la sortare, le... pasează 
înapoi forfecărilor pentru o 
nouă retăiere.

$i uite așa... pasate dintr-un 
loc intr-altul baloturile de ta
blă ajung cu mari pierderi în 
magazie (în forma finită).

încheiem prezentarea pro. 
gramului nostru sportiv și 
așteptăm „premiile“ cuvenite.

__ ________ __  Jparefli. Babrița cie„. încălțăminte 
i a orașului Bucu- „Flacăra Roșie“, Carol Loncear, 

ministrul Industriei Grele, Eroul 
Ațuncii Socialiste, Ștefan Lungu, 
Toma Marinescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 

“ iteescu, secre- 
__ .---------_ acad. Ște

fan Milcu, Maria Mironescu, pre« 
—_______-----------j c »

?«»
JojC

vicepreședinți ai Consiliului de Mi-
niștri, artistul poporulpi, Cpstachț P
Antoniu, Tudor Bălan, mitrifer la tar «7 C.C. al 0.TJV
Uzinele „Semănătoarea“, acad, f .. I.'. '- . ----- - u“-"
Mihai Beniuc, artista pppprului ședința Comteiei de femei a orașu- 
Lucia Sturza Bulandra, Eroul ful București, Mihai Mujic, secre- 
aa-------

Uzinele^ „Semănătoarea“, acad’

Muncii Socialiste Alexandru Co- 
descu, acad. Emil Condurachi, 
acad. Petre Constantinesdu-lași, 
Constanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Tnvâțămîntului șiCulturii, 
Gheorghe Cazacu, lăcătuș la Uzi
nele „Vasile Roșită", Florian Dă-
nălache,
totului
P.M.R., 
ședințele
Sfatului . ai
prof. Mihail Ghelmegeanu, vicepre-

Delegația R. P. Romîne la cea de-a XlV-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne a numit următoarea dele. 
gație la cea de-a XlV-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, care se 
deschide la New ,York la 15 sep
tembrie a.c.:

Silviu Brucan, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar, re
prezentant permanent al 
Romîne la O.N.U., 
delegației;
secretar general al 
Afacerilor Externe 
mine; prof. George 
trimis extraordinar 
plenipotențiar al, R.

Statele Unite și prof. Constantin 
Nicuță, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Austria, membri ai dele
gației. Bazil Șerban, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, prof. 
Nicolae Melinescu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Cor
neliu Bogdan, director In Ministe. 
rul Afacerilor Externe, Mircea 
Malița, consilier al Misiunii Per
manente a R. P. Romîne pe lingă 
O.N.U. și prof. Edwi» Glaser, 
conșilier în Ministerul Afacerilor 
Externe, au fost numiți membri

R. P. 
conducătorul 

Eduard MezincésCÜ, 
Ministerului 

al R. _P, Ro- 
Macovescu, 

și ministru
P. Romîne în supleanți ai delegației.
______: : • ' .■•.I

prim secretar al Comi- 
orășenesc București al 
Dumitru Diaconescu, pre- 
Comitetului Executiv al 
Popular al Capitalei, 

ședințe ai Societății pentru răspîri- 
direa științei și culturii, Antonache 
Hristache, forjor la Uzinele „23 
August“, Ana llie, muncitoare la 
Fabrica „Butoiul“, Gheorghe lo- 
nescu, președintele Consiliului 
sindical orășenesc București, Elena

*m* uuvuivyn, zviiiiai xvi'isjivț sevicr 
tar al Consiliului Central al Sindi
catelor, acad. Andrei Oțetea, 
Gheorghe Pietroiu, directorul Uzi
nelor „Republica“, Maria Rosetti, 
președinta Consiliului național al 
femeilor, Alexandru Sencovici, mi
nistrul Industriei Bunurilor de 
Consum, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Titrade, lăcătuș 
la Atelierele centrale I.T.B., Eugen 
Utan, strungar la Uzinele „Mao 
Țze-dun“, general maior Gheorghe 
Zaharia, Ștefan Zarea, inginer.

Tovarășul Dumitru Diaconescu 
a prezentat planul de acțiune pri
vind sărbătorirea celei de-a 5(fo-a 
aniversări a orașului București.

(Agerpres)

în sala de marmură a Casei 
Scînteii dm Capitală continuă 
să se desfășoare lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Comitetului 
regional pentru Europa al Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

Cea de-a treia zi a lucrărilor 
a fost rezervată discuțiilor teh
nice.

în ședință de dimineață, pre
zidată de dr. J. Garcia Orcoyen

Cînd îți lipsesc 
curajul și fermitatea

Dar Achim, aricit de 
curios ar părea, a reușit.

Brigada din care face parte 
lucra intr-un timp la o categorie 
specială de piese care răpeau un 
timp îndelungat pentru curățarea 
de impurități. Achim, lucrind și-a 
dat seama că timpul de lucru ar 
fi mult redus dacă piesele s-ar 
turna prin așezare inversă. In a- 
ceste condiții impuritățile ar fi 
fost eliminate odată cu procesul 
de turnare propriu zis. Dar el a 
tăcut. A tăcut cînd nu ar fi trebuit 
decît să deschidă gura și să spună 
tovarășilor săi ceea ce a gîndit. Un 
singur cuvînt ar fi trebuit pentru 
ca ideea lui să prindă viață, pen
tru ca să scurteze procesul de 
producție, să ieftinească produ
sul, să mărească productivitatea. 
Dar Achim a tăcut. Indiferent, 
delăsător, lipsit de voință, voind 
să nu se complice, el și-a frînt 
aripile care începuseră să-i crească 
în mijlocul colectivului de entu
ziaști in care muncea. Și astfel

(Spania), dr. T. Ferguson Rod- 
ger (Anglia) a prezentat rapor
tul „Locul igienei mintale In pro
gramul sănătății publice“.

Numeroși delegați care au 
luat cuvîntul pe marginea rapor
tului au analizat cauzele care 
duc la apariția bolilor psihice, 
făcînd în același timp propuneri 
pentru combaterea lor, în vede
rea rezolvării acestei însemnate 
probleme de sănătate publică.

După discuțiile avute miercuri 
privind modificările aduse la 
programul' de buget pe anul 
1960, în ședința de după-amiază, 
prezidată de dr. I. F. Goossens 
(Belgia), Comitetul regional pen
tru Eupopa al O.M.S. a dezbătut 
proiectul programului de buget 
pe anul 1961. «

Lucrările sesiunii continuă.

Ce te faci, cînd n-ai
Biblioteca din co

muna Glodeanu Să- 
rât, din raionul Mi- 
zil are un fond de 
peste 2.000 de volu
me. Din păcate insă, 
biblioteca se află în
tr-o clădire impro

prie, t al cărei tavan, 
atunci cînd plouă se 
încovoaie sub greu
tatea umezelii. Și 
pentru că uneori ea 
pătrunde pînă la cărții 
s a tot intervenit la 
sfatul popular comu
nal, și apoi la sfatul 
popular raional (sec
ția învățămînt și cul
tură) doar, doar seva 
obține o nouă clă-

dire, dar totul a fost 
zadarnic.

Singurul lucru care 
face in prezentse

umbrelă?

șî-a văzut mai departe liniștit de 
treabă, în colțișorul său.

Am spus mai sus că nu poți 
trăi în mijlocul tinerilor din uzina 
noastră fără a te molipsi de en
tuziasmul lor, de lupta lor pen
tru nou, de setea lor de a cu
noaște. Jn rîndul tinerilor din u- 
zina noastră hotărirea partidului 
și guvernului cu privire la învă- 
țăraintul seral și fără 'frecvență 
a avut un puternic ecou. Un nu
măr mare de tineri și-au arătat do- .......... „vv îyi iiaouiuil yc 1 
rința de a se înscrie la cursurile ter specifice mentalității 

le. Acest flux spre învățătură l-a 
prins în tumultul său și pe Achim. 
El s-a hotărît astfel să-și comple
teze studiile urmîhd cursurile se
rale ale școlii medii. S-a înscris 
pentru examenul de admitere și 
împreună cu alți tineri din turnă
torie a început să urmeze cursu
rile de pregătire care aveau loc 
într-o școală medie din apropiere. 
S-a dus o dată, de două ori, apoi 
a abandonat. Intr-adevăr nu este 
tocmai ușor ca după orele de 
producție să mergi, la început să 
te pregătești, iar apoi să urmezi 
seară de seară liceul. Dar cît de 
mari sînt satisfacțiile 1 Achim 
însă a renunțat. Nu a avut pu
terea să infringă comoditatea din 
el, să-și infringă propriul său 
caracter pentru a păși mai de
parte in viață. I-au suris piscurile 
frumoase ale cunoașterii dar l-a 
speriat urcușul. Și s-a lepădat de 
visul său ■ v

Dar scara renunțărilor, prin 
lipsa de curaj, de voință, a cu
prins și viața intimă a lui Achim. 
Achim a cunoscut o tată care lu
cra ca bobinatoare la o altă în
treprindere și s-a îndrăgostit. 
Dar s-a speriat de acest senti
ment și nu a găsit io el tăria 
să-i dea curs. A renunțat.

Iată fragmente din viața lui 
Dumitru Achim. Cunoscîndu-le 
îți este mai ușor să înțelegi cum 
a putut Achim să ascundă or
ganizației timp îndelungat pier
derea carnetului de utemist. Cum 
a putut să săvirșească acest act

laș, lipsit de răspundere. Achim 
nu s-a gîndit la gravitatea poli
tică a faptului de a ascunde or
ganizației pierderea carnetului, la 
daunele pe care le putea aduce 
acest lucru organizației.

Această ultimă atitudine a lui 
Achim apare — cunoscînd ante
cedentele ca o consecință a în
tregii dezvoltări a caracterului 
său pe linia lipsei de fermitate 
și voință ca o consecință a dez
voltării acelor trăsături de carac-

— --g.    111C11 iai44aj.il mic
serale pentru a-ți completa studii- burghea« de care am vorbit mai 
le. Acefit fl-nv cAi-â ’ sqs,.

■ Cercetîndu-i viața, cunoscîn- 
du-i-e îți <|ai seama că tot tim
pul aceste trăsături, aceast^. men 
talitate i-au dăunat, l-au împiedicat 
să urce sipre culmile spre care 
cîteodată și,a îndreptat privirea, 
l-au împiedicat să se afirme, 
să-și valorifice întreaga capaci
tate. .toim, trăsăturii© sale de 
caracter, mentalitatea sa îngustă, 
strățnă tînărului muncitor din pa
tria noastră, l-au dus la un ase
menea impas.

Dar unde-1 mai poate duce a- 
cest mod de a glndi și trăi? Să 
ne imaginăm pă viața îl va pune 
într-o situație și mai categorică 
cînd i se va cere dovada spiritului 
de sacrificiu, cînd 1 se va cere o 
hotărîre mare, pentru o acțiune 
mare. Cum va reacționa Achim 
dacă va continua să se cruțe, să 
se rezerve, să fie laș ?

Cred că ar fi utîl dacă cititorii 
ziarului „Scînteia tineretului“ 
și-ar spune cuvîntul despre acest 
caz, care ridică probleme foarte 
importate pentru educația tineri
lor. Ca Achim nu sînt mulți ti
neri în țara noastră, dar faptul 
că sînt — ehîar puțini — nu 
poate fi trecut cu vederea. Ne 
putem noi împăca oare cu o viață 
stătută, mediocră, cu lipsa de 
avînt și curaj ? Cu cei care nu-și 
ridică aripile to cerul senin pl 
vieții libeie din patria noastră, 
laolaltă cu întregul nostru tine
ret pentru care nu mai există azi 
vise pe care să nu le poată rea-1 
liza ?

Anunf
Școala tehnică de activiști cul

turali din București — B-dul Schi
tu Măgureanu nr. 1 — etaj V 
tel. 14.09.17 — pregătește cadre 
de bibliotecari șl îndrumători cul
turali — durata școlii fiind de 2 
ani.

Se primesc absolvenți de școli 
medii cu diplomă de maturitate și 
absolvenți de școli pedagogice , cu 
diplômé de absolvire.

Școala are două secții : a) secția 
de bibliotecari și b) secția de în
drumători culturali.

Admiterea în școală se face pe 
bază de examen. Pentru ambele 
secții se dă examen la :

— Limba și literatura romînă 
— scris și oral.

— Istoria R. P. R. (oral).
In plus la secția îndrumători 

culturali se dă examen de aptitu
dini muzicale, care este elimina
toriu. • 1

Se primesc elevi și eleve In 
vtrstă de 17-25 ani.

Examenul se va ține între 25-27 
septembrie 1959.

Pentru înscriere candidați! sînt 
obligați să prezinte următoarele 
acte :

—» Diplomă de maturitate sau 
diploma de absolvire (în original).

— Certificatul de stare materia
lă și origină socială.

— Certificatul de naștere (copie 
legalizată). '

— Certificat medical (analiza 
Waserman și radioscopie pulmona
ră).

Sé acordă burse elevilor care în
deplinesc condițiile prevăzute în 
regulamentul în vigoare și în or
dinea mediilor de la examenul de 
admitere.

înscrierile se fac zilnic (în afară 
de duminici) între orele 8—15 la 
secretariatul școlii — B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1 etaj V — telefon 
14.09.17 pînă la data de 22 sep
tembrie 1959.

Acum cîteva zile 
s-a intervenit din nou 
la forurilse-respective. 
Din nou s-au primit... 
promisiuni. Dar pre
cum știți și dumnea
voastră numai cu 
promisiuni nu se 
poate face mare lucru.

Țăranii muncitori 
din comună doresc 
să frecventeze in nu
măr cit mai mare bi
blioteca, 
bibliotecă 
tr-adevăr 
citi fără 
că și-au
brela acasă.

însă la o 
în care în
să poată 
să regrete 
uitat um-

este că... se mută 
reu rafturile în 
țurile ferite.

Cînd bibliotecara 
e vorbăreață

De multă vreme trebuia să pre- vorbească mai încet au fost zadar- 
gitim un material pe marginea -far ‘ j '' " 
unei consfătuiri de producție a 
secției forje de la Uzina „1 Mai" 
din Ploești. Acasă nu-l puteam 
scrie. Copilul meu a început să 
vorbească și-i face o nespusă plă
cere să stea de vorbă cu mine. 
Așa că m-am îndreptat spre ca
mera de lectură a clubului nostru 
pe care mi-o închipuiam...

Dar să vedeți... Cînd am intrat 
în camera de lectură tovarășa bi
bliotecară Radu Ecaterina vorbea 
cu cineva.

Am început lucrul. Discuția lor 
însă continua din ce în ce mai 
aprinsă. Aproape că strigau unul la 
celălalt. După un timp am ieșit 
afară să fumez o țigară Cînd am 
reintrat in sala de lectură ce cre
deți eu am găsit ? Alături de cei 
doi vorbăreți se mai aciuase un al 
treilea. Și-acum discutau și mai 
aprins, încercările de-ai face să

me. 
col-

nice. Am ieșit din nou pe coridor 
și găsind pe directorul clubului, 
i-am povestit toată pățania.

— Ce să-i facem dragă, mi-a 
zis, e vorbăreață...

Resemnat că nimeni nu poate 
„deranja“ zgomotul din sală de 
lectură am plecat acasă cu spe
ranța că la această oră tîrzie, 
pilul a adormit și voi putea 
fine, termina lucrarea.

Acum stau și mă întreb : 
tr-adevăr nu se poate face liniște 
în sala de lectură ?

co-
în-

în-

I. ISA11A

După scrisorile corespondenți
lor voluntari: Costică Șatalan — 
macaragiu ; Stancu Gheorghe Du
mitru — strungar; Istrate 1. 
Gheorghe — bibliotecar comunal ; 
Bucșe Pavel — funcționar ; Buco
vină Gheorghe — controlor tehnic.
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La Șantierele Navale din Galați se lucrează la o nouă motonavă de 2.000 tone. 1*<X i în fotografia 
noastră pe cîțiva tineri sudori lu crînd la viitoarea motonn. J
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Apropiatul schi 
N« S. Hrușciov -

de vizite
D« Eisenhower

în centrul atenției generale
t Scrisori 
în presa

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarele din Moscova din 10 sep
tembrie acordă un spațiu impor. 
tant scrisorilor cititorilor in care 
ei își exprimă speranța că întîl- 
nirile conducătorilor celor două 
puteri vor contribui la întărirea 
păcii.

Ziarul „Trud“ publică la 10 sep
tembrie declarațiile oamenilor de 
știință-istoripi Rifhat Șarafutinov 
și David Soifer, în care aceștia 
spun: Dorim un mare succes lui 
Hrușciov în misiunea sa istorica 
de prietenie și pace — călătoria 
în S.U.A., și ii rugăm să transmi
tă poporului americân cele mai 
bune urări. Oamenii de știință sub
liniază că în persoana lui Hruș
ciov pleacă în America nu numai 
pn om politic și de stat, ci și un 
ginditor care a adus o contribu
ție uriașă la teoria luptei po
poarelor pentru un viitor luminos.

Scriitorul chinez Lâo Șe publică 
un articol pe aceeași temă în zia. 
rul „Literaturnaia Gazeta“; Po
porul chinez, serie el, este convins 
că vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. va duce la rezultate bune, 
la slăbirea încordării internațio. 
■ța le. Sîntem ferm convinși, sub
liniază scriitorul, că poporul ame
rican, înșelat mult timp de propa
ganda reacționară, va vedea cu 
proprii lui ochi chipul bun al aces
tui remarcabil luptător pentru 
pace, va asculta cuvintele sale 
sincere și convingătoare și aceas
ta va însufleți năzuințele pașnice 
ale; poporului american.

„Komsomolskaia Pravda“ publi
că decla'ația lui Serghei Kurzen- 
kov, fost pilot pe un avion de

Pentru

publicate 
sovietică
vînătoare, Erou al Uniunii, So. 
vietice și cavaler al ordinului mi
litar de marină al S.U.A. „Crucea 
Maritimă“. S. Kurzenkov scrie: 
„Credem în succesul vizitei lui 
Hrușciov în S.U.A., credem că vi
zita lui și întilnirile cu președin
tele Eisenhower vor însemna în
ceputul încălzirii atmosferei 'inter
naționale“.

Oamenii sovietici, sprie în zia
rul „Pravda“ academicianul A- 
bram Ioffe, așteaptă cu nerăbdare 
vizita lui Hrușciov în S.U.A., de
oarece împreună cu toți oamenii 
de pe pămint, ei își leagă de â- 
ceastă vizită speranța înfăptuirii 
visului dorit încheierea „răz
boiului rece".

Relevînd uriașul progres obținut 
de omenire în toate domeniile 
științei, Ioffe subliniază că în pre
zent este nevoie ca niciodată încă 
pînă acum de colaborarea po
poarelor. Colaborarea dintre Răsă
rit'și Apus, presupune academi
cianul, poate Contribui și mai 
mult la progresul Continuu al știin
ței și tehnicii.

Năzuința de pace a popoarelor 
este astăzi mai puternică decît 
încăpăținarea apărătorilor „răz
boiului rece“, subliniază în „Prav
da“ Ștefan Zolkiewski, deputat în 
Seimul polonez, membru al Comi
tetului Executiv al Uniunii inter, 
parlamentare. EI scrie că apro
piata întilnire dintre Hrușciov și 
Eisenhower — șefii guvernelor 
care poartă 6 deosebită răspundere 
pentru soarta păcii - este consi. 
derată de omenire ca o mărturie 
a faptului că trebuie și este cu 
putință să fie căutate poziții co
mune.

pacea 
ii omenirii

Fruntași ai vieții publice 
din R.0, Germană 

salută schimbul de vizite
BERLIN 10 (Agerpres). — Frun

tași ai vieții publice și de stat, 
reprezentanți ai partidelor demo
cratice din Republica Democrată 
Germană sprijină cu căldură apro
piatul schimb de vizite între N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și D; Ei
senhower, președintele S.U.A.

Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, a acordat un interviu 
în care salută apropiata întilnire 
a conducătorilor de stat din cele 
două țări. El a declarat că știrea 
în legătură cu această întilnire 
este primită cu profundă satisfac
ție de către toate păturile popu
lației din Republica Democrată 
Germană.

După părerea lui D. Leuschner, 
în prezent sînt create condițiile 
pentru reglementarea problemelor

în spiritul normalizării continue a 
situației internaționale, în spiritul 
întăririi relațiilor rezonabile și 
normale între state.

Gerald Gotting, secretar general 
al Uniunii creștin-democrate din 
R.D.G., a declarat: „Pe măsură 
ce se apropie data întâlnirii între 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
cresc speranțele pe care și le pun 
oamenii iubitori de pace în această 
întilnire. El a arătat că Uniunea 
Sovietică de mai multă vreme a 
făcut propuneri care aveau drept 
scop destinderea încordării inter
naționale și terminarea „războiu
lui rece“.

Hans Luthardt, membru al con
ducerii Partidului Național Demo
crat din Germania a subliniat că 
apropiatele întîlniri dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower sînt 
salutate de întreaga opinie publică 
mondială.

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 
— Ziarul „Tribuna Popular“ re
latează sub titlul „O . declarație 
pentru pace" că la 8 septembrie 
un grup de deputați ai parlamen
tului di.i Uruguay, aparținînd di
feritelor partide politice, a propus 
Camerei deputaților proiectul unei 
declarații în care salută apropia
tul schimb de vizite intre N. S.

Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștii al U.R.S.S., și D. Ei
senhower, președintele S.U.A. In 
proiect se spune; „In legătură cu 
apropiata întilnire a șefilor de gu
verne ai S.U.A. și U.R.S.S., Ca
mera deputaților urează să se a- 
jungă ia o înțelegere rodnică, să 
se mențină pacea și să se asigure 
progresul omenirii“.

Scrisoarea liderului 
partidului laburist 

al Marii Britanii
MOSCOVA 10 (Agerpres). — dus-o asupra noastră progresul ra- 

TASS transmite : La Moscova a pid in domeniul economiei ai că 
fost dată publicităfii scrisoarea li- rui maiori am fost, a năzuinței 
derului partidului laburist al Ma- fierbinți a poporului sovietic spre 
rii Britanii, Hugh Gaitskell, adre- pace șt a cordialității cu care am 
sată președintelui Consiliului de fost primiți pretutindeni. Mai 
Miniștri al U.RJSS., N. S. Hruș- mult decît oricînd sîntem ferm ho- 
ciov, in care Gaitskell urează lui tărîți să obținem stabilirea unor 
N. S. Hrușciov și soției sale cală- relații mai bune și a unei înțele- 
torie plăcută și încununată de suc- geri reciproce mai strinse intre po 
ces in Statele Unite. poarele sovietic și britanic, consi-

tn scrisoare se spune printre al- derînd că aceasta constituie una 
tale : Ne înapoiem in patrie sub din cele mai importante baze ale 
impresia* puternică pe care a pro- unei păci trainice.

America iși așteaptă înaltul oaspete
Un articol din ziarul „Izvestia“

-MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Ziarul „Izvestia" publică sub 
semnătura corespondentului său 
din New York, N. Karev, urmă
torul articol intitulat „America 
își așteaptă inaltul oaspete".

Avionul nostru rapid „TU-104“ 
a fost înlocuit la Copenhaga de 
un avion american cvadrimotor 
..l)ouglas-7“. Avionul a decolat, 
luind direcția New York. Eu mă 
reinlorceam la locul meu de 
muncă în S.L'T,, iar tovarășii 
mei de drum — un grup de 
liusinessmeni din California — 
dintr-o călătorie turistici în Uni
unea Sovietică. Ei fuseseră pri
miți de N. S. Hrușciov.

Toți tovarășii mei de drum — 
președinți și administratori dele
gați de societatea de pe coasta 
de vest a Statelor Unite — au 
aceeași părere atunci cind este 
vorba despre vizitele reciproce 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower și despre căile de dez
voltare a relațiilor sovieto-ame
ricane. lată părerea lor:

— Salutăm schimbul de vizi
te dintre Hrușciov și Eisenhower 
și sprijinim orice acțiuni care 
vor duce la îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane. Nu a- 
vem nici un motiv să facem 
război. Cele două țări dispun de 
resurse naturale și umane colo
sale. Nu trebuie să ne dușmănim, 
ci trebuie să facem comerț și in 
acest domeniu există posibilități 
mari.

— Un război în care să fie 
folosite arme nucleare și arme 
rachetă este pur și simplu de 
neconceput. Este timpul ca țara 
noastră să termine cu impozitele 
stabilite in timpul războiului 
(in Statele Unite este in vigoare 
pini în prezent sistemul de im
pozite introdus in timpul războ
iului din Coreea), deoarece ele 
frînează dezvoltarea economiei. 
Clanul dv. septenal este pur și 
simplu uluitor. Pășiți înainte in
tr-un ritm fără precedent și in
tențiile dv. pașnice sînt evidente 
în prezent atît pentru noi cit .și 
pentru mulți alți americani. Ni 
se pare că în rindul opiniei 
publice americane s-a petrecut o 
cotitură spre o apropiere cu U- 
niunea Sovietică și noi o salutăm. 
Interesul manifestat în țara 
noastră față de vizita lui Hruș
ciov este colosal.

...Am frunzărit la repezeală 
ziarele pe aeroportul Idlewild 
din New York și m-am convins 
imediat de justețea acestor cu
vinte. Paginile ziarelor centrale 
și locale sînt pline de articole, 
comentarii și scrisori ale ameri
canilor care salută apropiata vi
zită a șefului guvernului sovietic 
în Statele Unite. Vizita lui N. S. 
Hrușciov este tema centrală a 
emisiunilor de radio și televi-

ziune, despre ea se vorbește la 
întrunirile politice ale republica
nilor și democraților, la adună
rile businessmenilor și intelec
tualilor, in cadrul sindicatelor.

Ziarele și posturile de radio 
și televiziune anunță: la Casa 
Albă și la Departamentul de 
Stat sosesc maldăre de scrisori 
și cereri din partea a diferite 
organizații și cetățeni care îl 
invită pe N. S. Hrușciov să-i 
viziteze. Se primesc scrisori din 
Statele Noua Anglie și Alabama, 
din Texas și California. Oameni 
de afaceri și fermieri, reprezen
tanți ai autorităților locale și 
muncitori, studenți și sportivi — 
toți doresc să-l vadă pe Nikita 
Sergheevici, să-i stringă mîna fi 
să-l încredințeze de bunele lor 
sentimente față de poporul so
vietic.

„In întreaga țară, scrie ziarul 
„Christian Science Monitor“, in 
cele mai îndepărtate colțuri, se 
vorbește numai și numai despre 
Hrușciov“.

Răspunzînd unei rugăminți a 
cititorilor, ziarul „Philadelphia 
Inquirer“, care apare intr-unui 
din orașele cele mai mari prin 
producția și populația sa, de la 
8 septembrie a început să publice 
o culegere de rapoarte, declara
ții, interviuri, și scrisori ale lui 
N. S. Hrușciov, apărute in 
U.RJSS. in volumul intitulat 
„Spre victorie in întrecerea paș
nică cu capitalismul“.

In statul Jowa, care va fi vizitat 
de N. S. Hrușciov, în aceste zile 
domnește o adevărată exaltare. 
„Hrușciov va fi în mod oficial 
oaspetele președintelui, dar noi 
toți ii considerăm oaspetele no
stru. ti vom face cea mai căldu
roasă primire, scrie intr-un arti
col redacțional ziarul .Jowa 
City Press Citizen“. „Cind pre
mierul sovietic va sosi în Jowa, 
el va fi intimpinat cu entuziasm, 
anunță la rindul său intr-un ar
ticol redacțional un alt ziar lo
cal „Davenport Times“.

După părerea unanimă a zia
relor din Jowa, toți cetățenii 
cred că intilnirea dintre Hruș
ciov și Eisenhower va exercita o 
influență favorabilă asupra rela
țiilor sovieto-americane și asupra 
situației internaționale in ansam
blu. „In întreaga lume, scrie în 
legătură cu aceasta intr-un arti
col redacțional ziarul .Mar
shalltown Times Republican", se 
întărește speranța că apropiatul 
schimb de vizite va consolida pa
cea. Și noi sperăm la fel".

Năzuințele locuitorilor din 
Jowa sînt împărtășite de cercu
rile cele mai largi din întreaga 
țară. Americanii așteaptă in urma 
tratativelor dintre Hrușciov și 
Eisenhower rezultate favorabile

apropierii cu Uniunea Sovietică 
și lichidării „războiului rece‘. 
Schimbul de vizite intre preșe
dintele Eisenhower și premierul 
Hrușciov, scrie ziarul „New Or- 
leans Times“ din sudul îndepăr
tat trebuie să însemne o cotitură 
istorică spre îmbunătățirea trai
nică a relațiilor dintre Apus și 
Răsărit.

Toate acestea nu pot ascunde 
faptul că în America există 
cercuri influente care se împotri
vesc prin toate mijloacele unei 
apropieri intre cele două mari 
state. In prezent, situația este 
de așa natură incit aceste forțe 
nu mai sînt în stare să împie
dice realizarea vizitelor recipro
ce între liderii Uniunii Sovie
tice și Statele Unite. Totuși ei 
încearcă în fel și chip să creeze 
o atmosferă nefavorabilă tratati
velor in cursul vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite și a 
lui D. Eisenhower in U.RS.S.

Puțini dintre reprezentanții a- 
cestor cercuri — oameni politici 
orbiți de ură împotriva comu
nismului și monopolurile care 
se îmbogățesc de pe urma cursei 
înarmărilor — îndrăznesc in a- 
ceste zile să ia o atitudine fățișă 
în mod public. Fără a pune la 
socoteală pe fostul președinte 
Truman, numai puțini dintre ad
versarii vizitelor reciproce între 
Hrușciov și Eisenhower se pro
nunță fățiș împotrivă. Ei acțio
nează însă energic prin adepții 
fi interpușii lor care ocupă 
posturi importante în presa cen
trală, la posturile de radio și te
leviziune și în multe instituții 
ale capitalei americane. De ce 
se tem aceste elemente de apro
piatele tratative între oamenii 
de stat ai Statelor Unite și 
U niunii Sovietice ? La această 
întrebare răspunde, printre al
tele, colonelul Rudd, căruia zia- 

Timesc“ i-a pus 
toată plăcerea

acestui dușman 
înverșunat al slăbirii încordării, 
vizita lui Hrușciov in Statele 
Unite și a lui Eisenhower in 
Uniunea Sovietică „va slăbi ul
tima speranță" a acelora care se 
opun lichidării „războiului rece" 
fi totodată „va întări extraordi- I 
nar de mult prestigiul Uniunii i 
Sovietice în întreaga lume". 
Hrușciov se va bucura de o pri- 
mire triumfală din partea a zeci 
de milioane de americani“ iar 
din partea adepților politicii „de 
pe poziții de forță" se pot ivi 
„dificultăți tragice“. Apropiata 
vizită a lui Hrușciov, după cum 
se poate înțelege din afirmațiile 
colonelului Rudd, „a creat deja 
probleme foarte complicate“ pen
tru cei ce intensifică încordarea 
și în acesta tronuri cu binecu-

rul „New York 
la dispoziție cu 
paginile sale.

După părerea

vîntarea Departamentului de 
Stat al Statelor Unite intențio
nează să aprindă „o nouă Coree" 
in Laos.

Atacurile dușmanilor colabo
rării sovieto-americane întimpină 
rezistența opiniei publice, orga
nelor de presă, in special a zia
relor locale, care sint mai apro
piate populației și a cercurilor 
de afaceri interesate în stabilirea 
unor relații economice trainice 
cu Uniunea Sovietică.

Ziarul „Denver Post“ caracte
rizează intr-un articol redacțio
nal pe adversarii vizitelor reci
proce între Hrușciov și Eisenho
wer drept „un grup de oameni 
iresponsabili“ care „se tem de 
orice acord cu Uniunea Sovie
tici".

Glenn Yung, redactor la un 
ziar care apare în statul Obla- 
homa, arată că locul adversari
lor tratativelor intre Hrușciov și 
Eisenhower este in mormîntul 
lui McCarty.

Adversarii apropierii sovieto- 
americane deși exercită o in
fluență ■ asupra politicii Statelor 
Unite, reflectă doar părerea unei 
minorități neînsemnate a popu
lației.

Acest lucru îl dovedesc printre 
altele scrisorile reprezentanților 
cercurilor de afaceri publicate 
intr-un ziar cum este „Wall 
Street Journal“ care in majori
tate zdrobitoare condamnă cu ho- 

i țări re activitatea subversivă a 
unora din colegii lor.

Iată extrase caracteristice din 
aceste scrisori : „De ce sînteți 
atît de speriați ? Ce-i drept, pro
fiturile voastre pot să se micșo
reze, dar în schimb se va conso
lida situația internațională. Sta
tele Unite nu mai sint în stare 
să cheltuiască asemenea sume și 
resurse colosale pentru pregătiri 
de război. Președintele Eisenho
wer încearcă să promoveze o po
litică externă pozitivă și noi pu
tem obține intr-adevăr pacea. In 
secolul armei nucleare cu toată 
forța sa destructivă potențială, ar 
fi mai înțelept să se lase de o 
parte unele considerente și senti
mente personale și să se acțio
neze-în sprijinul inițiativei care 
poate duce la stabilirea unei 
păci trainice in întreaga lume“.

...Cind apar aceste rînduri, la 
chioșcuri au venit ziare cu noi 
articole și comentarii. Comenta
riile sint diferite prin caracte
rul lor, dar toate ziarele anun
ță că majoritatea covîrșitoare a 
americanilor așteaptă cu un 
uriaș interes sosirea lui N. S. 
Hrușciov. America așteaptă de 
la tratativele care vor avea loc 
la Washington o apropiere între 
cele dană state puternice.

Prezențe rominești 
peste hotare

Succesul pavilionului 
R. P. Romîne la Tîrgul 
Internațional de mostre 

de la Brno
PRAG A 10 (Agerpres). — Chiar 

din prima zi a deschiderii Tirgu- 
lui Internațional de mostre de la 
Brno, pavilionul R.P. Romîne s-a 
bucurat de o mare afluență de vi* 
zitatori.

Pavilionul R.P. Romîne a fost 
vizitat de tovarășul V. Siroky, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. Cehoslovace. In timpul vizitei 
inaltul oaspete a fost însoțit de 
tovarășul Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, conducătorul delega
ției guvernamentale a R.P. Romîne 
și ceilalți membri ai delegației. A 
fost de față Mihail Hașegdnu, am
basadorul R.P, Romîne în R. Ce
hoslovacă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. Cehoslovace, V. Siroky, 
împreună cu persoanele care îl în
soțeau, s-a interesat în mod deose
bit de exponatele prezentate în 
cadrul sectorului industriei con
structoare de utilaj petrolifer. De 
asemenea oaspeții au apreciat 
reușita prezentare a celorlalte ex
ponate. ,

Reuniuni consacrate
R, P,. Romîne

ROMA 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite;

Sub auspiciile Asociației Italia- 
Romînia la Milano și Cagliari au 
avut loc reuniuni consacrate săr
bătoririi a 15 ani de la eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist.

La Milano reuniunea a avut loc 
în saloanele „Centrului din Lom- 
bardia pentru relațiile culturale cu 
străinătatea“. Au participat nume
roși oameni de artă, știință și cul
tură, printre care profesorii Ricar- 
do Ruggieri, Emilia Del Bo, An
tonio Pun?, Marcello Sporn de la 
Universitatea din Milano, di. 
Morsi, actorul Giuseppe Bertolini.

Prof. univ. Mendi Sciopagatte 
a vorbit despre însemnătatea ac
tului de la 23 August 1944 și de
spre succesele obținute de poporul 
romin în cei- 15 ani de la elibera
rea țării sale.

La Cagliari (Sardinia) reuniu
nea a avut loc la sala „Monfero- 
te“, neîncăpătoare pentru marele 
număr de participanți. Numeroase 
persoane au ascultat la difuzoare, 
instalate în afara sălii, conferința 
prof. Bruno1 Monti despre cea de-a 
15-a aniversare a eliberării Ro
mîniei.

Săptămînalul „Relaziori Interna- 
zionali“ a publicat în numărul său 
din 5 septembrie o pagină întreaga 
sub titlul „15 ani de dezvoltare 
economică a Roifiîniei“.

Cuvîntul delegaților 
romîni la Congresul 

Mondial de sociologie
MILANO 10 (Agerpres). — Co

respondență specială.
La 7. septembrie au început la 

Milano lucrările celui de-al patru
lea Congres Mondial de sociologie 
la care participă peste 600 dele
gați din 52 de țări. In ordinea de 
zi a Congresului sînt înscrise pro
bleme privind dezvoltarea metode
lor sociologice de cercetare și 
aplicarea lor în diferite domenii 
ale vieții sociale, aspecte socio
logice ale planificării și altele. In 
ședințele de lucru ale Congresului 
au luat cuvîntul academicienii 
A. Joja, M. Ralea, V. Malinschi; 
C. Gulian, M. Mănescu, membri 
corespondenți ai Academiei R.P.R. 
și prof. Tr. lonașcu care au rele
vat importanța și superioritatea 
teoriei și metodei marxiste în cer
cetarea fenomenelor sociale, pre
cum și dezvoltarea științelor so
ciale și realizările în domeniul 
construcției economice, științei și 
culturii din țara noastră.

Lucrările de construcție ale conductei principale Stavropol—Groznil sînt în plină desfășurare. Pe 
traseul în lungime de peste 600 km. lucrează coloane mecanizate înzestrate cu tot utilajul modern.

Seminarul

studențesc : 99

superior în U.R.S.S
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Joi s-a deschis 
la Universitatea din Moscova se
minarul internațional studențesc 
pe tema: „Invățămîntul superior 
în U.R.S.S.“.

Participanții la seminar, vor 
face schimb de păreri în proble
mele activității organizațiilor stu
dențești din U.R.S.S., activității 
de cercetări științifice din univer
sități și institute.

In cadrul seminarului vor pre
zenta referate Viaceslav Eliutin,

internațional 

Invățămîntul
a

ministrul învățămîntului superior 
și mediu de specialitate din 
U.R.S.S., și Alexandr Nesmeianov, 
președintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Oaspeții străini vor vizita in
stitute de învățămînt superior din 
Moscova, Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale a U.R.S.S., 
centrala atomo-electrică a Acade
miei de Științe și Institutul unifi
cat de cercetări nucleare.

Lucrările seminarului vor con
tinua pînă la 16 septembrie.

Schimb de daruri 
între medici sovietici și americani

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 septem
brie, Freers, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. în U.R.S.S., a 
remis colectivului științific al In
stitutului de chirurgie toracică, a- 
parținînd Academiei de Științe 
medicale a U.R.S.S., un dar din 
partea chirurgului american prof. 
Kantrowitz — un aparat pentru 
circulația artificială a sîngelui. 
Acest aparat a fost prezentat la 
Expoziția americană de la Mos
cova.

Inmînînd aparatul denumit „ini
ma artificială“, Freers a spus că a- 
cest act constituie o expresie a co
laborării care poate să unească pe 
medicii din cele două țări în inte
resul fericirii întregii omeniri.

La ceremonia remiterii darului 
a luat de asemenea cuvîntul Mc
Clellan, directorul general al Ex- 
pozrței americane de la Moscova.

Prof. Serghei Kolesnikov, direc

torul Institutului de chirurgie to
racică, a rugat pe reprezentanții 
ambasadei americane și ai Comite
tului expoziției să transmită profe
sorului Kantrowitz din- partea chi
rurgilor sovietici un aparat folo
sit in intervenții cardio-vasculare. 
Acesta este un aparat automat 
pentru suturarea urechiușei cordu
lui. Freers a mulțumit lui Ser
ghei Kolesnikov pentru dar și a 
spus că el va face fără îndoială 
multă plăcere profesorului Kan
trowitz, întrucît aparatele sovie
tice de suturare sînt binecunoscute 
peste hotare și fac cinste inventa
torilor sovietici.

La Institutul de chirurgie tora
cică există qîteva modele de apa
rate pentru circulația artificială a 
sîngelui, realizate atît în U.R.S.S., 
cît și în alte țări. Aparatul ameri
can va fi experimentat, iar apoi 
folosit în practica clinică paralel 
cu modelele sovietic și englez.

Criza Ruhr-ului continuă...
BERLIN 10 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A. D. N., 
Burkhardt, președintele Uniunii 
patronilor din industria minieră a 
Ruhr-ului, a relatat la 9 septem
brie unor ziariști la Bonn că rea
lizarea primei faze a planului în
tocmit de proprietarii minelor și de 
guvernul de la Bonn cu privire la 
reducerea producției prevede în ge
neral încetarea lucrului la 40 de

mine din Ruhr și concedierea a cel 
puțin 200.000 de mineri.

Burkhardt a declarat că în cursul 
a doi ani 15 mine vor înceta lu
crul și vor fi concediați 50.000 de 
mineri. De la începutul crizei de 
desfacere din regiunea Ruhr și 
pînă în prezent numărul minerilor 
din această regiune s-a micșorat 
cu 50.000 persoane.

ȘTAS 3452 52.

De curtnd 50.000 
de oameni ai 
muncii din Ruhr 
au demonstrat 
la Bahum, Glad- 
beck șl la Hann 
in semn de pro
test față de 
marile conce

dieri ale tovară
șilor. lor mineri 
(Pe pancardele 
lor se poate citi 
între altele: „Să
răcie și teamă 
îrt familiile noa

stre).
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Cuvîntarea 
lui Ciu En-lai 

la recepția oferita 
în cinstea lui 

Tandzan lsibasi
PEKIN 10 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă relatează că 
la 10 septembrie Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a oferit o recepție in 
cinstea lui Tandzan lsibasi, fost 
prim-ministru al Japoniei, care 
vizitează China.

Luînd cuvîntul la recepție, pre
mierul Ciu En-lai a arătat că atît 
poporul japonez cit și poporul chi
nez doresc întărirea prietenei, îm
bunătățirea relațiilor dintre cele 
două țări și menținerea păcii în 
întreaga lume. Ciu En-lai a spus 
că speră ca în cursul vizitei lui 
lsibasi în China se vor putea duce 
tratative sincere pentru realizarea 
acestor dorințe ale celor două 
popoare.

In cuvintarea sa lsibasi a decla
rat că a sosit în R.P. Chineză 
pentru a aduce o contribuție la în
tărirea prieteniei între popoarele 
chinez și japonez.

Evenimentele din Laos

Transport de arme 
americane în Laos

NEW YORK 10* (Agerpres). ->
Potrivit relatărilor coresponden

tului agenției United Press Inter
national, la 9 septembrie Statele 
Unite au expediat în Laos opt 
avioane cu armament, inclusiv 
puști, grenade și muniții.

Protestul poporului 
vietnamez

HANOI 10 (Agerpres). — PoJ 
porul vietnamez protestează cu 
energie împotriva rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
cu privire la constituirea așa-zisu- 
lui Comitet pentru examinarea si
tuației din Laos.

După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, ziarul 
„Nhan Dan“ scrie într-un articol 
redacțional: „Dacă este necesar 
să se efectueze cercetări pentru 
că informațiile născocite calom
nioase și contradictorii răspîndite 
de imperialiștii americani și de 
guvernul Laosului au făcut pe 
unii oameni să se îndoiască de 
adevărul despre situația din Laos, 
de ce nu a permis atunci O.N.U. 
Comisiei internaționale pentru 
Laos să îndeplinească ea această 
sarcină ? Am vrea să știm cum 
poate acest comitet, propus de 
lagărul american, să fie mai im
parțial în îndeplinirea acestei 
sarcini decît Comisia internațio
nală pentru Laos al cărei pre
ședinte este reprezentantul Indiei 
— o țară neutră ?

Ziarul „Hoi Moi“ condamnă re
zoluția Consiliului de Securitate 
ca fiind „ilegală și periculoasă“, 
arătînd totodată că prin consti
tuirea ilegală a acestui „comitet 
pentru anchetarea faptelor“, se 
urmărește folosirea lui în scopul 
unui amestec militar direct în 
Laos.

DELHI. — La 10 septembrie a1 
sosit la Delhi, la invitația primu
lui ministru al Indiei, Nehru, de
legația guvernamentală a Republi
cii Populare Mongole.

MOSCOVA. — Reprezentan
ții vieții științifice au sărbătorit 
în cadrul unei ședințe a Prezi
diului Academiei de Științe a 
U.R.S.S. cea de-a 60-a aniversare 
a eminentului chimist Alexandr 
Nesmeianov, decorat cu acest pri
lej cu Ordinul Lenin.

NEW 10RK, — La 9 septem* 
brie a fost lansat la Cape Cana- 
veral un model experimental al sa- 
telui „Mercur . După cum anunță 
agenția United Press Internațional, 
satelitul nu și-a atins ținta din 
cauza unei pane de motor a rache
tei purtătoare de tip „Atlas“.

BERLIN. — Miercuri a plecat 
din orașul Gera spre U.R.S.S., în 
prima sa călătorie, un tren pre
văzut cu o garnitură de roți cu 
ecartament schimbător. Agenția 
A.D.N. menționează că acesta 
este primul tren cu garnitură de 
roți cu ecartament schimbător din 
întieaga istorie a căilor ferate. La 
călătorie participă ingineri și spe
cialiști din R. D. Germană, pre
cum și din U.R.S.S., Polonia și 
Cehoslovacia.


