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Construirea unei uzine 
de anvelope

Angajamentul de a economisi cît mal multă plete, luat In cinstea celui de cJ III-Iea Congres 
al partidului se va îndeplini numai dacă toate membrele brigăzii vor fi în curent cu cele mai 
noi procedee de croit. Fotoreporterul nostru a surprins-o pe Elena Mureșon responsabila brigăzii 
de tineret nr. 1 de la secția croit a fabricii de încălțăminte „lanoș Herbak" din Cluj, în 
timpul unei discuții cu tovarășele sale de muncă despre cele mai raționate căi de croire 

a pielii.
Foto : V. ALEXANDRU

Potrivit hotăririi Consiliului 
de Miniștri, la Popești-Leor- 
deni, în apropierea Capitalei, 
se construiește o uzină de an
velope cu o capacitate anuală 
de producție de un mi'.ion gar
nituri de anvelope pentru au. 
tobuze. autocamioane, turisme și 
tractoare.

Noua unitate a industriei 
noastre chimice urmează să in-
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Adunări 
închinate zilei 

de 1 Mai
In întreaga țară în uzine 

și fabrici, în mine și pe șan
tiere, în S M.T.-uri și comune 
continuă să aibă loc adunări 
închinate zilei de 1 Mai, ma
rea sărbătoare a oamenilor 
muncii din lumea întreaga.

In fața a sute de pârtiei- 
panți, la adunarea de la U- 
zinele „Grigore Preoteasa*1 
din Capitală a vorbit tov. 
Nicolae Cristian, membru în 
Biroul Comitetului orășenesc 
București al F.M.R.

La adunarea muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor de la marele 
laminor Bluming al Combi
natului siderurgic Hunedoa
ra, a luat cuvîntul secreta
rul Comitetului de partid, 
Octavian Palcău. De la în
ceputul anului, colectivul la
minorului Bluming a dat 
peste plan 24.450 tone lami
nate și a realizat peste 3 mi
lioane lei economii la prețul 
de cost planificat.

$î adunarea de la Fabri
ca de ciment „Congresul al 
19-lea*6 de la Blcaz a fost un 
prilej de trecere în revistă a 
realizărilor cu care colectivul 
acestei întreprinderi întîm- 
pină ziua de 1 Mai și Con
gresul al III-Iea al partidu
lui. Pînă la 27 aprilie s-au 
produs aici 13.225 tone ci
ment și 12185 tone clincher 
peste plan.

La Uzinele „Janos Herbak** 
din Cluj, despre însemnăta
tea zilei de 1 Mai au vorbit 
Gh. Nagy, președintele co
mitetului de întreprindere al 
uzinelor, în limba romînă, și 
Balogh Arcadie, secretar al 
comitetului de partid al uzi
nelor, în limba maghiară. In 
primul trimestru al acestui 
an muncitorii de aici au rea
lizat, prin reducerea prețului 
de cost, economii peste plan 
în valoare de 1.526.000 lei 
și un beneficiu peste plan de 
1.369.000 lei.

Numeroase asemenea adu
nări au mai avut loc în re
giunile Suceava, Stalin, Plo- 
ești, Craiova, Galați, Iași, Ti
mișoara șl Regiunea Autono
mă Maghiară-

(Agerpres)

în cinstea celui de al 111-lea Congres al P.M.R.

Pentru sporirea contribuției brigăzilor 
și posturilor utemiste de control 

la îndeplinirea angajamentelor 
întreprinderilor

tre Wi funcțiune In cursul anu
lui 1962. Ea va fi înzestrată cu 
utilaj modern care va asigura 
un înalt grad de automatizare a 
procesului de producție.

în prezent pe șantier se exe
cută lucrările de fundație la 
hala principală de fabricație, 
care se întinde pe o suprafață 
de peste 3 hectare. De aseme
nea continuă construcția labo
ratorului, a depozitului de pro
duse finite, a drumuri or și a 
căilor ferate de șantier.

Obiectivul de bază al între
cerii muncitorilor de pe acest 
șantier este grăbirea lucrărilor 
de construcție a halei principa
le de fabriesție, astfel incit în 
trimestrul patru al acestui an 
ea să fie gata pentru montaj.

(Agerpres)

La uzinele „23 August“ din Ca
pitală a fost dată de curînd în 
folosință o nouă hală de vopsit 
vagoane cisterne, automotoare, 

etc.
Foto : AGERPRES

Plenara lărgită a Comisiei 
literaturii pentru copii a Uniunii 

scriitorilor din R. P. Romînă

TINEREȚE 
$1 POEZIE 

de Tudor Arghezi

n întreaga țară, alături de 
întregul popor, tinerii în- 
timpină cu noi succese în 

muncă cel de al III-Iea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin.

In aceste zile, tinerii, urmînd 
exemplul comuniștilor, își anali
zează posibilitățile de a contri
bui și maj mult la * * *
angajamentelor lua
te de întreprinderi 
în cadrul 
întreceri 
în cinstea 
sului.

Comitetul raional 
U.T.M. „23 August" 
a organizat o consfătuire cu 
responsabilii de brigăzi și de 
pos.uri utemiste de control t^jn 
raion, în care s-au analizat 
rezultatele obținute de tineri în 
întrecere și s-a făcut un bogat 
schimb de experiență privind or
ganizarea tineretului in produc
ție, mobilizarea lui și mai activă 
în întrecerea socialistă.

La consfătuire au participat 
tovarășul Kopandi Alexandru, se
cretar al C.C. al U.T3L, și to
varășul Gheorghe lord ache, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București.

Referatul prezentat de tovară
șul loan Cornel, prim-secretar 
a] Comitetului raional U.T.M. 
„23 August", a subliniat că cele 
387 brigăzi de tineret din între
prinderile raionului, au obținut 
în cinstea Congresului Partidului 
rezultate însemnate în muncă. 
Astfel, cele mai multe brigăzi de 
producție ale tineretului de la 
uzinele „Republica" dau produse 
de calitate superioară și reali
zează însemnate economii. Bri
gada comunistului Petre Tănase 
de la laminorul de 3 țoii, de 
exemplu, a economisit, prin mai 
buna gospodărire a materiei pri
me și auxiliare, 48.000 lei. De 
asemenea numeroase alte brigăzi 
printre care cele de la uzinele 
„Vasile Roaită „Filatura Romî- 
nească de Bumbac" „Postăvăria 
Romînă", I.C.M.A etc. au obținut 
rezultate bune în întrecerea so
cialistă. Care sînt factorii care 
au asigurat ridicarea multor bri-

îndeplinirea

găzi la nivelul colectivelor frun
tașe de muncă ?

— Brigada pe care o conduc — 
arăta în consfătuire comunistul 
Ion Bratu, responsabilul brigăzii 
de producție a tineretului din 
sectorul 5 mașini agricole de ja 
uzinele „Vasile Roabă" — a ob
ținut succese bune in întrecere,

gadă. Organizate cu regularitate, 
consfătuirile de brigadă dezvohă 
spiritul critic și autocritic în 
muncă, dezvăluie neajunsurile și 
oferă soluții pentru înlăturarea 
lor, pentru continua perfecțio
nare a muncii.

In cadrul 
nea tinărul

avi matei 
socialiste 
Congre-

Pe marginea consfătuirii 
brigăzilor ți posturilor utemiste 

de control din raionul „23 August"

datorită unei mai bune organi
zări. Brigada are un plan lunar 
de lucru întocmit în consfătuiri 
de brigadă. La consfătuirile bri
găzii participă și șeful secției, 
tehnicianul brigăzii, secretarul 
organizației U.T.M. Cum lucrăm 
practic ? Sarcintre se împart zil
nic pe fiecare 
orice moment 
făcut. Decadal.
în care ne îndeplinim angaja
mentele. discutăm ce posibilități 
sint incă insuficient valorificate. 
Procedind așa noi ne îndeplinim 
în mod ritmic sarcinile de plan 
și. astfel, obținem produse de ca
litate mai bună și evident și eco
nomii. Recent, în urma cercetării 
mai atente a tuturor rezervelor 
interne ne-am majorat angaja
mentul inițial: în loc de 60.000 
lei economii în acest an, vom 
economisi 70.000 iei.

Mulți tineri care au luat cu
vîntul, printre care Rizescu Cor
nel, responsabil cu producția și 
calificarea în comitetul U.T.M. 
de la uzinele „23 August", Gîscă 
Ion de la uzinele „Republica", 
au scos în evidență faptul că 
pentru ca o brigadă să obțină 
rezultate bune, să devină un co
lectiv fruntaș de muncă, trebuie 
să-și desfășoare activitatea pe 
baza unui program de lucru bine 
chibzuit, mobilizator, iar fiecărui 
membru al brigăzii să-i fie re
partizate sarcini precise.

Un rol important în întărirea 
colectivului brigăzii, în stimula
rea inițiativelor personale ale ti
nerilor, îl au consfătuirile de bri-

tînăr așa că in 
știm Cg avem de 

analizăm telul

consfătuirilor, spu- 
Constantin Hălo.u, 

responsabil tehnic 
al brigăzii nr. 2 de 
la I.C.M.A., noi dis
cutăm probleme le
gate de mai buna 
organizare a mun
cii, de ridicarea ca
lificării profesionale,

de dezvoltarea mișcării de ino
vații, ds ajutorare a tinerilor 
rămași în urmă. In ultima pe
rioadă noi organizăm consfătuiri 
„fulger" în care discutăm stadiul 
în care ne aflăm cu realizarea 
unor angajamente. In acest fel, 
putem lua operativ măsuri pen
tru întărirea muncii în bri-

LIDIA POPESCU 
T. MIRONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

In zilele de 25, 26 și 27 aprilie 
au avut loc lucrările plenarei 
lărgite a Comisiei literaturii 
pentru copii a Uniunii scriitori
lor din R. P. Romînă. Pe lingă 
numeroși scriitori, la aceste lu
crări au participat profesori, în
vățători, educatoare, activiști ai 
U.T.M., instructori de pionieri, 
redactori ai ziarelor și publica- 
țiilor de tineret și copii și ai edi
turilor.

In cuvîntul de deschidere, Au
rel Baranga, secretar al Uniunii 
scriitorilor, ă arătat importanța 
plenarei atît pentru scriitori cît 
și pentru cei cărora le revfrie 
sarcina de seamă a educării ti
neretului — părinți și pedagogi 
— subliniind rolul pe care a- 
ceastă literatură îl are în edu
carea comunistă a tinerei gene
rații din țara noastră.

Referatele prezentate de scrii
torii Vladimir Colin și Ion Brad 
despre „Problemele prozei și poe
ziei pentru copii" au fost ur
mate de ample discuții. Refera
tele ca și dezbaterile au scos în 
evidență dezvoltarea literaturii 
pentru copii în țara noastră pe 
drumul realismului socialist. In

ultimii ani, în librării și bi
blioteci, cititorii-copii au găsit 
cărți noi și atractive cărora li 
s-au adăugat retipărirea unor 
cărți încă de mult îndrăgite de 
ei precum și lucrările apărute în 
revistele pentru copii, în manua
lele școlare. Analizîndu-se crea
ția pentru copii, succesele și lip
surile ei, s-a subliniat necesita
tea realizării în viitor a tot mai 
numeroasa volume de poezii șl 
proză pentru copiii de toate 
vî-rstele, inspirate din viața de 
a*zi a poporului nostru. Revistele 
literare pentru copii, editurile, 
trebuie să acorde o mai mare 
atenție publicării de lucrări edu
cative, de autentică valoare ar
tistică. Din lucrările plenarei a 
reieșit ca o necesitate, sporirea 
exigenței față de creațiile desti
nate tinerilor cititori, atît din 
partea autorilor cît și din partea 
criticii.

In încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul Nicolae Roman, se
cretar al C.C. al U.T.M. și Mar
cel Breslașu, membru în Biroul 
Uniunii scriitorilor.

(Agerpres)

In geamul atelierului meu de 
cuvinte împodobite, dăduse-n 
floare, acum vreo potru dimi
neți, un puiandru de cais. Mă
nunchiul ramurilor lui verti
cale, încărcate de bucurii tran
dafirii, mi-a urat în așteptarea 
creionului meu o zi de daruri 
delicate ale păm intui ui și lu
minii, chibzuite de-a lungul 
iernii, la întuneric. Fermecata 
exuberanță a tinereții, izbuc
nită într-o singură noapte, 
mi-a suris fericit din droaia de 
muguri cu petale. In splen
doarea limbii mute, puiandrul 
mi-a dat bună dimineața, l-am 
răspuns : iubitule, fii bineve
nit. Te aștept încă d:n octom
brie trecut, să-ți înșiri giuvae
rele pe cracă, mărgăritarele 
tezaurului tău tăinuit în rădă
cini. E și buna ta și buna 
mea vestire, Făt-Frumosule din 
lacrimă și rouă.

Băiețandrul înflorit Intra 
pînă-n ziuă, în poezia proas
pătă și fragedă, in tinerețe, 
care-i și a dumitale, puian- 
drule cititor.

Ce-i tinerețea, iubitule ? Are 
ea virstă ? Tinerețea de timp 
se mlădie pe tinerețea de cu
get și de gînd. Muncește-o, ca 
să-ți rămîie proaspătă întot
deauna, tinerețea închipuirii, a 
speranței și a visării.

Poezia nu-i numai în stihu
rile cîntate, care de puține or 
ajunge poezie întreagă. Poe- 
zia-i și dragostea, și prietenia, 
și credința, și munca, și lupta, 
învăluite in darurile scăldate 
zi cu zi in lumină. Poezie-i 
țara, țarina, e căminul, e casa, 
e viața de toate zilele. Tu in- 
frumusețează-ți-o prin înnoirea 
neîntreruptă a sufletului tău. 
Poezia e tinerețea dumitale.

Poezia începe cu nașterea, 
odată cu tinerețile de-o dată. 
E cineva bătrîn ? Nu-i nimeni 
bătrîn.

Poezia îți restituie tr€Ptat ti
nerețea cu care ai pornit în 
lume de-a lungul vieții, pe 
neștiute. Bucură-te gindule. 
Bucură-te tinerețe, bucură te 
poezie 1

In grupa „mare66 a grădiniței 
de copii dim M urgent (re

giunea laș»)

Foto : AGERPRES

Realizări a 
din C<

Tineretul Capitalei, ca și tcți 
tinerii și oamenii muncii din 
întreaga țară, se străduiește să 
intîmpine cel de-al III-Iea Con
gres al P.M.R. cu realizări cit 
mai frumoase în producție și 
în munca patriotică.

întrecerea socialistă cuprin
de în Capitală aproape 54.000 
de tineri muncitori. Realizări 
deosebite obțin în muncă brigă
zile de producție ale tineretului. 
In ultima săptămînă numărul 
acestora a crescut în Capitaiă 
cu 78, ajungmd la aproape 2300. 
Brigăzi noi s-au creat la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie“, 
Uzinele „Semănătoarea" și „23 
August". Fabrica de confecții 
„Gh Gheorghiu-Dej“ etc. Tot 
mai multe colective de tineri 
muncitori care alcătuiesc bri
găzile de producție cuceresc 
titlul de fruntașe în muncă. In 
ultima săptămină încă 28 de

Tinerii clujeni au
600 tone

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Comitetul regional 
U.T.M. Cluj a organizat între 
20—28 aprilie a. c. o săptămînă 
a muncii voluntare, dedicată 
colectării fierului vechi. Antre-

„Ziua munci
In cea de a 2-a duminică a 

lunii aprilie a acestui an, a 
fost inițiată de către organiza
ția de bază U.T.M. din satul 
Gtrliciu, regiunea Constanța 
„Ziua muncii patriotice". In a- 
ceastă zi aproape 100 de tineri 
au muncit pentru înfrumuseța
rea satului lor. Astfel o grupă 
de 20 utemiști a plecat spre lo
cul fixat pentru viitorul teren 
de sport al comunei. Aci ei au 
amenajat terenul de fotbal șl 
de volei tn vederea întrecerilor

le tinerilor 
apitală

brigăzi au devenit fruntașe în 
producție.

In scopul ridicării calificării 
lor profesionale, zeci de mii de 
tineri muncitori urmează cursu
rile de minim tehnic sau parti
cipă la activitatea cercurilor de 
citit literatură și desen tehnic, 
organizate în întreprinderi. 
Pentru a cuprinde cît mai mulți 
tineri, numărul acestor cercuri 
crește continuu. In săptămînă 
de la 18 la 24 aprilie au fost 
înființate alte 27 cursuri de 
minim tehnic și cercuri de citit 
literatură tehnică.

Numai în primele șapte zile 
brigăzile de muncă patriotică 
ale tinerilor bucureșteni au e- 
fectuat aproape 100.000 ore de 
muncă voluntară, lucrînd pe 
șantierele de construcții sau la 
înfrumusețarea Capitalei.

(Agenpres)

trimis Hunedoarei 
fier vechi

nați in această acțiune, tmerll 
din orașul și regiunea Cluj au 
obținut un succes important.- ei 
au expediat ieri Hunedoarei 
cantitatea de aproximativ 600 
tone fier vechi.

1 pa triotice"
sportive ce se vor desfășura în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Cei mai mulți tineri însă au 
muncit la alinierea, nivelarea și 
înfrumusețarea străzilor din 
centrul satului.

In aceste acțiuni s-au evi
dențiat numeroși tineri dintre 
care menționăm pe Ioana Chițu, 
Florin Mîrșalea și Danciu Vrîn- 
cean«u.

„Ziua muncii patriotice" s-a 
încheiat printr-o frumoasă reu
niune tovărășească dată în cin
stea celor care s-au evidențiat 
în muncă.

Profesorul și elevii săi de la' „seral*6 CORNEL STAVRU
învățător

—•—

Tinerii din fotografie sînt membrii brigăzii de tineret condusă 
de Alexandru Sas de la întreprinderea Forestieră Reghin. Prin 
munca patriotică prestată de ei la executarea unor lucrări, au 

contribuit la realizarea de însemnate economii.

Foto : A, VIERII

Elevii secției serale a Școlii 
medii „Mihail Sadoveanu" din 
Iași au obținut rezultate îm
bucurătoare la învățătură la 
sfîrșitul celui de-al doilea tri
mestru. Fiecare clasă a înregis
trat în acest trimestru o creștere 
simțitoare a procentului de pro
movați. Glasa a VIII-a A. pe 
primul trimestru a avut un pro
cent de 75,6 la sută promovați, 
la sfîrșitul celui de-al doilea tri
mestru însă, procentul s-a ridicat 
la 94,59 la sută. La clasa a 
Vlll-a B situația este, de ase
menea, bună: 71,3 la sută pro
movați in trimestrul întii, 86,11 
la sută promovați in trimestrul 
doi. Rezultate bune au obținut și 
clasele a X-a B și a IX-a A. 
Răsfoind cataloagele, constați, 
cu bucurie, că notele mari, de 
la 7 în sus, precumpănesc. Pen
tru că atenția nu s-a îndreptat 
doar spre numărul de promovați, 
ci ma> ales pentru obținerea u- 
nor rezultate calitativ ridicate.

La secția serală a Școlii me
dii „Mihail Sadoveanu“ s-a for
mat un stil de muncă adecvat 
specificului de la seral. Sarcina 
principală pe care și-au pus-o 
profesorii în cel de-al IHea tri
mestru a fost de a-i ajuta pe e-

levi, pe cît posibil, să se pregă
tească în școală, pentru lecții, 
începînd cu ora de curs, avind 
în vedere că în economia timpu
lui elevului-muncitor contează 
fiecare clipă; Astfel, cadrele di
dactice muncesc foarte mult la 
pregătirea uhei lecții, pentru a 
fi cît mai concisă - și în același 
timp să aibâ explicații clare a- 
supra fiecărei noțiuni, folosind 
mai multe scheme și grafice. In 
acest fd, elevii îndrumați să fie 
atenți la ore/își filează''încă din 
timpul expunerii principalele 
probleme din lecție: Organizarea 
mai judicioasă a consultațiilor și 
meditațiilor la materiile mai di
ficile cum sînt: matematica, fi
zica, chimia, științele naturii etc., 
a contribuit și ea la obținerea 
unor rezultate bune la învăță
tură.

Și grija școlii pentru preocu
pările muncitorilor elevi în afara 
școlii, pentru remedierea anumi
tor greutăți pe care le au la lo
cul de muncă, a fost mai accen
tuată în acest trimestru. Diri- 
ginții claselor de la seral au 
făcut, în trimestrul doi, nu 
mai puțin de 140 de vizite 
în întreprinderi și instituții. De 
asementa, la seral se pune mare

accent pe discuțiile individuale 
cu tinerii ; profesorii, diriginții, 
conducerea școlii au stat de vor
bă cu elevii (mai ales cu acei 
elevi care dovedeau anumite lip
suri fie în pregătirea lor, fie că 
erau indisciplinați). însăși direc
toarea școlii,-tov. (jeorgeta Hagi, 
a stat de vorbă cu mai mulți e- 
levi, străduindu-se să găsească 
împreună cu aceștia soluțiile de 
îndreptare a situației la învăță
tură. Este elocvent în acest sens 
cazul * elevului Mihai Popovici 
din clasa a X-a A., care era 
slab la învățătură și nediscipli
nat. Acest elev, după ce a fost 
chemat o singură dată la direc
toarea școlii, care a stat de vor
bă cu el, în modul cel mai tovă
rășesc, a simțit cu adevărat ru
șinea pentru faptele sale și s-a 
îndreptat radical, devenind în 
scurt timp un elev fruntaș atît 
la învățătură cît și la disciplină.

Sau, o altă metodă folosită; 
ședințele de analiză a situației 
la învățătură, organizate în 
întreprinderi (exemplu I.C.E.T.) 
unde au participat toți elevii 
„seraliști“ din întreprindere, 
precum și muncitori și ingi
neri din întreprindere și o 
parte din cadrele didactice ale

școlii. Analiza activității școlare 
în fața conducătorilor întreprin
derilor, a muncitorilor și ingine
rilor, â profesorilor, a tovarăși
lor de muncă a fost, poate cel 
mai puternic stimulent la învăță
tură. In cadrul acestor ședințe a 
fost discutat fiecare elev în par
te, au fost subliniate realizările 
și lipsurile fiecăruia. Rezultatul: 
creșterea interesului întreprin. 
derii pentru elevii săi de la 
seral, sporirea spiritului de 
răspundere al elevilor față de 
învățătură, organizarea unor 
forme de ajutorare și control a 
activității celor de la seral — și, 
în ultima instanță, intensificarea 
muncii de învățătură.

Sînt însă întreprinderi care 
nu sprijină eforturile pe care le 
fac profesorii pentru a-i ajuta cît 
mai bine pe elevi. Astfel în
treprinderea 3 construcții (care 
are 97 de elevi), I.R.A. 4 
(cu 12 elevi). Utilaj transport 
(cu 10 elevi), A.C.B. (cu 6 e- 
levi) și altele nu s-au interesat 
niciodată de elevii lor, cum în
vață acești tineri, cum se com
portă în școală. Dacă s-ar fi in
teresat, ar fi văzut că elevii a i 
nevoie de ajutorul întreprinderii 
și că fără acest ajutor, rezulta

tele nu sînt tocmai cele aștepta
te. Astfel, la întreprinderea 3 
construcții lucrează Adrian Tu- 
fescu, elev în clasa a VIII-a B 
la seral, care este rămas în ur
mă la învățătură la 3 materii și 
are și un număr destul de mare 
de absențe nemotivate ; Aurica 
Lebădă care a rămas în urmă la 
două materii; Elena Sofrome 
rămasă în urmă la o materie 
etc. Ce știe întreprinderea des
pre acești elevi ? Ce știu între
prinderile I.R.A. 4 șj A.C.B. 
despre elevii lor dintre care u- 
nii au greutăți la învățătură, nu 
reușesc să-și împartă bine 
timpul ?

Conducerile acestor întreprin
deri, organizațiile U.T.M., comi
tetele de întreprinderi s-au mul
țumit să le asigure tinerilor 
condițiile la care au dreptul, s-an 
mulțumit să-i știe la școafa, să 
mai citească din cînd în cînd 
înștiințările primite de la diri
ginte cu situația la învățătură a 
elevilor lor, să mai primească 
vizita vreunui diriginte. Atît. 
Acest mod de a înțelege grija

FLORIAN BORZ

(Continuare în pzg. 3 a)

La întreprinderea „Electrometai" 
din Arad a fost terminat de cu- 
rînd un nou lot de strunguri 
S.P. 750. înainte ca strungurile 
sâ ia drumul fabricilor și uzine
lor patriei, calitatea lor este 

verificată cu atenție.

; Foto : AGERPRES



Mașina electronică 

poate... învăța ?!
Prototipul 

primei mașini 
de calculat

Trăim în era ciberneticii și ne
am obișnuit cu multiplele pro
prietăți uluitoare ale mașinilor 
electronice de calculat. Sînt bine 
cunoscute atît „talentele" lor 
matematice — mașinile execută 
volume uriașe de calcule în fie
care secundă — cît și spectacu
loasele lor proprietăți „nemate, 
matice** - mașinile electronice 
traduc cărți dintr-o limbă în alta 
cu o viteză fantastică și mai 
bine decît muțiți traducători, joa
că șah cu competența unor 
maeștri internaționali, conduc 
uzine complet automatizate etc. 
etc.

Dar tot atît de bine cunoscut 
este și faptul că toate operațiu
nile efectuate de mașina elec
tronică, indiferent dacă ea rezol
vă ecuații sau stabilește din mii 
de observații meteorologice 
„timpul probabil", îi sînt indicate 
în prealabil de om. Pînă și ma
șina cibernetică cea mai perfec
ționată funcționează numai 
după o comandă-program. Pen
tru rezolvarea unei ecuații, de 
exemplu, programul trebuie să 
indice tot mersul calculului : 
mașina va înmulți între ei ter
menii, va extrage radicalul, va 
efectua adunarea și așa mai de
parte pînă la obținerea rezulta
tului final.

In fond, veți zice ce se poate 
cere mai mult unei mașini ? Se 
știe doar că marele avantaj al 
mașinilor electronice constă doar 
în faptul că ele execută incom
parabil mai repede decît omul 
toate calculele matematice. Dar, 
savanții nu s-au mulțumit cu a- 
ceasta stare de lucruri și cu 
efectuat în ultimul timp cercetări 
©are par desprinse din paginile 
celor mai pasionante romane de 
știință fantastică. Intr-adevăr 
oamenii de știință din numeroa
se țări au încercat să rezolve ur
mătoarea problemă excepțional 
de dificilă : nu s-ar putea oare 
ca mașinile să-și traseze singure 
calea spre soluționarea proble
melor? Este lesne de prevăzut ce 
or însemna o asemenea desco
perire. Pînă de curind insă, re
zultatele acestor cercetări erou 
puțin satisfăcătoare, lată insă 
că recent, un colectiv de oameni 
de știință sovietici au obțr.ut 
succese excepționale in acest 
domemu atît de dificil, ajungîod 
la concluzia că există totuși un 
temei de a se presupune câ ma
șinile electronice pot fi astfel 
adaptate incit să posede aptitu
dini „creatoore*41

Maimuța 
ți... portocala

Omul de știință sovietic Ev
ghenie Arin, șeful sectorului ci
bernetic al Universității de Stat 
din Riga, a declarat de curînd 
următoarele la radio Moscova :

Activitatea cerebrală a omu
lui este extrem de complexă, 
dar și în această activitate exis
tă legi simple. Ele pot fi puse 
ușor în evidență, urmărind de 
exemplu activitatea cerebrală a 
animalelor, lată de ce atenția 
colectivului său de cercetări a 
fost atrasă de o experiență deo
sebit de interesantă, pe care fi
ziologii au efectuat-o cu mai
muțe superioare.

Se știe că fructul preferat al 
maimuțelor este portocala. O 
portocală a fost înconjurată de 
un brîu de foc și cercetătorii au 
învățat apoi o maimuță să stin
gă focul cu apă pentru a putea 
ajunge la portocala dorită. Ex
periența a fost montată pe o 
plută mare care plutea pe un 
bazin cu apă. Maimuța lua cu 
gălețica apa dintr-un butoiaș a- 
șezat la un capăt al plutei și 
alerga în cealaltă extremitate a 
plutei unde ardea focul. Cu alte 
cuvinte, ca să stingă focul și să 
ia portocala, maimuța era nevoi
tă să parcurgă pînă la butoiaș 
de repetate ori un drum lung, 
deși de jur înmprejur era apă 
suficientă. Cu toate acestea 
maimuța lua apa numai din bu
toiaș. Nefericirea ei consta în 
faptul că ea nu cunoștea toată 
sfera noțiunii „apă“. Dar odată, 
întîmplător, agitînd gălețica la 
suprafața bazinului a umplut-o 
cu apă. Acest fapt a constituit 
pentru maimuță o „descoperire 
formidabilă". De acum înainte 
ea putea să stingă focul cu apa 
din bazin, renunțind la acele 
drumuri lungi pină la butoiaș. 
Animalul a „învățat" singur, fără 
nici un ajutor, un procedeu nou.

Mașini 
deosebite

Studiind această exoeriență, 
E Arin și colaboratorii săi cu 
reușit să demonstreze că mașina 
electronică de calculat coate fi 
adaptată astfel incit sâ dobin- 
deoscă $« ea un minim de apti
tudini „creatoore". In acest scop, 
oomenii de știință din Riga au 
obligat o mașină electronicâ sâ 
rezolve o serie de ecuații mate
matice fără a-i indica operațiu
nile respective. In schimb, in 
dispoz tivul de memoriza-e oi 
mașinii au fost introduse noțiuni 
privind unele reguli elementare 
de algebră. După 40 de minute, 
incercind sute de variante gre
șite, mașina a reușit in cele din

urmă să rezolve ecuația cea 
mai simplă. Ea a „înțeles" parcă 
principiul algebric de rezolvare 
al ecuațiilor. Dar partea cea 
mai interesantă urmează abia 
acum. Memorînd principiul „des
coperit", mașina a început de- 
acum încolo să simplifice pro
blemele mai complexe ca să le 
reducă la acest principiu ele
mentar și să le rezolve. In acest 
fel, mașina electronică... a înce
put să învețe din „propria ex
periență".

Perspectivele..
deschise de aceste lucrări sînt 

excepționale, mai a'.es acum la 
începutul zborurilor cosmice. In
tr-adevăr, savanții sovietici sînt 
de părere că primii Columbi ai 
spațiilor interplanetare vor fi 
niște ...„roboți" de un fel deo
sebit, niște aparate automate ce 
vor conduce rachetele. Automa
tele electronice vor conduce 
precis navele cosmice. Ele vor 
controla direcția de zbor, se vor 
orienta după aștrii nemișcați, 
vor regla viteza de zbor, vor opri 
sau pune in funcțiune motoarele. 
Cuptoare spec die vor transmite 
în permanență informații cu pri
vire la viteza și direcția de zbor 
sau in legătură cu obstacolele 
eventuale din calea navei. Toa
te aceste dote vor ajunge la 
blocul de calcul unde se va face 
comparație cu programul-co
mandă primat înainte de start 
„Creierul electranic" va rezolva 
in timpul ibonilut extrem de 
muîte ecuctr, alegird din sute 
de variante pe cea mai po
trivită.

Am vrec să subliniem totuși, 
în concluzie, că pină și „talen
tul" de a învăța cl mașinilor ci
bernetice se de to -este unui pro
gram compus de om. Această 
comandă-prog-cm conține numai 
o pc-te neînsemnată din activi
tatea creierului omenesc. Orice 
performanțe ale mașinilor elec
tronice nu pot fi obținute decît 
cu ajutorul oamenilor, sînt indi
solubil legate de octivitatea oa
menilor. Dar faptul că savanții 
vor reuși să construiască mașini 
cibernetice capabite de a „în
văța", constituie fără îndoială 
unui din cele mai însemnate 
progrese ale științei contempo
rane, constituie unc din marile 
bi ruin ți ale noțiunii umane pe 
colea cuceririi tainelor naturii.

Ing. 1. IONESGU

La Muzeul de istorie din 
Moscova a fost descoperit 
primul exemplar al unei ma
șini de calculat proiectate și 
construite de cunoscutul ma
tematician rus Pafnuti Cebî- 
șeev în deceniul al VIII-1 ca 
al secolului trecut.

Pînă în prezent se credea 
că unicul exemplar al primei 
mașini de calculat din lume, 
realizat de Cebîșeev, ar fi 
cel dăruit în anul 1882 de 
savantul rus Muzeului națio
nal de arte și meserii de la 
Paris.

Vitamina „E“ 
din grîu

In urma unor experiențe 
îndelungate un colectiv de 
cercetători de Ia întreprinde
rea „Weizenin" din Dresda 
a reușit să obțină din grîu 
ulei bogat în vitamina „E“.

Pînă acum vitamina „E" 
se obținea numai pe cale 
sintetică, iar monopolul de 
fabricație aparținea unei fir
me vesi-germane și unei fir
me elvețiene. Prin obținerea 
concentratului de vitamină 
„E* din grîu la întreprinde
rea din Dresda, acest mono
pol a fost lichidat.

Uzină pentru 
prelucrarea 

algelor
La Institutul științific de 

biologie al Academiei R.P.U. 
din Tihany (Lacul Balaton), 
după cercetări de cîțiva ani, 
la 1 mai va intra în funcție 
prima „uzină de prelucrarea 
algelor".

Intrucît în Lacul Balaton 
cresc anual aproximativ 
300.000 tone de alge, iar 
peștii existenți consumă doar 
circa 6.000 tone, algele vor 
fi folosite ca materie primă 
pentru prepararea unor pro
duse farmaceutice, iar pro
dusul auxiliar va fi folosit 
pentru hrană in sectorul avi
col. unde a dat rezultate foar
te bune.

In era sputnicilor și tunicilor, 
visurile realizabile nu ne con
duc nu-mai în Cosmos ci și 
pe pămînt, proiecte gigan
tice așteptîndu-și realizarea. 
Un exemplu, îl constitue pro
iectul pentru construirea unui 
dig peste Marea Behring, 
care va asigura o legătură 
feroviară directă între U.R.S.S. 
și continentul american. Du
pă cum preconizează unii in
gineri, gabaritul liniei ferate 
va fi de 4-5 metri, iar trenu
rile tip rachetă, vor circula 
cu o viteză de 300 km. pe 
oră. lată cum își imaginează 
desenatorul revistei „Neue 
Berliner IIlustrierte" un ase
menea nod de cale ferată.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Inframicro-biologie al Academiei R. P. R.
Foto : PAVEL POPESCU

Film în d interiorul
organismului

Există în corpul fiecăruia din 
noi o „lume" nevăzută în care 
se petrec fenomenele cele mai 
variate și interesante ale biolo
giei. Pînă de curînd „persona
jele" acestui univers lăuntric nu 
erau cunoscute decît sub forma 
de „portrete statice". Dar oa
menii de știință nu s-au mulțu
mit numai cu atîta. ” 
mai bună cunoaștere a 
miei, fiziologiei și 
corpului uman, savanții au vrut 
să observe și să filmeze viața 
organelor noastre interne, să ne 
transmită procesele ce au loc în 
interiorul organismului nostru.

Rezolvarea acestei probleme 
nu era de loc ușoară, căci tre
buiau învinse o serie de dificul
tăți. In primul rînd trebuiau 
create aparate miniaturale care 
să poată fi introduse în orga
nism. Electronica medicală a 
reușit să confecționeze aparate 
de luat vederi de dimensiunea 
unei pilule obișnuite. Astfel de 
„camere cinematografice" au for
ma unui cilindru minuscul lung 
de 23—30 mm. cu diametral de 
7—10 m.m. puțind fi ușor in
troduse în organism. O altă di

Pentru o 
anato- 

patologiei

ficultate, cea a iluminării „acto
rilor" din 
lui, a fost 
întunericul 
luit se pot 
de lumină care oferă o „lumină 
rece" cu o intensitate uriașă.

Filmarea în corpul omenesc a 
devenit posibilă datorită și al
tor perfecționări tehnice ca : 
sistemul de securitate oferit pa
cientului și examinatorului, pe
liculei reversibile etc.

Un pas înainte pe acest drum 
l-a constituit cuplarea „cinema
tografiei interne" cu televiziunea 
în culori. în acest caz. nu mai 
este nevoie de peliculă, filmul 
fiind transmis direct din inte
riorul corpului, pe ecranul tele
vizorului.

în afară de filme propriu- 
zise, în care stomacul, bronhiile 
sau alt organ își „joacă" rolul 
ca niște veritabili actori, se 
pot realiza prin endocinemato- 
grafie și alte înregistrări. Prof. 
M. JV. Livanov (U.ILSS-) a 
realizat astfel un electroencefa- 
loscop. prin care se pot studia 
procesele de excitație și inhibi
ție din creier. Pe ecranul tele
vizorului construit de savantul 
sovietic pot apare sub formă de 
puncte Luminoase de intensități 

diferite, răspunsurile creierului 
la diferite excitații. Aceste punc
te variate se filmează și proiec- 
tîndu-se apoi filmul se pot diag
nostica diverse tulburări psihice.

De asemenea, cu ajutorul 
unor endoradiosonde se pot înre
gistra pe benzi modificări fizice

interiorul organismu- 
și ea rezolvată. în 
din cavitățile corpu- 
astăzi produce surse

sau chimice din mediul explo
rat : temperatură, presiune, aci
ditate etc. Ca și în cazul sta
țiilor interplanetare, semnalele 
endoradiosondei sînt captate cu 
ajutorul unor antene speciale 
și conduse la aparatele de recep
ție care le înregistrează sub 
formă grafică.

Utilizarea cineinatografiei știin
țifice cu multiplele sale ramuri 
a făcut posibile însemnate pro
grese în științele medicale.

Multe din secretele funcționă
rii organismului uman în stare 
normală și patologică, au putut 
fi dezlegate numai cu ajutorul 
cinematografiei. Aparate spe
ciale de filmare rapidă permit 
filmările cu o frecvență de sute 
de mii de fotografii pe secun
dă, care redau cele mai intime 
procese biologice,

în combinație cu microscopul, 
aparatul de microcinematografie 
face posibilă filmarea unor mi
crobi dinlr-o picătură de lichid 
sau lupta dintre o bacterie și 
un globul alb.

Însfîrșit, endocinematografia 
poate cerceta acțiunea diferite
lor medicamente și tipuri de 
alimentație la diferite vîrste și 
stări ale organismului : obosea
lă, boală etc., mișcările plăminu- 
lui, ale inimii sau transformarea 
stomacului în cursul digestiei.

Uriașele succese obținute pe 
drumul studierii organismului 
dovedesc astfel marile perspec
tive ce se deschid în fața medi- 
cinei moderne.

Dr. E. ROȘ1ANU

Proiect
Specialiștii sovietici au elabo

rat un proiect de transvazare a 
apelor fluviilor de nord în ba
zinul Volgăi.

După cum prevede proiectul, 
în cursurile superioare ale fiu- 
viilor Peciora, V-îciegda și Ka
ma vor fî construite trei baraje. 
Se vor crea trei lacuri artificiale 
uriașe. Ele vor fi unite prin ca
nale. Lacui de acumulare Pe- 
ciona — Vîciegda — Kama va 
deveni cel mai mare Iac artifi
cial din lume.

Marea Gaspică, ai cărei nivel

gigant
a coborlt cu 2,3 
velul său mediu, 
plimentar 40 km 
an.

Problemele 
«căderii nivelului 
au fost discutate tiinp de o sap- 
tămîna la o conferință specială 
care a avut loc la Casa Oame
nilor de Știință din Moscova.

La această conferință astro
nomul sovietic M Eighenson a 
prezentat un referat în care 
ajunge la concluzia că scăde
rea rapidă a nivelului Mării 
Ga spice se datorează în ultimă 
analiză faptului că in prezent 
Pămîntul este supus unei acti
vități solare extrem de intense.

m față de ni- 
va primi su- 

c. de apă pe

preîntâmpinării
Mării Gaspice

0 interesantă
carte pentru 

tineretn
In educația științifică ateistă 

are o însemnătate deosebi
tă demonstrarea concretă, con
vingătoare 
dogmelor 
în acest 
originii, esenței și scopului mi
tului despre Hristos. Cercetă
toarea sovietică K. L. Voropae
va, candidat în științe istorice, 
prin lucrarea sa „A trăit oare 
Hristos ?“, aduce o însemnată 
contribuție în acest sens.

Folosind un vast material is
toric, reunind dovezi multiple, 
autoarea demonstrează fără pu
tere de tăgadă faptul că' „nu 
Hristos a întemeiat religia creș
tina, ci creștinismul l-a creat 
pe Hristos**.

K- L. Voropaeva începe prin a 
analiza condițiile soci a l-istorice 
ale apariției creștinismului în 
acele împrejurări în care starea 
de depresiune morală, de con
damnare și desnădejde to-taTa la 
care au fost aduse masele de | 
către stăpînii de sclaVi, nepu
tința sclavilor de a-și schimba 
cu forțe proprii modul de viață, 
au creat condiții prielnice pen
tru creșterea și intensificarea 
religiozității.

Pentru a se afirma, creștinis
mul ca și celelalte religii a folo
sit atracția pe care o exercită a- 
supra credincioșilor existența 
unei figuri supranaturale capa
bilă să înfăptuiască „minuni**, 
„eroul** principal „dascălul** și 
„mintuitorul *. Autoarea demon
strează pe larg, prin studiul 
comparat al religiilor vechi (la 
care se adaugă studiul publicat 
în anexă al lui Em. IarosTavskt 
și F- Putințev „Mîntuitorii** pre
creștini, creștini și postcreștini 
ai lumii”) făptui că ideea unui 
mînțuitor ^‘ceresc miraculos, 
ideea care ocupă locul central 
în religia creștină, a existat :1a 
diferite popoare cu mult înainte 
de apariția creștinismului. f 9

Lucrarea cercetătoarei sovie
tice demonstrează apoi neadevă
rul existenței reale a lui Hris
tos prin trei argumente prin
cipale :

In primul rînd ea dovedește, 
pe baza unui vast material de 
informație istorică, că autorii 
antici (Plutarch, Lucian, Ju
venal, Martial, Seneca, Pliniu 
cel Bătrîn) care au trăit în e- 
poca pe care religia o consideră 
legată de nașterea și viața lui 
Isus — nu au nici o singură 
referire cu privire la Hristos cu 
toate că ei au dat mare atenție 
problemelor religioase

In al doilea rînd, autoarea se 
referă tocmai la absurditățile și 
contradicțiile flagrante ale e- 
vangheliilor cu privire la Hris
tos, dovedind astfel că ele nu 
se bazau pe fapte istorice reale, 
ci pe plăsmuiri care avînd di
ferite izvoare se contraziceau 
unele pe altele.

In al treilea rînd, autoarea 
arată de ce mitul lui Hristos a 
avut această putere de atracție 
asupra populației din imperiul 
roman, explicînd caracterul său 
reacționar, rolul său diversio
nist, de îndepărtare a maselor 
de la lupta împotriva asupririi 
sub pretextul cuceririi raiului 
ceresc“.

După cum ne arată Voropae
va, documentele istorice duc îa 
concluzia eă presupusul .înte
meietor al creștinismului, nu a 
trăit în realitate niciodată. Ase 
menea tuturor celorlalți zei, el 
„a existat** nttmai în imagina
ția oamenilor ca un personaj re
ligios născocit.

Mitul despre Hristos servește 
și astăzâ forțelor reacționare în 
lupta lor împotriva maselor 
populare și progresului — iată 
concluzia argumentatei lucrări 
a cercetătoarei sovietice, contri
buție valoroasă la risipirea ne- 
gurei falselor credințe religi
oase.

a neadevărului 
religioase — și', 
sens — explicarea

M. P0ENARU

— Frumoși pantofi ! Cinci i-m cumpărat ?
— Acum 20 de ani.
— Nu înțeleg.
— Foarte simplu. Ei sînt făcuți dintr-un bio- 

polimer sintetic descoperit la sfîrșitul secolului 
trecut. Pantofii făcuți din această ..piele vie" se 
autoregenerează' Ei „trăiesc" din... praf, aer și 
apă, care îi regenerează pe măsură ce se uzează...

— Care este traiectoria optimă ca să putem 
ajunge încă astăzi în Alfa Centauri ?

— Așteaptă două minute să-ți dau răspunsul.
— Cum, îl poți da aici pe loc? Nu trebuie să 

intri în legătură cu centrala de calcul ?
— Centrala de calcul o am în buzunar. S-au 

schimbat multe de la apariția primelor mașini 
automate de calcul. „Creierul biopolimeric" de 
buzunar se poate lua la întrecere cu orice tip de 
mașină de acest fel. Dispozitivele de memorizare 
sînt molecule complexe, asemănătoare cu cele 
ale acidului dezoxiribonucleic, „memoria" biolo
gică a celulelor vii. O asemenea moleculă uri
așă, pe care totuși abia de o poți observa la mi
croscop, poate „memoriza" echivalentul unei bi
blioteci de o sută de mii de volume. Elementele, 
„lămpile", sînt alte grupuri de molecule uriașe, 
specializate. întrebările adresate „consilierului 
biopolimeric", precum și răspunsurile, circulă 
direct intre creierul meu și dispozitivul său re
ceptor, pe calea undelor. De aceea nu vezi nici 
un fel de electrozi...

— Ce sînt aceste rezervoare ?
— Nu sînt rezervoare , sînt noile uzine de 

produse alimentare.
— Dar nu văd nici o mașină, nici un dispozi

tiv, nici măcar un cadran indicator. Și înăuntru 
e doar o pastă amorfă...

— „Dispozitivele" și „mașinile" pe care, le ca
uți nu le poți vedea. Sînt prea mici ca să se 
vadă cu ochiul liber. Aici lucrează biopolimeri 
artificiali producători de alimente, care nu sînt 
altceva decît macromolecule sintetice, specializate 
în producerea alimentelor. Noi le dăm numai 
materia primă : apă, aer. lumină. în fiecare 
^rezervor" se află alt biopolimer artificial, spe
cializat. Acesta de aici produce carne, celălalt 
ciocolată...

Aceste dialoguri ale Unor oameni de la începu
tul secolului viitor sînt deocamdată produsul fan
teziei autorului acestor rinduri. Perspectiva pre

zentata este însă reală. Știința contemporană « 
făcut deja progrese extraordinare, care fac pro
babile, asemenea previziuni. Este vorba aici de 
progresele chimiei, care a început să pătrundă 
de pe acum în „citadela materiei vii".

Aceasta reprezintă poate cea mai revoluționară 
orientare a științei moderne, și a îndreptățit pe 
acad. N. N. Semenov să afirme că pățim în se
colul polimerilor sintetici. Așa cum se arată de 
altfel în articolul lui Boris Agapov, publicat in 
ultimele trei numere ale revistei sovietice „Teh
nica Maladioj", polimerii sintetici tint pe cale să 
depășească ca - importanță numeroase cuceriri 
ale științei și tehnicii.

Oamenii de știință sîăt pe cale să dezlege se
cretele substanței vii. Și știm astăzi că substanța

tregi unor laboratoare modem utilate, fi pot 
identifica urme de substanțe fantastic de diluate, 

în ceea ce privește capacitatea de înmagazi- 
nare a informațiilor materia vie bate toate re
cordurile. Știm că cele mai complicate organisme 
vii, mamiferele superioare, provin din combina
rea a numai două celule sexuale. Aceste celule 
conțin înregistrat întreg „mesajul ereditar" al 
speciei. Miile de funcțiuni și de celule speciali
zate ale organismului, fiecare amănunt al aspec
tului și funcționării sale sini înregistrate în 
două celule. Ele conțin totuși înregistrată o 
uriașă cantitate de informație.

Toate aceste minuni se realizează pe baza in
teracțiunilor dintre diferitele grupuri de atomi 
care alcătuiesc moleculele uriașe ale substanțelor

La hotarul dintre 
real și fantastic

vie este capabilă să facă mult mai mult decît s-a 
reușit vreodată si se realizeze cu ajutorul uzine
lor, laboratoarelor, mașinilor și aparatelor 
obișnuite.

Licuricii, bacteriile și peștii luminoși produc 
lumină fără să aibă nevoie de curent electric, 
mușchii produc energie mecanică fără a avea 
nevoie de pistoane, sau rotoare, celulele plantelor 
elaborează alimente pe care cele mai complexe 
uzine chimice nu sînt încă în stare să le 
sintetizeze.

Nici o mașină electronică de calculat nu se 
poate lua și nu se va putea lua vreodată la în
trecere, în ceea ce privește complexitatea, cu 
creierul omenesc.

Celulele limbii și ale nasului realizează în frac
țiuni de secundă analize chimice care cer ore în

ce compun materia vie. Am început să cunoaș
tem încă de pe acum legile a cîteva din aceste 
interacțiuni. Se pare chiar că moleculele substan
ței vii sînt capabile să facă și transmutații 
atomice.

în ultimul an. oamenii de știință sovietici au 
făcut cîteva mari descoperiri dezvăluind taine 
ale materiei vii. Cel mai important succes al 
chimiei sovietice îl constituie lucrările lui Lev 
Blumenfeld, doctor în științe chimice. Acesta a 
reușit să-și fundamenteze ipoteza cu privire la 
proprietățile antiferomagnetice ale acizilor nu
cleici.

Alt cercetător sovietic a reușit să introducă 
electrozi în interiorul însuși al celulelor vii și să 
amplifice curenții electrici fantastic de slabi 
produși de activitatea lor. Cercetătorii sovietici 
au reușit astfel să deschidă un drum care duce 
la descoperirea fi stăpinirea proceselor de bază

(de substanței vii. Cu alte cuvinte, aceasta înseam
nă că într-un viitor mai mult sau mai puțin 
apropiat, vom reuși să construim ceea ce acad. 
N. N. Semenov a denumit „mașini moleculare". 
Adică, vom reuși să construim edificii moleculare 
uriașe formate din mii, zeci sau chiar sute de mii 
de atomi, care să fie capabile să execute lucruri 
pe care ostăzi le fac numai moleculele substan
țelor care compun celulele vii.

Ele vor prelucra materiile prime, dînd produ
se finite.

Mașinile moleculare construite de chimia vii
torului vor fi capabile sâ înlocuiască o foarte 
mare parte din mașinile, uzinele, laboratoarele și 
aparatele de astăzi.

„Mașinile moleculare" vor cuceri astfel aproa
pe toate domeniile tehnicii viitorului, căci ele 
vor fi capabile să facă tot ce fac astăzi celulele 
vii. Ele vor înlocui laboratoarele de analize chi
mice, uzinele chimice, uzinele textile și de 
pielărie.

„Mașinile moleculare" vor înlocui o mare parte 
din aparatura sensibilă de măsură și control în
trebuințată astăzi în toate domeniile științei ți 
tehnicii. Putem concepe chiar și aparatură radio- 
tehnică bazată pe combinații macromoleculare.

Introducerea mașinilor moleculare în tehnica 
viitorului va avea ca efect schimbări revoluțio
nare.

Cîțiva metri cubi de biopolimer artificial vor 
putea înlocui de exemplu o fabrică de zahăr 
actuală, care se întinde pe o suprafață de hec
tare. „Mașinile vii" vor semăna tot atît de puțin 
cu mașinile actuale cum seamănă, de exemplu, 
un cartof cu un automobil. Structura, „piesele" 
lor vor fi invizibile pentru ochiul liber, însă 
vor fi mai puternice decît tot ce a putut realiza 
tehnica actuală, căci își vor exercita acțiunea 
direct „de la egal la egal" asupra atomilor și 
moleculelor substanțelor de prelucrat.

Secolul macropolimerilor, despre care vorbea 
acad. N' N. Semenov promite să fie mai neaș
teptat și mai bogat în realizări uimitoare decît 
tot ce a putut produce imaginația.

Ing. A. NEGREA

•) K. L. Voropaeva — can
didat în științe istorice: „A trăit 
oare Hristos" ?

Biroul „Biofi,pribor“ a conceput șl construit un complex de dis
pozitive electroencefalogrofice de tip nou core permite pu
nerea unui diagnostic moi sigur și do putința so se elabo-eze 
noi metode de studiere a activității scoarței cerebrale. Com
plexul encefalografic va fi folosit otit in institutele de cercetări 

științifice cit și în clinici.

Foto : TASS



Organizația de bază—temelia U.T.M. 
Sarcinile organizațiilor de bază ale U.T.M 

Participarea utemiștilor la viața 
și activitatea organizației de bază

LECȚIA VI*A (partea ll-a)

frnwre. începutul în nr. 3407)

Organizațiile de bază U.T.M. 
ibuie să desfășoare o vastă 

multilaterală activitate po- 
ico-educațivă și organizatorică 

vederea pregătirii unor 
dre tinere de constructori, ai. 
cinismului cu o înaltă con- 
iință politică, cu o pregătire 
ofesioriafă la nivelul celor mai 
>i cuceriri ale științei și tehni- 
i, cadre entifziasfe, devotate, 
ita să meargă oriunde le cere 
irtidul, organizația, să-și In
line întreaga viață construcției 
cialiste.
Aceste minunate trăsături ale 
-nstructorulîii socialismului, pe 
re le’cultivă Uniunea Tineț-e- 
lui Muncitor, se formează în 
cui activității educative a or- 
infzației de bază U.T.M, In 
atutul U.T.M. se prevede că 
ganizațiide de bază „educă ti
betul în spiritul învățăturii 
arxist-leniniste, al moralei pro- 
tare și al dragostei față de 
uncă, în spiritul internaționa
lului proletar, al dragostei 
ță de. patrie șf popor, al devo-/ 
montului fără margini 'față de 
îrtidul Muncitoresc Romîn, 
aducătorul iubit al ținutului 
n patria noastră1*.

Sarcina principală 
educarea politică 

a utemîțtilor
Organizația noarstră, sub con- 
îcerea partidului, pune la te- 
elia întregii sale activități e- 
tcative însușirea de către tine- 
t a învățăturii marxist-leni- 
ste, Cea mar înaintată concep- 
. despre lume și viață.
Sub’ conducerea partidului 
arxisfdeninist al clasei mun
toase, oamenii muncii din țara 
lastră obțin succese însemnate 

făurirea economiei și culturii 
icialiste, în ridicarea continuă 
nivelului lor de trai. Partidul 

i stabilește politica sa știlnți- 
:ă — politică înfăptuită cu a- 
nt de poporul muncitor — pe 
iza cunoașterii legilor obiective 
e societății, ale luptei de clasă. 
I baza atotbiruitoarei învăță
ri marxist-leniniste pe care o 
ilică in mod creator. Invătătu- 
i marxist-leninistă constituie 
rul călăuzitor in lupta pentru 
instruirea unei vieți fericite, 
enibrii _■ Uniunii Tineretului 
luncitor — ajutor al partidului 

construirea orînduirii socia
le, trebuie să-și însușească fe- 
einic învățătura marxist-leni- 
stă, politica partidului clasei 
uncltoare și să lupte pentru a- 
icarea ei in practică. Invăță- 
intul politic al U.T.M., cunoaș- 
rea documentelor de partid, 
udiul materiilor de știmțe so
aie în școli și facultăți consi:- 
lie mijloacele principale de stu- 
ere și însușire a iovățâtwrii 
arxist-leniniste, a politicii par- 
duiui nostru. Peste un milion 
s utemiști și tineri sint cuprinși 

diversele verigi ale invățâ- 
întuțui politic al U:T.M. Balo
tă conducerii și . ajutorului dat 
> către organizațiile de bază 
e partidului, organizațiile de 
izăciUJ.M. se îngrijesc tri- 
saproape de studiul politic te. 
einfe al utemiștilor, de așigu- 
irea i îmui. oonținut bogat aces- 
li studiu, ’de" legarea cunoștin- 
lor căpătate cu viața practică, 
1 producția.
In cadrul învățămintului poli- 

c, în cadrul dezbaterilor in a- 
unările generale, punind în 
sntrul atenției sarcinile actuale 
le politicii partidului nostru, 
■ganizațiile de bază U.T.M. 
ebuie să urmărească cunoaște- 
a de cătțe utemiști a poli- 
cii partidului nostru, educa- 
a convingerii lor că aceasta e 
ngura politică în stare să as:- 
ure un viitor fericit poporului 
ostru. Ridicarea oonștiinței po- 
tice a membrilor U I.M. are in 
celași timp rostul să cultive 
igilența, combativitatea față de 
îcercăirile dușmanului de clasă - 
e a lovi în construcția soc:a- 
stăj în avutul obștesc, de a lan- 
a zȘ'onuri și calomnii. Organi- 
ațiițe de bază U.T.M. tre- 
ule să educe pe utemiști "n 
tiritul vigilenței revoluționare, 
1 luptei .neîmpăcate față de 
rice urteTtiri ale dlișmanita și 
genților lor, față de orice infil- 
•ari ale Ideologiei burgheze, ale 
amășițelor moralei burgheze, 
le naționalisuntkii șj șovinis- 
nilui care sl®șc scopurilor 
ușmanutui de Ssisă.
Una din componentele eșen- 

ale ale educării comuniste a 
ineretulbi este educarea mătrio- 
ică și tnlernaționalfstă.;Tinere- 
jlui nostru îi țște dragă patria 
a, îi Sint ■ scumpe trecutul 
;lorios de luptă al poporului, 
radlțiile revoluționare ale mun- 
itorlmii conduse de partid, rea- 
izările mărețe dobîndite m re- 
jmul democrat-popular. El 
•a înțelege mai bine prezentul, 
lumai cunoscî’nd viața grea a 
i'ieretnlui din țara noastră în 
recut, viața grea a tinerilor din 
ărUe capitaliste; numai astfel 
itemiștii, tinerii vor ști să pre- 
uiască așa cum se. cuvine rea- 
izătile- reglmplui democrăt- 
xipular, vor înțelege mai bine 
ndatorirlle pe oare le au.

Succesele obținute de poporul 
îostru pe calea construcției so
ri aliste se datoresc muncii sale 
lîrze sub conducerea partidului, 
ajutorului frățesc al Uniunii So
vietice, colaborării cu celelalte 
țări socialiste. Organizațiile de 
bază CJJ.M. in cadrul învă-

țămîntului politic, al 
mor politice, al coofei
țămîntului politic, al informă- 
fflor politice, al conferințelor pe 
teme internaționale trebuie să 
educe la tineri convingerea că 
făurirea vieții noastre noi, feri
cite este posibili numai în condi
țiile existenței unității puternicu- 
lui lagar socialist, ale solidari
tății internaționaliste cu oamenii 
muncii din lumea întreagă.

Educarea comunistă a tinere
tului se realizează fri focul mun
cii de construire a socialismului.

Sarcinile 
organizației de bază 

in mobilizarea 
tineretului ia 

construcția socialistă
Uniunea Tineretului Muncitor, 

ajutor al partidului în construi
rea socialismului, cultivă în 
durile tineretului atitudinea so
cialistă față de muncă, H educă 
astfel incit sâ considere munca 
drept o chestiune de onoare, de 
glorie, să urmărească obținerea 
unei înalte productivități a mun
cii. Organizațiile de bază U.T.M. 
din îotreprinder; și din umtâț’te 
agricole socialiste au docrid î o 
experiență valoroasă in educarea 
prin munci a tinereîafe*, expe
riență ce trebuie extirisâ pretu
tindeni și dezvoteacâ firi Înce
tare.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din Fabrici ? urine. -"‘-e’ 
prinderi nrfniere. petxWerc etc. 
pun ia centrul aefcrkâtn far 
preocuparea pentru mcțeEzarea 
ntemiștitor ș- a tatortr toerifar SEX

în ajutorul celor ce învață 
în cercurile pentru studierea 

U. T. M.Statutului
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creșterea productivității muacii, 
reducerea prețului de cost al 
produselor, realizare* de cit mai 
mari economii, obținerea unor 
produse de cea mai bună calita
te. Organizațiile de hază U.T3L 
șe străduiesc ca prin întreaga 

ite, prin formele tae- lor acliv 
rești de 
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Munca educativă, viata colec
tivă a brigăzilor de xod-o-pe 
ale tineretului dezvolta sțxritM 
de întrajutorare, sentimentul
colectivismului, al tovărășie:;
în același timp, 'u£ta eoraună, 
efortyl pentru mdeplmirea sarci
nilor, pentru onoarea colectivului 
educă răspundere, fată de mun
că. Organizațiile de bază U.T-M. 
au creat ma: mult de 15.200 de 

. brigăzi ale tineretului care obțin 
rezultate bune atit ta produc
ție cit și In activitatea educati
vă. Organizațiile de bază U.T-M. 
trebuie să folosească mai temei
nic posturile utemiste de control 
care au ca scop să ajute la des
coperirea rezervelor nefoioslte 
Încă, sâ combată lipsurile in 
producție, neglijențele, risipa de 
timp și materiale. Organizațiile 
de bază U.T^M. din Întreprinderi 
au datoria să se ocupe temeinic 
de extinderea inițiativelor va
loroase ale tineretului în pro
ducție, de generalizarea expe
rienței fruntașilor in muncă, de 
creștwea spiritului gospodăresc 
al tinerilor.

OrganizațiSe de bază U.T.M. 
de la sate se preocupă de 
educarea comunistă a tineri
lor, mobilizîndu-i la obținerea de 
recolte sporite la ha, la dezvol
tarea sectorirlui zootehnic din 
G.Ă.S. și G.A.G, la reducerea 
pr^juiui de cost al produselor, 
la consolidarea și dezvoltșuea 
sectorului socialist 
furii.

O mare extindere cunosc bri
găzile de producție ale tinerilor 
mecanizatori și tractoriști care 
duc lupta pentru ridicarea ni
velului tehnic al muncii tracto
riștilor. pentru executarea lucră
rilor , în timpul optim și la ni
velul cerut de agrotehnică, în
treținerea în cele mai bune con
diții a mașinilor, eliminarea 
timpilor pierduți prin deplasări 
în gol, economii de combustibil, 
reducerea prețului de cost.

Brigăzile îi educă pe tinerii 
mecanizatori ea buni meseriași, 
buni gospodari, cultivă spiritul 
colectivist de întrajutorare, răs
punderea politică pentru munca 
efectuată. Organizațiile de bază 
U.T.M. din S.M.T. și G.A.S. 
trebuie să se ocupe îndeaproape 
de îndrumarea activității brigă- 
zilor de tineret, de buna funcțio
nare a grupelor din cadrul a- 
eestor brigăzi.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile agricole de 
stat pun in centrul activității 
lor sarcina de a mobiliza tine
retul să contribuie cît mai mult 
la sporirea rentabilității gospo
dăriilor. In gospodăriile agri
cole colective și Întovărășiri, or

ad

prod, 
(ferea ie

geaerate. 
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?xsrbcie 

al agricul-

ganizațiile de bază U. T. M. 
își axează întreaga activitate pe 
dezvoltarea la tineri a drago
stei și grijii pantru avutul ob
ștesc, a dorinței de a contribui 
din plin la consolidarea econo- 
mico-organizatorică a unității 
agricole respective. O rr.are a- 
tenție se acordă de către orga
nizațiile de bază echipetor de 
tineret, precum și inițiativelor 
tineretului din gospodăriile a- 
gricole colective.

In școli și facuttâți, princi
pala muncă, principala obliga
ție a elevilor și studenților o 
constituie învățătura. Organi
zaților U.T.M. le revine rolul 
de a educa răspunderea pentru 
această obligație, de a mobiliza 
deșii și studenții la obținerea 
unui înalt nivel de cu^oștrițe. 
Așa cum a arătat Plenara a 
VII a a GC. al U.T3L. un 
număr însemnat de eteri au 
un nivel mediocru de cunoșjir. * 
țe- Organizațiile de bază U.TJL 
au datooa de a în - epta 
toata atenția spre iidtida- 
rea acestui neajuns, de a sti* 
mJa donata etevitar de a ia-
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prinu-o aci

tineiri inir-o ac
sidae. pBfad aearra de safnc | 
specifice i*e orgarxxarie "*»- 1

țiune de xasă peniru infîonrea
orașelor £ j • : • patrie, pen-
tru aflarlreji pate ie: coasere
drag-. O aceea este zecesar La 2D fanie 1960 ra avea i
ca organizati-3e de U.TJH. cel de al III-lea Ccngre» Par
sâ anal'zeze la a<ăjnăr. gt'5 tidul u: Muncitoresc Ro®:" care
rale ~od ra dezbate schița pLanvta; te !
neris fa origin* de muncă 
patriotică, să le sprijne șt să 
mr*doeeze activitatea acestora.

Cimp larg 
da activitate 

pantru fiecare 
organizație de bază

Ga o expresie a tocrederi: ia 
capacitațJe și in devotamentul 
tineretului, partidul a acordat 
prin Statutul său dreptul pen
tru organizațiile U.T.M. de a 
dezbate larg și de a pune in 
țața organizațiilor de partid 
respective probleme aie muncii 
întreprinderii. S.M.T, G.A.G., 
etc, in vederea lichidării lipsu
rilor din ac6vi'atea acestora. 
Pentru a se ridica la nivelul a- 
cestei înalte aprecieri, organi
zațiile de bază U. T. M. tre
buie să depună o activitate sus
ținută, săȚi sporească price
perea, competența, grija pentru 
mobilizarea maselor largi ale 

, tineretului la lupta pentru bu
nul mers al muncii. Exercitarea 
acestui drept înseamnă crește
rea răspunderii politice a orga
nizațiilor U.T-M. pentru bunul 
mers ai întregii activități a 
Întreprinderii, creșterea răs
punderii politice a fiecărui ute- 
rrjst. Planurile de muncă ale 
organizației, dezbaterile din a- 
dunările generale trebuie să 
oglindească în permanență preo- 
cuparea pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini de cinste, pentru 
educarea răspunderii politice a 
fiecărui utemist

O deosebită însemnătate pen
tru munca organizațiilor de 
bază U. T. M. o are prevede
rea din Statutul Partidului Mun
citoresc Romîn prin care se sta
bilește că „organizațiile U.T.M. 
trebuie să militeze activ pentru 
traducerea in fapt a directivelor 
partidului în toate domeniile 
construcției socialiste, mai ales 
acolo unde nu există organiza
ții de bază ale partidului". In 

satele și în acele locuri unde 
nu există organizații de bază 
ale partidmui, organizațiile 
U.T.M. trebuie să ducă o acti
vitate vie de popularizare a 
politicii partidofui.

In lupta pentru iadeplinirea- 
sardmi date. de partid, de a 
se preocupa d€ însușirea de 
către tineret a tehnicii noi, 
organizațiile L’. T. AL au do- 
bindit o experiență bună. Or
ganizarea cercurilor de 
tehnic, conferi ațele pe ’.«ne teh
nice au dat importante rezul- 
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perspectivă pe 15 ani și ar>- 
teciul plasatei de dezvoltare *• 
conoaucă pe anii I960— l%a. 
prog-am măreț de ?jpU pentrz 
avinfal continuu ai econon-e șa 
culturii, pentru desâvîrși rea > 
pere, de construire a soaa »- 
mu'.ui. însuflețiți de luminoasa 
perspectivă deschisă de panad, 
oamenii muncii din patria no
ștri jărgesc întrecerea soc a- 
lista, muncind cu avint pentew 
a intimpina cu noi succese Con
gresul partidului. Lupta pencra 
îndeplinirea mărețelor sarde: pe 
care ni le pune în față partidei, 
pentru înfăptuirea planului de 
șase ani—a cărui primă treaptă 
e planul pe 1960—cere orgarâ- 
zațiitor U.T.M- eforturi deose
bite- Organizațiile U.T.M. 
chemate să-și concentreze 
mai puternic forțele spre 
marea conștiinței socialiste 
neretului. spre pregătirea 
generații stăpîne pe tehnica cea 
mai nouă.

In îndeplinirea noilor sarcini 
un rol însemnat revine organi
zațiilor de bază U.T.M. In or
ganizațiile de bază se înfăp
tuiește educarea tinerilor, mobi
lizarea lor la cucerirea tehnicii, 
la creșterea productivității mun
cii. Este nevoie, ca urmare, 
de întărirea continuă a acti
vității organizațiilor U. T. 
de sporirea capacității lor de 
influențare, de educare și mo
bilizare a tineretului.

Organizațiilor 
așa cum reiese 
pțnă acum, le 
multiple: ele 
să găsească cele mai potrivite 
forme și mijloace de activitate 
pentru a face cunoscute de că
tre masele tineretului hotărîrile 
partidului, pentru a mobiliza ti
neretul să contribuie cu elan la 
înfăptuirea mărețelor sarcini ale 
construcției socialiste, să active
ze astfel îneît prin întreaga lor 
ac’, vitate să-și dovedească ro
lul de. ajutoare de nădejde alt 
partidului.

de bază UT.M. 
din cele spuse 
revin sarcini 
sînt datoare

bi Oroșul Stotin
Foto : A. VIERU
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Pentru sporirea contribuției brigăzilor 
$1 posturilor utcmlstc de control 
la îndeplinirea angajamentelor 

întreprinderilor
Pt

țadi. exiști prolxemâ din 
srnnu noastri 4* fiecare zi 
care si nu he (hscutatâ in 
bn^adâ. fa acest fel reuțan să 
dervoLim !a nnen spiritul cn- 
tic m aniocrihc in munci, răs- 
pnaâerea pentru intreafa activi, 
taie * bnfăz*.

Canstănuren « arăut că unul 
fin ranoni esemtaii in activna- 
?ea bntfcifar I constituie fatr-a- 
pawarea fa —anri lntr>aju n. 
rfad»-se fa ■wrră. membrii bri. 
făx4cr fasesc mii ușor căi te 

mfaMrea eu succes a 
sxuiMinr ce te revin, înlătură 
—eh efecve negative datorate 
fafererr>eț de prețăure profesio- 
atală, fatr-aiutorarea face să 
creac.1 sfaritid de răspundere a 
faxnfar fată de munca intregu- 
fat caterth .

Saocesefe obținute de brigada 
eaaBaaasiBiai Petra Tina se. !ami- 
■■ra! de 3 teii de la uzinele „Re. 
pabfecar. de pildă, se datoresc și 
faptatau că membrii ei se ajută 
fa aaed permanent. își împărtă
șesc experiența, stimulează spi- 
rdf «novator. La întreprinderea 
I.G.M-A tinerii din brigada con. 
dusă de Tinea Barbu, organizind 
intr-ajutorarea pe linia ridicării 
calificării profesionale, au reușit 
să îmbunătățească calitatea pro
duselor. In primul trimestru al 
acestui an. brigada lor n-a dat 
nici un rebut.

Schimburile de experiență or
ganizate in brigăzile conduse 
de Dumitra Bălțeanu, Ganea 
Angela. Bălan Alexandrina de 
la Filatura Rominească de Buni- 
bac in care tinerele fruntașe 
și-au expus metodele lor de 
muncă, au făcut ca indicele de 
calitate să crească la produsele 
realizate de aceste brigăzi. Tine
rele din brigadă au reușit în 
acest fel să reducă procentul ad
mis de deșeuri, realizind însem
nate economii.

Participanții la consfătuire au 
vorbit pe larg despre sprijinul 
pe care tinerii din brigăzi il pri
mesc de la muncitorii vtrstnici. 
Ei au arătat că brigăzile de ti
neret pot deveni colective de 
muncă fruntașe numai in mă
sura in care folosesc ajutorul 
virsinfajlor exper.ent* de mun
că și ':ață pe care o au munci
tor» vârstnici, comuniștii. De la 
•nuncroni -.irstmei tinerii în
vață m s-mal să stăpânească 
faae meseria, d in primai rind 
să se comporte In muncă șj în 
v-.ață in spiritul disciplinei mun
citorești socialiste, sâ privească 
ca răspundere munca tor perso
nală Si a întregului colectiv.

— Brigada noasră. — a spus 
ia coosfâtuire tfaârul Grigore 
Gheorghe. responsaWuî brigăzii 
de tineret dw secția motoare a 
UâMier -S Aațwt* — pri
mește nn ajaior continuu de la 
comumstai Jărcău Gristea. De 
cfad lucrează in brigada noa
stră ei a crescut multi tineri a- 
joiindu-i să devină fruntași. 
Pnoire aceștia se numără Pan- 
țiru Alexandru. Mihăilă Mircea 
Manea Ion. Printre aceștia mă 
număr și eu. Sădind în fiecare 
din noi interesul pentru meserie, 
încrederea in posibilitățile noa
stre, ridieîndu-ne prin exemplul 
său personal spiritul de răspun
dere față de muncă, comunistul 
Jărcău Gristea ne-a ajutat pe 
mulți dintre noi să devenim 
inovatori. In brigada noastră a- 
vem acum șase inovatori. Ga 
prieten mai mare, ca sfătuitor în 
muncă și in viață, comunistul 
Jărcău Gristea ne-a ajutat pe 
mulți dintre noi să devenim can
didați și membrii de partid.

Brigada este un colectiv unit

4e munci și prin a<*asta un co- 
factn de educare comunistă a ti
neretului.

In cadrul brigăzii, tinerii au 
posibilitatea să se cunoască mai 
bine, să se ajute, să dezvolte 
prietenia, spiritul critic, să dez
volte acele trăsături morale care 
sudează colectivul brigăzii. A- 
ceste probleme au fost dezbătute 
larg de consfătuire. Mulți vorbi
tori au arătat că este foarte 
bine atunci cind membrii brigă
zii desfășoară o viață colectivă 
și in afara orelor de producție. 
Ntembrefc din brigada condusă 
de Sava \icolici de la „Filatura 
Rominească de Bumbac44 — de 
pildă — au o bogată activitate 
comună culturală. Ele merg îm
preună la teatru și cinematograf, 
la muzee. Deseori, membrele bri
găzii se vizitează acasă organi- 
zindu-și cît mai plăcut timpul li
ber. Toate acestea au contribuit 
la închegarea unității, la dezvol
tarea prieteniei, au ajutat ca bri
gada să devină un colectiv frun
taș și în activitatea de produc
ție. Membrii brigăzii condusă de 
Cojocaru Tudor de la I.G.M.A. 
merg împreuna în excursii, la 
muncă patriotică, la diferite 
spectacole. Ei pregătesc acum o 
nuntă utemistă în cadrul colecti
vului lor.

O contribuție însemnată în 
mobilizarea tineretului în între
cerea socialistă, în descoperirea 
și valorificarea rezervelor in
terne au adus-o posturile ute
miste de control. Orientîndu-și 
activitatea spre descoperirea lip
surilor din procesul de producție, 
sPre generalizarea experienței 
înaintate, posturile utemiste de 
control, s-a arătat în consfătuire 
— i-au ajutat pe tineri în îmbu
nătățirea muncii lor.

Intr-o vreme în secția turnă
torie oțel a Uzinelor „23 August" 
se depășea procentul admis de 
rebuturi. Unii tineri încercau să 
dea v’na pe așa zise cauze o- 
biective. Postul utemist de con
trol condus de Nicolae Mușat a 
urmărit îndeaproape cauzele care 
duceau la rebuturi. Prin raidu
rile efectuate, discuțiile organi
zate cu tinerii, postul utemist de 
control a constatat că nerespec- 
tarea prescripțiilor tehnologice, 
slaba calificare, sînt factorii 
principali care duc la rebuturi. 
An fost criticați |> gazeta pos
tului tinerii care rebutau piese. 
Postul nu s-a limitat numai la 
sezisarea lipsurilor ci a făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea 
situației: repartizarea tinerilor 
mai slab pregătiți pe lingă 
fruntași, discutarea pe loc a re
buturilor. etc. In urma sezisăn- 
K>r și propunerilor făcute pro
centul de rebuturi a fost mult re
dus. econontisindu-se astfel în a- 
cest an peste 120.000 lei.

O altă metodă folosită de pos
turile utemiste de control este a- 
ceea a organizării vitrinelor cu 
produse. La „Filatura Romîneas- 
că de Bumbac14 postul utemist de

Profesorul și elevii săi 
de la „seral44

(Urmare din pag. I-a) 

pentru cei de la seral este gre
șit. Nu trebuie uitat că au-sti ti
neri merg la școală după opt 
ore de muncă, renunțind la mul
te distracții, că depun eforturi 
serioase pentru a învăța și 
munci în același timp. Or, în a- 
ceste condiții, acești tineri au în 
permanență nevoie de sprijinul 
nu numai material al tovarășilor 
lor, ci și de un I sprijin moral: 
un sfat, un îndemn, o felicitare, 
iar atunci cînd este nevoie chiar 
și de o critică tovărășească. în
treprinderile pot organiza, de 
asemenea, nenumărate forme de 
ajutorare concretă la învățătură: 
consultații și meditații la mate
riile mai dificile, conduse de că
tre cadrele tehnico-inginerești.

A fi notat ?
Și concursurile Pronosport ale lunii mai .beneficiază de un 

fond suplimentar de premii de 200.000 lei.
Nu lipsiți de la concursul de duminică, primul din seriei

I.S. Loto Pronosport comunică .- întrucit intîlnirile de cate
goria B cuprinse în programul concursului Pronosport de du
minică 1 Mai vor avea loc luni 2 mai, operațiunile de triere și 
omologare a variantelor depuse la acest concurs se vor desfășura 
marți 3 mai.

Primirea ambasadorului 
R. P. Bulgaria de către 

ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne

Joi 28 aprilie a.c. ministrul 
Afacerilor Externe al R. P- Ro
mîne, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Atanasov Kinov. în legă
tură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

Primirea de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne 
a noului însărcinat cu 

afaceri al Finlandei 
la București

Joi 28 aiprilie a.c. ministruJ 
Afacerilor Externe, Avram Bu
naciu, a primit în audiență pe 
noul însărcinat cu afaceri al 
Finlandei acreditat la București, 
Matti Pyykkd.

însărcinatul cu afaceri al Fin
landei, Matti Ryykkâ, * înmă- 
nat ministrului Afacerilor Exter
ne scrisorile sale de acreditare.

control, a organizat în vederea 
îmbunătățirii calității produse
lor, vitrine și expoziții cu pro
duse de calitate necorespunză
toare însoțite de calculul econo
mic al pierderilor. Tot aici, pen
tru stimularea fruntașilor și ge
neralizarea experienței dobîndite 
de aceștia au fost expuse pro
duse de bună calitate.

In încheierea consfătuirii s-au 
scos în evidență direcțiile prin
cipale către care trebuie să-șj în
drepte atenția colectivele brigă
zilor și posturile utemiste de 
control pentru a-și aduce un 
aport tot mai însemnat la înde
plinirea angajamentelor luate de 
întreprinderi în cadrul întreceri
lor socialiste în cinstea Congre
sului Partidului.

Organizațiile U.T.M. au dato
ria în primul rînd să sprijine 
mai eficient ridicarea continuă 
a calificării profesionale a tine
rilor. Consfătuirea a hotărît ca 
toți tinerii din brigăzi să fie în
cadrați în formele existente de 
ridicare a calificării profesionale. 
Adunările generale U.T.M., con
sfătuirile de brigadă, trebuie să 
analizeze temeinic și cu mai 
multă regularitate modul cum 
participă tinerii la formele de ri
dicare a calificării profesionale. 
Organizația U.T.M. trebuie să 
încredințeze tinerilor fruntași 
sarcina de a se ocupa de tinerii 
mai slab pregătiți profesional.

Este necesar — s-a arătat în 
consfătuire — să se pună un ac
cent mai mare pe intr-ajutorarea 
în cadrul brigăzilor și generali
zarea experienței înaintate. Pen
tru aceasta s-a stabilit, de pildă, 
ca lunar să fie organizate schim
buri de experiența între brigăzi 
și posturi utemiste de control.

In mod deosebit, consfătuirea 
a subliniat necesitatea ca în 
componența brigăzilor de tineret 
în conducerea acestora, să fie 
cît mai mulți muncitori vîrstnici, 
comuniști, maiștri și ingineri. A- 
ceștia prin experiența pe care o 
au, vor îndruma activitatea bri
găzilor, le vor sprijini să devină 
colective fruntașe în muncă și 
în viața de toate zilele.

Mișcarea tinerilor inovatori în 
brigăzi trebuie să fie mai bine 
organizată și îndrumată. Inova
torii trebuie stimulați și atrași 
în rezolvarea celor mai strin
gente probleme ale întreprinderii. 
In întrecerea în cinstea Congre
sului Partidului, consfătuirea a 
stabilit ca în fiecare brigadă de 
producție să se creeze colective 
cu cei mai buni tineri cu o caii-, 
ficare superioară care, sub în
drumarea maiștrilor și ingineri
lor. să realizeze cît mai multe 
inovații.

Participanții la consfătuire 
și-au manifestat hotărîrea de a 
contribui cît mai activ, cu toate 
forțele, la realizarea angaja
mentelor luate de către între
prinderi în cinstea celui de al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

pot amenaja săli de lectură pen. 
tru acești elevi în incinta între
prinderii sau instituției respec- 
five etc.

Trimestrul trei a început 
de-acum. Elevii secției serale a 
Școlii medii „Mihaii Sadoveanu" 
din Iași au pornit cu entuziasm 
Ia o muncă susținută pentru ob
ținerea unor rezultate și mai 
bune la învățătură. Ei sint hotă- 
riți să încheie anul cu succes. 
Conducerea școlii, profesorii, di- 
riginții, sînt hotărîți și ei să-și 
dubleze forțele pentru a-i ajuta 
Pe elevi să-și realizeze angaja
mentele. Este nevoie, însă, și de 
sprijinul susținut al conducerilor 
întreprinderilor, al organizațiilor 
U.T.M. și sindicale, este necesa
ră o colaborare strinsă între 
școală și întreprindere.



Pe bordul unei viitoare 
rachete pentru călători Cuvîntarea Iui V. A. Zorin 

în Comitetul celor zece state 
pentru dezarmare

Mesajul Federației Sindicale Mondiale 
cu prilejul zilei de 1 Mai

MOSCOVA 28
TASS transmite ;
lui Ari Sternfeld, _____
Premiului internațional de stimu- 

astronouticii, 
vor putea fi 
pentru trans-

(Agerpres) -
După părerea 

laureat al

lore in domeniul 
rachetele balistice 
utilizate cu timpul 
portul călătorilor.

Pe bordul unei 
tru călători distanța _______
km. intre Moscova și New York 
va putea fi acoperită in numai 
30 minute, iar in cazul unei es
cale la Londra - in aproximat» 
trei sferturi de oră. Atunci zbo
rul de la Moscova la Londra va 
necesita 15 minute, iar oe c 
Londra la New York - 25 r nj- 
te. După calculele lui Sternfe d. 
zborul pe traseul Moscova- 
Londra - New York - Moscova 
(16.000 km.) va necesita 70 de 
minute.

Racheta va fi lansată de pe 
cosmodrom pe linie verticală, 
iar apoi la o mică altitud.ne se 
va orienia la un anumit unghi

Dacă racheta pentru călători 
Va fi alcătuită din șase trepie. 
prima treaptă îi va comunica o 
viteză de 2 km. pe secundă și o 
va ridica la o altitudine |a care 
rezistența aerului nu mei are un 
rol considerabil. Cea de-a doua 
treaptă va intra in funcțiune la 
30 km., iar cea de-a treia — kz 
120 km. După aceasta v?eza 
rachetei va atinge 6,7 km pe 
secundă. Celelalte trei treote 
sînt necesare la aterizare. D-- 
pă scoaterea din funcțiune a 
celei de-a treia trepte, 
își va continua zborul in 
tea inerției, încetinindu-ș tes
tat mișcarea sub acțiunea 
gravitaționale. Altitudinea___
mă de zbor este de 27C x.-n.

Procesul de frinare cu c/-to
rul a trei trepte va dura trei - - 
nute și racheta va ateriza lin.

Dat fiind câ zborul Moseeva— 
New York va dura ni-c 30 mi
nute, iar diferența intre t-s. 
zonal al acestor orașe este de 
7,5 O'r€, pentru călătorii care vor 
părăsi Moscova ziua, la Nev 
York ziua va fi „prdung.tă- cu 
aproape 7 ore. Pentru călătorul 
care va sosi noaptea la Mosco
va, venind din S.UJL, noapteo 
„se va reduce" cu aproape 8 
ore.

Călătorii care urmăresc bolta 
cerească de pe bora'_ -c-
chete care zboară i" z 'ecțc 
vest, vor vedea imediat o.oă 
decolare Soarele opri-cu se 
pentru o clipă și per- ~C ~e- 
diot cu viteză uriașă '~:z~e 
est. Calculele erată că această 
viteză va fi de aproape 14 
mai mare deait cea cbis-> tâ. 
In timpul înapoierii la Moscevc, 
ziua, Soarele va înd’na spre 
apus de aproape 16 ori -c re
pede decit in

roche’e pen- 
de 7300

virtu

forței 
moxi-

mod normei.

GENEVA 28 (Agerpres). 
Agenția TASS transmite: La i 
aprilie > avut loc o nouă șed:: 
ța a Comitetului celor zece state 
pentni dezarmare. Ședința a fost 
prezidată 
S.UJL

După cum s-a aflat, la ședin
ță a participa: D. Hammarsk- 
joeld secretarul general al 
O.N.L. care a ad’esat membri
lor Comitetului celor zece state 
cuvinte de salut și urări de suc
ces in activitatea lor.

In curâtarea sa, șeful delega
ta sov.erice, V. A, Zorin a a ă- 
tat câ deiegațhle țarilor socia
liste z i de? rs eforturi pentru a 
as g*-r> o rezolvare coostructivâ 
a prooiemei dezarmării generale 
și :ctaie prin elaborarea aata 
Tratat ca pmire 1a dezarmarea 
grnerzlă și :o(ală ta coaforwm- 
te cu rezck’ața Adauim Geaera- 
ta a O.VL. șî aa propm dete- 
gatiiior oendeaule U rread 
direct ia pregtera ac«w tra
ta». DekgX: « ecodrxrie. Issa. 
ie ruuza: y rergi pe «ceară 
cale.

[>-pi ce puer.> oorideacaie 
refuzat c-rai a- 2docte 

a crisar să d «c_ie 
fundamentale ate dezamtrii* ge* 
aerate și t.-<ate- 3r**psse d? ță- 
xfle pu» ta -nd

28

de reprezentantul

Ierte ocodeatate
spre exani-ar*a

1 a

■ ■e

r

Salutul 
din

De a sub.imat reprezen- 
tactJ UzLurîIi Sovietice, din acest 
dncL^nec: l.psesc o serie Litreagâ 
de prevederi • fără de
care sa poate 5 descrisă calea 

e etaberarea programau: de- 
rmâri: generate și totale sub 

cnevui xn^ma pocal ericiesl 
există de z^erseoea prevederi 

care pzr șc sLspiu exarana 
Mra'ii elahorar-i >sriel deerr

adresat Congresului 
Polonia din

u. 
T.

T. S 
M.

28. — Corespon-
' : La

VARȘOVIA r". 
dentul Agerpres transmite : 
Varșovia continuă lucrările ce
lui de-al Il-lea Congres al L'niu- 

din 
de

și

nii Tineretului Socialist 
Polonia. In cuvîntările lor 
legații vorbesc despre roiul 
însemnătatea Uniunii Tineretu
lui Socialist în educarea tine
retului, se fac propuneri con
crete îndreptate spre dezvolta
rea și îmbunătățirea activității 
Uniunii.

Din partea Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R.P. R o mină 
Congresul a fost salutat de tcv. 
Vasile Florea, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M.

Vorbitorul a adus un fierbinte 
și frățesc salut din partea Uniu
nii Tineretului Muncitor din 
R.P. Romînă. El a subliniat

partea U.
printre altele 
mină sînt cunoscute succesele 
obținute de poporul po.onez ia 
construirea socialismului, pre
cum și aportul însemnat ada» 
la lupta pentru socialism de că- 
t e tineretul polonez mob.izat 
de U.T.S., sub conducerea Par- 
lidu ui Muncitoresc Lat Pati
nez. Vorbitorul a scos ia esx- 
dență prietenia de nezdrvacaat 
ce leagă popoarele romîn și 
polonez prin mărețul tei comun 
al construirii socialismului și 
al luptei pentru pace.

Cuvintele de încheiere «Tră
iască prietenia dintre tineretul 
romîn și tineretul po onez, din
tre popoarele noastre care con
struiesc socialismul", au fost 
subliniate de asistență cu vii și 
pre.ungite aplauze.

ci

Ședința festivă 
a parlamentului togolez

LOME 28 (Agerpres) r— La 
27 aprilie, în prima zi de exis
tență independentă a Republicii 
Togo, a avut loc o ședință festi
vă a Parlamentului togolez •-• 
Camera deputaților.

Primul ministru al Republicii 
Togo, Sylvanus Olympio, a de
clarat printre altele în 
rea rostită că la baza 
țării stă năzuința de 
cauzei păcii și de a 
bunăstarea poporului 
Sarcina menținerii păcii, a de-

cuvînta- 
pc.liticii 
a servi 
asigura 
togolez.

clarat primul ministru, este In
disolubil legată de lupta pentru 
coexistență pașnică care este 
totodată una din sarcinile prin
cipale ale politicii externe a 
țării. Guvernul Republicii Togo, 
a subliniat Olympio, a hotărît 
să promoveze o politică de neu
tralitate.

Olympio a sublimat de ase
menea necesitatea întăririi uni
tății și colaborării tuturor sta
telor africane.

mini generale și totale. Aceasta 
insa nu înseamnă că noi consi
derăm r.ecesar ca el să fie în 
genere înlăturat, inkucît conține 
recunoașterea necesității unei so
luționări constructive in cursul 
tratativelor noast'e a problemei 
dezarmării generale și totale și 
necesitatea elaborării unui pro
gram a] acestei dezarmări.

Intru cit intre părți există în 
prezent un acord in ce privește 
necesitatea elaborării principiilor 
fundamentale ale dezarmării ge
nerale și loiale, după întrerupe
rea iacrănfor comitetului, asupra 
căreia s-a căzut de acord, trata- 

problemă tre-

Marș popular 
pentru retrocedarea 

Okinawei

tiveJe ta această 
bj>e să cocunue.

Ia înebeere 
Unim Soviet ce 
de’ecaUa sovietic.

reprezentantul 
a declarat că 

i consideră câ

ți

crar

pentru dezarmare. I

TOKIO 28 (Agerpres). — 
„Redați-ne Okinawa „Ame
ricani, cărați-vă acasă !“, „Jos 
tratatul de securitate japono- 
american !“ — cu aceste lozinci 
au intrat astăzi în Tokio parti- 
cipanții la marșul de 2.500 km. 
pentru retrocedarea Okinawei- 
Participant» la acest marș au 
mers timp de 96 de zile străbâ- 
tînd zeci de orașe și sate. In 
parcul Hibia din Tokio a avut 
loc un mare miting al partici- 
panților la demonstrație la care 
au luat cuvîntul reprezentanți 
a: Partidului socialist, ai Parti
dului comunist, ai sindicatelor 
și ai altor organizații de masa.

La 28 aprilie, cu prilejul îm
plinirii a opt ani de la intrarea 
în vigoare a rușinosului tratat 
de pace de la San Francisco, 
prin care Okinawa a fost ruptă 
de Japonia, in orașul Naha, a 
luat ființă din inițiativa organi
zațiilor democratice, consiliul 
de luptă pentru realipirea Oki- 
nairej Ia Japonia.

------•------

Expozifie de artă plastică 
romînească în Finlanda

HELSINKI 28 (Agerpres). — 
In Salonul de arta din Helsin
ki, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de arta plastică rom:- 
neascâ. Expoziția cuprinde 206 
lucrări de pictură, sculpturi, a- 
cuarelâ și grafică.

Fostul de radio din Helsinki 
2 transmis informații și un co
mentariu despre expoziție iar te
leviziunea a piezen.at publicu
lui lucrările expuse.

Proclamarea stării de asediu 
la Istanbul și Ankara

Adoptarea unei propuneri sovietice 
de către Consiliul Executiv 

al U.N.E.S.C.O.
PARIS 28 (Agerpres). 

La 27 aprilie Consiliul 
al U.N.E.S.C.O. a aprobat în 
unanimitate propunerea repre
zentantului sovietic de a se in
clude proiectul „Bazele biolo
gice ale restabilirii și ridicării 
fertilității solurilor" ca principa
lul proiect de studiere a re
giunilor secetoase și de a se 
convoca în 1962 o conferință 
științifica internațională pentru

- TASS: 
Executiv

elaborarea definitiva a progra
mului proiectului principal, pre
cum și' a formelor- și' metodelor 
de traducere în viață a acestuia.

V. Veronese, director general 
U.N.E.S.C.O., și toți membrii 
Consiliului Executiv care au luat 
cuvîntuj au relevat importanța 
propunerilor sovietice îndreptate 
spre îmbunătățirea radicală a 
lucrărilor U.N.E.S.C.O. înțr-o pro
blemă care afectează interesele 
popoarelor întregii lumi.

Se dezvoltă prietenia chino-nepaleză
PEKIN 28

După cum 1____
China Nouă, la 26 aprilie pe 
Stadionul de stat din Katman
du a avut loc o adunare popu
lară în cinstea lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Stadionul era 
împodobit cu drapelele de stat 
ale R.P. Chineze și Nepalului.

In cuvîntarea 
vicepreședintele 
din 
tifle

> (Agerpres-, — 
relatează Agenția 

pe

Katmandu a 
dintre Nepal

sa de salut, 
municipalității 
spus că rela- 
și China con-

tra-stituie un exemplu viu al 
ducerii în viață a celor 
principii ale coexistenței 
nice.

in cuvîntarea sa de răspuns
premierul Ciu En-lai și-a ex
primat convingerea că prietenia 
și colaborarea dintre popoarele 
celor două țări nu pot fi submi
nate de nici un fel de forțe din 
lume.

Președintele
din Katmandu _ _ . _r_.
oaspetelui de onoare ch'pul lui 
Șakia Muni — simbolul păcii.

municlpalității 
a oferit apoi

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Fe
derația Sindicală Mondială a a- 
dresat oamenilor muncii și sin
dicatelor, din toate țările un me
saj prin care ii cheamă șa-și de
monstreze hotărîrea lor fermă 
de a înfăptui nobila năzuință 
pentru pace, -pentru condiții de 
muncă și de v'ață mai bune. In 
mesaj se spune printre altele: <

Cu prilejul acestei zile veți 
saluta cu satisfacție primele pro
grese ale destinderii Internațio
nale, la care ați contribuit din 
plin prin acțiunile voastre des
fășurate in cursul ultimilor ani. 
Demascînd manevrele și obsta
colele puse la cale de monopo
lurile din industria de arma
ment și de forțele politice inte
resate în continuarea războiului 
rece, veți face cunoscută voința 
voastră de a se asigura succe
sul Conferinței la nivel înalt și 
al tratativelor cu privire la pla
nul de dezarmare generală și 
totală propus de Uniunea So
vietică, plan a cărui realizare 
va permite să se îmbunătățea
scă simțitor situația maselor 
muncitoare.

In acest an al independenței 
popoarelor africane, veți saluta 
victoriile lor eliberatoare împo
triva colonialismului care se cla
tină și veți întări manifestările 
voastre de solidaritate cu oame-

nii muncii din toate teritoriile 
care mai sînt încă subjugate.

împreună, veți sărbători suc
cesele mărețe pe care oamenii 
muncii din țările socialiste le 
obțin in domeniul economic, so
cial și științific, deschizînd tu
turor perspectivele luminoase 
ale unui progres social și uman 
nelimitat.

împreună, veți căuta mijloa
cele pentru întărirea unității și 
solidarității voastre în luptele 
de o amploare fără precedent 
pe care le duce clasa muncitoa
re contra ofensivei economice a 
monopolurilor și a atacurilor lor 
repetate împotriva libertăților 
voastre sindicale, a cuceririlor 
voastre sociale, atît de greu dp- 
bîndite-

In încheiere, mesajul cheamă 
pe oamenii muncii la noi .vic
torii pașnice în țările socialiste; 
la unitate-și acțiune în țările 
capitaliste pentru condiții de 
muncă și de viața mai bune, la 
intensificarea schimburilor, con
tactelor și acordurilor la în
tărirea unității sindicate, la în
tărirea unității și solidarității 
pentru o dezarmare totală și ge
nerală, pentru o viață mai bună 
a maselor, pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și 
pentru independența popoarelor»

(Agerpres).

După izgonirea
Sosirea delegațiilor sindicatelor 

din U. R. S. S.
Cen.
R.P.

ANKARA 28 (Agerpres). — 
TASS : La r aprilie, in Med- 
jliszxl ture a început discutarea 
proiectului de lege eu privire 
la acordarea împuternicirilor 
speciale comisiilor de anchetă 
a>e Medjluniui, proiect prezen
tat de Partidul democrat aflat 
la patere. Pe baza proiectului, 
roiinde sus-men pocale capătă 
dreptul de a confisca ziare, de 
a include tipografii, precum și 
de a deferi justiției persoanele 
care încalcă betăririle acestor

dependenței Ei scandau lozinci 
în care aprobau acțiunile tine
retului coreean care a obținut 
răsturnarea guvernului lui Li 
Sin Man“.

Agenția France Presee anunța 
eâ sediul autorităților admini
strative din Istanbul este păzit 
de tancuri și de unități ale po
liției și armatei.

Posturile de radio turcești au
te

sta
anunțat că Ia Istanbul și 
Ankara a fost proclamată 
rea de asediu.

France Piljol anunța eâ 
aaxl nrinism Menderes

pri-
care

Destrămarea partidului de guvernămlnt • Val 
de demisii in poliție • Mcnifeste care 
cheamă la unificarea pașnică a Coreei

SEUL 28 (Agerpres). — A- 
gențiiie de presă relatează că 
in dimineața zilei de 28 aprilie 
a fost ucis Li Ghi Bun, mina 
dreaptă a lui Li Sîn Man. Li 
Ghi Bun deținuse funcția de vi
cepreședinte al Coreei de Sud 
in urma alegerilor falsificate de 
la 15 martie care au stîrnit mî- 
nia atit de profundă a poporului.

Li Ghi Bun a fost împușcat 
de fiul său, locotenentul Li Kan 
Suk, pe care Li Sîn Man il a- 
doptase in 1957. Li Kan Suk a 
împușcat de asemenea pe mama, 
sora și fratele său după care 
s-a sinucis.

După cum relatează agenția 
France Presse, președintele ad- 
interim al Coreei, Ho Cijon. a 
avnt o întrevedere cu ambasa
dorul S.U.A. la Seul după ști
rea împușcării lui Li Ghi Bun 
F au vizitat apoi pe Li 
Man la reședința acestuia.

Cu prilejul marilor demons
trații antiguvernamentale care 
au izbucnit ck inceuere de Ia 19 
aprilie, masele țftpulare din 
Coreea de Sud au cerut cu in
sistență demisia Iui Li Sin Man. 
precum și a complicelui său Li 
Ghi Bun. acesta din urmă fiind 
silit să fugă din reședința sa 
care a fost devastata de de
monstranți.

Pe de a'tă parte, agențiile de 
presă relatează că demisia lui 
Li Sin Man nu a reușit să po
tolească mînia maselor popu
lare.

Agenția France Presse rela
tează că in sinul Partidului li
beral lisînmanist, partidul de 
guvernâmînt falimentar, se ma
nifestă acum o criză violentă, 
acest partid desc'mipunindu-se 
cu repeziciune. în Adunarea 
Națională deputății din opoziție

Sin

a ©e-
wnw să piere la Teberaa pew- 
trw a pwruripa la deschiderea 
•eat sail C—lălialwi mîaîstcri al 
■i CE-XT (X, fâ-a amîaat pit
ea rea dia eauxa ereaîweatelor 
de la Istanbul. Delegația turcă 
are ia fruntea sa pe ministrul 
de Externe. Zorlu.

au cerut arestarea a 4 lideri ai 
Partidului liberal, iar alțî 8 li
deri ai acestui partid au fost 
excluși din parlament. Numeroși 
alți deputați liberali s-au grăbit 
să-și dea demisia. Agenția sub
liniază că valul de demisii a cu
prins poliția și Curtea supremă 
a Coreei de Sud.

In numeroase locuri polițiștii 
au dezertat din funcții.

ANKKRă 3 ( AțerpreaL — 
După di’ib—t njț pariaf - 

tare furTuanan m Lețâtsrâ cm 
legea pna care te acordă îapw* 
teraiciri apcriale eauamilar de 
anchetă, agr»Li A^oe.ated Presa 
anunță eâ la Islaabul au avut 
loc maaifrttațu rtwdeațe^l De 
moastruții s-au adunat joi în 
apropierea Uni vers tații din 
Istanbul *i au pornit încolonați 
pe străzile orașului ce rin d demi
sia guvernului 
monstranți au fost

De- 
de 

poliție, la atacul căreia ei aa
In 

uci«e

Menderes. 
atacați

răspuns aruneînd 
cursul ciocnirii au 
patru persoane, iar alte 20 ră
nite.

Associated Press relatează ci 
„la 28 aprilie poliția a înconju
rat Universitatea din Istanbul 
deoarece studenții râsculați au 
organizat o demonstrație in 
semn de protest împotriva ho- 
tărîrii guvernului turc de a sus
penda întreaga activitate politi
că pe o perioadă de trei luni. 
Cei aproximativ 800 de stu- 
denți adunați la universitate au 
refuzat să se împrăștie și au 
ieșit pe străzi cîntînd imnul in-

pietre, 
fost

ISTANBUL 28 (Agerpres). 
— Corespondentul agenției Uni
ted Press International din Is
tanbul a anunțat in cursul serii 
de joi că „dezordinile de 
Is aibul s-au întins repede 
Ankara și s aa făcut auzite 
ren ca premierul Menderes 
d'rms-onere-. De asemenea

la 
la 

ce- 
să 
la

Istanbul aa continuat manifesta
țiile In tot cursul zilei.

MOSCOVA. — La 28 aprilie a 
sosit ia M<zscova ua grup de re- 
pvenote*itl af cercurilor de «fa
ceri americane din New Orleans 
alcătuit din 80 de persoane sub 
conducerea lui Charles Metter, di
rector administrativ a! lui „In
ternational House". Printre mem. 
brii acestui gTup se află Victor 
h, Squiro. președintele Consiliu, 
lui mnnicipal al New Orleans-u. 
lui.

CAIRO ____ ___
27 eprdie, grupul de artiști 
mini, care se află ța Cairo la 
vitație Ministerului “ 
Regiunii Egipttcie a 
susținut primul său 
Teatrul de Operă 
Spectatorii au tntîmpinat cu căl
dură pe artiștii rorrîni.

MOSCOVA — Tratativele care 
au avut loc în ultimul timp in^ 
tre delegațiile guvernamentale 
comerciale a;* U.R S.S. și R. Ce-, 
hoșlovace s-au încheiat la 28 a- 
prilie la Prcga prin semnarea 
unui acord pe termen lung cu 
privire la livrările reciproce de 
mărfuri dintre U.R.S.S. și R. Ce
hoslovacă pe perioada 1961—

Tributuri costisitoare
Nu de mult a apărut în zia

rul francez „Le Figaro** o foto
grafie puțin obișnuită. Dacă 
nu-ți arunci privirea asupra ex
plicației de sub clișeu, rămîi 
nedumerit. închipuiți-vă zeci, 
sute de avioane cu reacție 
„made în S.U.A.** îngrămădite 
pe un întins perimetru în de
zordine. Siluete grațioase ale 
avioanelor de vînătoare strivite 
de corpurile greoaie de 
dont al bombardierelor, 
încovoiate, cozi răsucite, 
părea că o forță invizibilă

masto- 
aripi 
S-ar 

a 
acționat necruțător, într-o clipi
tă. asupra cîtorva escadrile si- 
lindu-le să accepte fatalitatea 
gravitației. Sau că imaginea a 
fost luată a doua zi după pro
clamarea dezarmării generale și 
totale.

Explicația însă ne avertizează 
că e vorba de un nou și costi
sitor tribut adus cursei înarmă
rilor. Sînt avioane care abia ic 
șite pe porțile uzinelor ame
ricane și totuși nu mai corea-

pund exigențelor severe ale teh
nicii contemporane fiind detro
nate în mod absolut de rachete. 
Și atunci ele sînt expediate fără 
nici un fel de funeralii la... ci
mitire.

Dacă treci prin fața unui ci
mitir de vase maritime sau 
fluviale te cuprinde un vag sen
timent de tristețe dar și de res
pect. Le treci „în revistă** cu 
capul descoperit. Doar au în
fruntat decenii întregi tot felul 
de intemperii, în pîntecele lor 
au purtat sute de mii de tone 
de grîne, minereuri, țesături, pe 
punțile lor s-au născut speran
țe, s au consumat drame. Le-a 
surprins bătrînețea cărăușind o- 
ceanele și rîurile. Dar re senzație 
te cuprinde înaintea unui 
man de avioane „scoase
uz" fără a fi puse măcar vreo
dată în uz ? Reflectezi asupra 
inutilității celei mai epuizante 
și celei mai irositoare competiții 
din istoria omenirii — cursa 
pentru producerea armelor de

mor- 
din

exterminare. Și tocmai ea creea
ză situații dintre cele mai absur
de ca cea amintită mai înainte.

Revista americană 
constata recent într-un 
consacrat „longevității** 
mentului modern: „Din momen
tul cînd el a fost recomandat în 
dotare, din acel moment, sub 
raport moral el a și îmbătrînit“.

Iată în această privință care 
este pățania rachetei britanice 
,Blue Streak". Acum 18 luni, 

ea și-a făcut apariția pe scena 
militară engleză cu toată pom
pa cuvenită. Acum însă racheta 
a suportat rigurozitatea funera
liilor fiind expusă unei îninor- 
mîntări de categoria „lux". Căci 
costul total al dezvoltării ra
chetei „Blue Streak" — mîndria 
efemeră a< albionilor — s-a ri
dicat la 65 milioane lire sterline 
și va ajunge la aproape 100 mi
lioane lire sterline atunci cînd 
proiectul va fi abandonat. Bani 
risipiți pentru că abia acum au
toritățile și-au dat seama că fără

„Fortune** 
articol 
arma-

In seara zilei de 
ro‘ Cairo la in

culturii al 
R.A.U., a 
concert la 
din Cairo.

hoslouacă 
1965

Potrivit 
schimbului 
U.R.S.S fi 
cifra

SEUL 28 (Agerpres). — Pe 
străzile orașului Seul au apărut 
manifeste care cheamă la uni
ficarea pașnică a Coreei. Mani
festele au fost răspîndite de 
„Uniunea tineretului pentru 
sprijinirea unificării pașnice a 
Coreei", una din cele două or
ganizații de tineret create zile
le acestea. «

In aceste manifeste se vor
bește printre altele despre „Ale
gerea reprezentanților națiunii 
in scopul unificării pașnice". 
Manifestele răspîndite de altă 
organizație — „Uniunea tinere
tului studios — 19 aprilie** — 
cer pedepsirea persoanelor vino
vate de falsificarea alegerilor 
din 15 martie și eliberarea deți- 
nuților politici.

Agențiile de presă occidentale 
anunță că în cursul zilei de joi 
au avut loc noi manifestații, iar 
președintele ad-interim Ho Cijon 
depune eforturi pentru a con- 
tro'a situația.

La 28 aprilie Li Sin Man, a 
părăsit împreună cu soția sa pa
latul din Seul, mutîndu-se într-o, 
reședință din afara orașului 
unde intenționeoză să-și trăiască; 
„restul zilelor ca simplu cetă-’ 
țean*.

Ho Cijon, care și-a asumat 
funcțiile de președinte, a promis 
la 28 aprilie în cadrul unei con
ferințe de presă înfăptuirea unor 
reforme în aparatul administra
tiv al țării. Potrivit informațiilor 
postului de radio Seul, Ho Cijon 
a declarat că tratativele dintre 
Partidul liberal de guvernămlnt 
și Partidul democrat de opoziție 
în legătură cu formarea unui ca
binet pentru perioada de tranzi
ție s-au terminat. Acest guvern^ 
potrivit spuselor Iui Ho Cijorț 
va funcționa aproximativ trej 
luni.

La Washington, au fost preco
nizate metode menite să mențină 
de fapt regimul lisînmanist chiar 
după înlăturarea lui Li Sîn Man.

La invitația Consiliului 
trai al Sindicatelor din 
Romină, alături de oamenii 
muncii din Capitală la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai vor partici
pa numeroși oaspeți, reprezen
tanți ai sindicatelor din alte 
țari.

Miercuri după amiază au so
sit în Capitala delegațiile sin
dicatelor din U.R.S.S. și R. P. 
Chineză.

Din delegația sindicatelor so
vietice fac parte Vichenti Tiho- 
novici. Gluhov, președintele Con
siliului regional al sindicatelor 
din Arhanghelsk, Vasili Alim- 
■chlevici Androsov, mecanic de 
"locomotivă la Depoul din Ria. 
zan, deputat în Sovietul 
prem al U.R.S.S. și Emiria 
ghirr.ovna Baghirova, șeful 
gregatului de la rafinăria

Su- 
Ra- 

a- 
Ka.

și R. P. Chineză
raev din Baku, Erou al Muncij 
Socialiște.

Delegația 
R.P.- Chineză 
Li Gan-cin, ____
Federației sindicatelor din 
z:an și Țien Șiu-cen, dispeceră 
la rafinăria din Longioi.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost intim- 
pinați de tovarășii Alexandru 
Grecu, președintele C.C. al Sinr 
dicațului muncitorilor din 'trans
porturi și telecomunicații, Ion 
Nisior, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din învâ- 
țămînt și cuilură,membri ■ ai 
Prezidiului C.C.S., precum și de 
activiști ai sindicatelor.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
și ai Ambasadei R.P. Chineze 
la București.

Informații
Sub auspiciile Societății știin

țelor medicale din R. P. Romină, 
a avut loc o ședință de comuni
cări de specialitate in cadrul 
căreia prof. dr. Fiodor Grigorie- 
vici Uglov, șeful Catedrei de 
chirurgie de la Institutul de me
dicină din Leningrad a dezvoltat 
subiectele : „Pregătirea preope- 
mtorie — tratamentul postopera
tor al bolnavului cu maladie 
mitrală in stadiul IV—V** ; „Me
tode de tratament diferențial al 
insuficienței coronariene" ; „Teh
nică personală — pericardecto- 
mia“.

Cu acest prilej acad. prof. dr. 
Gr. Benetalo, președintele Socie
tății științelor medicale din R.P. 
Romînă a înminaț profesorului 
F. G. Uglov diploma de membru 
de onoare al Societății științelor 
medicale din R. P. Romină.

Prof. F. G. Uglov, a înmînat 
apoi acadi prof. dr. N. Hortolo- 
mei, diploma de membru de o- 
noare al Societății de chirurgie 
Pirogov din U.R.S.S.

★
Delegația Grupului Național 

Romîn al Uniunii Interparla
mentare, care a participat la 
reuniunile de primăvară ale 
Uniunii Interparlamentare de la 
Atena s-a înapoiat în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
acad. P. Constantinescu-Iași, 
președintele Comitetului de con
ducere al Grupului Național 
Romîn al Uniunii Interparla
mentare, Gh. Vâsilichi, vicepre
ședinte, C. Paraschivescu-B.ălă- 
ceanu, secretar, și Ion Iliescu,, 
membru al Grupului.

★

Joi noaptea a plecat spre Ge

din 
din

sindicatelor 
este alcătuită 
vicepreședinte al

Cei-

(Agerpres)

neva delegația 
care va participa la cea

R.P. Romîne
r... .. --J de-a

XHl-a Adunare a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

Delegația este condusă de 
ministrul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, Voinea Marinescu.

★

Violonistul David Olstrah, ar
tist al poporului din U.R.S S., va 
fi oaspetele țării noastre Marele 
artist va da un recital extra
ordinar în ziua de 3 mai, în 
sala Ateneului R. P. Romîne la 
ora 20. Acompaniamentul la 
pian va fi susținut de Vladimir 
lampolski din U.R.S.S.

★
AAarți noaptea s-a înapoiat 

în Capitală delegația femeilor 
din R. P. Romînă, condusă de 
tov. Maria Rosetti, președinta 
Consiliului național al femeilor, 
care a participat la Intîlnirea 
internațională a femeilor de la 
Copenhaga, pentru sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a Zi
lei internaționale a femeii.

★

Artista poporului Lucia Stur- 
za Bulandra, președinta Aso
ciației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzica
le, a oferit miercuri un dineu, 
în saloanele hotelului „Athenee 
Palace", cu prilejul turneului în 
țara noastră a mezzosopranei 
Blanche Thebo-m de la „Metro
politan Opera" din New York.

(Agerpres)

sau cu această rachetă gradul 
de vulnerabilitate al Marii Bri
tanii nu se modifică. „Există 
multe alte proiecte care duc 
lipsă de bani și care ar putea 
da rezultate mult mai bune 
țării" subliniază „Times". De 
pildă, situația locuințelor în 
Anglia este de neinvidiat. „Mi
lioane de oameni ai muncii din 
Anglia, scrie Alec Johnson în 
„This Hausing Question" sînt 
nevoiți să trăiască în case vechi 
supraaglomerate, neadaptate tra
iului normal sau în cocioabe — 
ce nu pot fi considerate lo
cuințe pentru oameni. Aproape 
4 milioane de clădiri, sau o tre
ime din numărul total al caselor 
sînt construite acum 75 de ani, 
iar dintre ele, 2,5 milioane — 
acum mai bine de 100 de ani". 
Deci există domenii extrem de 
vaste în care fondurile eliberate 
din abandonarea cursei înarmă
rilor ar găsi o întrebuințare 
utilă.

VALENTIN URUM

acordului volumul 
de mărfuri dintre 

. R. Cehoslovacă se va 
in perioada 1961—1965 la 

peste 3u miliarde ruble, depășind 
de 1,5 ori volumul schimbului 
de mărfuri din perioada 
rioară de cinci ani.

PARIS. — Cu prilejul 
de-a 60-a aniversări a lui Mau
rice Thorez, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez. în seara zilei 
de 27 aprilie a avut loc la Pa
latul Sporturilor din Paris o 
mare adunare

BONN. — Cercurile guvernante 
din Bonn au pus la cale o nouă 
diversiune în legătură cu Ber
linul. Consiliul decanilor de 
vîrstă al Bundestagului a hotă
rît ca în toamna acest-ui an se
siunea Bundestagului să aibă loc 
în Berlinul Occidental, demon- 
strînd prin aceasta pretențiile 
lor la teritoriul R. D. Germane.

Reține atenția faptul că acea
stă hotărîre care a re un caracter 
vădit provocator a fost adopta
tă în ajunul conferinței șefilor 
guvernelor celor patru mari pu
teri de l.a Paris unde problema 
Berlinului trebuie să constituie 
unul din punctele de pe ordinea 
de zi.

TIRANA — După cum transmi
te agenția ATA, C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și Consfliul 
de Miniștri al R. P. Albania au 
hotărît să efectueze cu începere 
de ta 29 aprilie a c., o reducere 
la prețurile de vînzare a unor 
bunuri <je consum ca : produse 
alimentare, îmbrăcăminte, încăl-i 
(ăminte, obiecte de uz casnic, bi
ciclete, aparate fotografice etc. 
Tn total se efectuează reduceri 
de prețuri de pînă ta 33 la sută.
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